ים

יאש השזה

דרכי

י

חתם ושלום

א ש ח שש ח

תולד בר"ח לא לבש בנדעליון שחור גם לתפלהכי אם בנדעליון חלבן
ומתחילין לתפלת בצחה קרבנות הא אמרו חודווכו'יאסרונאקיה'
אפי' כשחל ר"ח בשבת והתפח בעצמו (כנה 01כלחח וערבית לפני

הנדפסת נטחוורים אחזת לגו
"תיבהזנית פנחח למעריב אטרז
שנה וברכותי' תפל
" בסרר חיום שעודם תפעה ערבית
קפנח וגו' תחל
(כט13אר

יתפיל ויתחנן לר' שתכ5ח שנר 1קל15תיה ותחל שנח וכרכותיח) בערבית חי'
מנגנים כנחונ בתפוצות ישראלבלילייסים טראים ברכוובין ברוך אתת
ח' לטיוב הברגהוכן בסוף כל החרוזים ובן בחצי קדיש (כמבואר בדט"א

סי' תרי"ט ראל ישנת סטנהנ השיר אפי' בנינוחים או בפיוסים שאוסרים שם)
וקודםחצי קדיש אופרים (א) תקש בחודש שופר (ובשבח ישמרו)
תשה כשחל ר"ה בשכה חתחילו בואי ונצא וכו' כמו גבל9עיו"פ (כנ"ל
סי' חקי"כ) ומלכחדודיהי אוסריןעד טקדש סלך וחחרזזים מקדש
התשרי ד~זעוררי לאתכוירי והתינד
 ,הי' שענין לנמרי רק ר71,חילו
סיד(בנינוו ש 5שסחה) בואי בשלום וט
תשו בשמ"ע דלחו נר"ה הי שיהה ומארך הרבה טאוד (כפרט גג
ראשזנוה עפ"י כונות האר"י בטירור) עד לערך שעה שלימה בהכיקות
עצום ומח עמקו מחשבותיו ואחר השמ"ע הי' ובמרין לדוד מזמור
הטבואר בדברי מרן ראר"י ז"ל) ולא אמרו פסוק עם הפשק חו"קכי אם
גמרו הקהל כל המזמור והוא (וש"צ) סיים בחפסוקים ש 94סוערים
ראשיכם וגו' באש לוחם וקולאדיר וכשחל בשבהחי'אומרין קודם לדוד
מימזר ויגלו זנם ברכתמעין שכע זאו"א רצח במטחתינז
כשל
שבת לבד (גסבואר בש"ע ובנבוט בסי' חספ"ב) ואח"כ 3גטזח
חקודתייוט עם
המשוררים והי' אומר לעילא לעילא בלא וא"ו הידבור (ו5א כי"א ועלא
ולעילא) בכל הקדישים וער"ה עד אחר סה"כוכןהי'מסיים בכלהקדישים
מר"ה עד אחר יוה"כ עוו2ח השלום בחרוטיו בה"א יתירה (כמבואר
ברברי מרן האי"י "1ל בשער הכוונ1ח ובפלמ"ח והער פ"ר פ"נ שיש זומרכ,
בג 5עשי"ת ומויו כי השיום" חיא גני' סמריא" 5דמ5אר שרע חמוסר
חגמ3 3ס' הדוים אח גני השדם כעשי"ת)עליע לשכח הח' חתור תסלת

כי

ערבית ויחס תעם
תכתבווהוא יארפניו אליהם ובירך ביהם יחדבקי
למשח טובה
הזנק

ח)ני
5תפ5ח שחרית נובת
חר
וק

דברו

לאלתרלחיים" ואמר כל חעם אמן (וחכריוו

תודד (א)עיי
 ,גפט"א שיש טאופות אוסרים וגיום וטסחתבס ושיין גסחזזיר
ויפר
 .ובאבוררחם בטרד שרכים כשגת ושבשבת שמר ושסויו וביושם
אומר וידבר משח ומר"ח 1י"1כ לא חצירו
והטגחנ רירן שאוסרים פקעו
הוא בסגחש,םוביצהר

כלי

דרבי

הים השלום

ראש השנה

תם

תשז סעודת ליל א' דר"ח חקידוש כנחונ אשר בחר בנו וכו' ותתן לנו
י בע בחרת ואוחלו קדשת מכל העמים (א)
ח"א כמו בתפלהכ
ודברך אמתוקייםלעדוכו' ושהחיינו כמו ככליו"ט ואחר הקידוש הביאו
ך
ר
י
ב
ו
ו
ל
ב
ט
ו
בדבש
תפוח (ב) קודם נם"י להסעודה
בפה"ע ואכל
לפני
החלה (נטז ק4כתנ נמנ"ח סי' תקפ"נ ס"ק נ' דיש
קודם ראמירד כדי
לא
רכוישתחדש עלינו שנח
שיאירפסיס כין ברכת בפה"ע 5אכי5ר) ואמר יח"
סיגה ימתוקה ובתוך המעודה קודם אכילת לפת הביאו לפניו ראש כבש
(ועי!כבג" .יום רכ0א מאטר ב אותי"ב מעם לשבח לאכול ראש וכש ער"ה)
הסיום 51א ונב 5א אמר) ואח"כ הביאו
ואמר "יה"רימנהי' לראים"
(נרע-וטעינו) נאמרהיה-ר;'ג
יכ!
בו
או
(ס
ישניו קרא(יוציאגמע-וויו"
ואכילת הסימנים הנ"ל ותפלתםחי רק (נ) בליל א' ולא בליל ב' לטבול

יפת

תשח (א)עיי
5א גקירוש ולא
 ,בכ 5בו שרר"ם 5א אמר ודברך
אטתממווקרירים5הע
ם
י הודאה אך הוא
כהפטורה 5פי שזד חם5ה יכרכת קידוש ות
נרטב"ם ובטח,ורויסרי ובמהרי  5וברקה ובן רעיר רב"י שכן הפנהנ 5א1טרו
וכך פסק דמג'א כסי המ"כ בק"ו
ח ומהפוח נתחם דסעודר וכ"כ כטול גסי' הקפ"נ שכן
(ב) מנרנדעזיםיאנ
הוא גשחנ אשכנו וכן נדאר מדברי דד"מ וטו"ז שמביאו רבדי מררי"ל
לנוך תחלד כורע טרי רעץ ע 5התפוח וכתבו דם הטעם ע, 5ר רר '1כרבריב
ש5א מחמת רמעודח וכן כהב היזב"א בסידורו 5אכו 5רתטוח כתהלה רסקודר
עיי"ש ופקור שלטנהנרבינו5אכו5קורם הנמי5ד רוא נ"בבטחרז"5שכתב פורנס
בליל ר"ר תמוחים מהורים בדבש" ע"ב ומרד"י
חוא לאכול אחרהקייטי
העץע 5חהפוה ולא יותר וכו' ננשום
שרתפוהומעתיוקקדרוסועבי
ן
ו שנח אובד
סרנא"יצמריים'רשכבוזריךםבט"מסאיםיוסר שינקור הקכ"רעיינ
בלשו! א"ת באשכנז רגיל 1בתחילת הסעורד לאבול תפוח מהזק בדבש 15מר
וגרנד מדברי מרר'" 5שדעתו 5אכ51
ההחלצו עלינו שנר סוגה
שבמשכנו רגילין בתחילת הסעודה אנ5
פ"י
ומהסחע
סא"ה
התפוח אחד חק'דוש רק תביא
אצל מתרי"ג חי' הכנהג מיד אחר קידוש וכ"כ בסידור ר' שבתי שרנכחנ 5אכ51
תתפוח אחר רקידהפ ויריע שב 5ושחגיו בסידור! חנא סרנ! אור ישואר סר,
והבעש"ט זי"ע (ע"! בגטאז"ה סיטן א ס"ק נ)
(ג) קןבאיי' אבח סק"א שכתב דגם בליל שני יעשת הס'יג"כ במחזיק
ברכת דדבר וה קיימתיו ממברא לוטות כ 5המדד ב5י 5שני ואח"כ תאר
שנם הא5י' רבח כתב כן ומיבא דבריו בוכוד לאברהם אות ר' 1בשע"ת וכבנרי
ישע ובמם"א ובטם"א ס" תקצ"ז אות ד' באב שיש לעשות סדר זר ום
יום רבתא
יששכר
 15ורוצה עיי"ש
בשחר ת
יומאמי
אם)יששכחב רלא ח!יירבנןועי'ש1תיבשבאנייייקח ולא(בשואלנשר-סיטליםרצ
בלל
ב' אות י"א
עיי"שועיין ברבדי רבינו כנצער ישומכר (שאפד מאזנים יהושפט אות
כבק'"ןדרשי
כהתה שם) שכהב ונכון מה פנהנ רבנ עשישאי ומגהנ אבותיו ויזיעניון
שצריכין רק 5פיבעא פילתא געלטא ובמטת השני ימים רר"ד ביוגחו אריכתא
כשאוכל בליל א רמ"ח למיסנא מבא ח"ז כ451
דסיא בשאר!"ל ע"כ בששיסני
 1הש*י ר" א "יסייעיי"" דק"

"-

%מחייי

ורב*

רם

ראש השנה

ח"מ ושלוס

חתיכ מוציא בדבש (הטבואר בגבושם
 .הקפ"ג ובמג א שם סק"א) חי
תליק ר"ד עד אתר שמע"צועד ככלל בכל סעודה ) כתוך הסעודם
נוהגמ
ר"ה ונם במעודת ר"ה ביום חי סזסר געצס ,באש להבה (בג'ק!
כליל
ימיבחר 5כך)חרוזיהפיופ שסו ספארים עדת חבלו וגו' (וכשקך בש"ח
נחסד
חנו וחש שנחכהרוסעוז וכו') ובאמצע ב"פ עמד מש כסאו מרקד ומטפה
ועולה בתתרומטות הנפש וקדושה עליונה וא'חי מזמר בלילי ר"ה
בליל ב דר ה שלסחו
הזמר קרבון עלםיעלמיאזנו שבחי ,אסדר וט' ו
חדשלהיפלחן לברכתיטההייט אסלו ג"כהפריקידם גטה לחסעודה
פרי
תשד ומן תפלת שחרית ביום א' דר"חחי'עפ"י רוב בשעה שמונה או
חצי ששנה כסאו לכיהמד'ר מעוטף לכבים בקיטל ותנודה לכינה
הרב דומה למלאך ה צבאות וחרדה נפלה על כל כאשר התתיל
בקול אדיר ותזק לומר אדון עולם אשר סלךבניבוןירוע נפלאונעלהוחי
מגנניםבין התיבות והחרוזים מעורר הלבבות בקדושת חירם ואח"כ
הברכות בקור כנהוג ובאמירת העקידההי' יואוכ ומאריך הרבה וכ"פ
תגידא5 ,עצסו התפלהשייסדה אא ק סדןהדביאייסלךסליוענסקוי"ע
א ראינו ולא שמעג ,מסט כשים פעם זומר שאר' תפזות
כיו"ב סרשי
ב "1ב) וחזר להדר התפלה
(וופבמןוק' חחנינ ט ר(רטסים בטחוורים השערי ציטי
הודו לחודו ירד איש פצוייו ת"ח ויר"א א' לפני התיבה לכל
עד
פסד"זער אחר נשמת והי' סתפללין פסד"ז ושחרית במתישת
תשם עתית שהרית (א) חמלך יושב על כסא וגו'(עיין בשער יששכר
במאונים למשפט אות כ ח מעם נבון שמתח 5.החון רס"ר בק 51דם)
י חטראים וסזסור
עטר כעצמולפני חתיאר וכל תסדר כנהוג(כבנגינתימ
 ,פבמר בשער הכוזנ,ת בדרהפ
שיר חמעלות וגו' אמרו חזן וקחל כנחונ
דר"ר ובפרע"ח שער ב"רפ"זשיש15טרסנסור ססעמקיסקראתירה בג5עשי"ת
ם מהעוררים א' מיו"ד עומקים דמ' בס' יצירה שהם עופה ראשית
כי בב5יי
עוטף אחרית ובמנ"אסי' נ"ר סק"ב רמו לדברי ראר"י וסיע בצ"ע אם מותר
ו
ר עבירר
5רפמיק בין השתבח ליוצר בי ,,שהמספר בין "טתנח ליוצראי
כבר רעיר הדט 5סרכבר שם ע 5המת"א מדברי ריט"ז סי' ג"ו
הנא
בידי אב
ירו להפסיק אלאכרכר .כטלה אכ 5ברבד' שבח סותר) פסוק עם
ללא אס
שכהב

י

איי

 ,באשל אברהם טרנד"ק
,ה עכ"דועיי
שגי רימים כיוסא ארי
ע ג' כמן
תקפ"נכיתטאבתרבפוינן"בלעדני5ןאשייך 5אכו 5רפ.דותניי
טביטשאמשסי'
בעריוי
ת
א עיקררחופית רשנד בקם א ד'א ושבן רכערנ ש5א דרדר אחר פ'
5כ'ב רק כח שהחטט ,לא מצד רסן שםהפירות וא"א הבקשרעי'"ש

י

.ןי=ק=שמהוהקאזה,ישחמחל

ש נאו מא ש ל=י"4י

ק %

דרלי

יאש השנה

חיםושלום

וט"

הפסוק(ויא יתואר בחרם לצייר לס' שלא,כח לשסוע מטה קרשו שיררסעי~ת

טמעמהים וכל סרר התפלה כיסים נוראים ועור מר אבח חנח' ק בעל הרכי
השובח ז",ע די מפליא ומשבחעימה קרושת כנו רוא רבינו באימרת שיר ור

ושההפך עוד או שחרית לפני ההיבח) הקדישהי'בניגוזמיוחד לד"הויו"כ
איתא
כבחוג (ע" 1במנהניט שאומר "רש בגינון ש 5שבת יבהנהות
טהרי"י

קומר הקרישבנ,גוןשי

שאר יו"ט ומנהג ישראל נם בגינונים תורח הוא ~ממהום

קדש יר5כ1ן כמבואר ברמ"אסי' תרי"ט) התחלת ברכתיוצר אור חי' ג"כ
מ נוראים עד ובורא את תכל יאה'כ אור עולם
כקימן ההעודרת שלי
יפל אסר ויהי" (ער כאן כנדפס בטחוורים וייתר
באוצר חיים אירוח מאו
5א אמרו שום מיום קורם השמ"ע) והתחילו המאיר לארץ וגו' (ובשבת הב5
ודנך כנרונ וכו' ~מעברין א' ארון כמו

שבח)

בב
י וכתגנו בספר החיים
(א) זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים
תשי אלקים היים (ולא 'ותר כ יש גיח נוסחאות שונות עיין
בשעת החזרת הש"ץ
וכרנו ומי כמוך לא היו אומרים הקהי

לסע*ך

בהג"ר)

יכ,

זנתזב הוא
תשי (א) מקוד 15ט וגינו
נסםח סשולפוד'םאלכסג~טאלרר בחספי
ץ
י וע' 1גנית יוסד שנוס
סכה תקוטב
כחייה 1כ 1וכןד"א בסידור ר"ע נאון 1באב1דררם 1גוסח רנ" 5הוא בב"י גשט
ן בסור שיש בהי"א תיכסח וגז ר1א
דט1ר 51בוש וכן רוא במחזורי'טר וציי
י(נענין ר"ח דרוש  )'1ופרע"ח (שער כ"4
בדכי'טד
 ,קאר"י בשער רכונות
ת בד י"א היכוח ועיי"ש רטנם ע"פ דגור ועין בסי' חרמ"ש
""ו) דצריך ~יו
מ'ש נ"ע טעם ע"פ תסור לרי"א תיבות נעיין בטיריר ר"ע נאוו ובאגידרהם
ישם דגזטחא צהבנו בלא וא  1נתחררזעיי
 ,מור בשער רכונות שם שדנוסחא
שם נ"ב בלש ו*"ו 1ב 1חיים בל* ה"* וכתב ר'ש בה ס"ח אוחיוח כסנין אהי"ה
ועיין בב"ח שבתב
הוי"ה עם רכולל ועיין בפהוור וימרי שנוהס
י
נ
ב
ח
כ
ו
שנוסח שלנו שהו* אשבנז ר1א החיים בה"א ונוסי ראינו שאמר "1גתבני
בטפר החיים" עיין בשידוד יעכ"ושנירט ג"כ כך וכתב שיש בר נ' אות'וח
שרוא כגנרג' שערי ביגח והוא ספר חתים כנודע ע"נ
בוא-ועין בפלמ"ח שם
שבתב בפירוש הנירפא וכתבנו כעפר רחי,ם וכן במירו
רבנהוארוי ס,רור ר שבחי
סהסשך לשונו שם ברכוונות נר*ר נ"ב שמדם וכח בספר החיים והגה
כפרע"ח שס ובסירור האר"' ר' קאם' 5צ"ע שהב'או שיש בר ט"ח אות'ות
(כנגד שם חנ" 5עם חכוין) ובפרע"ח שכתב נפירוש הנ1פחא ובתבנו בספר
התיים וכן גסידור ר' קאפיל מרטשך לשונו שכחב "ובתבנו במפר החקם
להמשיך הארת לחו"נ די"א" וכו נדאר שניסחתו נ"כ בנוסח רבינו בפניםיצ"ע
למדיחם בזר א"כ לפי"ז חפ בר נ א1חיוה (~מהגומה חנרפם להפלח שם
במירורד ,שגתי ור' קאפיל נ"ב רנירסא ופתבגו במפר חחי ט" אך
כבר נהב רכינו שא"א להעטיר יסוד על ות שלא מחברם ועמיר חנוסחא
כנובר בסימן "9ע) ואפשר
טפירושם נמצא ונראה שהנוסח
רף"
לומר למי ט"ש רביתייסף בסי' תקפמ
לענין פגיו ראווניות רטגימם חלו
"ג
אינם אלאס"א -בעלטא ובכי"ח דיכא רסליק לן חושבנא ב5א תינות שדם

יןיה
אבי

"1ב

זדכי

מיםשילום

ואש השיה

תשיא כטוך (א) אב הרחטן בשחרית אטר אב הרחטן בע"ן לבסוף
מכין בכל התפילות בעשי"ת זולת בתפלת חמוספין דר"ח 1יוח"כ
ו
ובשבת דעשי"ת ובתפילת מנחה שבת ובהפלת נעילת דיו"כ אסר אב
חרחטים תאמן אתח וכו' ארחב קדוש וגזמך קדוש וקדושים בכל יום
יהללוך סלח (כ)לדוךודורהטליכןוכו' )4ובכןיתקדרוובו וא)וגבן וק
מטמגע רברכר עבדינ ,ח,שבנא זולתם וח,כא רלא ם,5ק 5ן ח,שבנא אלא
"כ ו5פי"ז אם נ1דסיפין ד,א" 1וגם דד"א אזג,
ברריהו עכרגן 5ר ברריידו ע
מרן האר"' ו" 5בשער הכווגוה כיון שהם רק 5שיס,ש הח'ימ ח"א
טתנגרלדב
ריצריכ.ם לח,סיף עי"כ הוא"ו ,אינם פצנורפין 5חושבגא דם"ח
היריער ,גם
אותיות רשני אותיות ח,א"ו ורר"א לחשבון ואם ריצ'ם יחשוב ג' אותייח
עבדינו לח ברריהו ,1ש בנה סעור שאם פוסימי ,השני אוה,ות אפשר 5חצטרפן
שגםירבד זה יש סקור ב17ער הכוונוה שם ע'ו בפלמ"ח שם ובשער רבווג,ה
ם בגסטרי' ג 5רט 11א5
ברגינת סהרש"וו ז"ל א"ש נם ד"ח מלך חפץ כחי
הארתנ שעריך חנמשכים בר ע"כ וכמי"ג ,ש ג"כ רושייך רנ' אות,ות ,כפש"ב
ח'
יכ" 1כחגתי בדרך אמשר וע'ן בכרכי יוסף בסי
רנאון יעב"ץ
,
מטר יוסף במקום דגהנו שטר בוכרנו א5ק,ם חיים א5
בשם"1י
יב אנת ו'
ס"
אפ
כס
ת
סותריכט 5רמניג ורפכיסו עטו במר רגג'ם "9כ.
ן הוא גרסת אנו ירחי זדתגיא וכן
כ
,
תשיא (א) ננסח הרוקח אב הרחמים
רפא ביבוש ונוסח ר"ע גאון ואכודררס ובג"י אב הרחמן בנו',
לבסוף ונוסח רנ"ל ש5רבינ ,לחלק בין רתפי5ות הנא ברברי סרן ראר"י בשער
חכורות שבכל עת שיש ע5י' יאמר אב ררחפים ,הנח בסיריר עבודת ישראל
להה"ג השרקרק סו"ה 'צחק כער נ"ל כשאומרים ההחט ,צ"ל "רקוב תתרטן"
כדי שישהו ,התואר והמחהשר בח"א ה,ריעה ע"ב ורבינו 5א ש גר גזר ככר
שבוביאר בב"' אב הרחסן ב5א ה"א וכן רוא בדברי חארת"ל
ר ,כ 11ברטב"ם ובדוקת ובכוהזוד קוטרי ליטא וכן לא גסצא
(כ) קרורזיו
מפידור ממל"ח ובסידור חיעב"ץ הישן שנרמס בחי' דטחבר
י
עבורה בורא להה"ג כע"ה שמקון עק'גא בערדיין באנשגאך ובסידור
רנ
י"
מה
ובה
ק
ד
ע
,
י
ס
ה
מו"ה יעהס
ט",ה שלמה חסן לסנרן וכסי' עבורת ישרתן לחח"נ
הגרגר שהאשכנזים אין אואזיס אותו והנוסח רוא במירור רעע
כער
ושון ובאכודרךס,מרן האר"י ז"ל בשער רכווגוה (בענין ריר דרוש ובם דור
"סדת שראל רחזיק שיש לאומרו וזפ בזר ט' תיבות עי"שועין ג"כ בסד,ר
חפיריטשר 5דרם"ק ז" 5שהארזך נ'כ כוח ע"מ חסור
(ל ,בכן יתקרש ליחא ג"כבמירורי דג"ל (רעאיור מדםשציינו שגובח ראר"'
יבבן יתקרש) וכן ליהא כם'רור ר"ע גאון אך רוא באבודררם ,סרן האר"י
בשער הכוננות שם כהב דעבי ר' פעמים נוברו בכאן מלות ובכן שלא ברברי
משגים כפי רקולר על רעועם ועי "ש רכונה ע"פ
דפ~חתיםמעגי ,ור וגורעים ו
דסוד והנד בסירור תפלר לכושר והרמ"א זי"ע כתב שברבדי רשג"י ,5תא רה
יבדג"ר שם כתב רעבם איר נערב כהב שם
ג"פ וגבן כגראז טזורר פר'
,
נ
,בכן יהקדש עיי"ש
בנו ש 5דרם"קיהמראבי ,הזבדשל"וכהינים

.כפי

"1

יימר

(פי

ומ

קיא ה ושד ימש

פמר שי4

דדיי

יתש "שנה

חתםושלוח ים

פחדך ה אזכו ויעשו כלם אנדה (ר) אחת (ראש בסגו" 5ורחית בסט"ץ)
לעשותרצונך בלבב שלם (ר)שידענוח"א(ו) וכהשלטן (רשי"ן שנ' כקט"ץ
א בח,ר"ט) לפניך עוז בידך וגבורה בימינך (הנו"ו כסגו" )5ושסך סרח
יי
על כל מת שבראת ובכן תן כבוד ה לעמך תהלה ליראיך ותקתז (ו)

(ד)עיין בשבנר"נ ברנר ט אית ב שכחב שממורח בירינו מאבות יקרוא
ראיף בסני'ל כלשון רכתוב י'תקכצו גניטי
 ,י'ר'ו יאנורר אחת אבל
טהר " 5מדר הפ15ת ר"ה בחב אחת לאלה בפת"ח ולא סנו'ל ו5א
ידעה, .סד נענד כלשבז רפסזק ובו"בוהורת .לקראות כרנרי סררי"ל ע"כ
בי
ם
כמר"ח וידוא נורץ כמררי" 5ו ן בבית דוד סי' שע"ב ושע"נ שבהבוצומוע
עי דבקרא שרוא באתנח או סו 4פסוק שצ'(
לדברי 0ררי" 5רנו ע'פ רדקרוק
י
ו
רחי"ת קמוצר ראלף בסנו" 5אבלבא ,בתפלר ר'5כא לא אתנח ולא סוף פס
צ"ל רכל בפתיח ראלף ותה ח ונדכא זאת בממר יחודה וכתב יץ-וא טעם

כררש.ת

ינ'

גי

מספק וגן הה'נ המדקדק טו"ה יצחק בער ז"ל בסידורו עבורת ישראל
ןאריך ח"כ ע"פ דיקדוק מתנ"ך דרק גאתנח וש"פ רם בסוור
אב 5הר"ג מו"רשיתר זלמן
אחהסידבוסרניו"ל וראית' כשער הכליגותקבעני,
מידגדןב
אנוד
נדוק אעפ"כ כתב

.כן

שפסק

זיי
חנחון יעכ"ץ נ
עבה
' מרקות
שרוא

טייבבן תן פחדך שכותג סהר"שוייטא 5ו" 5ברנז'ה א"ש
וח
לס
ד"ק בדרוש ו') ננו
בורא,
ע 5פר
נם קבלת ע 5פר  7015אגורד אחח בסנ"ל ע"כ
ו
ן כן וסב
יוב,
צמ
ונותיראר"י "1שלקכ
ן
ב
י
ג
.
ק
א
ו
ה
ו
ב
ר
שקיבל כן ממך
5
ז
ו
ו
"
ח
ר
ה
מ
אבר
הוא בטירוף ע51ת תם'ר להגהיק מו"4
גסידור ררך התניא הוא בסג"ל וכן
זנם נאבזדרימ נהב,פד,א על שם הכ' לחזקאל כ' כ'
משינאחא
נבת"ןר)ויד" לאנ,ברסרטי
אההבנוסח ובשח
 ,פחרך יש כוח מ"ר תיבות וכתב הכיה
בסיר שכתב ש
(ה)עיין שם מבא ,נראר שצם כמו שידענו ר"א לאמוקי מהסז"ק'ם חיבת
כסויודסאר כ איגמ אלא מ"ן תיבות ע"כ וע'י ,במתחר ויסרי ששט יש נ"כ חיכת
כמו וגורפי הוא שער אחר מ'"ב שערים ונוסח רבינו שחסר החיבת כבון"
הוא נשער הכוונות (בענין ר"ה בדרוש  )'1ובפרע"ח (שער כ"ס "6ז) שכהב
שצריר 5דניר כסת כמו שירעבו ולרטיר מלת ביץ" ואז 'חי ממפר תיבותיר
(חוץ מחיכית ובכן) תיגיח בנגר שם פ"ב בגורע שדוא ננברח ופחד
מ"ב

יצחק ע"כ.
ן בכיפה סשה ס' תשצ" 1שישטר שחשלת! שי"ן "שגייה בקם"ץ ותוא
()1עיי
ה רעת מדרי"ל והלבוש
שם תאדר ומירושו רסגושלר (דניאל '1 1וי'ר)ו,
וברגרוה סנרגים וע'ן בפר"ח
וטו" ,במ"ק כ' ופנ"א סק"ר וריעב"ץ
ר
ו
ר
י
ס
ב
ינ' בחיר"ק ועיין בפמ"נ בת"א
ן
ה
כ
א
מש"כ ל",פב דנוסחא
שאומדים רשי" 1ש
סמ"ר

(ז) בנוסח סידור ר"מ נאון יבמחזור ויטרי ובאבוררהם והקיר לרורשיך" אך

ברסב"ם פבואר רנוסח יהץקוד מוגה לרועשיך" וכ"כ בשעת הכוונות
ר "ותקור טונה" וכגץ שאחז"ל בגוהר בג'-5
ובפרע"ח שם דצריך 5רניח ויוס
וישלח ע"פהצילני גא סיר אחי בניד עשיו וכו' בי צריך הארם לפרש ילבלר
בהבלית רביאור ער שלא ,הא בח גמגום כ %פן ח"ויחי' מקום
א יתשח ע"כ
באל5שוהןסקשסארלגתילקטרג כלשין שאלתו לכן ותקור טובחוי

ת"י

רסל

דרסי

יאש

חש3ח

תחם ושלות

סוכה ידועניך ובו (ה)יבבן צדיקים 'ראו וישמחו
הרשעה כוילוהרי(ים) י"ע
"ן
וש
לע
כ
וחסידים ברנהיגילו ועולתה תקפץ פיר (ם)וכל
בעשן הכלה" כי העכיר ממשלת ודון מן הארץ ותמלוך אתח (יא)
הוא ח"א מחרה לברךעל כלחודשיך ובו קדוש אתה וכו' אתח בחרתע
ררטב"ם יבמחוור 1מרי יברוקח ובלבוש ,או צר'ק ס" אך 3סירור
(ה) כנום"
נאון ובאבורררב וב '3בשם
בו וכ"כ רמנ'א גם"ק  1טרברי
רר"עותיקונים שיא לומד ואז צריק ם אלא וככן צריקים וכן רהב רעה סרן
הנור
האר"' עי'1יעף בדג"ה אות נ'

רכי

רוא רנונה במחזור

וכ 5ררשער כ5ר" ורואמישון תכס'ם כסו

כן
(ט) כל תע51ם כ5ו וע'פ דבור'טרד'טו"ז בנגסה טללך 9ל כ 5העולם כולו" וכ"כ
במט'א שאנחנו נורנ'ן כן וי"א ב' כל הרשעה" אבל הלבוש והגהות כנהנים
כחב ופא 1לוסר כן שאין זר טעם לטעלר רק סיפור רגרים וי א "וררשעה
ן טהנוסח בפם"נ וא"א
כולה" ווד נוסחסי צ"ע נאון ודפר"חועיי
(י) לענין רנוסת אי ישיוסר כעשן" או בעשן" יש גוה חילוטי דיעוה בין
ם והגרסאות כסידורים חינך ניסח ראב1ררהם ופר' ח נעשן" וכ"כ
י ץ וכסידיה דר 3התניא ובסידור שער רחמים לרר ח'ם כהן זנ*כ
רי
נר
חו
בסיד
ן כמטר רודד (למהר'י ע אש ו")5
יחי ארם (כ5ל קל"ט אות נ) ועי
עפ
בסט"איו
דחכוונה היא 5עהור ולרצות
וסובא בשימי חנינה
רתהומא רבא והרשעה כוכח בכ55ותר
,
ו
פ
ק
ת
בשםוגימהקובגנלויקםבאשבןצ"י
פיה ע 5פל
וע~5הר
עם עשן שדזא סכסו'להכיד
ועין ברוח חי ם מהגאון פהר"ה פלאני
"ימ גאשון דתיקונימ תיקון ב"א וכן ראיתי
כ'
עכ
בסי תקפ"ב אוה ד) שכתב ש
במידור שרתפ5ל בו מרן חרכי תשובר זיע (במירור ר שבתי) שרג ר שם
בכחכ "ק שצ" 5בעשן"ישכן נראד נח,קןנ מ סי' כ"א ל"ב וכן דמע ק"ג
בסידור רכוונוה של ררש"ש בעשן" ולעופת ור יש רבים ונרולים שיש לוסר
"כעשן" בסידור רעע נאון יבב בו ובמהדי" 5ובהנחוה טנהנים ובטט"מ וכן
שיש קומר בעשן וש"פ
גסידור השר למשה יררם"ק זי"ע
כתבן עו"בפ"חחסיי
בטהרש"א נאגרה יוסא ס"ט
בכופשה רב מנדני רנר"א שיש קומר כעש

ע"ב וכ"ח בסידור עבורת בורא 5רר"נסי"ה ן4סעוו עקיבא בער וץ 1באנשבאך
וב"ר במירור עולת תמיר (5דנר"צ פויח נתן משינאווא ו" )5ובסידור לב שטח
(להד"צ טו"מ חנוך רעניך סאלעסק נ"ל) ותראר שרעת רבינו שאמר "כעושן
געשן" אחז בפה מעת הנר"ק מבוטשאנוש ו" 5בסידור נעה קרושים במסום ש"פ
נירגשות הס חוסר השני נרסאוה .חגם שאינו כן רעה רבינו במאמר
חייו
קירתפ5ח לרשות בו אך במקום וה כיון ש"פ פלוגתא נדויר תם המליצה
טסח
ישפיר אם אוסרים .כעשן כעשו" ואין רנופחאות סותריו  1"51ומדויק 15סר
שניחם ונראה כי לכך נהג כן
עג 5בו נם תיבת הלקינו" לתא
נאון ליהט תיבת
(יא) באסךידנוורסחע"ע הזח גאנודרחב"והוואב"מהוור והארי ,שיכה "לברך" יזהא
ירהם ובמחזורד"א-י וראיתי מובא בשט סרן האר"י שצריך
הד
נו
הב
נסיר ר"ע ובא
כנוסח הנ"ל שנבואר
ה-כח פ"ר תיבות התמסוך עד הברכה וזה
יחיוה
בפנים.

יק

ירמ

ז"שה""

חים ושלום

יסג

וא' ותתן לט ח"א באהבה אתיום תזכרון הזח (יכ)יום סי
ב מקרא
קודרו הזהיום תרועה מקראקוו"פ זכר לי"ם או"איו"יויגיע !יראהוירצה
"1טסע ויפקר ויזכר זכרונם ופקדוננו לפוגה (כנ"ל סי' קע"ס וזכרון
כלהעוים כולו בכבודך והנשא על כל
אבותינויכו אז"א מלזך על
ר (ר'"1ר כשב"א
הארץ ניקרך והופע בחדר גאון עזך וכו' ויגין כלישי
ו5א בקמ"ץ)כי אתה יצרחו ויאסר כל אשר נשמה באש ה"א ישראל
סלך ומלכותו בכל פשלה קדשט במצותיך ותן חלקנו גרירתך שגעט
מסוכך ושמחט גישועתך ומהר לננו לעבדך באטיתכי אתה אלקים
אסות ודברך ('ד) אסחוקייט לעד ברוך וכו' רצה 1נ 1ועל כלם 1כהוג
בשם רביט שנסוף
קע"נ בחנ"ה
ן לעש מזה
וכו'עיי
שנותיו אפר (מ) וכתובבסילהייםאריכיםום1כשיכםתכבלתיבני בריתך וכלחחיים

(יי

(יכ) דעת רבינו התטווח ש 5יו"טהומר 'ו"ט מקרא קודש(עייןלעילבסי'
תצ"ו וכרנ"ב
כיאוחכ')!ינה בשלטי חגיגה כתב ש ש שאין אומרים ז"פ
ה
בסידור א"ע גאון בתפוח
מקרא לודש" בר"ח רק יזם סקרא קודש"
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אוסרים
ובדסב"סגני קידוש ~נאנודרהס נבי כרכת
עי'"ש
"יו"ט
מקראלבקוושרשו"בסגרנימ שאין לסר כ 5שדרי אח"כ אומדהי
ו עייפם
ןב
(ינ)עיי
ובאמת בסידור ל"ע נאוןייתא תיבת כ 5אך ברפנ"פ ונסח,ור ~יסדי
וגאבוררהם ובטור איהא תדוירו כ 5ונם כזלו ועיין בטו"ו גסק"ג משום
דגשינו רובו ככולו"פ 5כאן כו 15מנמש עיי"ש !כן הוא ג"כ כפסוק כי כ5
העדה ב5ם קדושיםעיין בשע"ת סנה בשם הפוסקים מיין בא ,5רבה אות פ"נ
שהגדיך נ'כ ד"ת לא,סרז ע'",ש
(יד) 'ש נורסין "ודברך ס5כג! אמת" ודוא נוסח הטור והמחזור ויסרי וכספר
חטיריםסי רנ"ח וכן הוא במררי"ל בסרר ל רוש 1בפד"ח כתב שכן
סנחנמ וכ"כ רברב י1םף בסי' תקפ"ג אות י"ח שהנהנם כן וכתג וכסאח שבן
5יועי' 1בשער דכ!!נות !בפרק"ח שלא ניוצא שב כ5ל 5חוסיף
נוסחת ראר"' ז"
בו להאועיין
מלסט וגם במירור צ"ע גאון ובשניי
שלא לקקוטמרוובראבברוךדרסד~םננו!בב
יא5א ודברך אמת
בב"ח שדם2הג'ם כהנחות דוהיר
וג! נראר מרבדי ררם"א
שקאטר 5עהם ה' דברך נצב וכו' ודכי נקונ
י
יבוש בסעיף ה ועיין נ"ב
כ"ב
עך
ת רואין לומרדט ורברךאסיע וכן הארי
י רבה בס"ק י"ג שכתב שרשכח"נ מפקפק ע 5ור !אני אוסר שטב1אר
בבגאזעי
ללביוש וטעמ! בהניא ואבודרהם !עי' 1ברגהט"נ עוד טעמים ע"כ .וכן בטט"ם
ב
ן בשלמי חטפת מש"כ בזח
קהנ וק ודברך אנוה.ועיי
(סו) רגא דעת חגשהנים תובא בב"ח שאין 15סדלחיים טובים רק וכחוב לחיים
נסעד ח"סאוסר להיים ט~כים ודעה המהרש"ל תובא ע"כ
אקא
שגם א %כספר 5א יאסר תחיש מונים רק בנעילת אונער לחיים
שםאצי
בב"ח
טעבים גם אצל !כתוב אך מהסר חיבנה כ5שאינו אופר דא !כתוב להיים טובים
כני בריתךכי איט צרוד (יאוהי
ק ה' תיננה כק"ש דוואח אך נער איחס
וכתוב לחיים טעים גם בג"ח וב"כ ביכהפ שאיו להשגיח על ח' תיבות בנח
ויאכף טובים ויש גזה ששה תיבות כנגד ששח סדרי ההשח ולזה הסכים חטו"ז

תו

דרסי

ראש חשנה

מרם ושלום

יורדך סלח וכו' בספר חיים ברכה ךשלום וכו' ברוךא"י המברך את עכו
ישראל (סו) כשלום

תשים אחר השמ"ע דלחש פתחו הארון ואמרו "אבינו מלכנו פרנק שערי

שמים לתפלתם והתחיל הש"צבניתני התעוררת הנהוגים תפלת
שמ"ע דח!רת חש"צ והתחלת חפיופים מסוד חכמים ונבונים וגו' (ער)
נהיטה ובני ושטרת
מלך מלכי המלכים ואדרני האדונים והגיד
קותי
טעת ננינח בין החרוזים
לב חפיופ יראת בפצותי שיח לחשחיל וגובו
םיכ רה"ר עי"כ תחלת הפיוט בור) ואה"ב אפרו כל הציבור
כנהוג (גן ביו
והשוצ שאר חפיומים המיוסדים הכל כסדרן וסיום כרכת מנן אברהם

בסק"ב ועיין כמירור 'עב"ץ שכתב נ"ב רי" 5טובים "1ש בניסח זה  '1תיבות
ועיין נשער רכוונוה (בענין ר"מ דרוש  )'1יבפרע"ח (שער ב"ר פרק ו')
ר טובים שבראשונר אסר וכרנו 5חים ולא
שישיומ
ובטיריר אטרת
אמר מוב ם ועתי
תחלה טעט
ח
יו אוסרים טובים בן רוא דררך
אנ
שרא
כיהסרר ששייך כאשןשו
אמ
לו
יד טובים
ואח"כ מוסיף לשאול ועיי"ש גם מעם ע"פ
כסגין התיבות אינו סרבר סרן האר"י  5"1כלל ועיין לעיל בסי' קע"ת בחנ"ה

אבי

שכתנתי בטעם רבינושיא רצח יומר"יחיים טובים" בנממרי'קילר (והוסיף
לתיים ארוכים וטובים) ורבינו חש נם לוח שהוא ע"פ ה!ורר וישלח שצדיך
יפויס ולנער נלשון וכעיתו גתכיית הניעור נעיין כיוצא בוח בדגרי הנשו
חיר"א ז"ל בברכי יוסף סי' הקפ"ב אות י"ל בשם סר וקינו רירוש מרנ"א
א!ויאי !"ל בחנהותיו גכת"י 0שם ס' זכרון סשה שלא יאמד למנח סובה
ם טובים לפי שהוא לשון קמה קיי"ש הנם ררברכי יומה הביא
הכתבו וכו'יחיי
ראפשר לומד להיפוך ראררבה סח שהוא כללח בר"ח יהפך גסילוי ונמרר
ייכתב לורנר ט1כר אבל הגאון כלער"ח פלאני ז"ל בספרו רוחחייםבסי'היפ"כ
אות י"ב ומובא נ"ב גב ,רחיים חחר,ש שם באות ס"א רבר"ח כשקירין יותר

ר ע"כ עיי"שועיין בסרחני תחם סופד שלא נהג
סטארימי השנהיכו נכוןיינח
שתיית יין "לחיים טובים" רק לחיים ולנרכח עיי"ש ונרווח שהוא
יחשיב ב
ובתוב ובפפר אומרים
הפוצוה
נ"כ מטעם זה והנח חסנרנ
י
כ
נ
י
א
ר
ש
י
ן
מ
ו
כסוך שין טות
הקהל עם השליח ציבור משא"כ בזכרינו
בטעם לטבחבבני כבשכר (יום הכגת פאסר נ' אות כ"ל משום רכנ' ראשונות
רומה בעבר וכו' משא"כ בנ' אחרונות רוג'ר לעבר חנוכך פרס מרבו ויוצא
חש"צ הוא הנוטף מרפ גער כל הצנור ע"ג ננחלו יתהם הנח
1ה51ך
כל אחר אווד
סגר"קטו ונוטל חלקו לחיים ולשולום ע"כ.
(טז) כמנהנים ובמח!ור ויטרו וברוקח ובלבוש בא"י עושה חשלופ ובו נראה
מרבדי הרוקח בסוף סי' ע"נ שכתב שר"ח ועד יוח"נ אוסד חו' בספד
חיים קר עושה השלום וכן בתב נטט"ם אבל השל"ח במירור קוער התגזים כהב
י
שחאשכנוים משנים מראש השנח ער יו"כ ומם'ימין עושה הנעום וכתבובעי
חסורות טעם ההת פה עושר השלום ניפטריא טפריא"ל וכו' (עיי! לעיל בסי'
חש"ו) אבל חספדדים אינם משנים נומת הברכה יטוה השנה וחיילה
י חמלך הקדרם הסלך
כו
סמ
לשנות מאחר שלא נמצא וח בתלמוד ונצמקים ב
גנאיח הברכה .רם אחר
חכופפמ והרמז שכתבו בעלי המורות הוא קמח
נפ
אא
חתפלר כשפוסע ואוסר קושחשיום בסרוסיו י
ירעחיח השלום לרפו כנ"ל
אב 5חללת לשגות טרה רבדכח עב"ל

ין

יא

דרבי

ראש הוגה

חיים ושלום יש

ומחי' סתיס הכל בכינונים הידועים ולמכלכלחיים בחסד וגו' הי'ניען
התעוררת עוז והדר מיוחדלימים נוראים חפיופ אהה קוא אלקיע
כשמיס וכארץ חי בניסןבין החרוזים שאמרו חו"ק והש"צ חי' טסיים
נכור ונערץ וכן הוא שחויחי וככה כסדרן כל
כקול רם גהר
" רם וטתגשא שוכן שהקים תולת ארץ על בלימה
ר)
טו
חרוז השני (ובם'
היק
וקיים וגו' הפיופ ח סלך וגו' אמרו חו"ק רק פסוק זה בראשונה וכל
חי
כל הצבור והש'ציחדיו וסיים
הפיוס המהחיל אדירי איומה וע'
רט
סו
אי
שוב הש צ הפסוק ה מלך וכו' והפ
י שלאחי לא עורךדדינןווגן ח"
מגנטם
ביום דין
אחר יתאמר חק צ לכוחן
כנחגג
יב
לב
ימוקותבדין ואח"כ אמרו
ונע
ה
בהתעורכריות קדושתהיוםוטיים הש"צלנ
הקהלשני חרוזים דלהלן ואחריהם הש"צ בגינון שנתים כנ"ל וכשחל

בשבת אמרו (רכ 5כנדפם במהוזר'ם) פיוטי החרוזים שמו מפארים וט' חזן
תבלזנו (וער בכלל) ופיובו המתפיל אדר ודוד
וקהל עד חרוז כליושבי
זכו צבור וש ציחד (לא כגרפם במחעריט בנה הזן וקהי) רק יששפ הבל
וגו' אמרו חו"ק ונם חפיומ בץ חקדושח אמרו הכל כתוך הקדושת
תשיג באמירת השמ"ע דחזרת הער"ח צבור בשחרית וטוסף באיזחו
מקומן של שבחים בקדושת גועת רגש החיבות הי נוהג לזמר
נתניעת ניגוני התעזרדות לפקזכלים כשרפ קודפ קדגנונס) שחהרוסבו
בל חצבור בהדרת קודש כט 1באמירת שמחח לארצך וששון לעירך
וצמיחת קרן לדוד עבדך ומפני חמאיט גליע מארצה ולפני נפילת אש
לכורעים מלבד עולה החודש וע' עליע לשבח עד ואנהע כורעים מלך
ישראל ונואלו אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך הלך וקראת
באזני ירושליםוגו' לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה הבןיקירלי
אפרים 1ג 1רחם ארחטגז באם ה' כל חכהסור הללויח הללו זל כקוצפי
ת האובדים בארץ אשור ונו' בהר חקורכן
עד כה"ת י"ק הללויה ובי
בירושלים וביום שמחתכם וכשעדיכםוגו'אני ח"א וכן באמירת ותערב
לפני הדוכן אנא רחום ברחמיךהרבים השב שכיטבךוגו' כל אלחידועים
וחקוקים לזכרון עולם ויצלצלו באזני אוהן אשר זנו לעמוד אצל החר
בוערביחם תפלת צדיק רביט ז"ל בס"ה וב"כואי אפשר לתארלמי ופלא
ראה את חחידוש כשחל ר"ה בחול אמרו מיד אחר המבדך את קפ
ישראל בבלוס פכינו מלגנז כנוסח הנדפסכסידורים וסחזוריס אגל כשחל
בשבת לא אמרו א"מ כדעת הרמ"א כזח ואח"כ נגנו הקדיש עם
חמשיררים ככןיפאר יו"פ כנחונ
תשיר הסנחנ שנשתרבב בכמה מקומות כשטניע הש"צ וצבור לא"ם
כתבע בספרחיים מוכים אז מתחל חש"צ בקש רם א"ם כחבט
וט' עד א"ת כתבט בספר וכעת לא הי עהגין בבית טירדה ותלהג
קשתיו הק' שלרכיט שכל וופלתאביט מלכנוהי' אוטריס חון וקהלביחד

וסח

מ"ט ושלוט

ראש דקתה

דרכי

וכותב בספרו שער יששכר (מאמר סאתים למשפם אות צ"אז
שחושש בזה שמעוררים קמרוג ח  1דה ז ט"ש בתיזוה"ק (תיקון 1ז
א מזונא ואינון
צווחיובציותין ביומא דכפירא ככלבים חב הב הבינ
ע"י רכל חסד דעובדין לנרסיי עברין וכו' ע'כ והנה כבר כחט בשם
מח הבעש"ט זי"ע ראם כונתו לש'ש בחיי ומחני כדי לעשוה רצון
דקם ה מזבד להתפלל על כל זח וח"ז צרכי נב,ה ,בפרפ כימינו "מנס
מלכנו שחם דברים העומדים ברומו
תפלות
וי
קב
יא
אםלםאולמגרוידםל כנלחיצתן יתה
ןניעולם בלחש וכשסגיעק לכוזבנו להיים
עו
לחלן ובתוכם תפלות
מתהילין צווחין (כקול רסן החזן ואה"ב הקהל
בחינהזהי חימפיםוביחש
אב
א מ הרם קרן ישראל עמך הרם קרן משיחך ו
שזחו אינו עיקר אצלם ע'כ יש חשש כדברי התטוה"ק הנ"ל עי"ש
ך אחר החספס לומד
וגתפילת נעילה הנהיג רבינו בעת רצוןוחכ הוי
י זה אחר~ה(עיי,ם ,תש"ט)
כל הא ס מתחילתו ועד פופו בקול רם חון

בכיי

.כו'

שי

וקחי

תשפו קרח"ת הי' כנהוג שסוציאין שני מפרים ואוסרים י"ג מדות ד)4
ורבש"ע שנדפס במחזורים (~בשבתאין "זמרים"י"ג מדות,דנש"עז
והקפיד שלא לומדוער"הויו"כ (בס' שבירדן לכבודיוט הדי!" רק ירבוד
ברכית דם "ב דכא פר עושי] ראוסרים
היוס' (ועיי ,נסגיר
בכעללוכטביוד יום דרק כ יו"כ הואיימא ררתטים עיי"ש)
בנוסח שבירך ב ור"
וקריאתמי חתורה היתה על ידו (כנר1ג) כקולות טים רכים אדירים
כהתעוררית כונת וה פקד את שרה וכל הסדר ובהתעוררות העקידת
תיבה שהוציא טפח קדשו החריד לב כל ההטזמעימ זאחד גמר קדרתה
יתה תפסקה להנפש פעם כמוחצייטעה והס"ת נשאר מונח השלחן
ו
כי
ה
חבימה
תשמו דעת רבינו שמותר ישתות קאוו"י אוטיי קודם תקיעת שופר
ומומך שלא עוד חיוב קידוש(יכו נהגו העב חסהפללין בכיח
מדרשו וכשעת ההפסקה כנ'לז ושייזקר פזב להאריך בתפיות ותחנונים
קודם תק"ש מלגמור התפלות מיד אחר השות (תיי3
ולשועת

עי

עי

חי

כי

שערנ
בספרו ב
יששכר שאטר במזגים 5סשסט אות נ"ב סקור 5תדברים 5ראריך
"י
נתפלה עד "רנר אחר חצות היום כדו ח רות בתחלתו בר"ח פתה בוציגא
ר
"
ו
ה
ו
ם
י
ל
ש
כ
ה
'תיב קודשא נדיך הוא כר"ח ויום
למירע
קדושא
בדשאכרדבא וברין בעי בר גש למדלף אורי,תא "51טיהב נתקנא"וכי'
עלטא וו"י
י 5איהירי אינש "גגין
וכדין כד מהעורר ראי ב"ג למיחב בתיובתא וברין
כ
,
פביתי' 5בי כנישתא ו'תיכ 51אאכיף נהסס כהאי שעתא"וברין טתחבדק
ראלי
1

יא

%

9

ירמי

ראש

השג"

חייט ושלום

וסט

ארעא קרישא בשמא קרישא עב"5ה וכהר מקור 5הצדיק,ם שטאריג'ן כתפלה
עד קרזל 5לי5ח זד,א העיקר שכ' בזוה"ק דלא אגיף נדסא" אפי שתר טעט
סאוו"ע סורם התפיח לרשיב לבבושי,ג 5לההפל 5נגח וגכוגח עג"ם 5א אביץ
נחמא עד אחדידחפיה שהוא קדונ טילה ע"כ) אך הוא כעצמו לא שרטהכלל
קודם מק"ש רק חלך לחדרביהר ולסד אז כווח"קוכיו"ב ובהכנה לתקיעת

שופר
תשיו בטאו לביחס"ד והשופרות בידו וכמה סידורים מגור" האריז"ל
הובאו אצלו ועמד אצל הבימה ונהג לומר דבריבבושיו והתעוררת
לפני הקיעת שופר ביום א' דר"ח והי' זהיר אז שלא לתזכיר עונות בית
ישראל שלא לעורר קמינור ח"וביוםדין (א)כי אם עיקר דרשות חי'
םובג והולך במליצות מונות זונותיס על בלל ישראל ושגם אס נכשל
במעשים שלא כחונןאין לדונם לכף חובה ח"וכי נהו מחמת פרדת הנלוה
י כשל כח
ושיעבודנסיוןוצירוף והרדיפוה ובלבולים סכל צד ר ל עדכ
הסבל ועורר אז לבקש רהטים על הגאולה שליסה ותהו עיקר התעוררת
חשופר לעורר שופר העליון יובלא דהירות ביאגצב"ב (כמבואר כזוח"ק
פר' אמור) והתחיל במשל ומליצה שמקובל כן טאבותיו ורבותי תיטיד*
יטל בפרם
הבעש"ט זי"ע לוסר משל לפני התקיעות ועוד בשעת הכה
שביאר הנמשלדף' פלג מלאמיסואין מעטר לחתו המהורכי אס התפרצה
סטט ומכל העם חשוטעים בכיות נוראות ועצומות ער אין חקר
תשיח וכשחל א' דר"ח בש'קהי' אופר הדרשהביום כ'לפני התקיעות
ואז חי' מעורר זכות רחל אמס הק' כמבואר בכחאריז"ל שיום ב'
דר"ח חיא כנגד רחלוהיזחו ג-כ נהשפמרתא דיומא קול כרמח נשמע רחל
' תקע כשופר
מבכה על בני וכו' ושבו גנים לנבולם (עיי' נשע"י סי
אות ג"כ)

גתולדות 'עקב ויוסף (מובא נשער יששכר
תשה (א)עיין מזח ההכהן
הגורהי
ס קה"ק רבינו מרן
יכ"ג) שמביא
מאמר תקע בשופר א
פיעוננה בית ישראל
חבעש"ס זי"ע שלא יאסר אז כדרך מוגית אשד
יעורר
משי
רעניז למלך אשר בנו יהירו
בפרסות וע",ז יעורר עוד קפנדריא ח"ו
משויייברחקים בנ15ה עד יכנעיכבו
רח
וח
יזמו להרגות רעה וראו שאין עצה רק נש
1י'מיג מעשיוישמוע בקיץ אגר וטצוהרמיך ובמשך רומן רב בהיותו שסה
שיה הסלך ג'שיוחים (ות שלא במני זח) לשסוע טהנשסע מטנו אם רטיג
כבר ובא רא' ואטדכי הואגן שובב ועובר עלמצית המלך נם שסח ו5א
ר
י טעשיז ואררנא וכו' ורזציכ רסקך כי זהו יקונא לבט רק לעורר סטגוריא
ינ
כי
רט
ר
כ ,ההר
ונא חשני ואמרגי 5א מקיים שם מצות
דפלךפשכוראומיכיהאךאנבירואהוכ
י חמלגוה
,ת
יי
עב
ט
ודאגותיו שם גידעו כי היא נ
טחמת
זעזע ,צרותיי כגאזי לקייט שעוה אגיו רטובך המגם נראה ברור כשישיכורו
גיילים מצותיו בב 5לבו ונפוטו והשיג המלךגי זהו השני הגיד
לבזתו זו
כבשוי בוקוידבאץירבדיו ש"ב .וחנכהשלפיכן
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סיים העלום

תקיעת עיפר 4ר אפשר לשץיר כל תפונה
מנטן ררשותיו
לפני באותו סעסד חנבחר ומקודש לך נא וראה
תשיט ערפיח למיקיא
ה"נטאטר תקע בשופר וכן במאמר מאזנים
נספרו שער יששכר ח"כ
לטשכם ומשם בארח אךאין לנו לעבור בשתיקה לגמרי מזהונציין רק
פרקים כבטחנה ויחידי מנולה אנשי בירג הכוה רזם כן תמהו
איזהראהטי
לתה"ש בהכנח דרנה איך ירא
עוד בחדר ביתו בפרם נכנם לביהט"ד
וחרד לדבר ה' כלבבו הפהור מלא רגש רתתוזיע בחרדת קשט לילך
למוקיעהשיפר שפהוקיו טעותוסגיניו ז!לנות המעות ונשען לשמים למצוא
העת רצון לעוררזכית כנם"י לגאולה שלימה ולכבודהידכינה הק' ולקח
כמה שופרות שהיו כרתים בשק קמן מורשה עוד כתקיף ואביו זי"ע
ואמר נלך בשעח טובח ובמצלחת" וחרדה גדולה נפלח על העומדים
מסביבכ קרן אורפניו
קדשו לפני תקיעת שופר
יו אפם קצהו טסגנת לשוט
וזה
א) התקיעות חם מעוורים יסע5ח נבוודתבראיכוהינו אברהם יצדק יעקבויפז
ונברא !גזמיז נא אותם !אח כ 5צריקים
גשפוך טתרשיח לבבינו
עיבעת תקיעת שומר ייתעוררו ויליצו טוב
צו
בנ
וט
ו לע
הירטוניס שיעמדויימינג
בעדינו וכעד כ5ל ישראל שנזבח בסחרהמשסיעי 51שופר נרגל 5חירוחנ 1וחיוט
כר"ח יסמקו חב"ד ש 5פעורשירי ושנה רואת שגת גאו5ר וישוער ביאת כן
 %האדא
דודודי' ר'יט5ך
ם ער פתי תתנבח !ערבר "ינתכם 51א תקומו ח"ו לעזרתנו
אבותחעי

עי

דהעוררו נא עטרו נא קומו נא כרקות נצער בניכם הנפוצים בנ15ה ובמכי'
זח בסו ח"' מאוה שנח בצרות צרורות ונזירוה קשות אכזריות כארבע כנפוח
כת הסבר
רארץ הרעי
וויהרשויאונתדיפעו5שיי1סח5ריתרשוטביהחכיאחכש
אסשו5אנאלמ5עפ
יר שאריתנו ובור נא לנ!
זכ
שנ
ני
רבש"ע
ל
א
ו
נ
א
י
ב
ח
י
ת
ו
ב
א
וכת ,ברית א"תשיא תסה !זכור הטדי
י
יבג
יקטב אבינו שצורתו חצורר בבטא
בניחם למען שמו בארבה וכפרט
ו
כ
ע
ב
מבנידכי כביה
הכרוד וסבר כ"כ צער גידף בנים ועריין 5א ראה נתת
וו
ו"רי כנגר
הט
שמ5
חסקדש דרשתו ,נגף אברהם אביט אתהיח
"ר5ו ובכית שני
אבינו שחי' ות הלקו א %יעקב אבינו לא הי' עוד ביתובנוי ומשנכלל
"עדייו עומר וכספח 5בנ' 1בית השלישי שיבנה ב"ב יעקב יעקבו אג'
יוצ
הא
הו
איפוא אתת עטרי נא לחנן בער ביתך !גחלתך ובניך ובעת "ואת אשד %
עולם יעברון כבס מרוז הז' 1נשפי מרום אמ לזכות אם לחובה ח" 1ה5א
בא
יע הרב אליך 1ע 5כיתך ואם אתת הקטר נעדינ! יחי שוס שהחוו פה
נונ
כיר אם לליקראין אנו וכאי! אכ 5בעבור כבור שמךכדאי ורכרחשייש
5טקסרנ
ן בית יעאב עטת ב"ב.
השרע התכריעיושכח שנוכהיבני
אה31ח קיום ררהקוים היום מסהר במשפט כ 5יצורי עולצינו
נ)אחי
יקר שאנו סצפיס ועינינו כ15ת ומייחלות ד1א רנאו5ה שלימה ביאת
והעי
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ראש חשנה
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רמשיחיע 5זדדנין בכו שנה ושנה נר"ה ,ער בה עדיין 5א נושענו א5א והא'
שרכל ת5ו' בנו נשים ~בבינו ,נשוב בכ 5מאוויינו ורצוננו לסלך הכבוד
ית"ש ונשליך מעלינ ,כל נניע,ת עצמינו ,שכית נופינו ונשים פנינו לחלות
שינא וינאלגז ג"כ ואס תאמיו ותשא15
ולחך ולב"ש דק ע 5נ,אה בן
איבבח ישוב רבשך דחי ואיך יובל לענוב ,להמיר מכר ,נגקי לבבויחסר,ן כתונו
אמנם
ופרנסת ,סבלי לבקש על וח כ55בי אם בל כומתו ע 5רנא51ד כנז'
אחי
צמוד לבבי דעו נא מה שנאמר בפסיקתא רבתי כי משיח דוד קיבל ע'5ו
יסורים וחגלים לסבול כשגיל עונותיהן של ישראל ונוגיאיס עורות של ברזל
1נותנין ע 5צווארו ער שנכפף קומת ,והוא צזעה ובוכה וכו' קידש בפ0וקתא
ר במאמר תטע בשופר אות י"ג כעה"ק שער יששכר ח"ב גאריכות)
לשיין ,
ועהד אהוביי אחיי סי רוא וה ואיזר רוא אשריוכל להתאכר בל כךשכשכ'י1
יסנוור הקרוש הזר משיח
'עקב ובב ,אני אני רוא עומד בלג ונפש ורנני
נותן ומכנים ראשי תחת הקורש ברת משיח צדקנ,כרי לירח מאחו דיבורים
,נפשי חחח נפשו רמה,רר ונוי לד' אלי שמדו ושתיצנו גולכם 5חכניט האשינו
תחח עורות ברץ הנ"ל ו5א נזיה שיסגול משיח המרוש בשבילנו ,זחו נשיב
היטב ~גבינו ונבכה ,נזעק מרד ונשוב אל ר' ועי"ז גנ'ק 5נ1ב( 5דסד
סמדשבות'נו פניות והאות עניני עור"ו רק לברש רחמים ע 5גאולתנ, ,פרות
ולירות אח משית צדקנו שלא ירא מהולל טפשעיני ונגיע 5תכליח רנרצח
חי וק"מ
נוטרשאנגיה ,5כ
,ת עשנת גאולה וכוח"ט כספר רחיים קדוד סלךישדאי
בסחרהתיגיטינ,
ז) מבואר נספרים חג' ער"ג ח' נצבירי
ב עמיםכי כגיבול יתעש עומר אתני
גמשפט כינף רטשפט ,כתיב ספר אתת 05קן תצדק בן באחרית ריכףמ
ראלף ש 5רחכלי משיח שרצרוח מתגברים בכל ,ם חשד מחבירו באו מים ער
ם עד משבר וכח ללידראין מצוה וחובר לעורר רחמים ע 5כלל שדאל
נפשיגני
יחברך ועמקן בברד עסוונחיתו עם שולה לבו נא ונוכחה
ליכאןסרלכנרע'ן ובנגעוטררהשכני
שכ5
שומר
א למשפט ר"ת עט ,ית"ש והוא
קת
בעיבוי
וליכשביץ
העולטות נבראו בשבילח ואני דנני עומד עצמי בתור פורשה 1ט1ע1
ם אפ" ש5א כפניו ואם שק' "ל ררתיכע דולך
5ובוחם כי,כי,יאר
בני
יק אב( 5חנתכע הוא) כביכול ית"ש טלא כל תארה כבודו ,ההש קסתו
אב
רת
שנ
אחר'ה
הטבינתו כתככינו גם כאן כעזה"] ויוכל יהיות רדתה אציינו תמכיך עצפיט
שתא יה 1,9ידי דומיו והפוסעבי חזא כ 5יכז5דייו
ע 5בע 5ריננו
כדיכוינציע טענותינו עתה כ' עפ"י התורח אשה שנשביחבעיח
גע
,טוכיח ויוסע ו
ה"מ כפורקנר ע"כ מקייב בכיכול יח"ש לגאול את כנס"י (שחנא
5הם
בטהדרע
אותנו מרנ15ת רג
כנטע) מנושר נשנו כין ראזמות ,ביד,
יביופא
פר
מפ
דיר] (ע'ן הטענות בנח במחטר תסע כשו
דויאות כ באריכות)
מלאך כשכאן הקדוש] ה5א נאמי על אחרית היכפםתי 15ואין עומד בעדכם
בי אם סיבאל שרכם .ועתת חנענו כעוח"ר לעה צרה שבמוחו 5א נרייתח
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נשנית חבלי משיח ראתה 51פד תחרחטי עד חנההי נא עתה מלאך מליץ אחר
מ,
5רניר ,ושר ,כוח כנויים קרואים שושנר ולמחום חמקסריג ם וכן כ 5משכי
וכות ירחכוים טלזצי ,ושר רעלו נא מעגותנ
 .למוכת כל 5ישראל לפני בטא
תכבור ית"ש וב 5מענות !וכית'ס יטליצים טובים שרנירו ושרמ5יצ .חכם
ישראל צדיקיע"מ
רור קרור מימות עולם וער עתת
בעתרצין הלז
לפני תקיעת שופר לבח"ל כל רכומבום רסברילימ
לבין אבינו שבשמית

שבכי

ולעורר רחמים סריגים

כסרררכימיני

ביניני

יעיו

נחסרים טובים ומנולים לישועות ישראל ונאוותן

וזללי סמני שדמ5אכ ם וצדיקי עליון אינם בעלי לחימר ע"כ אי5 ,חם רשית
5רתפי 5נגד דבר שנגזר סדכ"ר שלכ,ע5ה ברטכמת דכורא ית"ש אב 5יק

לנו טענה לפ
מאשרנינימתלןאבליונבות וחמד רנ" 5לאשר נם שכננדס דכע"רע.ש
ח יות-
5חיכה
רשית 5רסית ייחודי
ת גנ"א בטקנות שוא הפקר ר"5
נא
ולעופת ור
'
י
ר
י
5כם
ם
י
פ
ו
ח
ר
ת
ו
כ
ז
מלאכי
לטעון והדרויש ייתר מהראוי
והמוגג5יעיר
ד רחם,ם ע 5נו ועב"י כ'ב
ד) היום מלאכים יחפוון וחיל !רעדריאחז,.ויאסר
 .הנה יזם הריו מקיר על
צבא מרום ברין והומן מוכשר קרסליך את רבורא כ 5עו5מיס ית"ש שימלוך
לבדו ע 5מעשיו ב"ג כשוקת כ 55ישראל אמנםבע.ר"
ר !יבא נם רשמן
בתוכם 5קטרנ על בניו ית"ש רטרודים בנוער וא נם מניח ם 5ע5ות את תמצות

כי

ישראל ושועתם וע קחרראין יושב 1כמאית לכופפם ומר נעשר אנחנו מרוצי
חומר נגרם כי אבותנו ורכותנו רקדושים צר'קי אמת סעו הטה 5פנוחות

יאותנו עזב! 5אנהות בדעכה רנלות בסיףייסיא שרדכילי ,רטעיקי ,מחיברים
טיוב א 5יום ועגרו עידן ודרגים ואנחנו לא נושענו גנאויק שלימה אב5

חרגרח לריחוק בגובבינו 5כו ונשובח א 5ח ועוו נתאזר 5צעוס אליו ת"ש
שרוא לבדו ישפות אותנווי
א ימסור משפמינו לפני רב' ד שלמעלה ע קתררא,ן
ושחם שרי אי"ר כי כולם נוגעים בערותן כיותם שכאם יחי דגאו5ר שקימר
יתבטיו הטה
ו5איהי
' שריר לבית עשיו לבן רבש"ע (א) הוריד גא את

יסח

תשיפ (א)עיין כהד בסי' תרג"ר בהג"ראיה
אז בר"ח וטחרעיש למפלתריס א ילהעביר ממשית ,רון
וסיפר

א עטור רי"ו צריק מר

מן האפרעץי

יע",ט"ר
רבינו שענין ות נתעורר לו עוד קודם ר"ר עפ"י חלום שראה
כחניון 5י5ה שעוטר ביום רו"ר לפני אבי! רקרוש כע 5דרכי תשובה זי"ע ואביו
אמר הדושענות וצעק
5
ע
5
5
פ
ת
ה
5
א
נ
ע
ש
ו
ה
מלבותך
ן
ע
ט
ל
ן
י
כ
י
ר
צ
ש
5
1
ט
י
ג
שני
מלכ,ות ממלכי או"ד ואח"כ (עודט בחלוטו) רכינ!
עמד על מקוכם (כפו בחיי
ירכינו
עביו) סמוך 5ארר"ק כביחס"ר ואביו ,שב על חספמ 5בשפוך
א
ש
ו
ן
ח
דעת
ב
י
האם רבנה על ס' כוונת 5בעא 5שניסיכיוח ורש
5
ע
י שכבון
טי
הדברים לא) ושוב נככב! (הרד בית דירתו ורנינו ביבר 5אב !,שישב ברס"פ
ואביו אמר שהוא ישב בהתש חייברו מענין תחושעגות ע"כ בפהזת לילת

ין

צוי

שן

ש

פ

א

דרכי

ראש תשנה

תחם ושלום

חם

כ 5שר' חאוסות ולא יזפו געיניד בפיז וגרושם חם"ס ר'ורד יסס'ת ע51ח
ומקמרנ שנקרא גוור"ק משנאי רקיב"ח וישונא פס 51לרון ולהעיר וע"כ 5ך רר
אסורישטעון5כ,55נוונ5דתאחב1ד5י51ה 'רר 'דר סטר סטר 51א יער ולא יתערב בריןכ5י
"י 1ומלשינותיו עלינו ואז נזכר 5חוציא כאוד ריננו
51א
וצדקינו ויתנגה האסח כ ,ישראל קדהטים חם וראויים 5הגא 5ויצאת מ)ופילר

ין

לאידה נ"ב

ר) אחים יקדים 1געת רצון וסררםהי
ו קורם תק"ש שג 5רעי5מות ירעדו ם5פני
ו יתפיש עדושיעיד
ה כי בא 115פום את הארץ נש,ם נאליבבנו (שובאיי
ק5ינ ,ש5א נשוב 5כט5ר עזר 51טטרת חכ5ית ראפת להתקרטח הנאוצה שליסר
נ"נגי ח5א באחדיה ה,מים חרם שבעיר"ר הש'נונו צרוח רבות ורעות עת
מלחסהנין מלכי א",ר ואלפים סישרא 5עומדים ע5שרי קרב בטב"נ ונם כבר
א אפי' 5סבורח
נדרנו ונשמך דם קידש כפים ובסה מאוח ואלפים סבנ"'י
זכיערים וכצירית
ת שיכבוש מלך זד או אחר
ומד רוא רתכ5ית סהרוכיגיבי
כראי הוא ח"ו לשפוך דם נקיים כ 5כך הס פ5חזכיר א5א וראי שכונות עילת

רש15ה ,תעש שעי"זננ.ע הניאה הסהש'ח כ"ג ויזסהקו הרינימייהפים
ן שימו נא ע 5נבגכם ריטב וענוב כ 5הגלים 51א 5חכניס רראש בפ51יטיס
יב
יעחונים אשר יאסר כ הוא זח רמ5כות נוצח ב0לחמר או שבנגדו ושיר' ש15ם
בינירםכי איןשלים אסר ר רושעים רק רעיסר לבקש בבל כפנכותינו ש,הי
ן מלך אפקיך
שלזם ע' 5שרא 5בביאת טגשר שלום משסיע ישועה אוטריציו
ובזה נעשר רצון רב1רא יה"ש וכקש 1יהתם 55על חכ5יח חנדצר וימלא רטוננו
ובסיפתנז נדחמיט נג"א
ע"ב מקצתס
 ,רמוצהטסננין דרשוהיו
'פ למנצח וגו' כל העמיס תקעו
תוכ אחר הדרכיה התחלוביר לומר,
כף וכו' (חבים ט"ו) ואח"כ אמדו חו"ק מן ח0צר וע' וכל חששות
פסוקים בר"ת קר"ע 12ט"ן (כמבותר ברברי מרן האריו"י) והתפלות לבעל
תוקעהיי אומר בלחישה (משא"ג מר אגיז רקדוש געל דרכי תשובה ה"
אוסר ,בסול רם)והניסח ית"ר 1כ 1ותקרע ברחמיך הרביםוחסדיךהגדולים
כל חמסכים והפקפרינים הפר חם מבדילים בינך זבק עמך ישרול ובד
ן כמהח"א ח"ר סי' ל"ו טעם הפורש חסנהג שמכמין השופד ער אחר
(,עיי
חנלכר) וכידך נרוך וא' אקכ"ו לשמוע קול שופר (כרעת הכלבו ורישפת
האחרונים חטו"ו ומנ"אי5א ע 5הסיעה שופר 51א לתקוע שהפרעיין בב"י או

כי

ויח בבוסר וחנה חלום והחקנה או רבינו ח"ח ואח"ם גיפים הנוראים חרעיש
'ט מאור בתפלתו רם ובררשותי5 1ביטו 5ועשניות בנ"ל ורכירנאכי ברו"ח
' שיר חדש ונו' באמירת לעשות נקפה
ערוברי נס8מד"ז במוטור הקליי ,שירויח
בנויות ונו' לאסור מלכיחם כזיקים ונכבריחם בכבלי ברזל ונו' הרעיש כ 5כך
וחלך באשליחס אילך ואילך בביחס"ד ווקל כנ"ע וביתר שאה געת שכשענוה
ושכע"ג

תו

זרכ,

ואש השש

תחםושלום

 ,בעבוש)וח"ח חשובמקראלפניו סדרהתקלשתכמדרן
ושמושבקוןשופרעיי
תקיעה ואח"כ שבריס תרועה בפעם אחוב (כסמן ראין 5חפס,ק כח הרכת
5ההש לאות ,ריעות דשברים תרועת צריך העשותן כנשימה אחת ע,קכסיר וש"ע
סי' תנ"צ)ואח"כ תקיעה וכן כלש"ת תר"תולנטוף תקיעה נדולחכנסיוב
(ועיין במנח"א ח"בסי ט"ח באריכות רגם בתקיעות רמיושבצרירלהיות נסוף
תקיעה גד51ר) ס"ה ל קולווג ובתפלות דלחשנ"ב וצקעין אבלאיןמפפיקין
אזלחסרות להוצקעווצקעיןעל סדר הברכותוכ8,חניע רביט הבעלהוקע
למלכות ח דופקנין שידעז הצבור לשכנע התקיעות ורצקעין תשר"ת
רי"רכ וכןלזכרונותוכן לשופרורכ ס"ה ל' קולונל ואח"כ כחזרת
תש"ת ת
הש"צ נ"כתוקעין סדר חברתית כנ"ל ס"ת ל' קולות והבעל סקרא
השמ"ע באמצע הקדיש לפני האוקבל הבעל מקרא
קוראיפניו
י
ר
ח
א
ו
קורא נ"כ והוקעין עשרה קולות תשר"ת תש"ת ת"ר תקיעח נחלה מ"ח
מאה קולות (כדעת מרן ראר"י  5"1ורכעש"ט ותלמידיו וי"ע ובטמאר נ"כ
נמירור הש"חעיין כ,5ח באריכות כשו"ת פנח"א ח"הסי 1"5ונ
" ,ט בנה
ח"וסי' ג"ח) וכל התקיעותתי' רביע ומש"צ)
איזנה
וה
תבשעוצבמ"ו ההוקעככ
הית"ק"יעות דמלשבחי' רעקעין ביום א' ונם בסם ב' על
לר"מ כשם רב 5בו יברמ"אסי' תקפ"רג
הבימה
תדוכא בברכת שופראין לענות ב"ה וב"ש אךאין לסחות הכרוע 3מי
(סנח"א ח"רסי' כ"א)
שאומר ב"ח ומ"ש נם בברכות

עי

יעיי,

איו

תישכב אם שומע ק %שיפרע"י הפעלעפא"1יא

יצא משום דכא

חחקיי
ץ
ב

מעורב (כסו "תוקע5ת,ך הכור לתוך הרות לאותן
)ריוי
ומ
א)
עב
ה"
ושטעו קו 5רנרכה עם שופר דלףייאו  -סגח"א הנבסי' ע
דרכי תשוגח זי"ע לטהניח בתון
תשכב רא ככתי"ק של מרן
יותרי ש 5הגאון לכיסא י"ל) שס' כוח הלשון חגת וממעתי שיש
סיד

קוי

אי

בעי
תקיעות דסיושב שמחפכק חשזפרוקורין

טועין שכשאינןיכוליו לתקוע
טעם כמ"ש חפג"א בסי תקפ"ח בשם מחרד"ל
בתוכוויהי
יו הפסקבין ברכה לתקיעה וכמ"ש הגדול מרהבה שם דהסנ"א
נמורשעוש
"כ בתקיעות קטעיוכי קשה *מר דמקרי צורך תקיעה דאין
סיירי בע
ה ט ברוקח ועי"ש עכד"ק בחנ"ה במירור חנ"ל
מנע
תשכר חיח"רבין התקישת לאיר' צמר אםכי חקחל נצתן שלאידעו
ן שו"ת סגח"א ח"אסי' ע"ה ובח"בבשירי מנחה*
שיפרע אסחןו(יעיי
שכן נחג בנח מראביו חגה"ק בע 5דרכי תשובח וכסה צוערים ש5א אתרום ובן
נחג סרן חגח"ק בע 5תתם סופרז" 5ובן הטרוש חר"ר אשר 5"1ניידות ראר"י
ובן במירור רארזי דישן דפוס ,אלקנא 5א גפצאו כל5וב,
השמיטן לגמרי

והוא טעות

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

ירכי

יאש השנח

חיים ושלום יעי

יא

כם'חר דתגיא רשטיט ,גדיש רק ר'ר"ך שחרו! שאחר רהקיעות כמהם
"רמ5אכים"ולאבפרטן(!סי ם רבנו)ובןאנונוחגן עפררקראחרון ע"כעיי"ש)
רק בסוף התקיעותהי' אוסר היה"ר וזחו נוסחהו  -יה"ר מלפניך יאו"א
שהעלז אלו המלאכים היוצאין מן השופר ומן התקיעת וטו השברים וטן

התרועה ומן תקיעה שברים תרועה תקיעה ומן תקיעה שברים תקיעח
ומן תקיעה תרועה תקיעהלפני כסא נטרך ימליצו טוב בעדע ותעשה
עמנו אות לסובה ותמלאעלינ ברחמים ברוך אתה כעל חרחסים ואח"כ
י תפארות ורנר
אמרו חזן וקהל הפסוקים אשרי העם בקימך ינילון כ
ברקח !נמנדנס וכמררי"! 5ברמ"אס" תק"ם ובלבוש שם 5יהא רק פסו אשרי
העם אך לנמד נ' פסוקים הוא לשבדי רטור ואבוררהם ~עי' 1בסידורר' קאפיל
כונתלג' פסוקים אלו אהד תקרש ברדך סוד ובפמ"ם נתב מעג נדדך
!ר' שבתי
"ש) וגם פסוק הראשון של אצורי הגידו חו"ק כנ"ל (ע  1כרמ"א
ננלר ע
אמת יהללו והחזיר המ"ת להיכל קאם 'כוי! צירות חדש
י
ר
ש
א
י
ר
עם) א
חמוס 4ר"חעיי' דב'ת ח"ה אנת י')
תשר' ג
תשבה לתפלת מוסף הלך רגיטלפג .התיבה והתחיל בקול חנני העני
ממעש דכו' והנוסח ונא אל תפשעם בחטאתי ואל תתייבם
ח"א "ושע אנ ואל יכלם! בפשעיי החפיר בתפלת ר"ה רק
כעונותיכי
י אמר זאתוכן ולכל פשעים תכסח באחיד
לפ תפלת מוסף דיום כפור
ניצומותינו ועטנחנו השך לס ולכל ישראל לששון וכשמחח להיים
וכל
השגח ואטר ~את רקכיוםכפוריםלפני מוסף לעו
ולשלום"הח
'ששברסירגר
יזם רסדוש אנת ב') ובה0יום בעבור כל הצדיקים
מאמר
אפי
גושער
והחסידים ורתסיסים והישרים (הום ף רבינו) "ובעבוד אבותי הקדושים"
וכו' ברוך אתה שומע תפלה ושנסיף ~אטר אח'כ הפשקים כלר"ת רפס
הוי' ב"ה)ידעתי ה' כי צדק כשפמך ואמונח עניתני חקשיבהלי ועתי
אדיד בשיחה ואהימח ונפשי תגיל בה' תשיש בישועתו הנותן תשועה
למלכים חפוצה אח דודעבדו מתרב רעה להקסמות פהוקים רנ"א נרפס
ם רהפלר)
במחזורים דישניט וכחבו שקב5ח וכר"ת ו"5יומר פסוקים ייד
והתחת בניתן הנחוב יוצגת ויתקדש וכו' (אט"ע מהשאלי ראריד כח
מרסי
בת
ביותר ורעם שידעו !את ובברי ש5א יצטרכו לעמיד ולשדו
חרבה באמצע
ד דתדע!ה כגדונ דנים אוטרים תהלים כטרם רתחילו השמ"ע
השמ"עיצוד
די
יגם בזהריו סעייג'פ בתוך כך באיור ט' או
כהפליק
לעצמםידבים
ש5אוכירוצ"ובוכיייט לשעה שהגיש רבינו לסוף ברכת אתה נכורוא,
בפירוש רפיוטים
התחצו לחחפ %השם"ע מהש כדי שיסיימו 'חד עם רבינו ר"1,צ לסוף
סר-
ת ולשבוע רתקיעוה על נט!)
סיכיו

תשט בנומה

דמומףהי

מזכיר פסוקי מוסף דר"ח אנף ר"ח לא

ג %רקהי' מס"ט מלנר עלת תחודש וטטפתה ועקת
הרשטי
הי כלכי

ךט

ורכי

יאש השנח

חרםושלום

אשהיח'

התמיד וסנההת ונמכיהם כמשפפם לריח ניחוח
תסצ"א סעף כ 1ס"ש רגנו כם'ד1ר חמדת ישראל בדלר שם)
גרמ"א סי
הזכרון הזה" בב יכלם דד"ה (כרעה ררם"א
וה' אומר ואת
בנה ועץ בטנ"א)טוואסםפיחל ר"ח בשנת הי אוסר ואחטופפייום השבת
הזחויוםהזכרון חזה" ונר או"א זכרנו בזברתיכו' וזכר לע ה"מ "אהבת
חקדטונים את חברית" וכו' כןיכבשורחמיך את כעסךמעלינו (א)זיגולז
ישעכ חרזן אפך מעמך ומעירר טארצך
רחמיך מדותיך ובפובך
תוי
נד
יצהללודעוהיוםכרתכים תזכור" וכדעת
ומנחלתךובו וכן אמר וציהר
 5"1כסביר גנניר ומצור  -מאמר טסה ההמטר אות "5ז)
מר ,האר"י
כשהתהה הש"צ השמ"ע אמרו א"מ פחח שערי שכרםיתפיתט
תרוכז
ופהחו הארה עד אתך מסוד חכמים (ועיט בסררי"ל באיור מקום
לפהוק חארון ועיין בכפרנים ובלבוש וגרסא נהרס ומשטיר) ומהבינריים
בכמה מהזורים לפתוח חאדת בפיוס אל אמונה נערכך דין ולחרוג
שיאהריו אם לא למעע 'עש וכו' ה נוחגיםבבית מדרשו רקהי
" והפיוטים בתפית מוסף אמרו
דירן
פתיחת חארזן כסו שנרשם
נסחמזלוךדיעליון וכו' אמרו חזן וקהל והואהי'
כנדפם במחזורים ופיוטי
יים כפימקא הראשונה אל דר כמרום אדיר בטרום שמץידו תרום
הכי
ן גבור יהק'ם וכו' ואח"כ אמר
יטעטדי עדימלוך (ואמת רצדי) מלךעייו
מלךעלית חסדכם בצדקח וט' וככה ער
הש"צ גבור להקיםוגו
נמירח (רק סלךאביו ,וגו'וה5קאחי
הי' טסיים חש"צבקיל רם רק בלחש בשור עם
הקהל) ונתנה תוקף גטדו טקזדם הקהל עדזמיירום זאח"כ הש"צשנינ1ן
ם(רבינו הוסית
הירתע בין החרוזים ובהתעוררת ורעש נדר) עדוכ גאיעוי
י(וסיים באמירד) כבקרת
ך כבר מרון
"דושים")יעברוןיפני
יוסר
את גזר דינם ואח"כ (במנון אחרירוע) בראש השנח יכהשץן
רועה ו'טשלאי
םסי 011,
(גנוסא חמהרי"5טחי
וגר(וטייס גסות) וא)סייטה ונרמי

יים

(עיזו מני

עי

יא

ישני

תנוסה וינוו רהבך ע 5מדותיך ת1א בטחוור ויסרי ואבודרהמ
תשנו (ואת)ולעת עגב ושירור ריעג"ץ וכן רוא בגמר ברכות ( 1ש"א) הפילת
ר ישטעא 5בן אלישע ובסידור ראמי דפוס ואלקוי 5א נימצא "ו'נולו דחותך
נשדוד הנה"ק התניא לא נמצא וכשעריתפית שם בתב רטעם
ע 5סד1ת
.ך" 1נ 1שבבד ד,א אחר התקיעות שכבר נהפך מדין לרחמים וטברכין
שחשסיטן
שופע לו 5אתחררו'עת עמו ישראל ברחטיס אין צורך עור לבה"ח חזר ע"כ .ואם
ו "פ השונר חלא
נקבל
ע
"
י
ז
כייד,
טגרר רוא ושסע רטטם כן מפח קדוש רגו
ג וח"כ .ואז חנא יומא דרחכהם ובטבואר בכפר
כדן
נקשר זאת יצא
בנ' "פשבד ע 5בובתה רף י"ב ריו"ג
מפר דנח"ג
ק
יבינוב
רומ
מניר תע5וסה לחו"ב
רוא 'ומא דרחסיס ואינו אקא 'וטתדין

בעי

מסוישי "ע"מ עו עם וסף שעןין

לחששך

דרכי

יאש

השח

חיים ושלום יש

זאח"נ ומי "פפ 5אנ 5טונת נוסהזה,נו סוכן כרי 5מי,ם ברבר טוב כמבואר
בלקוטי סחרי"ח) וסי ירום (קי 5ודון) לתשובה ותפלה וצדקח 1ג 1וחש"צ
י אתת וגו'
חתהיל מהנועה נג'נר)כי כשטך וט' (וסיים באטירר) זרמתכ
עד וכחלוםיעוף (קה 5וחזו) ואתה ההא מלך אלחיוקיים ונמרו הקהלאין

קצבח וכו' והש"צ הי

ספגן עם חמשוררים אין קצבח וכו' וסיים דרי

דדגזהני,
קדושה
מעלח עםדרי מפה לזית בסיד~ד ההגיא
בשעררוננ
זץ
ער
י ודנקדש כי וח בפטום
כתראין 5דם 15טר פיוט עשה קמעו שסך וכו'
רקרושד נעריצך ונקדישך אך נתאר רעת רבינו כרעת האר"י שלא
ט לנו אשכנזים) וכתר אנו
הטורהפייטים שהעוז החש ר"ל רק5יריבפר
נוהגים הוסד כדעת האר"י אך ש5א יהי' הכוונה שקא' קדושה (כעריצך
תיגת קיראים זמש5שים נש5זש
ינקרישך כחאשכ
תחתנוניעםר)יצך5כיךנקדאיחשסךיר רבע
קרושר" כ,
ימרים כתר כך נלענ"ד בדרך אפשר)
או
אני

יזמי

,חיית

עי

כחד ובו ואסרו נ"ב הפיוסים שבין קדושת כתר וחי' אוטריז אדיר
אדירע ת' אוושע וט והי' ה' לסלך עכ"ח 1נ 1ובדברי קדשך וגו' לדור
ודורנניד נדלך וגו' לדור ודור חמליכו לאל וט' הפיוס חסולעלמעשיך
וכו' הי' בנגינהידועה עוד יזכור לנו אהבת איתן וכו' וכן באין מליץ
בתטעת התעוררת נגינה נעימה וכ4
יושר וכו' תגיד ליעקב זכו ה
יז וכו גנוי נסתרות ומסיים והנ"צ בקול
מאמינים וכו' אסרו הקהל האוח
נסתרות  )5"4וכ"מ שחוא טחן כלידת חטאל וט'
הבוחן ובודקנגזי
(רש"צ) חטאל סטות ופודה כחשחת וכבה כל חפסיקא קהל וחזן ויאתיי
כל לעבדךוכו' עד גמרא הי' סננן רביט עם הטשוררים באמירת עליט
לשבה ואנהט כורעים חי הש"צ בעצת טפל על פניו ארצח לכורעים
רוא במררי" )5זן א חיח עם פיפיות 1כ )10 1עמך לפניךיעבירון
(
קורביחוך יעבזרון 1כ 1הי כגינון עם חטהטוררים עד וארוח תשסע מן
ווהמם
חטמים (וסיים באפירה) שלא יכשלובלגיונם וכו' עד גטירא אוח%ח לאל
שהוארשיה מהש"צועיין נא5י' רבה
וגו' לא אטר רק הש"צ וכמבופור
בהי
בג
הקצ"א)וחי' בנגינת תטעחכ
החרוזים הפיופ אנסיכה מלבי" וכן
ין
סי'
כל חפיופים בין מלפיות וכרתות שופרות "זכר ריעלת כל מעש" וכו
אגפאדעי בצדק" וכו החסירו ולא אסרו כ %אחרי התקיעות של
תשכו (") כד נרשום ו5דתבינן ביברי טרשו בשער ששגר (מאכני טאזנים
הסמפטאיאות מבע"א) מ"ש כפי' רפיוט בחפלה זו עמך 5פביך יעבירון
ירם בתנך יעבורון שרכינד שהש"צ צריך 5מס"נ בעד חצכור משלחיו %א
לחשש סוכה קצנהביבר ועיקד הפ15חי 1ביסים הקרושים א5ויחי' בונתו בעד

במם
הצבור כ"י שאין 5הם 'שועה כללית רם הנאולח שלימה וכה
בי
איקורהתאמר
עדבניו
יח
ברבוה 5מה נאמר ישנתך שם ישגב וכו' שנכנס בעינ
עיי"ש וח"ג צדיך 5יכנם כעובאילאיהקורח חיתו בתוך יעבירון (געובי רקיעה
באמש ),באתרע בתפלותיו נעו ננם"י ערש"ק

תה

דרכ'

ראש השוה

איים ושלום

מלכיוח זכרונות ושומרות אמרו רקהל היום הרת עולם ואח"כ חי' כענן
הש"צהיום הרת שלם וכו' וכשנמר חש"צ היום הרת וא' אמרו הקהל
ארשתזכו ואח"כ אמר הש"צ ארשת תו' (ינהעיין בטנדנים וכרטש מי
תקציב כשחל בשבת א"א ארשת וב5כ1ש שם בסעיף ב' כהב רסעם שא"א
אוספה נשכת ספני שיסר נו רפייטן מאזין 1מקשיג 5ע 51תקיעותינו וזה אין
שייךיוסדי בשבת שחריאי
 ,תוקעיו ריום עב' 5וראיתי כטתוור שרתפל 5בו
רגינו שדניה בו בכי"ק בשבת אומר ם ומקשיב 5ק 51זכרון תרועתינ ".ע"כ
גם בשבה
ד רטעם
51פי הנוסח שהגיה רכינו ע 5שבח אין שי
צ"י
ש5מרהילםבושו
אפי' נשבת
אושת
וע,ת נ"נ בררכי משה סי' תקצ"ב בשם מהרי" 5שאו
א
י
ש
ע"כ ,וגוה' עם נסח אנשים מאנ"שותיספדי דכינו ואטטו כפי הזכרוז
שלרכינושניוצא בפחזות
אטר "ארשה" בשבת ואמרתי להם מרנ"ה בתיבת י"ר
ארשת בשבת בנ"ל וצ"ע) ונובור הש"צ השמ"ע בספר חיים וכו
ך וכו' ואח"ב ריוח תאמצנו (עיק בר"מ שם בשם חכ4
ירכיביירבוימי
"ס
צא
שנ
ו
בו שריום תאסענו אופר קודם בספר חיים 1כ 1הוא בסידור ר"ע נאון ובאבוררהם
אב 5בכ 5רפחוורים גרפם אחר בספרחיים ובוראייש 5ר סקור) היום תברכנו

יי

חיום תנוגע היום תדרשנו למוכה היום תשמע שועתיט היום תקבל

כרחמיםוכרצין את תפלתנו היום רעעמכנובימין צדקךגעיי
 ,בר"מ כשם
רפגרנים שצק  1פעמים ריום ורנר בא,ור טחורים נרמס שסונר פעמ.ם ריום
ם תכתבנו אב 5כתב הלבוש שצריך לררנושאי ,אנו
ויש שם החרוזיינ
י
ההתבי
עצמנו 5צריקים שנכתבים 5א5תר ונם ש5א יר" 'ותר מז' פעסים ריום כנגד '1

רקיעיםועיין נ"ב בממ"ררובין החרוזים של היום תאסצנוהי'בניגח עם
המשוררים ואסח קהל וחון כנהוג בגמר חפלת דשמ"ע רמוסףהי' מזמרין
הקדיש וקורם תתקגל הי רעקעין עשרה שלות כנ"ל סי חש"כ ואחר
התקיעות נמרו(בנינוו) תהקבל צלוחהון(1מי.ם באמירה) עושה השלוםוכו
חשכה בגמר תפלת נשסף התפללו מיד מנחה וציה לא' לעמוד לפני
התיבה וקצת בחפזוןכי פנה יום וחש"צ אמר בשמ"ע כרכת
או"א ברכנו בברכה וכו יברכך וכו' (כסת ,שש שייך טעם משום שכרות
כסו בתענית) וכמעשיחו כראשון כך סעשיחו כשני כיופא אריכתא דטיא.
תשכפ יום ב' דחההי' סתפחין הכל כמו ביום א' וחפפם לא עורך
אכשיסף (בקצת מחוורים נרפס 5א' עורך
דיןחי'אורחין בשחריתהי
דין במוסת וחוח מדברי ה5בזשבסי' תר"אועיין בא5י' אבח חא ראוסרים אוהו
ן ריש זוגות בגמרא אי בג רימפזנות ינשב ודן
כיזם ראשו ,למחרית אנשרכיי
או כשניות 5כךעושיו פעם בדאהשונזח בשחרית ותעם בסוחף בשניות אבל סגהנ
מדינאינו כמו ג'ום ראשון כסכואר כטס"א) ודרורה לפני תקי"ש לא אמר
ביום כ' (זונת כשחל יום ראשון בשכת כנ"לסי' השי"ח) ובירך ושהחיינו
לתקיעת שופר %א חי' מחדר אפרי או בנד חדש (עיק כב"יסי' ת"ר
ובכג"א 1טחשףת רדיקל) כדעה הרמ"א בזח ולתפלת טופף התחיל חש"צ

לרבי

ראש השנה

חייםהשלוט

לעט

י שאין אומרים פיוסים
השט"ע בננינח ואיט כבמר מסוד חכמיםיפ
בברכה ראקענח אלא מנגן הש"צ עד מתיח הסתים ומתחילין חקחל מיד
לזמר ונתנח נעקף ואח"כ חש"צ והכל כנ"ל בפי תשכ"ז
תשל לקידוש חיום דר"ח הי' אוטר אתקינו סשדתא דיו"ט כנ"ל סי'
תק"י ואת"כ (א) טבע לו הכום לקידוש ואמר אלח כצעדי ה' וע'
שח"כ תקעו בחודש שופר וגו' ובירך בפח"נ ובעת הטעימה גקידוו
והסעודח בביהו נחג לומר מליצות טובות על כנם"י לזכותם ולעורר
רחוצם עליהם בלב רגשוכליוןעינים לשנה אובה ונאולח וישועה
תשלא ביום א' דר"ה לא נטלידיו לסעודהכי עפ"י רוב נגמרו התפלות
ועבודתהיום סמוךלביה,שם"ש רק מעםמידי דמזופתכרישיה"
קידוש במקום סעודה ויצא בזח (1ב0פר 1הבהות הירושלמי מו"ל פרח ב' הל'

ו' כחי"ל צוהב במ"ש רטנ"א רהב סי' חקצ"ז בשם דטגיר משריםינו 1-הב"י
כשר וישתותיין בר"ח בע"כ לא הי' כונתו יין דקידוש כפי"ר
ראין
חשאנת"אאו
ם כשחל
ור
יק על סעורה יו"ט בשרויין חסהוייב בשארי יו"ט)זולי
בש"ק פחו כמים לנטילהבביתו וסעד לאכילת פת וכשהי' עודפנאיהילק
סעודהו לשניםלקיים שלש סעורות ואם לא הספיקה,סןכי נפוצללי ערב
יצא מעודה א' בטזוטה והשעי בפת כנזכר וביום ב דר"ח תמיד נמל
הסו לסעודה לעת פנות ערב בביהמ"ד עם העתם באריכותנכריך הרבר
ללילה לנמצאי יו"פ ובסעודה סיום ב' דר"ח הקפיד שיחי'לו טית בשר
ןלעיל סי' תקי"א
בחמה כסו שאר יו"טעיי
תשלב בענין אוחיסחה בר"ח מעיר על תשו' הנאח טחר"י אמאד",ל וכ'
(בשער יששכר ח"א טאמר ומ ,חירותנו לב הרמח בהנ"ח שם)
שמעולם לא ,שסעט בכל טדיטת טלין בעיירות נדהית וקדושות אשר
מעים ישבו בהן כם~ת לכופפם רבותעו השסקים גדולי הדור שטפיהן

שי

עי

(א)עיין בסידור יעב"ץ שבכ"ח בקרושא רבא פוחחת כמו בשאר יו"ט
,עין ג"כ נשמה אפריםסי' תקצ" 1קודם הסקודה יהדת על נ'01ין ואינו
בסי'
אטד משקיט קודם רק בירבר פשה וברבת כפה"נ ושיין
טשארע"יכו"ט ואופליע
יב
יערבית וירבר
טראשעים שאין לחלק בר"ח
בהג"ח
ש עכ"פ לענין קידוש אחז
משח רששככהבבחתגירירן 15סר תתם קמ"י רס"ריםויבו
רבינו כומשני דעות כמז בשאר יו"ט וגם צ"ל תקש וראיתי כאיזח מירודין
שהעתיקותיכוה כשטה אפרים וכותבים בקידוש שאינו אופר פסוקים רק תקעו
בחודזש (עיין בפידור אוצח"ת וסי' לב כוסח יעוד) אב 5נשהרנב בחם טעות
1צ" 5ואינו אומר רק וידבר מנשה כי בן הוא כטט"א כאשר חעיר כקדה הבצאן
שי"א שניהם
ע 5ושזמה אפריש שם שיש טעותבמ
'ידוריםועיין נ"מ בקצהחסנני
וירבד משה ובו תקעו בחששיכו

תוי

תשקר

.ע ירכי

יתש"ש",

איםושלום

אטחיים ולא נשמע שינהגו מנהג זה שלא לשחום בר"ח בפז"מ כשחל
בעש"ק ורובא דעלמא לא החזיקו כלל גמנהנ זה עכ"דעייש"ה
תשלג כטוצאי ר"ח אחרהכדיה כשנכנם לחדרו לסד סקזדם טעם בגמרא
כדרכו בקוונט ואח"כ חלך לישן ולחנפש מטדל החולשה דעבדדת
היזם ואםכי העם מרכיכים אותו כתימה מאנ"ש הכאים עליו"פ לחמות
בצילווירמ חדרךלננדסאיש אישלמחניחווביהרעכ"ז לא 8נח להם לקבל
פתקאות ולכרך אותם איש כברכוצ ואמרכי,הו ג"כ עבודה שצריכה
מוח ודעת צלול וא"א בוצעת עיינת ועמל תנוףומי שרוצה יוכל ליסע
למחוז חפצו לשלוםנאין מותח וקרוב לחצותלילה קם ונכנסו העם לקבל
ברכוצ והידקק חכם אליחם אישכמנטאלית לבבו ,עדיתעברולפניו נבני
טרזן ננמרעפי' רוב עד (או קרוב) לאורהיום ונכנס אז לביחם"ד לאסירת

המליחות

י טי ת ת ש  % 1ה
תשלד לענין ושגית צום נדלי דעוצ (בם שער יששכר מאסר שובה ישראל
אות כ"א) שלא לחקל גו נם בזה"ז שהדור חלוש והמחסירים
כוותר לאכשסידיםפיו
,שצריכיןלחוז'עטתעל הפאיוועפי דרכי תלמידי
חבעש"מ חק וי"ע אין לסנף א"ע יותר מדאי אבל ענ'פ בעשי"ת חוס
דבר בעתו לכה"פ לצום בצום שתיקע חו"ל עכוו"ד
עור מש"ב
יי
םריעי"ש"ה)
עי
ור
(ז
שאי,יספוד הרבה ע 5רופאים בזמנינו ולהקל בצום יום הכפ

וזחילה הי'נוהג לישב עם תלפידיווחפידיו כסעודחבליל צוםגדלי' ובכל
יום בעשי"ת ואמר שחם בבחי' קדושת חוה"מוי
 ,וחופיף לומד
שהנה ההמון עם מדמיןימים חאלו דעשי"חלימי חסליחוה שקודם ר"ה
כיון שנםעבשיו אומרים פליחות אבל נראה בדוש שאיט נךוהאיד סכל
להדמות זה לזה חלא הנרות טאירים ונראיםלעינינו (א) כמוגיסי שסחה
ויו"פ וכיפי הסליחות שקודם ר"ההי גבחי' פחד גדול סאיכיתימי
הטראים אבלבין כסא לעשור רואין התגלות הרחמים הנמשכים מימי
שמחה של חג הסכות שכבר נתעורר לסובה וש כן הנרות במעלה גבוה
תשלח (א) עיין בכני אושבר (מאסר השבתות מתנזרנ' אוה ה') בשם סר"ר
שפ"א הדליק את חגר בלילי שכה ואה"ב מצוא גסוצאי שבת דולק
גיוס ומים שזח חוס לכ 5אחר ישראל שעדות ש 5שבת מתברכים
ו5א
הפ-ורם מכ 5ימנת רחוק 5זר רב ושח מעט וחטבינים יורעים זה עכד"ק
יזמר גא
מ)

דק בשי"

בין ר-ד לעדניו

מקמם ,תששם אות י"מ

מאמי
אסורים בטלאור כסו בחופם עשוש

בשם חמקוילקם .שבלז רימום

דרכי

'ם
 .התשובה

חים ושלום י"א

ומאירים בקדושה יתידה עד שנשהנה גם האור למעליותא ובנראח בחוש
(רדאר בידו ע 5רע5עקטור ואטר) וגם על העיעקפע"ר ניכר ואת עכדה"ק
ובסעודת עשי"ת לימד דעת את הממוניו בשיח קדשו (ב) להורות דרך
תשובה וסגולת יסים ההם לזח (עיין ביג"ר ו'ותר באריכות מזה בסרר שנד
האחרונה אות כ"א-כ")1
(ב) רבינו חי' נהם 5ער1ר שיח בעגי ,הנרוג ב 1הידיקים הלמירי הבעש"ט
ו גן עלינו ותימיריתימידיו אחריו לדתחבר ולסעוד עם ת5מיריהם
זב.ת
ואנ'ש כ'ם,ם האלה ימי נורא'ם רעשי"ה 5ס1בר וטח ששמע כזה פאב,ו בע5
מו"ר
דרבי ה'שזבד ו",ע נפט אהד טגרולי תלמידי ררנ' ב,לובלין וי"ע
דרכו הגה
ר' יחוקא 5מקאזמיר זי"ע שהי' איש קרוש ונורא
"יכשעות
נקודש
מיוחרים בכ 4יום ויום 5רתחגר עם ת5סיריו מחסיריו רנרו5ים לדבר עמחס
דגר,ם ערבים ומתוקים כקדושר ומררר מרצריקים הקודנוים ושאר עניני
חסירוח גם בענין שיימוח הנפש וביפי דמיון ימי הספיחיה ועש",ת אחר
לביתו כברהי' לו סובן ומזובה "ז שרף עםמיני טזונוה
דהפלה בעת
ן לכ 5אחר ואחד חלה יפח 1צ1ה 5חם לאכול
והי' כעצמו טשרגיאקי וחוחך.נות
מקורט ואח"כ עסקו בדברים העומדים ברומו של עולם עניני חס רות מעשי
מרככה מצדיקים כנו' עבודת הש"י ואסר לחם שרצונו,וסק.דם יסערו 5נם
כי בלח ,זאת 5א יוכלו להר ם ראש ולהסות אוזן
קשבתלנכ~ובןריו חק אב5אחי
לררוש את ר'
שכבר אב 15יש יכו5ח צחרים כח
עוד סיפר רביגו ששסע כוה מאאסו"ר !י"ע בענין הסעורות ביסים האצה
לאשר סתמן כלשון הן רנד דבנה דרכה על יום הקרחם והנורא המשמש
לקיים מצות השי"ת ולהחענוה בו
ובא לטובחיום ס5יחח וכפרה אשר
שתקא נחי' קרבן 5ר' במיעוט צרי
ודט
פייכידוע וכדי לחרבות כחינו לנר (שיחי
הקרבן יפה) צריכין לסעור %אכ 51פקודם  -ומקובל סעשח שאירק עם חסיד
ק
"
י
!
1חחסיד חנ"ה די' בק 5תשובח
אחדביס' רבינו הגה"ק בע 5נועם אלימלך
בעבור שבימי נעוריו
ונ5ימ חיו מלא,ם בסיגופים ויסורים שחי' עושה
ללצוזי
תינהג כראוי וענר  %אינה ענירות אב 5סינף
א"ע בחפ5גח יתירה כ"כ
5א
כמההשנים ער שכשתגיע לעדך אמצעשנותי5 .א הי נראה קליו 511חעור.קצם
בלי בשר ונעשה כטעמ חורר מסוכן ופעם אחת נפ 5בדעתובי לא יצא עורירי
נועם אלימלך !י"ע אשר עוסק
חובהו וגודע  15שיש ברורו צרית גד 51אחר
בהיקון הנשטות והוא נצרך !5ח ביותר לחיבקעוי
 ,נשכחו ע"כ הכ,ן אח עצמו
ונסע לשם וכשבא לפני הנר"ק בקל נועם אלימלך זי"ע קבלו בספד פנים ישות
וכבשחו שיביא את נעשולידי טקס רק צות לן סק,דט שילךלניוזו עד טשך
שני שנועוה ונאכל והטתה ההפן בראוי לדבות הלבו ודמו ואח"כ יבא לפניו
יעשה כרבריו אזיוכל 5בא לפניו
כ הלא לעת קתדאין  15כח אפי'ירבר
וייסדר  15עניני רהשוכח כיאו' וכן רי' שרחסיר חנ" 5שמע ועשר כאשד צוחו
ובעת שחזר ובא לפני רגו אחרי קברו עליו ימים רנ" 5לקח דב.ג
ו הנועם
חלילתך זי"ע את חטירור שלו ונחן ביזץ וצוה  15שיאפר
ביהד בגינון
יפ 15אשמט ובן ה ויחי כאורר אך יצוא ,צא מפיו של החסיר אוחו אוהיוה
"עצמו חהעירוה מי %וחרקת נטרח ע 5הנאויו ופורעיו
תיכף ח" כחיגרת ב
גועשה נגר רצונו ,ת"ת וטגנת שהד והקלף ומ %אמפ אינה לפני רבו ה'9

.הי

.מוח

חלב.

.אם

שי

יגב

"רשי

'ס'"חשיבה

האםושלום

תשלו ביום  1דעשי"תחי דרכו בקודש לדבר מעניז המוכה ותיקונה
ואטרכ מה שאוסרים באותויום בסליחות "יהביאע צלידו
"י מקובל טבעל עמרת צבי זי"ע'שזהו קאי על המוכח
השכינה
כשנחרויפפתעלינו ומצלת וטגנתעל כלל ישראל ומעוררים זכות מצותסיח
הקדושה שמעלצה מרוסם טאוד לצרף לזכותט וישועתנו ואמר שטקובל
ניחס תלטידי הנה"ק מדאפשיץ,י"ע והי' דרכם בקודשיעודות ציודים
זפרודםוכעיז צפרים וכיוצא לנוי סוכה" ורוב מעשיהם האלוהי עושים
בעצם (אובנייח) שהי'בימים שביןיוה"כ
עוד בעשי"ת זולתתיקוו הסוכה
לפכותו זהי כזוגתם כדי לחכותיך מהסוכה ישועות וזכיות ליום הקדוש
והמרא ע"כ והי' אומר עוד רבים שעשי"ת כליום גדול טחבירו שביום
ו' עשי"ת אטרים יחביאע צלידו תחת כנפי השכינה" ויום מחר אח"ז
אמרים הפומוזישטיעןסלחתי יושב בפהרעליון" משום דשנבה למעלת
מיום שלפניו ובפרס אח"כ בא יבא יום שלש עשרה מדות' שאין לשער
ערך מעלת קדושתו (ועיין בסרר שנח אחרונר)
תחת

ן שרת בי אין
וציור ררכ לב"ב ומשמשיו שיניח,רו חסמה גיתן  15מעטיי
ור ח"ו שום דבר טכנר וכן הי' שתיבת שב רוחו בקרבו ואח"ם אסר 5ו רבו
הקרוש רלא אמרתי 5ך שצריך א"ר 5אכ 51ביהודם כי אין בך כת לעשות
תשובח ברא ,כי 5א רהענ ות והסיטפים רם עיקרים בי הם רק ח5ק תטפל
ועיקר התשובה הוא חרטה והעזיבה ע 5חטאיו אשר חטא 5פנ' 1ית"ש ובעשותך
בן חרא תשובתך שליסר וע 5כן ת5ך נא עור הפעם לביתך כימים רראשונים
וחאכ 5ותשחר ותישן ואח"כ נאמר נם היכת בנדט וכן עשה פעם שנית חכ5
כנ"ל ופעם ש,5ש,ת ער ערך תשער או עשרה פעפים ויותר 5א צ1ה 1לעשות
ואב"כ צורו פיסע לביתו ,שיוכל 5בא עור כעכים אצלו אב 5אין צריך עור
5כ 5א5ר רפעו15ה רישינים כ' כבר נטהר חכ( 5ע"כ רשרשה ,טיים רבינו)
עכ"פ טוה סובן בפשיטות כי 'ותר ט1נ ביטים רקדושים האלח 5ה,ות בכ55
עשה טוב 1בסחשבה ש5א 5התענוה 51א לסנף את טפו חגם שהתענית
היא ענין נד 51ומס"נ אב5 5א וה העיקר תכ,5ת שי1ב5 5בא לתשובה שעסה
כי אם הע,קר רק חעזיבר והחרטה ע 5חטא והקנטר באפח 5אסית 1ו5א 'תטש
קוו ננראש,נר וע"כ צריכין 5אכו 5כעת לאסוף כחותיט 5י ם הקרצת והמרא
שנוכל 5רהוורר אז באטר בלב ש5םב5י שום מניעהכי וח העיקר כנ"ל
עוד סיפר רבינו ששח סאזשרוש ר' משה פפשעוורסק ",1ע ערך נוול קרושתו
וסי 'ת 5לשערגוו ,עבודתו המהקרח חנם שרי' גוש ח5ש מאוד
פי
יכידוע וכנראה בסקוס משבן כבודו פנוחת נופו ההרוש שכ 5צורח
מ
יר
5א'ן ש,עו
לו
רקבר אינו סחויק 5ארכ1כי אם כמו בנעד פכן ",ב או י"ג שנה ועכ"ו בנוא
ק 5וחלש כוה הי עובד רשי"ת עבורה גדולר לאיו שגעור שרוקיש כ 5דע51ם
ועניניו (והי' טופר סת"ם בידוע) ופ"א איוש והשלח אח בנו הק'
במעשיי כצל קדשו ש 5דפוקה סיוב5יזי'"ע יהוא קב 15בסבר פנים 'פות
5חסת1פ9נד 51עבור מול ערך קרושת אביו וכאשר חוהב 5בא 5י 5שבתטירה
ובכבוד
להסעודה וחרב היכף קדמו אצלו וכבדו כערכו ואח"כ צוה  15רבו שהנסיר
שבור בריאות ורפואות ספד ש 5אביו
ן 5ד,טלחן רמדור ש5ו
צ15ח תיי

עי

(בנחו"

'סי חתש1בה

דרכי

חים ושלום

יפי

תעלז בובת שובח נחג כמו בשבח"נ להתפלל בביתכ"נ (כנ"ל ם' ת"נ"ד-
תק"מ) ולדרוש ברביםוביושי שאתיעוררישנים מתרדסהםידרוש
ה' נהטצאו ואחת מאזהרותיו אז היתה ג"כ לחוהיר זמן תקיעת שופר
ל וקולאיסחר ולהיות נחפז
אחרינעילה בדיוק ושלאיקדימו ח"ו וכי
ל
ישכל עיקר נסר החתיסח פובה
כם
בנעילה עת רצת ופתיחת שערי רחמי
לכלל ישראל וכל העולצתן תלויים בזו ח?,עח (ועיין כשער יששכר טסטר
וחימש אחר שקיה"ח)
י שנטר רנעי5הירי'
יום הקדחך אוה
י"
"דעת היבוש בזה כדי שזכות
שעכ
? הלבנה קודם בה"כ
תשלח מוביקד,
חמצנח תגן ביוה"כ וכן נהג הנה"ק מהרצ"א מדיעב כעלבני

עי

(הוא רדכי ר

משח סהר רג" )5וכן צוה עליו לחזביר( 1אח אביו) מניועיד

כפעם אחר בדט"ז  -ואח"כ אמר (ו ש5א יראנכי איו כאן שום טכנר ח*1
רק שרוא חולה במקצת אכ 5ישוב ויתחנק לאיתנו ובריאתו כשקרם
עכ"ז בן החביברי' בפחד ודאנה בסקצת עכור שום אביו וע"ב 5א נשאר

בפ"א על משך איזה געגועית רק תיכף ביזם א בבוקר נסע
תום"י לשא 51כשלום אביו וענו ואסרו כולם
שםבבוכאדורכימפוךיעיר
לביתו ו
יד ונם בשבח רתפי 5נכירמר"ר כראוי עם מנין
יש
ח5
תו
פר אחד שאין 5אכי 1שוסהח
והי' לפלא נעל בעיניו וגבואו לפגי אביו רחדרר ושאלו אביו משתומם סר
5א כנ קק
זח סררה (בא בניר לך 5זשאר שם לבה"פ ערך שלשר ו?כועוהכי
יוב לעית ערבי בעטך רב ודיחוק סקוס כ"כ עכ"פ שכגר
ב'כ 5היוה הלוך וש
בגו שאלו היכף וסיד -אבי האיך הוא
היית שם די' 5ך לשרות זמן,
רא
שאיו פעם
י סוג וכשמוע הבן
בב
טי
מצב גרשת נופשן והשיבו -
י
ת
ב
ו
ש
ת
שנית האפר 5י האמה ראם נעשר עמך טאימה ב5י5
כערך שער עשירי
יותש
י"יטדררר כמצב בריאת
ב 5כ ע"כ באתי יורתך כ"כ מרר כחוררנה
נופך כמי שנודעתי שם אצל דבינו דחוזר דקרה? או עגה  15אב 1עבשי אג
ימעשה
רואר שרצריק הי' סרניש רכ 5מר שנעשה עסי רבר נורא גאותו עת ו
א תשלים של כל רשבוע
שהי' כךה" הרע בני יקדי 45הטר לי 5שבה יורשהי
איש ופסולתו ועסינות מצערי נבר מכל
וע"כ צדיכין אן לפקה 51תקן
המעשר ונם אג' טעשיכעצמי חשבון סכ 5לחשי בשבוע רעברד
ששת יטי
ע,טית
'עים ער מאד ~גתהי א5 5בי חרמה ועזיבת
וראיתי לדאבון נפשי אשר רסר ר
רמעשים רעים ער אשר נגע 55בי פאר ומדש ררגשתי כעצטי מעם טוה ר"ל
מאר בעד רחיוה שבקרבי שכמעט פרחח נשמתי חב 5טח רי 5י 5עש1ת
ויראתי
י' ערךאסריג ח5י5ה והגרות לא דלקו וגם אשהי חיתה גשנה סנר ו5א
כברח
5הקייה ובפרס וכלאחי' בי כד ההשצףגי נחלשתי מאד ער שניטל
רפיתי
כח הריגור ופתאום באותו שער נזכרתי שע 5בפתחן מונח כצלוח ה
מטדי א
ןפישרת לקידוש תבוקר ונסדהי בדעהי שאקחכיד לתן פני 5חחיוה
טסטיייונחסלפי נ"כוטעי" 1יחחזהו כחותי אב 5לא ר'בי כחהייך אצלספיחן
נפש
בדעתי שאפך א"ע בכ5בחי ע 5חש5חן מקום שחנ"ה ע1סד וכן הי'
כעי"כהרנבטרחמילדבלין רחזיקנו או כפי דבריך וע'"ו שנתי 05קום הנ"נ וזכיהייבא
יאיתני חראשון ער שיכולהי ב"ח ביוב ת"ו ~סור כראוי וגם נבחו
לכחי ו
 5בכיחסד"ר עכרת לע"ב הבחתור חנ" 5ואה"ב כוט רבינו)סיח יכוליו
5חהפל
ערתיכן כה רהש1בח תודל חהמת הרבי ד' משח חנ" 5זי"ע ער שהניק
האוער

יה

בצי

עי

ופו

ירחי

ים'"תוצבא

חייםושלוט

יששכר וכן נהנו כסה קדושי עליונים וכן הוא זעת חגה"ק מהרי"א
י ואדא (גבוי או"חסי תר"ב)
מקסארנא בזוהרח
מקפיד שלא לזטר כמו שנוהבין שקצת אצשים שסברכין ול"ו
תה)לפ הי
נמר פוב" דמיחזי כקץ וסוף ח"ו (שהוא
בימים ההם
תימה פובה" וכןהקפיד שלא להשיב להביר
יי
ר
מ
ו
א
ו
לשון נמר) רק לומר "נסר ח
ו מרירות וצריך לדקרק בדיבורו שלא יתן מקום 5סקטרג)
נם למר' ושרגאישו
רק יאסר גם אתם גםהי טחג לוטר בברכתו אגיס יאחר שגיבענשפ
יאחר"

חתשוכה (הנקרא יום שלש עשרר מרנת וכשחץ
תשם ביוםהשמינילימי
יוה"כ ביום כ' או (א) א1סרין סדר חקרכגות בינם ו' עש"ק שהוא ו'

נפשו-ת סמר רכם שדי' הצריק רגב מכלר ימי רשבוע במקושר וסהרה
לסכנת
י שיהי' הבין אנתנו לגורל
ויכולת להתחרט כ"כ
א
י
ל
ה
י
זקנ"זדי
"
נ
ש
"
ם רקד1שהבעי"ט עכ"5ה
שט אפי' בערב.ו
חוטה
בעודשרי' יושברבינו כיום ח' רעשי"ת שיהר עשרר מדנת" די' ררכו בקודש
ר (ח דעשי"ת) כולאי ום שמחיוב במעודר ר1א לכ5
י
ר
טמר אשר יום
הדיעות ,בפט 5נ 1החוטאיו (כך רי' תסיר בולל א"ע עם דמ10ב' 1על השלחן
עם א' וא מרזב עג11תנ1תו) וחטביר טוב שעסו 1אסד כיון שהחיוב בערב
י1ר"כ לאכול ולמעור ורוא נחשב כאלו התענה וכו' וירגע ררז"ל הכינו עצתכם
ביזם דתשיעי שתוכלו לדתענות כיזם רעשיר והייג 1ביון שצריכין לרינת י,שכ
י ע"כ ביום שלפניו בעיו"כ ציוח
בתענית 1יהת11רות חטאינו ביזם רקדוש
שברוב עוניתגו שנינו
רשי"ת לאכול ולסיים דכרי 1בזה"י) וגסצא כי
נימתענית מוטל עליך עור
חם
לאין שיעזר ועי"כ חיוב שלהוידויאנע
אני51עוטת זר ג"כ דאנילד לפני התענית ההכנה ליוה"כ שהוא מעצם
ב1ירתררכד חט
שאח
עוד עכ"פ עם יום אדד
ת ביתר שאת
ו
י
ה
י
מצ1תי 1ית"ש צריך ג"כ
נידנת" נדגל וקרוש
בשלוש
מקורם5אלדע1רנבנ'1יגהם"כבעונעי"ןכ ימועםודרתני1נרואהדזילוחלאיצמר1פיעלשטרו"בה 51זכ1תינו יגיעם
חילם
מצוהרו מ"ש עכל"ד
ן סור כדרך מ19דיך טדנר"ק כבזינוב זי"ע רג"ל ברקדנה אות
תבוס
י
י
ע
)
א
(
ט' וזה לשונו טלאי סחראו לוסר כל סדר הקרבנות בכל יום עם
יל עונותינו אנ 5להיות ראין הזמן התפיק
י לכפר על ב
חוקבימצרוםריבנדלייניתה עכ"פבכ
ינפרט אם ת"ח הוא תורתו פתי נעשיה וכמ"ש חרב
הזה ו
נהב"ש רנר עב"ם סחראוי 1מה1יב לכל ירא שפים לקבוע משגזו ומן סיוחר
זומר הפרשיות כסדרן ברטה ולעסוק כרלכ1תידן ואנהנ 1געניעו גוררט
מנחני ותיקון חקדכינים) הוא יום
שצפינה יום טיוחך ביפי שנה (טי1מר
"
ירקת) 1אנחנ 1קורין בצ
עםנ
דש טעשי"ה לצערא בפי כל יוםי"ג
"
מי
ופ
מצוחבור ב
קם
רשםכנו
5נתסנדיר דקרבנוה בתורר עם קיצור רדיגים רנדפסים בם
כ
לטבחישגירינו כיום חנבחר הלזד דחנהיום חזם הואיוםהתהיה חיטך בית
שלטח והנר עד חיוםח"ח מעפם לא חי' רעולם
חמשוש רראשון בנדבנותנימי

יו

כי

עי

יחתחיי

החי

דרכי

חייםהפלופ יעי

י חהשוגה
ימ

לעשי"ת) ( )1נהג כטנחג זקיף הנח"ק מחרצ"א מדינוגזי'ע לחיותסיעוד
ומקודש לח' וחי' דולך לבחסד"ג דבעיר (ב) ואחר תפלת שחריה (ורבינו
נשאר כפוטר בטליה וחפי.5ן) מוציאין שני ספרי השרות כדי שלא
יצרכו לעכב חשהבור בגלילת הספר פטקום למשם (ועיין בטפרי נפוקי
או"ח סי' תרס"ט ס"ק ב' וד"ת ח"ו אות י" 1שסותר לטלטל טית לצורך זה)
וקורין מקודם פרשת היראה ואחכה "חבי') ואת"כ פר' תשובה
(נצבים כ"ט) ואח כ אמרו כל הציפור בלחש נוסח (ד) חוידץ שסידר
הגאון החסיד טוהר"ר אבדתם שבתאי מנ"ל ז"ל ואח"כ קורין (ח) פר'
מוכח קרבנות
י עד והסיום %א תעלה במעלות על מזבחי
תגלהסעוףרופתרך'עי
ר ואח"כ קורין (ו) פר' נחבח קמרת סוף פר'
תו
לי
אשר לא

("

בטל מקרבנות רן במשב ,או בבטיתכי גם בפתכן שילר שנאסרו רבבווה רנר
ה בפ4
אחר רחירבן חזרו 5ריתרן בנודע סרו ל וא ב חי בשו פעםרעיל
"ע51ם וא"ב תפלת
מקרבנוה משא"ב כשגבנר ביה עולמים נאסרו חבטות ב
אברהם שאפרת.נח כומן שביחם"ק קיים וכו' והשיב הקב"ה בבר תקנתי 5הם
הקרבנות וכו' הענין רזר ההחיל לרתעורר באותו ריוס שנאסרו רבסות 5ע051
וביום דור רתחי 5רתעוררת ש 5דבטתת רקב'ה שסרר רקרבטה תועיל לכפרה
רעדח.ום חלוא לא רו?רכויכ
ש5א רי רעוץ בטל טקרבנות ע"כר.ום
ך כיון
ר מטונף 5קר את סדר רקרכנות עבד"ק
רי
מ"ח וכלבהצ שם בתכן ריאסר פר חקרכנוח קודם ברוך
(ב) כעשרת זקנים
שאמר אבל הברכי יוסע בש"ע או'ח ס" א' ס"ק '"נ תאריך ריש לאמרו
אחר תסלתי"ח
ם שקורם רקרכנות יקרא פר' הירתח ויחם5ל לא5
(נ) כן מבואר בסררה.ו
יתכרך שיחן יראתו כלבנו לבלתי סור טעמיו ויקרא פר' התשוכח
5י
ם
פ5
ת5
יב
לא יתברר שיתן ב5ב כל פושעי שראל לשוב בתשובה שליסה וכלבווב

יא

ס.

עי.ן

שם

(ר) כן פבואר בשס"ה במכ תענית שקורם סדר חקרבנוח יתודה וישוב בתשובה
בחרמד ובעזיבת החסא וכן מבואר באלי' רבר ופמ"נ למוערות קורם אבררת
חקרבנוהנ

לה) בן סבא רתבחוזת שור בשם חוקי "'ים שיש יומר קודם פר' רסרבנוה
פר' שזבח ארסך שאם אן כהבת אן קורבן אכל רתב"ש שם רחה זאת רלא
הארצות רחיים האריך כדעת
אתפר רעופת בתורת בנין כבוגר רנוי
רמחנות ח"א
החוקי חקם רצריך לומה פר כחבת ארסת ובמפרי מאם4
ס"ק כ" 1הבאתי להעיר מילקוט יחזקאל קפיצך ס"נ רכתב שם דהעזסק בתורת

י,

כי

אבי

יכל

בנין חשוב נכונר 9יי"ש
9יין בש"ע או"חסי' א ובהגחותישנוחייז וכן פד קידושידיםוגניים
בש"ג שם ובחגרות יש נוחלי ,מבואר דיש לאומרו 9ר סון חפרשהכי הוא
רעבות ראשתר ובן מר' הדומת חרשן ופר' התסיר בש"ח שם.
9
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יסו דרכי

י התשובח
ימ

תצוה ועשית מוכח מקמר קפרת עד

היים ושלום

קודש קדשים הוא לח' ואח"כ

קורין פר קידושידים ורגלים בפר' תשא וידברותו ועשיתכיור נחשת
ולזרעו לדרתם ואח"כ פריטת תרומת חדשן מתחילת צו עד לא
עתדכבה ואח"כ פר' התסיד גפרי פנחסוידבר 1ג 1צו את גס ישראל עד
ריחניחוח לח' (ומכמר רם"ת) ואומר עלזה מצות חשם פנחס ת"ב ואח"כ
קזוין  )0פר' קטרת תשא ל' ויאמד וגו' קח לך סמים עד תהי' לכם
(ומכסה חם"ת) ואומר על זח טצות השם אות ק"ד ואח"כ קורין פרשת
כ"מ ב8ר צו וידבר וט' זה קרבן אחרן ובניו עד כליל תהי' לא
חבית
' קל  1ואל"כ
י (ומכסה רם"ת) ואוסר (גנ"ל) על זהספית השםסי
תאכל
קוריז (ח) פר' עולה ויקרא א'ויקרא אל משה וכו' ואם מן העוף עלה וכו
עדריח ניחוח לה מפכסח רם"ת) ואומר על נון מצות חשםויקראסי'
קמ"ז ואח"כקורין פר מנחה ויקרא ב ונפשכי תקריב קרבן כנחה עד
על כל לבנתה אשה לה ואח"כקורין בפר צו  1וזאת וןרת חמנהה עד
כל אשריגע בתם יקדש (ומבסר רם"ת) ואומר על זה מצות חשם ויקרא

סי' קי" 1ואה"בקורין פר' שלברם ויקרא ג' ואם זבח שלמים קרבטעד

חקת עולםלדורותיכם זבל דם לא תאכלו ואתעב קורין בפר' צוז' וזאת
חורת זבח השלמים עד חקת עולם לדורותם ואח"כ קורין (ט) פרשת
נמכים בפד' ולח ט"ו וידבר וכו גי 21באו אל ארץ מרשבוו?יבמערזלגר
רגר אתכם (זמבטר רם"ת) ואומר מצות חשם טסי' קמ"ג ואח"כ קורין
פר חמאת ויקרא ד'וירבר וכו' דבר וכו' נפשכ תחמא ואם כבשיביא
יוידגר ה' וכו' דגר אל
קרננו וכו עד ונמלת לו ואח'כקורין בפר' צוו'
אהרן זאת הורת החמאת עד באש תשרף ואומר על זח טצות השםסי
קל"ם ואה"ב קכ"ח ואח"כ פר' עמת צורד
קכ"ב
ה עד לכהן כטנחה ואומר
וקיכק"ראאותסי'ונפיטביומיתחמא הפסטר סי אי
י 8ד אנפם ויקרא ח' וידבר וכו' ג8ש
מצות השם סי' קכ"ד ואח"כ קורין
תטעול עד לאטטה בה ואח"כ קוריז צו ז' וזאת תורת האשם עד
ני
י קכ"מוסי' קמ"א
אשר יכפרבולויהי' ואומרמצות חשםסי' קל"אוס

קי

(ז) בדנ"ס כהב 15מר הקמורת דוחם חסיד רהנן כפ"נ ריומא סטורה ש 5שחר
ת %
%
מר

=י

ה" 'י "" א"
~,:ג:וגשע"
שויש י*=ם ותפח משק ז"פ
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"%
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נ
ש
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ש
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נ""
יפם במפרי השוא סקור באיזח פהשה שצדיך מהתחל 51סיים.

ויחפה,פ"*טר צהר קריאה פר' שיסרס פר' נסכים.

(ט) כן מבזפארר' בקימל
הטות" שיאמר פר' עולה כזרד סבואר בשס"ה בשם אחיו
זאח"כ

וגשריה הוקשח עייר

דרכ'

טחיי עיוח"כ

הים ושלום

יפי

ואח"כ קורין ויקראז זאת התורח לעלה למנחה ובו עד במדבר סעי

ר.

מסוך  15ורואר
קורא ורבינו
(1כ 5סרר רלרבנוח כיכריאחר שיר"
בם ת זרדינים בספר מצות רשם ר רבינו בעצמו אומר בקוך רם 1רקר5רי
יפומעין בין בקרה"תבין במטרח מצות רשם ואח"ב בסוף כשאניע הש"צ
(בפיסקא מס' סצנת השם שמטיים) ונוהג בוטן רבית הי' מסיימן חש"צ ורקה5

בעי

כיהד יד"ר שיכנס כ"כ אמן"ז ותבטין חס ת ואמרין א ארך אשים
הטלוש עשרד טדוונ ואח"כ (חזו יקרל) ותשובח ותפלה וצדקת מעבירין
את רוע המירה שסע ישראל (פ"א) ברוך שם כבוד (ג"פ בלחש) ה ושא
חאלקים (ז פעמים) ר' מלך (נ' פעמים) לשנה הבאה בירושלים (ג"פ) וכל
,ה ג"כ חזן וקהל כנהוג טקודם הש"צ ואח"כ הקהל ומבנימין הס"ת
בהיכל ואומרים עלינו לשבח בו ק"י
תשמא ביום שלש עשרח מדות הקדים דרכה לתפלת כפחח בצבירוגין
כפחח לערבית יצרו אל פני הנהר לאסירת סדר תשליך ורגיט
לא דקדק לירד ולעמוד ססוך מבחט אצל חנהרכי אם עמד על נב ההר
ואוצפבא שסביבלו למעלהוניער שולי כנריו והאריך הרכת כתוך סידור
האריו"ל באמירת פסוקיסי אל כמוך חטרומזים לי"ג מדות של רחמים

ואח"כ אמר התפלה של החיד"א ז"ל (וע ו טח שנתב בעמרו שער י12שכר
פאטר שובה 'ושראל אות נ"ב בטעם קביעת מרר השליך ליום רוה ולא בר"ח
ומשיב לשואלו דבר לכה ש"ט 5ו לילך שור בר"ר לתשליך וכל רצבור ה1לכין
אז בר"ח א 5יפרוש מז הצבור ושזיסי
~"ש) *

מנחגי עיוח"ס
תשטה בליל ערב יו"כ כחצות לילה תי' אומר סליחות בצימור ואח"כ
עשה סדר הכפרות (טנרנ סרר רנסר1ת סובא בראשונ.םעיין בסור
וב"י ור"מסי' תאר והרמ"א בש"ע כותב רנן נ1הנין נטדינית אלו 1ח1א כבחג
ותיקי ,יבשער רטונ1ת נותב מהרח" 11כעחנ ש 5הכפרה הגז במפרי רנא1נים
די ט,י ז"ל נוחד טש לק'סו) וא'ז
יוקה הרנגא (א) לבן לו ~כל אתך
"ל
ינתנולת לבנה ולאשה מעוברת ציוח ליקח הונג41
מהבני בית הנקבות ה
א וב' תרננית המצואר במנ"א סק"ב בשם האר"י והוא בשער הכיונות שם)
תושמב (א) עי' 1נמוחץ מק"ג נושט דג"ח דא 1לתזור אחר תרנוול ם לבנים
רבא רהוי כעין דרכי ראמור,הזיין ביפה %ג ח"ב בשם ארניפז וז"ל
כיון רלבנים חם טובים יותר לאכילת נוצד ררפואה כנו"ט לו רופא סומחר א"ב
ליה 5ן בה רכל רבד שרוא פשום היואח אין בו משום דרכי אמזר' איגיכוין
שחזא משום ושהאר ותו "%כ חודביעז שרזכן הוא המשובח שבקופות נעשה
כמצוחכפויר ע"כ.

רפח

מנחגי עיוח"כ

דרבי

חיים הצלום

וקודם הכפרותחי' אומר (ב) בני אדם וגו' (כגרפם בסידורים) פעם אחת
ואח"ם מסבב התרנגול ואסר (ל זה חליפתי 1נ 1ושנבפעםב' ב"א זאח"כ
וכן בפעם השלישי כנו (ורקפיר ש5א לזרוק העוף ע 5חארא בכח
זחחליפת
יוק ושבורד)ונוידחוליך התרנגול כידו לשחותע"י השו"ב דמתא
מחשש ריס
שהי' מוכנים ועזסדים בחצרו ועמד בשעת שחיפת כפרתו ושל ב"ב וכפר
בעדו וכעדביהן ופייס נ"נ בעצמו או מצותניסוי חרם בברכה).
תשסנ נד להחיים תר להסתים נעשה כלמעוה והנשים בני ביתו עסק
במצות עשרת הנדות  1גטה ס בשם שער דקלך שרנרות
י שהוא אוהיות שוער שישמע שועחינ! ונסמר
יוה"כ צריכין להיות משעוהיפ
לרנונים ככרי שגס הסה יתעסקו במצור לחקן בשוהמו אשר פנסו ע"כ ועיין
בתש!' יראיעזרסי ג"ח שיש לעשותגרית '!ר"ג ונם נר יא'צ סשעוח דוש
קדשועיין במנ"אסי' רם"ר ס"ק י"ב) וחי'עוויה חן) נר
כי ימודתו כחדרי
נשמה בפני עצמו ונד נשמה הדליקו בביהמ"ד ונרהחיים
משעיה לכל
הדליקו בביהר (ע"נ "מרי ננעם סועדים י"א אייר)
תשמר אחר חטתבעיו"כ חי' יושב לסעודת היוםבמלבותיי וטבת פז"מ
הסעודה הכפסקת כי 5א מעד ולא אכל אח"כ רק אחר
(יזר די
תשה מנהר שתר אפה כ84קל קאוו"ע או 5ימאנאר"ל) ותתך החלה כמו

יעי

שי

ין

תורך והשני תילות " אדם" אינו מלשון תפסוק
(ב) נתקרא נאמר רטימצכי
בנריפירש"יסי' צ"ר הל'יוה"כ
ובטור !בכלבוס פ"ח ובסנהנים !כספר ראור
יי חושך אך רוא כרא"ש פ"ח דיוסא ובאבוררחם ,בפררי"ל
ליתא רק מתחיליושב

ובלבוש וראיה ,כסמר דדהפ ורעיון לויקרא מאסר קס"ט אות נ)יתה"נ פרישא
ר ם רשני תיבות "בני אדם' ונשלב סטנו כל
שכתב שנשהנש ואת בםרי
הראשונים הנ"ל שמביאים נם מחיכותבני ארס וכן רבא נכל דסדורים רסדויקים
כמירור שערי רחשים לרמקובל ר חיים כהן וכן מבואר במידור רהניא שהתחיל
כן ובן כותב ריעב"ץ בסידורו,כן נעתק בסידור רערילדי,ם וע,רר!ני שנמצא
באחד 0הראש1נ'ם רטבם שהתחילו בתיבה בני אדם כדי שלא להתחיל בדבר רע
(נ) לנח ננסח ררא"שסטיר ואבודרהם וכל בויומר זר מחש על וה זה תחת
,ר זר חלות זה ועיק דרסה במחרי" 5וסגדנ רירן לומד חליפתי המורתי
דוא בד"ס בשם מדרי" 1והנם"נ וסובא גמג"א סק"נ והוא ר"ת חת"ך
כפרתי
חולאך הממונח החיים !כן חוט חנומח גדכר ,סרן חאר"י ז"ל
שם

עי

תשמר מן) עיין בסחו ק בדבר סי' תר"י אנת נ ש5ררב1ה נרות ביו"כ רוא
כצחנ קרקען שכן ברנרח האסתר שכן אמר חמן לאהאערוש בצומק רבא
' דבר שם בסק"רסדכ רש"ע נדאה רלאביו
סדליקין נדות ובו' ע"כ חרי,באיי
ריכצילה כטל,צינוה ש4
בם' אטרכל מצאנו בתרנים
א' אך
מני
לבצנורטא רבה כסמצילאיהקיין נרות סכום כגירם סכום אבהההון ע"כ איין
הטלכיי
ברא"ש טוח מס' ע"כ שהביא ראי'לריכר טסלשינות חטן
ד
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מנחני עעה"כ

חסםהפלום

נפט

נעש"ק (ננס בסי שנ"ב) קצתהבפכיו ואח"כ בשבירתידיו וגם לחסמובין
שחילק חתיכות המוציא שבר חפרזסות בידו ואמר שטקובל כן מזקינו
יששכר מל מרף גתן ליראיו שהוא ל' מירוף ושבר
מי
הגח"ק בעלבנ
עפמןעיר רק מהדגים אכל כצורך*) (ע" 1לעץט" שצ"ה)
ואכילתוחי'
ומשאר המאכליםיצא במעיטה בעלטא וחילק הכללשירייםבין הטסובין
ואנ"ש "נאספים ובסעזדהזזחי' אוכליונא) הניכוה של כשר שמעפליך)
ברופב (צן ר' בהו"ר ובפורים) ובכל מסיכת שלחן זה פלגי טים ירדו
ו בגודל פחד קדושת היום וקודם ברחט'1חי סזסר (עם המשוררים)
עיני
הפזמוןירצה צום עטךוגו (סהם.5חות עיו"כ) בהתעוררות ובכיות עצומות
ואח"םהי' אומר וערה(בנינו ,ש 5שבת 1ז"1ט) בקול עת ודמעות שליש
לעורר רחמים וזכותעל כנסי ואח"כ בחמ"ז
תשסה כותב בספרו (נמוקי או חסי תר"ו אות ב') בענין אבל ל"ע
י
א
יש להתירו לאכתבעיו"כ מעודה הטפפקת על חשלתן והכסא או
המפסל ושבסג א מק"י מב"ר רנורנ אבירות ער ה5י5ה וביפע"ה בשם שו"ת
' 901כהב לדאל לאכול סעורה דמפסקת  %דשלחן ודכסא ע"כוכן מבזאר
דנוי
ע אמת הספררי ח"ג שנם רר"ק בע 5מעבר 'בק ברג כן עי"ש) שמע 3זח
כזר
י' אצל מרן חקדוש בעל דברי חיים ז"ל בצאט בעה
מת"ס מופלגשה
איתרע מילתא (בלד "5ע) וחי בעיו"כבימי ז ועמד בהסשדה אצל
בי
השלחןשחעזלם אכלו ולא רצה לישבעל חכמא וספסל שחשש לד' חטנ"א
) לא בבגדי שבת וומריימיל שנהג
י
י
ח
וגם הלך אז בספאדי"ק (בגדי
י מהסת שלא היתה
במעודתעין"נ בכל שנד ושגהוכפי "נראהי"ליעל
חפעודה אחר כצחה ע"כ לא הי'עוד סעודה הטפסקתכיון שיאכל אחרי
מיעט הנם שלא יאכל לחם אח"כ פ"מאין חיובבעיו"כ גפת
מנחה עו
דהוי רק לאכולה שלאחר טנחה דץ מעודה מפסקת וע"כי"ל
דוקא ע"כ
החמר בזה עכ"ל
תשטו איזה שעות לפני לגלח הלך למקוה לטבול ואח"כ בא לתפלת
טנחה ואחר מלחח (בפרע"ח שער כ"ז וכנניר ומצור מבואר סרם
דסחבד בש"ע ס '1הד"ק
פנתר אר מנהג רבינו ללקות אחר טנהר רוא בדנדי

 ,מצע קודש המעם שנוהני ,לאכול בעיור"ב שאכל לכיבוש
תשטר (א)עיי
,רבצק שרוכת
טמהא כפגים תכשר בי
בוס
הבשרנרווכלםרמלתדייקן ררנובאורמ
יהאכייר הזאת
ות
לרחמים רוא פעלה 1טהבהם חו"נ לסז
כי
רוא הכנח להרניהיזר'כ שאסדר ז"ר שנם ראכ לר רואת נחשבת לעינוי ריוחת
ע"כ ועיין כ נאצת ישראל בשם הח"ק מהראפ משארין זי"ע טעם לם2הנ
יאו'"כ 5ביב1ת כנ"ע מפני שביו"ש א' 1שסהר אלא בבשר אד עיו"כ
שאורחין בע
שרגא 'ו"ם בא כאתכסיא שסוהר במלאכה לכך סכסין גם כן הבקפד המשטעם
1ח אוכליו גם כן הלביבות הנ"ל גם בהוש"ר ובפורים ע"כ.

קדח,-י תןי,י

ת

דרכי

'וט חקדוש

החטושלוט

מעיר ר')חי כרמח לארץעלברכיווציוח לאחדשיתןלו מלקות עם רצועה
והי' מלקין אותו ל"צ סלקווצ
תשטו לעת ערב ככניסתיום חקדוש מרס ובנסרכינו לביהטד"ר לתפלות
כל נדרירנילין ה"יחידי סנולח ותלמידיו לבוא אז בחדרוועוברין
לפניו כבני פרון ואיש כברכתו ברך אותם וכשנדחפואליו קהל גדולהי
מתחנן עצמו בלב נשבר תוכו רצוף אהכח להניח אותו %א לצערו בעת
רצון חלו ואמר שאין עת לפרמיות רק יתברכו כולם משפי מרום ולישועה
שלימה ב"ב וסדר ברכתו שהי התןיד ישע על ראש
המתברךכבי
כאשר
איזהרגעיםוהי' אוסר בפח קדשו איזה דבר בלחש וכן בכל חשנה
כירך אתכני ישראל
תשמח לבישת הקיפ"ל ציוח שגם בשנה ראשונת אחד חנומאין יש
וגם אבל יש ללבוש
ז בתשו טרר"ם ש ק
~בוש אותו(קיי
דקיפל (כדעת הטו"ז בסי' תר"' בק"ק(ועיין כמנ1ה"""א ח"במיורן סיד לענין
אם נשים לובשות לבנים)

יוד ח ק ד 11 1
תשמם בתחלת כנימתליליום הקדוש ביהשם"ש בא לבית מדרשוועפי'
רוב כשבא ציוח אז לפוצח כל החלונות ואמר בלשון אשכנו
נחהעודרות למובן 5כר 5נכשכ.ווו החיוטת ררקע) אזיף משכין שלע
פענצמער שלעם טבעו וטן"*(יע"ו בפם"נ בש"ע או"ח בפ"וסי' צ' 0ק"ב

כליל 'ו'כ הפלת ערבית אין לסנור התלינות בניה רכנמת ברפיו טמעם לקבל
ירושלים עב"ל) ופוזת האה"ק ואמרו א"מ פתה שעדי שמים לתפלתט
ואצל ארון הקודש עמד והחזיר פניו כלפי העם והשקיל לוסר חדרשת
לעוררעל תשובה וא) (עה שעד יששכר מאמו ום הגדוש) אהד הדריכה חי

אוסריםהוידוי (ע  1בנמרו נמיקי או"חסי' חר" 1שכן רוא רעת ררג!ב"ן
דמ"ש ננמ' יומא פ" ,ע"ב פהודח עם חשיכה צריך נם אחרי אבילה סעודה
המפסקהכדי שיכנם בו כיוה"כ בתשובה וכ"כ ובנ"י בר"ח עם חשיכה לאחר
אבילה משקיבלעליו ירהיב יתודה וכ"כ בא"א לחג' סחר"א או!ענהיים ז"ל 1ב1
רי כנהג אכוניו רסרושים וננהגוח על הש"ע שלא פסה כן מאחר שמפורש כן
בנפר וסייס שעב"ם בוראי עכשיו ראוי 5דנחינו כצבור בתחלת בביאה! רכיה
"אגש" תבא לשניך המלתט ונר
היזם ע"ב)
הבנסת קוד
אונא"םהנבגאיסלתפניךוכו' וכן חווחשו
יסחבמידיר רתע נאזן ובחירור חרסב"ם
יו
תנ
פה
(י"א

וא) הכעסיס גומד איים

שנתחלקו ואותו ש40

י
,ם הקדוש
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חייםוש*ם
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ואכוררהמ ונרוקה סי' אי"ה 9ך בנסמא 'וסח  1"5ע"9יגיהשהכה ,הנרוק רי'
מתורד באנא") אשמנו וט (ש"צ תהל אחר )1,דאחיב א ארך אפים וכו'
שלש עשרה מדות כרחם אב על בנים וכו' הפח וע' ואח"כ תוציאו 4ש)
נ' ספרים ומ"ת אחדביד רבינו והקיש חבימה כנחונ באסירת זכר זרוע
לצדיק (עיין במירורי דאר"י רכונח ע"מ רפוד) וכ"פ כוכבא לחבימח דרש
שד הפעם על פסוק אזרזרוע לעורר על תיקוןחימות (כ) וכע"ב ואב"כ
כינר רכינו לא'שיחזיק הס"תכידו ואסרו המאמר טתקוני יח"ק קם
רכיומעין (נ) וט' וא"אא התחלו לזמר כלנדרי מחור
נדרי
נמצא עור כרע"ם משפעם וט"ו ובפנחס רנ"חועיין במור וכ"י בשםר"דפונ,ם
ובשער רטונות לסרן ראר"י ו" )5ועטרו לפגתשני ת"חדהשובים א' סימיון
וא כלשמאלו עד אחר כלנדרי אמירת כל נדריהי'בנבינח חנהונח ובכל
פעם מרים קהץיוהר יסבואר כ 5וח בש"ע ברס"פסי' הרב"ט ונסו"ו שם)
וחעסחחי כשסח חנדפס במחזוריט(י
) על דעת חטקום ועל וכנת חקחל

ייסרכי

תורסם (א) המנהג 5הוצ'א ס"ת נוכר ברא"ש ובטור וכרכרי סרן האר"י בצוער
רבוונות וי"ט 5רוציאו' ס"תוי"סלהוציא כ 5ס"ת כהיכלועיין בשכח"נ
בהנח"ט סי תרי"ט שהנורנין 5דוציא נ' ס"ת כנגר כל גררי ג"פ א"נ דוגמא
ררתרח נדרים בג ורנורנין ז' כננרז פעמים שאוסרים כנעי5ר ר' הוא רסקים
וחנודנז להוציא כ 5הס"ה חידוש 1כפנם רנשארים בריכן ע"כועי 1כט' כ91ר
לכלחי מי י"ס אוה י"ר יחפר פסק לא יוציאו והערר טוב ממציאותו "9כ
(כ) 5קו 5צללו שפתינו בעת ששמענו מפח קישו איור פעמים גליל יו"כ בשעה
שאחז ס"ה חסיוחם לאור ישראל הגעש"ט חקרושזי"ע וצווח חשופת רבש"ק
בכח קרישה רמ"ח הלז אנו פהירין שבועתך יאסרו כ 5חערח יחר עמו "מוהר
5ך סותר 5ך כמתר 5ך" ונאוק נא אח עטךע"י משיח כן דור כב"א וכן פ"א
כשחי' ב,רו רם"ת רקרושר שחתחי 5לכתוב ככהי"ק וקינו חג' כע5בני ויששכר
וא""ב כה ע דר"ק סררצ"ד סריסנוב ז "ע וסיטר מרן רק בעל יודע
בינה זי"ע וציוד שבכח קרושת שישה פומח'ן שרפי כורש שבחבו חם"ח
הלות ה"ה וקנ ,חק
בני יקהשכר וחיודעי כינר הק' טהרצ"ה אנו מתיריך
שכועדיך בנ"ל וכחנה רערר אחזתנו כקדשותיו ועבורחו גקורש
(נ) זכרנו אח חראנח שחי' רואנ ונאנח כ"ל (כחוך רבריו כר"ת) בבכי והעקר
או' ואבוי חתיכות הללו ושכתוך חתווח"ק רנ"ל) מזכ"לים עור לעכהר
ררךפינו" כמש"כ שם רשוכינחא כנלותא איחי כמו ג'ון ר'לח ח'א לגגי בעלך
וכמו כרם צ'די  1כח ליש ע"י! כביכול ושייסבא כתוב אי אפשר האוקץ
עכהר"ה ועי,ן במפרוחיים 1ש( 015בפר' זעה תחי) והש"כ בנד
(ר)עיין בש"עסי חרי"ט שנוחנין שאוטר הש"צ ביש,בר ש 5טע5ח ובישיבח
ש 5סטה ע"ר חסחום וע"ר הזהרן אנוטתייי! למהפך עם חעבחע'ם .ונוסח
וה חוא בפר וכמררי" 5ובהשב"ץ קמן סי ול"א ובמנרנ םוכניכוש סי' הרי"ט
ובאלי' רבר שם מה'נ בשם מחזור ס*צ וכן רמו"ו בסק"כ בתכ רלא בט"ש
כמחוורים ע 5דעת המאום וע 5דעה הקהל בישיבה של סערה וכמשבח וכו'
ראיך,וכיר תהלה המכמות הקהל ואח"כ חסכםות הישיכוה א5א איפכא מסתברא
שרישיבות מסכיתים לצרא רעה חימום לדעה הקהל ע"כ וכ"כ בסם"ט סי'
תהס"ז וכיעב"ץכמידודי וכמנ"ע ררכ ההניא סעיד א' וכממ"ת סעידי' כנחשת

כעי

רצב

דרכי

ם הקדוש
יי

חייםהפלום

בישיבה של מעלהזכו ג"פ וב ,אח"כ כלנדרינ"פ ונטלת לכל עדתוכו
טלה נא וכו ויאסר ה סלחתי כדבריך בא"י אמ"ח שהחייתיקימגווכו'
(ר)ימהררין המ"תלהיכל ומונריז הארון קודש
תשג כשחל יום הקדוש בשבת התחילו (א) באי ונצא וכו' מזמור לרדד
הבו 1ג 1אנא בכח ואח"כ גננו לכת דוד חרוז הראשון ב פ כנהוג
ושאר חחרווים מן שמור והלאההי מלמגיז יגטרי רק הסיבו פנים
למערב וחרמקילומיד מניגון של שמחה בואי גשלום עטרת בעלה וכו

כי

רבינו יש 5ו ג"כ
הנדרס בתו"ע אד כסח דגרתם כמחמודים שדי ג"כ
סו
מקור כפו שנראת מלשון רב"י  '1בתשב"ץ כהב וו'5נוק
"רם שיאמר כ 5גררי
אנטר החן ע"ר רמק1ם וע"ד רלד 5בישינך פע5ד 1ביש'בר ש 5מטד וכו'
בנץ
אין ברנת דב"' 5רב א
ע"כ רנמ שבהשב"ץ נקט מקורם ב ש כר ש 5מעקד
שאוטר'ם כ 5נדר ורכ'
סתשב"ץלענין רנ~מח רק ע קר רא'תו
רא
טרחשג"ץחתו ורבך נקם בן סיננו,
קים הלשון ושנדפם גמחוורם וניאה שזר ה' נוס
נ
ן בג"ח שרוקשח ע 5נוסח המור מה טעם  715הלשוו שאנסר
רלש~ן ועיי
הישייר
ביש'בר ש 5מעקד כן 1אח"כ אוסר אנו מתיריו ואם נפרש אנו
שכ 5א יכי 51עצמו עם
ש 5פעלר 1ש 5סטה יחר וא"ב מא בישיבד ~נם
"נ אג5 5פי נוסח דנרפס
ר'שיבר (~ע,יו שם שמשנה דנוסח
וי
יא באופן אחי)דחע
ד רסקום עס"ז
נסחוורים 5א "שה קוי רכ"ח ועיין גפמ"ג נס" 1כק"ג ע"
רטקום שעבהגיס 5א ,מברו שכבר פטור,ם מעונשם
דב"ח"ז",פ5ירפוישרדת ע
"יבאנת א ,יהיד'ע שכ 5הקרל מסבימין לרתיר מתפיל
כמ"ש
ויטו
ונ,נת דמט"ג גדז~ר
עמהם ומ"ש ע"ד רמקום שמששם נ"כ יקביסו
י
פ
י
ש
י
ק
נ
ע
1
5
פירש רג"ח אתי שמיר נסח רניפם במחוורים (קנס שהג"חרי ננסח אחרת
סם צדדל במובן 5רמען
בסט"אירך) תרי"ט סעיף בתג רמחזירין רם ת קרדם כ 5נדדי ו5א דעיד
ר ב51 %פ5א *הרי ברועש ~בטור מגואר שאזמר כל
(ר) שם בא45מייפט
י
ר
י
נ
ן נ"כ באגוררדם שגם גרבת
בשרם ת בחוץ וכן גראר דעת מרןראית ז" 5ועי
,
ב
ב
יי פרי וילך אותי"א שאזמרשרחיינו
הס"ת
שהחיינו יאמר עם
ועיין אישח
בעור שאוחז רס"ה וכ"כ גבה רחיים החדש מסיריחייתםריב"ט אות כ"ג שמרזרי
ס בעית דמררש
רס"ת אחרשרחיינןעי"ס ובודאי דאר כן דכף
יית הסררש רנ"א
שג
רוב
בית א 5יבג"ץ שהגא רי' מדמתס'%ם שם 1כ 5המנדנים
ר1א עפ"י תורת חסקובן הגחול רנד"ק לטר"ש שרעני וירע וחטטה אפריס
סקור לזה ובודאי ראח כן המגהק
שכ"כ קודם נדרי 5חחויר תס"ח טצאתי
בעירן בראך ונהרא נהרא ופשטי
ורבר ס"ק י"ח בשם שכה"ג שאם
זוטאסי' תרי"ט
תשנ 4ש)עי'ו
רשכת וג"ש
בשנתנאא5י'ן סקג5י ,שבה דק טההייזן סקטור שיד
"5
כא"ע פי' תם"ח מקיא וכן מבואר כסידר חתנ א בקונטרם שער רכולן
רפמ"נ
שכן כגחנם וכ"כ באשל אברהם להנה"ח מכחמשאטש ",ל (כבד"ק לסי חרי"ס)
וב"ב היעב"ץ בסידורו ותטט"א בסי' הדי"ם (ועייןבשיסף
י ,לסמה שט) הפו"ח
מחר"ם מרוסינבורגס,י י"ת ושו"ת מחרשם שיה חאו"ח ש".ח ע,יי'ש אבל
י שנם כשהל יוה"כ בשבת
עיין נשוייתצב לצדיק להנה"ח מבלחזוכ ז"לבסייו
יור לדוד שרעני ,רויין טולאו רחכץכיר רלזח שאנחנו אומרים
טוס
צריך

י

שי

כוייין

כי

לופי

יא
ס"".

יי,מ

ח".ד

דרכ*

ס חקדוש
יי

הנים הפללם

חם

תשנא צחר ברכת שהחיינו (ובשחן כשבה אחר מיסור שיר ליום השבה
ואסירת קריש אחריו) מתחיל הש"צ בהטשכח ובגינון כנחונ ברכו

וכי' ולפני חשם"ע לא אמרופיופ כסגחנ המפרדיםומסיימיו ופרוס עלים
וט כיום הזה יכפר וט ובשבת אמרו מקורס ושסרו
כי
תשרב בנוסח השט"ע מבוארלעיל בתפלת ר"ח כסי תש"י תשי"אוכן
ננוסח או"א יעלה ויבא וט ביום 4ן) צום הכפרים הזה יכדר
לעוטתימ ביום שוס חכשרים חזה טחת
ח"א בו לפוצח וכו' או"א
ח"
סנ
והעברפשעינו ובו (ועיין בד
יר)*
בהתחלת קבלת שבת רוא 5סי שהשבע ברכות ושבתא בכ 5התם15ת רשט"ע
המח כנגד חשבעח ס151ת ר55ו שבנוזפוררעיה בראיתא בש"ס ברכלה (רף ב"ס)
עיירת ויען שסי' רע הוא 5טי שכהגד 1חתפ 55שפרע של ח %לכן בפכוון אנו
כרתחנות קשבת חמומור ר15ה דייקם בדי שיוכוד כאו"א
אומרים מקודם
"' ברכית אשד הסח נגר חז' 1511ת 51פי"ז חסברח נותנות
חק
שא"צ 5חהם 55ר
יבז
יטעה כסוכו ובוחר
כשאיית"כ כשכת וגום 4בו קרושח יותר ,ש 5חזכיר
עודטעם דצ"ל נםכיו"כ שח 5בשבתדקי5ית רמומוד לדודרואיי
ן על הו ק51ות

5יי

חק51
רחתקיעותשהי תוטעיו בב 5ע"ש (וחגםריש שבעח טעותיש טעם
השכיע' ע"פ דסיד) ונב כיו"כ שת 5כשכתברי
י' תוסעי ,דקושר "ולוה עייפת
שבת ועיי"ש שנותן שקור נםישותן
וע"כ צ" 5נס אז כחמור לרור
ישר פסחים (רה קייב) אך מיש רעיקר
שפהחי5ין מנמור שיר ליום רשבת
כג
%סמ
בהכתחנ כמו בכלנטילותינו 5קב 5שבת כסו בכ 5יו"ט שחל לחיות בשכת עכת"ד
ווףין ברוח חיים והנאוץ סהד"ח סלאני ז" 5בםי' תר",מ אות ר שאותן קהלות
ר טבלת שכת אין ימחוחכי יש 5הם ז 5מה למסוך ותוש ע"ב טפש
שנורניןט
ר ריוח"כ שה5
ימדה"ב כהגה"ט אות ר' ע"כ ולענ"ר אפשר יומ
שכח"ג סי'
5 ,רחסיר מצפור לדוד רק כט 1כשאר יו"ט עפי' רעיא פרימנא פורשת
כיטגהאי
פנחס דה רנ"ר ""ב 515ב וכו'
לחוט השדרה דביה ח"י ה41יז 5קב 5ח"י
נענועיו רל51ב ואינון 5קכ 5ח"ירבדרמכיתן דוולוהא 5קב 5שסגר עשר אזכרות דהרו
בפבואר
לה' בני אלים וכו' ע"כ וכיוו רהכתנ!ור חוס כננד לולב מז
יה
רביסל
יס הקדוש
רו
יי
םוקכ
4י 5בסי' תש"5ו שכזכות מצות חהנ בסוכותאנ ~1צאי1ב
יעמון רם5יחות בשמצות סופח
ועור בעועי"ח מזכיריו בפ
ונהבפר 5נ
בשטו ע
ועי ,,ככג2ז א4רימ סי' תל"ג שטרנין אנשי
נר
עוט
כנ"ל
ותהניצני
ריסין 5סנות לחם אחרונים 5ו5בין ודרסיס לצורך מצות
מעשר שחיות זחזין סק
חחנ ולפירו מוב להזכיר בהחלה כניסהיום חשרהפ סמקה זוואין 5חחסירו כנמל
תשמש (א)ראיתיבסידיךשחתפי5בו פה הדרבי ההשובח נ"ל(חיוור ד'שבחי)
שחניה בו ככתי"ק (ובמירור זר ההפק ג"כיכינו)ביות "צום הבשרים
חזה כיום מלירת העון רוח ביום פארא קורש לרחם עלינו 51חהפיענ "1זט-נו
ד' אפקינו כו 5טוכח*וכ4כודרהם נסמא חחמפר נאה וכיום סליחת חקקחית
בייט טסרא קודש תזח" וכן טפצא החוספח חנ" 5בסידור חשרה אור וש"ח לחרב
ההגיא ושב וק הנפסח לרחם עלינו ולחושבתו" וכן השיבח .והם "%לא נפורש
רדכי השובה) בסידור ההפלה ש5
ן4ס .עד פצעת החטפת נאה (כהגהת
יהפם ב14לשוא בושנה תקפ"א וישם נמצא חטונח ע"פ ח10ר
תפל ז"ל הנ
אייףיעח ביום הקרצף וא 4רכיט כתפלן שמ"ע לתזדח לא שטענו הוספה
לחומ

",י

כעי

עי

תר

דרכי

יום הקדיש

תאם *דם

תשננ כשהל יו"כ בשבת אפרו אחר השמ"ע ויכולו וברכה אחת מעין
שבע וחוחם מקדש השבתואינו מזכיר של יום הכפורים (כמבואר
בש"עסי' הרי"ס סעיף נ) אחר שמ"עפותחיו הארון קודש ואופריןסליחות
כנדפס במחזורים יעלהריענוננו מערב 1כ 1שאמר הש"צ כשמעת גנינה
נעימה והקהל ענו אחריו בקול בכל ההרוזים עד ערב" שומע תפלה
עדיך זנז' דרכך אפקינו וכו' למענך אלקינו וכו'(והסי,מר אסגפ אשמינו
סהסיריו ואיו אומרים רק סתהי5י!) ורעלה ארוכה וכו' (ואחר תעזר ארוכת
חוזריו ואוסריו) דרכך אלקינו וא' חו"ק וכן להלאח (א' מ5ךינו') כנרשם
יהקהל ענו
במחזורים והפיופ סלחנא אשמותוט אטר חש"צ כולו
אהד כל הרוז סלח נא" (אח"כ א 5סלך וגו') וכןפיופ אמנם כןיצר וט'
ענו הקהל תיבת סלחתי" (ואה"ב א 5ט5ך ונוי) וככח בפיוח המהחל
כי הנה אמר הכל הש"צ כקולועט הקהל לברית הבס השל תפן ליצר"וכו'
ואח"כ אל מלך ושלוש עשרה מדוה( .וחי' אומריו ה פעמיםביילר ויעבור
עם שלוש עשרח טרוח אחר קודם מערבית ור בין הסייחות כנ"ל ברקח
בשחרית
הטור בסי' תר"כ ובנשי5ר נ' כמבואר פקסן נ"ב כורעת המור בזה
י
א
י יוד בזר
וטוטף בין רסליחוה וכן בכגחרי
א אמרו ב 55שלוש קשרד גזרות
בכ
כגרניט שוניםעיין במור שם ובמנהגים מבזאר שבמערבית אוטר ו' פעפים
ועי 1בסהרי"לועיין בכהההייםבסי' תד"כ אזה  '1שבנית טדרש חטהנהניפ!

בשי

לופר בערבית ה' ובשחרית ה' ובמוסף ז'
קבית רנר"ק
מרר"שנ'שרסע"בהיבנ""
ובכגחח ו' וכנעילה
יפעמים ויעבור עם שלוש עשרח מרוה במגיז
ו
שםהוי' שהוא מדת חוטמים עיינם ונהרא נהרא ופשטי') אח"כ אומריןיחד
זטר רחמיך וכו' והסליחה אותך אדרוש ואליך אועדע מדלניןואין
אומרים ומשאילין הןיעכיר ודון למשונה וגו' המנעו צזרט תו וכור
לנו ברית אבות וט יאמרין כסדרן ואזמר חש"צ וע"א סלם לגז טחל
לנו כפר לנו ואח"כ קי' בניגון מיוהדכי אע עטך עד ואתה סאטירט
(ומים באמירה)אנועניתנים ואהה רחום וחטן וט' וטהחיל הש"צהוידוי
ר בחורת הש"צ צתךוהתויות) ואוטר אשמב
(עין בב"חסי' הר"ב שגםבעיי

חתוב ,אסרו 5י אנ"ש ש 5הדרכי חשובה שיאיסעו פלוגו חוספר הנ"ל
בחשם"ע בק 51רם .ואפשר כשהת 15%השמ"ע בהרואי הוסיפו הנוסח הנ"ל
ובקו רם 5א רצו לשנות פהניפם בכ 5מחזורים ומירורים ונתאבן בז חנוסח
בעולס וכן כממלהג (א) אג"א פמ 5שתסתיע המה"פרכי תשוכחבים "טס
הכפורים רזה ביום טייחת העו! הזה ביום מקרא קודש" הזה סחה והעבר
פושעינו וכו' 1כ 1הוא חנוסח ב
קומפקטידוריס חנ"ה עב 5לא שסעו נ"ב תמרן רדפתי
דחודא שגנזת וא כגחפח חישכואד כפנתה
חשונה גגו נהפכה

נ"י

,א)

1ע%

הצפו ובזילוף

דועכי

יים

הקדוש

חיים התלום

רצר

ןוכןעע הפא וכו'וכן הציטראומריןהוידוי עם הש"צ בחורה בכל
וכו'וי
חתפלות (דלא כדעת הנר"א ז"ל רמבואר במגרנ'ו הנקרא שערי רחמים ררק
הש"צ לברו אוסר בחורר רוירו' אשמגז ועל חטא רם ככ!נרנ העולם ש"פ רברי
הרכוש בסי' הר"ג מעיף נ' בשם הר"ן שהציבור נ"ב יחוזרו עם חש"?)
המליחה אתת מבין תעלומות לבאין אומרים רק מתחיליו שטך מעולם
הסליחות ואומרים אבינו מלכע (5כר בשבת שאין אוהדים
וט'
אגיגווס
עולמכרני
,י כמבואו בסי תרי"מ) ואח"כ אומרים לדוד סזסור ומצגנין
הקדיש עליפ (ק"י) ואח"כ הי' אחד כפגן ארון עפם ופ ואח"כ אמרו
ד נהמורים הראשונים שבמפר תהלים (עיין בשער רכוונוח יצרן ראר"י
ובהג"א סי' הרי"מ מ"ק י"א בשם שע"ח וכן מביאר באבוררהם עומר אחר
להעזלם
חתפלד ר' בהכשרים רנ"ל) ואמרז קאי ורביםהי' אזמר יזם
ב-ושל שאר
ותתחילו כדד לוסר שיר היחוד שליום ראשוןהי' אוטר בעצטמוו
הימים (נם שיר של שבת אנעים ~מירות הי' טזטר' )1הי אנשים חשובים
בוער ש"צ ואמרו לפני חתיבה הש"צ חרוז א' והקהל חרוז השני וככח
כסדרן וכשהל בשבוזהי' מנגנים קודם שיר היחוד כל טקדששביעיוגו'
ר היחוד נכנס רביפ לחדרו
וכשנגמריני
תשנד בביהפד"ר ובביוצ עמד רק ברגלים יחפים לבוש עליהם ה~אקי"ן
וכשהלך ע"פ החצר החוצה לבש מגשש של נומ"י (רנקרא

קאיאמשי"ן)
תוגה ביו"כ לילוויוכר לא דיבר רק כלשון חקודש
תשנו כותב במפרו ושער יששכר טפסריום השרוש) שמת"נ תעשי מעווה
עפי"ר קדוש וקיפככני יששכר ובמאסר קרושת ריום אות א' בר"ר
והנח) שלא להזכיר שםיוה"כ ב"כ בפשיטות רק כשמזכיריו מעניפ תחח
א השיחים קוראים אודע סתם יום הקדוש כגודע וכמו שחז"ל קראו
הסס' יוט"א (~לא ע"פ יום קנפורים כמו שב"ת פסחים ר"ה סונ"ה) לזערער
י הוא מטקום נעלם רצעי להסתירו ע"כ נקראיום הקדוש
עקדדושת היוםכ
כאן
תלעז בטי שאירעלו ח"ו מקרה לא מהור בליליו"כ ובאו לשאלו אודות
כ
 ,מאבותיו
זה צוה לפבול בצישא במקוה בבוקר (תאמ
לבי
עו
בק
למ
צורש
כהחזיק חמק1ח
שלאירגישו ולאיתבייש האיש נתן
חג') ד
באה"קבכ(ר'יר"א ובד סמכא) שתחי' המקוח פועחה ביו"כ בבוקר ויזמה
לסף שיבא או למביל זוז"ח
להשומר נכדי שלא ישאל %א יאמר
ל
כפ
כיפלנ א' הי' לו פוזחון פח לפני רבי
יעל וכבמפרו נמוקי או"חסי'

רד יולט.

*,
) השפו שסר באתך חזן
תצשר לפ סל פפיתהן וחפלח לט וטה

עי

ובן יד ר לשפמך טציא שתראם שעו

תו

לרמי

ם הקדוש
יי

חיים ולעלום

תקנ"פציין לדבריו גסי תרי"ג (שהוא הל איסור רחיצה כיו"ב) ובאמת
או"ח שם בסי' תרי"ג לא נמצא כלל על זח והשיב (רכינו)
בנמוקי
ישב אח"כ להיות ספרו זה מסודר על סרר הש"ע לכן לא רצה שם
שהתי
לפסוק נגד חל הש"ע אבל בספרו הנחות הירושלמי יכועב מזהלהיות
מבוארבתשי' ר"י סגרונאוכן טצא בירושלמי (א) שמותר לפכולבצינעה
י שרגיל בכך ככל פעם ויברר שם הלכהזוע'כ (ובקשתי
לקריו ביו"כמ
ולא טצאחי בחזרות היר,שלטי מזר)
תשנה גיוס הקדוש הקדים עצטו לתפלה בקעה שגער זהתחילז לגגן
אדו ,עולם וכשנר ראחרונר 5חסת5קותו שח"1' 5נ בשבת אסר רבינו
שםשיסה וי"ע חי'
שהצוגו 5רהזיר ד
אחעי
בשכתעט5רההתהייי5הצננירזמשרגנבנבהונאווק,לנבויררססדר'ורשב
חשיי אנעיםזטירית"
כשחג יו"כ
וכו' בפתיחת רארון ואח"כ אר,ן עולם ,בו כסרר רהס5ר וגכ 5פעם כשיל
ולעשות כמתכנותו אבל 5א בז נרנ אאמו'ר רגען
יו"כ כשבת רצונו
י
ה
ה
ב
ז
ל
רעטיר כמנרנ
ררתי תשובר " 1ע 51א אדע 5סר אמנם עתר ביום
י
הז
רגם עכ"ד וב
יהק' ואטר א"ם
זן
חו
אר
יהא
ח
 ,עשר בבואו 5גיהסד ר פת
אאז
ר ננעיטות אנעים ומירות (בנינן רנודע)
"ע
סזש
יזמ
יוץ שמזם וכו'
פתח

ר
תשנו (א)עייז מזר בטוורהתוחבי"יי בשם דראשוניב רר"ף וררא"ש 5חת'ר סבי
שאינ ,סובן דבט5ר חקנר זו עיי"ש
זו רק רביאו דעת ררטב"ם שם

ל

רב סוף פ"ר סח '5ק"ש ראע"נ
וישי~פ 5ב1מ ו5רתידכי
ח"יעמכ"יי"רדבנרתיבמ 5דםכא אין כי"ר יכון 5בט5רגייו
דבט5ו מבירח  11מ'ט 5א ע
השדד ח"ד סי' ב' מטעם וך שבוס ,רוה
ן ב"11ת
טא5יו נתבצר וע
י
ר
פ
י מסר שר' ביפים דיאש1נ'ם רוא יותך חובר ד5אשייך
רר"
שכיחי מהואוח יותר
5א

אפשריעמוד בהקנר זו כלח ובאופן זר
כ"כ נוסר ממ"ש כ מ רנה
ן' בתשו' שהיי ,משיג מדדא ח ר סי קנטר שרוי נטו
עי"ש ועיי
ונו עלנו לחובה ועי'"ש שרוכיח פה,ספהא
ובאעי
י ערבית רשות זאפ'חקק
טח
בל
חי
נפ
ה
,
ה
י
א
ר
ו
ש
"
'
י
ע
ב
ו
ח
ת
י
י
ב
מ
ש
י
נ
ו
י
ג
ש
ב
רמם'ידים ב"ב והובא ברפש פ"ר
י
ר
ק
פ"ז יש
כיו,ת,ר 5טבו 5לקרי ביו"ככ'ין שאינו 5תענזנ1י
דוקט (השלט) שכתב רמ
שיאריי אפשר לעטור כח
מאליו
5רתיר מב מעכךס א
רנחב~ח מקואותספנויחסיריס קבלו ארין ור יאינם
וכעת ראדאר לימוד בר כינן רשבי
רתקנת עזרא לטק,טו ו5פי"ז פותך לטלול
הבסלים סבלה עזרא א"כ
די
"ם ורש"ע שמצירם שלא לטבח הנא סדורי
רקדתן
דב
רמ
חר
ר מירושלמי יצמא פ"ח ה"א טפשה בר"י בן
בדירוגם!ב"ם וישאלפהיניאלררעאתי' יז
זה סיום הברייתא שם כ'רושלסי ע"פ
חיפהא שראו אנתו טובל בצנעה ביוה"כ ו
רלבר ודירושלפי ס" 5שלא נחפשמר תקנה עזרא בכ"מ כמג1אר שם מהקו'
ן פירוש שלא
ותירוץ כמקום שאין טיב5י
לרחיצה אסור בת
שמעיזשרא5וחעכ"כפש"רכגם שס"ס ההיוואלם דלא קנל עלירם טבילת
עלירם כנב לת
חטרר טור פק' חאזיט) ס"סט' שקיגל עליו חטנילד
ר
עכזלויב בב"מ (ועיין
י
י
ב
נ
ע רעת
בצינעה (ינה ירי
גפ סיוט הברייתא שם שמתר
התואי
יוי דאורייתא והארכתי גזה
י
ב
ט
"
ב
ו
ח
קר
יי שקיבל עליו הטבי5ר רוי כנד
ם
י
נ
ו
ר
"
ה
ו
ד
מ 5כ 5רטחניח פ"ח אד בזה אישר 15מר דהנרר איגע ח 5ע5
בספרי מאסף
ט"

דרכי

י,

חיים ושלופ

יום הקדוש

יתז

ז ארון עולם ובו) סדר תתפלה כמו בר"ח (ועייז 5על
ואח"ב רתח יגנ
בסי' תתעור שישיברך דברכם שעשה כ"צ גיר דקדנס) זגכ האדרת
והאמונה קודם בחך שאמר (51א כטמ"א שכתב ר ו"כ 5א יאמר סורם פסד"ו
האדרת 1האסונה מאחר שעתר לאמרו עם רפיוטים) ופסד"ז ההפלל א' לפני
התיבה ולתפלת שחרת חמלךי עמד רביט בעצמו לש"צ אחרי תפלת
ואח"כ מהזרת הש"צ
נגנו הפיון קדוש אדירבעלייה
שמ"עד
יפתיחת הארון וקדושת הפינת הכל כמו בר"ת כנ"ל ואסרו
ההתחלהלתב
כל חפיומים כסדרן וחמיות מורה תתאים רגו לא אמרו חו"ק רק ביהד
על ישראל אמונתו וגם האררת רחאסונה הי' בנגינה ובשחרית וגסנהה
לא אמרו כחדענייו מאסר יוסח דהמה אס כ וכדברי תורה ח"ז אות
נ"ב שכן נראת טטק,ר כרפ"י זול ונוסח סידורי הצדיקים הרב התניא ובן תוא
ממנרג רקריש בע 5בג ישעבר) רק אמרו כן נעריצך ובקדישך כמזד שיח
שרפי קודש חמקדישימ שמך בקורש ככתוב עלי
ד נביאך וקרא זה א"1
ואמר
נו קדוש וכו' ככורו מלאעולם סשרהיווגו' (בסדר קרושת כתר) אתה
א 5ד,ר זרור נניד נדלך) לדור ודור תמליכו 1כ1
קדוש ושמך קרוש וכן (י5

י

וב.

י

יום רסדזש כיון שהסכר שעכבתו ע'פ רש"ע)ועיין נ"כ בפטיקחא רר"כ פסחא
ב "1ב צר ך שיסבול בצגקרועייז
דיו"כ
תנשויגחוסרטברהוירר"ואי
סר ירוא אדםבוכ
שרשיג ד"ת חרורות
בסי רכמי"ראושבלסמיי'דרמ"ירשטובי
י
,
ל בתשו'
אם רגיל
ויש כנקור לדבריו סירושלט' ופםיקחאינ"5ועיק
מברונא סי ט"מ שמביא דבר' סהרי" 5ותפה שהוא נגד רמוסקים ובעזה"י
לפי נוה שנארהי נם ררטב"ם טודה וסוחר לטביל לב"ע אם הוא רגיל אך גם
טרר"י סבחגא שס הללר לר תר שבתביי"
 5דמעם סהרי"ל שמ"מ גדגיגן
כל ד 1ם כזן דנרנגןיטבול בעין כיריו
ת כמלאכים
יטג 51גי,כ"פ
י רסנדג
ע"פ המדרש קב5נ1עיינו מצוה 5כןטביינן ביו"כ
רוכה 1כ1
ר
ק
י
י
טפ
דאי טביב 5בו נוקטו1יא טצי ירהמ5לוניון רדיום חי ב בדטקח
ינת סש,טא
ז ע551וה אפרים ספסר רמ"ג "11ל
ו נוקש עכ"ל ועיי
דטב5יגן לקריימאןריב
אע"פ שהרחיצה אסורר ס"ט לצירך חפן" דתנו ונדאר דנ1וחז נדואח קדי
שחן 5צר 4הראשונים כנ"ל דדחי?ח
ועי,ן בלחם משנה פ"ו מיסה"ת ובפרט
11לטביית איט של הענ1נ א"כ פותר נ"כ לטב 51כסו דדתירו לדקכיל פגי
רבו שרולךקרביפיס ורא'חי בזה בזורר חי ירנה"ק מהרי"א סקמארנא זי"ע
ה ביו"כ ת"כ
בהקרסת מפר דז1הד ד 4א ע"ב וז"ל ואם אירע ת"והליי
לטבול מןרריו אע"פ שסרן ררב"י וררמ"א 5א פסקו בן זח גיסיהם שהספרדים
סלמומטים טעם מכילר 5הטבי 5ולסח יהיר לרם ביו"כ טבילה חגפ
שו)מנרנ אשכנוים לטבול עב"פ כטיז"כ להתפח בטהרת פ"ם 5איאה סרן
ררט"אנחתירכין שלניל גבל השנה להתפח ב5י טגי5ה ובאמה בתשו' מחרי"ו
א"
ימהרי"ל הודקיו ע"נכיוו שגורגין ירתפ5ל ביו"כ במדיח פוהריו למבר וכך
מי שנזהר
זד בנה שמהפן ב 5רשנר ב5א מבילה
י
ר
א כרט"א
ר
כ
י
ב
א
רי שום רנר וכי
שנקדושח בש' מבילה פשוט 5כ5חדיעוה סדן הרפ"י והרמ"א
לה
ממ
ו
י
ודטיי" 1וסהרי" 5וכ 5הראשונים יודו לזה שחייב 5טב 51תיכף ולא נרע טס
פני רבו שהולך עד צוארובבים ומישדנייו בחות שרוחץ אותם
שהשך
לשם הענון וטכש"כ זח שעיניו בהות ולכו בחח שכל נופו רוהה
קניי
חו
לנ
כיון שאי

ימבוי

יפי

יא יחתפיי

יא

י1

עי

יצ"

יחסי

'י
ס הקדיש

אתםושלום

חסול ום' עודיונור לנווכו' ובכן יתקדש וכו' וטדלגים הפיופ האדיר
בשמי עליות וט' רק חש"צ עמר השמ"ע ואומר תושגב לבדך ותמלוך
ל ל ביחוד וכו' ~כן חן פחדך 1כ 1ואחרי ישה ויבא אומרים מליחות
ן ומחחילין זכור לנד ברית אבות וט
וח0ליהה אדכרת החעניםסזיגי
והסליחה אחת מבין תעלומוה לב ג"כמויגין וסתחילין שמך מעמס
עובר על *שעוגו' נקטרים כסדרן חוידוי ש"צ וקחל וט' רצה ותערב
ן וגומריו חקמ"ע ואומרים אביט מלכע (חוץ משבת
וחכחניםעייןידיכ
כג" )5ואח"כ מגבנים קדיש תתקבל השיר יחל יום וכו' וחגריזו
תעיי1תכג"חבשיי קצ"מ ולסדר קדה"ת שקרא בעצמו כנהוגודליןלעיל
בסי' רפא וכהג"ח (,אם ח 5בשבת אפסיו '"נ סרחת וכו' בפה'חת הארון)
תשעם יחמנה שש 9עמד רניט לש"צוהתחיל התפלחחגגיהענימבת"צ והטפה
כנ"ל גמי חשכ"ח ואח"כ גנט ר"ריש והתחילו רשמ"ע ובחורה הק"צ
אשא רעי למרחוק שעו ,באח שיחוק"
אמרו רפיוטים וחפיימ
י
י חח וקהל כנרפס בר
ם רק רכ 5כסדר ,ובסומו סי ם וחש"צ נחשב
אופכ
יי
חר
ה,
מו
סח
רו
גשצ כאיתון וכו' פסדו לאלקים מעשהא5לינ,
הוקא אין קצבה ,כל
תנ"כגרפם במחוורים ואוסר
נם
וי
במשרנים רכ 5ככף בר"ה בג"ץ וכ 5סרר הפיוט
הש"צטלור ורודנניד נדלך וכו' וקא אתה קרוש ואוכשר משמ"ע כמדרן ובעליט

יא

אשבח 1כ 1ואגחג 1טדעימ .נושלים ע"פ לגורעיפ הש"צ והציבור אחריו אפילו
כיו"ב שחל בשבה ואח"ג ספוגיו אי"א ריר עם פשיות 1כ 1ער ש5א יכשלו
כלשונם ומשם תטר הש"צ באהודה ואומר אח"כ אוחילה וכו' ואח"כ מהחילין
סרר העכודח אתח בוננת עגם פ-אש (כפנחנ ספרד) ובאמירת סדר העבודה
ת אש בבבי וברגב גע5ח וכשסיימו הקהל
עוז התאור רביט בקוץאריר וחזקויכ
המינשא אתח כוננת וט' התחיל באש קוהם 'תיר אב המון פהאום כבוכם זרח
1ט'ובנניני חתעוררת באמצע 131יחומה והברנים ודחס 1ט' גורעים וטשההוים
בשעיר קל חטאת אין נשתן ע"פ .רוסקות
גועלים ע"פ
חש"צלדוחהצענבווררהנ"כאבי
משרדף וסמך שתי יריו עליו
של חזן והחל בס
תיי
חש"צ בקוץנכגסילנהא.ךומבי
' אוסר) ברוך שם כבורטלכותו
כה
ך
עוד
וחתימה
וטחחיינפיט בורעים ש 5הקז התחיל הש"צ שמר והכהנים ורעם
(ר
לעולם דע
העומדים ובו בניען ההדיש ונעילה ורביט כמלאך אלקים חי' כורע
לצד ררום והי' פלגנים ער שקם והרימו אותו) ופסך
אואפ,שתיחדויחועולניוופל1העת,5דפונניוברזך שם ננוד סלב,הו לח"ו ולאהי' מתכויןיהזית
' א5א גסשליף (וסהחי 5עדו חש" 1בק51גנינה כנ"ל וכך רי' טוגח) בב5
וט'

יזהר

הי

וחושך ר" 5שילך לטבול תיכף כרי להקבילפני השכינח בתפלתו כאסח וכף
ל
שאיש ס
יורר גן כנראיאינויורע הלכח בדורה עכרדוק ועיין פש"ב בזהבמפוי
חדי"נ ובסי' ע"ה דינים חפסהעפים לזע ועיין ג"כ
לבלחמ
ה1נית נם"
י0י' יע,ט*
שמנ
ום
פ4
ק

דרכי

'ים

חקחש

הים ושלום

תם

ער נמירא
הד פעמים הסיום אלא כטצל' 4מח"כ לא רפם'טו כ 55ואמר
יברר' מעלר
ונופריז סדר דעבויה בנדפם בטהויר'ם וש הפ'וט כארל הנפתח
וכ5הפיוטים שאח"כימס 'ם הש"צ טדנרירפני משרים רובר
מראר כחן"
ד א"פרמיך וטתחי5ין זכור ברית א 5גא חשה חמאגו
י51 13זעוקעי
אוכרח ונפשי עלי אשמנה זבוב לנו ברית אכוה וכל טדר חטליחית כנרפס
אתה סבין וגו' ושם פהחילין שסך כעוס וגו'
במחזורים רט מלענין
רשס"עהסארוי
ח"מחול וכו' רצר וכו' ותערב וכו' יהכהנים עוליה
"א
מומר הש"צ
לרוכן וחבל כמררן בסו שגרפם כמחזורוסיומוהיום תאמצנו בפו גר ח בננינח
ומנננין הקריש ואחד קדי 11השפללו סיד תפלת טגהר יאוסרים קרבנוה ואשרי
ם ואני תפלתיאין אוסרים
ובאלציוןאין אומרים כמבואר כרמ"א אפי' בשבתיז
אפי' כשכת (סמבמר בסנש"עסי' הרכ"בעיי"ש בסו" ,הטעם) ודעת המקובל,ם
שם" 5שצ" 5נםא ,ואני תסלתי (עין באמת ליעקב ה0מרד' בשפת אמת רף ק"ב
ם גמר
שאלה ט בשם חרג מוחר"ח רילי רוזא ז"ל בעל תורת חכם)ייצא.
א ,גפת'חת הארון י"ג מדות עםשירדמעיות 1כ ,1כמז בכל העשי"ת
שבאה1יפצרמיתןס"ת ושםיש (בין הפס,קימ) ואניחילתי לך ה' עת רצון וכו'יטמייא
ן במחמו
יוצא י"ח שגיחם (רשת הש"ע ורסקובליס הג"ח) יחרטנראיי וכג'י
נופה רתפ5ח אות נ"א) ואוסרים בריך שמיר וכו' 1םיציאין ט'ח נ~ 1ונו'
יטפטירין כ,ונה ואומר רפפטיר רגרסית עד מנן רור (ואין
וקזוז ,שלשר נברי
איטרים "על רתורר* כדעת הרמ"א)ואימרין ירגלו לדיר מזמור ומחויר רם"ת
לאה"ק (מתפילת פגחה לא רבים רש"צ ביו"ג) חצי קדיש שמ"ע בלחש
ה"
ומחויר חשיצ השמ"ע ואומרים פיום כמו שנרפס במחזיר ובקרושה אומרים
נעריצך ונקרישך במור שיח 1כ 1במו נשהרית כנ"ליאיטרים אע"ג ס5יהות
ן וכדעת הטור
וסרלנין אתר מכין כג'ל וסתהי5ין שמך מע51םואין עול1ירוכ
א נדננו נכריח וכו' ואומרים אבינו סלג14
בשם רגום דק רש'צ
יאא"'
מ) קריש שלם ואין אומריםצריחך כשחל בשבוב
מם
י'
אר
(ובשחל בקבת א'ן אומ
וכמבואר ברמ"אסי' חרג"ג שכן רוא דסנהנ גפרינות אלו) ואחרי חפלת ספחת
 ,זטן להנפש קצת עורם תפלת נעילה (ואשריעין ראתח
הי' ררבו ש 5רבינולית
באותו שעה מרם נכנס לביחמד"ד למשלת נעילר ממש אבריו
אדואחולרבאחדנרקשדןי
יתיקת ב 5נומו בהתעברת בביות עצוטות לפני ח' ישפוך שיחו
תר
רב
ישוקל בזו השקה ראהרונה דעגודת היום ההדוש
למצוא העת רצוןיישועה
דברי תורה ח"ח אוח פ"ר בשם אבא הקדהט זי"ע פענ'1
וחהתנעעולרהרווחעייר!וחבגסןפרעי
ד! דמנשב אזעייש"ח)(יכשחל בש"ע זמרו כעת ררור יקדש)
והשם כשבא לפתח רבירמ"ד טנפנים לנעילה הרים ה 151נארת בקווקר לזמר
ניתך 1ג '1ובררך הילוכו וכשהניעלפגי החיכד ננד אימר
אשרייושב
יא לציון וסיים במימות נקיץ גדיך "נכד אשר יבטח וא'
כפתינהז
חחיאלשרבירעורבהיננן הקדש כסגרנ העפם ובחזרת ש"צ חשפתן פותחי,
וכו'יד

יקי

איה

יכש

דרסי

ש

'ום"קייש

תחם רפלוט

רארו ,סורות 1אומרין א"ט פתח שערי קמים 5הם5תנו וחתחי 5בגינון ש 5הקרבת
כ 5רטרר טהח5ת חשס"ע (וטכיב 5חיים בניזח ש 5שחר'ת וטוסף) ואוסרים
כרושת בתר 'הר וט כמו במוסח ואומר חש"צ ערור ודורנגירנרכך (!5א אתה
מרוש) חמה ע 5מעשיך ונר (בניטע ש 5שחריץ ושסף) בתק מליץיישר וכו'
ו אהדת איתן וכף הפיוט פתח 5נו שערוכו' ליום פנה (ואפר
עוד יעכורינ
חנזסה) האטש נא ופנה הלא יבא וישנה) נבואה שעריך אנא אל נא וכו' %ל
ן
י
5
י
ח
ה
0
1
ומד5נין הפיוט וסי 'עפור ח "40עד ובור ברית
!כור
כ
פלך יושבו
יואומרים בסררן בל ם0סא חון ,קר 5עדאחרי הפזמון ש"' 5נ מדוח
בריח אברחס
נזירות קשות אכזריות 1כ 1ואח"ב אומדים
וחי אוסר הנושח ותצינו
י
א
%ך יהוב וכו' ואח"כ רחסםכי
נא קה 5קרת 'שורין ובו שערי שסים פתח וכד'
וכלח"כ עוד הפעם א 5מלך יעצב וגו /ה' ה' ונף ולגומריםאז
ז"פא' סלך
"
"
ס
יושב וי"ג מדות (וכמבזאר ברא"ש יומאשאין אוסרים רק נ"פ א סלך בנעילה)
ונוסרים התפלה ואין הכחנים עולק לרוכן בנעילה כין שע"פ הרוב אז ככר
וכן נהג חנה ס מדרע"א מדינוב בקל בני יששכר(עיין בנמוס' או"ח סי'
חרכ"נ) רק חש"צ אומד או"א ברכנו וכו' ואחר נסר השמ"ע אומרים אכינ
מלבט) (כל חרוז חו"ק כנ"לסי' תשי"ר) אם ',כשתל יו"כ בשבת (כדעת הלבהט
וכמבואר במנ"א בס"ס נ') ויש לתמשיך נעדה עד חלילה אפי סתחילין סבעוך
ר ואם סיים רש"צ חחפ5ר
יום ו5טמוךכבתהיה ע 5מ"ר רהפ5ת נעיירבייי
סבע1ד 'ום 'ש 5הסשיך באסירת אבינו מלכנו כ 5חרח חו"קכא' שינסרו התפקר
כשיחי'5י5ה וראי שיצאו מטפס שיעור ביח,צכ!"ש בנמרהפית נעילה(וי
א כרעת
כנטה אפרים בסי' חרכ"נסעי ה' שכתב שאםסיים הש"צ התפלה בעור יום
קצתיש כמהד באמירת שמע ישראל ברי שיוכל 15מר נם קדיש התקבל קודם
 ,בנמוטי או"ח שם) אחר א"ק
צאת חכובבים ע"ב רק טוב 5ראריך בנ"ל עי
(פ"א) (ובסרר קנה אחרונה נרפס במעות שאפר ח' מלך
אומדים
שמעאמירשור
ילא נפצא נ"נ בראשונים) בשכמל"ו (נ"פ) ר רוא האלקים
או
וירגע שטו
(ז"פ)והש"צ אומר סורב ז"פ ואת"כ הקהל ג"פ (ועיין במדרי" )5וסנננין קדיש
ער תתקבל ותוקעיו תשר"ת תש"ה ת"ר תייער נד51ה .ונתענין ההקרוח 5בע5
תרתע ואתר התסיעוה אומר חש"צ נרם לשגר רבאר ב רושלים והח"ב חקרן
וגומרי ,הקדיש בניגון וחי ררכן ש 5רבינו 5נס זמן רב אחר נסר תקריש
בריקודיו ש 5שסחה בהת5הבוה והחלהטוה גפ5א (לפני החיבה) לשמחת נמד
הפלח נעי5ח בחחותס הצם '5ש1עת ישראל וסנרו הארון קודש וחתתי5 15התפ55
ערבית1רכיגו וו) נשאר פעוטא במליח הדצ"ל עדחיבה כיתו נאוה קודש ושם

יייה

פשט הטלית והקיטל (יעיין

נמענ"ז ושעפ",

ב פה ל5ב ח"ב וכ"כ בסי יעריץ)

הסוד ,יפי"נדיל

בקיטל ושרגא

1

,ק חם חד טפשיתח" פחלץערביתשציהיפי

והוא קמם איאגר ול שץ !חע

*) אחר תפלת ש-כח ד 4סבוך לרקדל ברכת עקר סובר מחא סנט

ם הקדתה
'י

דרל'

חתם ושלום

שא

תשסא יש ללמוד זכות על מנהג העולס שמדליקיו נרות כבית המדרש
בעת תפלת נעילה כיון שאז כבר הוא אחר שקיה"ח שלדעת
כמה שסקים אחר שקה ח הוא כיה'שוכיון שהוא בפקוס מצוה יש
"התיר שבות באפירה לנכרי הגם שהוא באפוקי יוסא מותר במקום
מצוה (%ח"א ח"א סי' מ"ז) אך טוב יותר שנרוה חעלעקטיי ידלקו עוד
מעיו כ ולא יצטרט לבאלידיהיתרים האלו להקליקע'י נכסי שלאיהי'
בגמר החותםבייה כראיי
ן לחשבון עונות אפי' חשש קטרוג (נמוקי

ג"חסי

הככ"ג)

)

תשטב כשחל יו"כ בשבת הבדיל כמו שאר מוצ"ש והתחיל הנה אל
יאעעהי זט' ובירך על הנשטים (קייז מתה בש"ע שאין יברך ע5
חטו ז ומנ"א הכריעו כרעת הפוסקים שיש
בשבת
הכשמים אפ" אם
י) אחד טעיטה וליכוד קצת הגיח להנפש
נש
א"
לברך על רבשמים בשחל במוצ
גרבר
תשמג קרוב לחצוה לילד קם (ורק אז נכנסו רמשכיס'מימתחו
מהבאים מטרחק כנ"ל בנזזצאי ר"ד) ונכנם למעודה 3לנ שטח ייטב
פנים(עיין כשער .ששבר טאמריום רקרוש אות מ"א בביאור דחז" 5שבמוצאי
יו"כ יוצאת בת קול 5ך אבזז
כפרי
תלמיד
בשטחרל ה1גנ'1ד)פםעכםמחהזמוסרויבםיןלמאונצאישיי
ום
ודי מזמריו בסעורה זו נוסח הפבדי
(וכח"כ אטר תורח מעניני דיווש)

חי

יקבי

ה נ ה ט  1פו ת

תשמד ביןין'כ למוכות הי' יושב ג כ בסעודה עם תלמידים והסידים
בכל יום והאריך בשיחות געיסות כדרכו בקודש ובהכנה דרכה

לזמן שמחתינו
תשפה לקניית אהרוג וכל הר'כצנים כלהון לא ישוהאליו לעומת הידור
טצוה ובשטחה רבה ותשואת חן שילם בעדפרי עץ הדר (קידם
יי"כ זמעמ'ם נאחר ע"כ) סךרב..
תשסו ערב סוכות התפלל לפגי התיבה לכבוד היא"צ של זקינתו הצ
טחברת תקודרו של זקית בעל שם שלטה זי"ע וגב הלך להשתמח
על קברת באהל אבותיו הקדושים .והי' נהג עצמו בערב פכות לשלוח
סכום הגון לחלק בז ביום לענה עירגלויים ונסחרים וראו אצלו אז
בחליקת צדקת זו בערב סוכות התעוררות גדול תם ידעועניי העיר
הפשוטים לבוא לפניו וחילק לכל אחד סנה יאת ועלה אז חצדקח
לחון רב ממ' 1באור טריקים 5סהר"ם פאפריש ז"ל שיש לדרנוה בצדקר ערג
ן בפרי עץ
סוסה 1מהרה"ו ז"ל רי טהי 9קומחלעגייך יום ערב מעבותיעיי
*) עיף

בפח א ח א בהב ד לט" מ"

שב

חנ המחמת

דרלי

מדם רשלומ

ח"ס שער כ"ח פוח פ"ר מעם גב!! ע"ר רחמת בפור צדקהזו זעים כשעד
יששכר כמה)

תישבז עלה בעצמו על העלי שע"כ סוכתך לנענע כח או לחוטיף
סחכסךוכה שהירק,
לפעמים סבך חדש אחרי פתיחת הננ ונם נכנם ל
טעומרח בטבלאותוציורים נאים תלויות על הכתלים נכל ארבע רוחותי'
ר
ו
י
צ
~
טבלא
ומתקיימים משנה לשנה זנרמסף נח בכל שנה אירח
לטי
סוכה והוא הי טראה פקופח והי' מזנח וחושב מספר המבלאותלבוין
נזח יחוד ורמו נטן ריו תולליין ושטו וסנתזה)
תשמח אחר המבילה במקוח וקודם שפנהיום נכנכ למוכה והביאו אחריו
כלי תשמישיו וספרים וכיו"כ לכל צרכי שבעתימי חחנ והי'
טאגד אז את הלולב כהשך הסוכה ואסר היה"ר *

ים

תשספ מאז שנכס להשכח בערב סוכות לפנות ערב (כנ"נ) לא יצא
טהעכח לנירה עד ליל שמיני עצרת (!ולה לצורך גרול נחפש
באי!ה ספר באוצרות הספרים) ובכניסת החג הקדוש גננם מחסוכה לבית
הטד"ר ותתפלל בעצמו כגחת וערבית לפני התיבה וט!סרין הקדיש
תתקבל כנחונ בכליום פוב
תשע אחר תפלת ערבית נכנס מיד עם חמלית למוכח (הנרויח
ששםחראכניי
ו
עם חמסוכין) ולקדש על חיוט (וכרנישו אל הרלה 1ח 5חסוווח

ראשו עלה 1'-ושמרכנוים לבו שם השפה!היו לוחשות כנראה שאומראיוה בקשה)
וישב עט תעולם בחדות ובנחירו דאנפין והתחל חמר עם המשוררים
כלפסוקי אותיות סוכה"סתמניאאפי בההלים של אות ס'סעפיםשנאתי
חסדיךוגו ושל אותכ' כלתה לתשועתךוט
על אות1
ווטש'לואאוחת"כח הורני ווטיבועאדניבצדקתךחייגי ואח"כ עמד והחתלליסד

בקול התעוררות קנינכן של אהקיגו סעזרתא דכיום ש"ק) מדרהאישפהין
וכךהי' אוסר (עיי ,זורר אסגר ק"ג ע"ב)אימיןלסעודתי אושפיזיןעלאין
קדישין אשפיזין דמחימטתא עולו 1כ 1חיכו חיבו אושפיזין וט' מספו
קדושא דתיתבי עמי ועמך כל וכף
מינך אברהם אשפיזי עילאי
י רצון
יצחק יעקב ובו וא) וע"כ ד ר בגגיגה) ואטר 4מ כן תפלתיה
~א אטר א5א בריל ראשון) וקידש ובירך לישב במוכח ואחר בך
שחחייע (וככה בליל ב' דסהמ ש שעה זניוך "ובה שחר כד זנן עיין
או"ח סי' הרמ"א שב! חי' טנהנ הצריקים טתלסירי בעש"ט וכיהו תן

עב5ניפגווקיכרשו הפזסשיס רכ!תינ! דבב כליל שני פכה מחר כך !טז ועיי"ש
שבירר בן 5רלכח) ושתה חטם ותוסיף סם ב (במקום סעהרח בי המעורת
5א ריהח כעת כנז' ריאח) ועוד מעפ להוציא סזועוב ואמד דברי תורח

יי

יכ' חלק ר' עט מהבחבלהצלוע ( '91רססה טז-וק
וא) הכאד חולקנא חכארחילטתן משראל
כסידור שצ

חג חסוכות

דרכי

חיים ושלום

פג

ושוחח נאה מחביבות מצות סכה ומקדושת האישפיזא אברהם רחימא
ן(עיין במאסר,ו לסיבות בסה"ק שער יששכר ח"נ)
יומא דאזלעםכיהויומי
ובירך על חנפן ונכנס לחדר סוכוצ השני' מקום מושבו ופשפ המלית
ובגד העליון ולבש בגד הלבן כנהוג וישב לסדר שיעוריו*
תוועא אחר זמן בא לסוכה הנ"ל ונמלידיו לסעודה ובירך שנית לישב
בטנה וחי' נוהר ונמחיך לאזמל כוית חראשזן במזכה בלתי
הפרק כ %ובטחה כיון דהחיוב סה"ת לאכול בליל א' כזית פת בסוכה
(עיין שער יששכרליום א' רסוכות אות י"ב) כמו הכזית מצהבלילי התקדרו
תגזהי מבמרין בסעודה זו (בתהלים ק"מ) )-למנצח וגו' חלצני שפסוק ח'
סכורנה לראשי ביום נשק מדבר מסוכות ואה"ב אתה בחרתנו ותתן לע
וחשיאנו עד מקדשי שטך ואחר בחס"ז יושב בסוכתו חטיוחד לו עם
היושם הי' מלמרין רננו צדיקיכם
המסובין לשלחן חשני ואכל ותילק פירות
תשעב אם ירדו נשסים המתין תא הלך לסעודה עד שיפסיקו הנשמים
ואם הלכו בלי הסמק חלך להסעודה אף בירידת הנשסים אפלו
ו מזה בסנח"א ח"דסי' ל"אץ)
חנקמיםתי' ברעש לא הפסיקו חסעודחעניי
תשעג בענין שיגח שמקיליו בזה"ז עיץ בנמוקי או"ח (מ" היצ"ט)
שמצדד זכות לאותן ענים שאין להם סוכות בנויות כרדמי וגם
אין להם כרים וכסתוח גראף והמוכח עביר במחצלת או וילופת הנרוח
מנשב דהוא כמעם סכנתא לישן ,טם משא"כ כשיש לו כרים וכסועת
ובפרס אותן טיש לתם סוטתבנויות ואיט ישן בסוכה ח"ז זדון ופשיעה
קזכד על מצות במוטת תשבו ואם יחששו מפני רוח המצויי' לפעמים
דרך הסכך יכולין ליזהר כשיעשנח מעובה כעין בית אע"פ שאין
חטכגים נראים בתוכה כשירה כדפמקינן בש"ע בסי' תר"5א נעיף נ')
ומב"ש בעת הצינח כשמתיירא מפני הרוח שלא יזיקט בשעת הצינה
הרעת חדחק בדיעבד המי עכ"פ יוצא מצות סוכה בשינת וסייס שם
שהעמידי הבעש"ט הקדרפ וי"ע מסרו נפשייהז על מינח בסוכה וכן
הגה"ק סהרצ"א בעל בני יששכר זי"ע ותלמידיו וחסידיו הזקנים
פ
ז
י"נ על זח עייש"ה
ים
קס
ב
תשוקד מי שטהג לישן בטובח והוא איש משונן שנם כל הקשח בביתו
של בו רגלים וקשה לולילך כחוץ מחמת
כהמתין
פתרכולצהךשתעיבןיי
בכלי נחטוכח וכן נחס צדיקים שדולי עולם
חקור (א)
תשער פאןע..
ו בקו-ה נהם שקמה כרפן פא10יי ש.,ם-א האז-הס'.

קי"ב ובקצר המטד פל' מוכח ומהשירו לחתיר נ?ירהפלמי פסחם טוף
פר 9בצר צוליו רל' י"ב וכ' צואר טומאה (ורלא כשו"ה תשורת שי שמכוער

לאיסלם וראיתי בשו"ת ומח"א
לצדךח"ו כבתיקסי' י"ג שהגיא רבינו
בדכר.י
רברסס ונ 6השרדים שבחם שרוצים
לאיסור והעלח להתיר
ליים ח אות ס' עף-וה
ל
ו
ו
ע
,ב"
*ז
שע-
ושח
4
שפ-בשהיזקקיוין ג-2ק ש"ש
)פ
.

%ייקדי

"

י""9י

נ"י

ןין4טיו"אי

דש

דרכי

סיים ושלרם

חג חסומת

וחשה בסוכה נם אם הצטרכו לפעמים להשתין בלילה כעביפ נסנח"א

ההופעהבבוקר קם בזריזות לכבוד גמילת ד מינים הקדושים ואחר ברכת
השחר לקחן בהיותו מסוגר בחדר סוכלםובירך (ע" 1בשער הכוונות
שטוב הוא שארר עלות רשחר שהוא כבר יום קודם שתתפש תטול רלו5ב
בתוך הסוכה והברךעליו זאת"כ שד' הנכעיס של ר5לירי' ככרכ"נ) ונצווחח
ולזויות  11באש לוהפ (ואח"ם
הרצח שדרהנעטעין טטפת ומפזז טוויות,
י המנחגגי מדבים העם לבוא לסזגוע
רביאו  15ישתות קאותי בגדועזה
לברך (נפרט יום ראשון) על ד'פינים שלו שתי' טחודרין טן הטחודריו

וחי מונחיםעל שלחנו מטוך לו לישסרעליהן בעדנא פקיהא ותוא סגל
אם כי ישב ולמד אזשיעוריו הסביר
את כל הבאים והסובבים
יונה אמן אחר ברכתם ואםכיחי ירא
דע
זרו
פנים יפות להעםוחי' שוסע
ע להאתרוג איזה צד קלקול כל דתוא בכל זאת
והזהיר מאוד שלאיגי
ואטרכ מברכות ישראל לא יתקלקל
לחביבותהי רבים חמברכין
י
י
ל
ע
ההקיזך זהי'ל
יילולבין הטהודר גיותר תי'
ם
י
ג
ו
ר
ת
א
ושג
ילו תמידשנ
יצאים לברך והשני הי' עתור העם הכאים
לצירך הברכה לו ולכל ח
לצורך הנענועיו אחר הברכה על הראשון ולעצמו לקח המוכחדבין
לברכה ביןלגענועין נם לתפלה כטובן והוהיר שלא להפוך האתרוג כלל
רקליקהמקודםהלולבילבדלימיה מדיח חפוכקים שמקודםצריךליטוףהלולב
ן ככד כטור וש"ע סי תרנ"א ,האהרוניב שם) ובגמר
ולא האתרונ קרםעיי
הברגה ליקח חאתרונ לדשמאיו זנם הנהירליגע קצת האתרת כעלה
ע קצה.
א' של המיניםינענ
תשעו סדר הנענועים חי' דרום צפון מזרח מעלה סטה מערב (שכן דוא

דעת מרן חאר"' ו" 5במבואר בשער הכוונות ,בפרע"ח שער כ"טסיף
פינ וסדר דגענועים הס כסדך הו'ק טנאך דזיא שרם חג"ת נה"' ולכן נענוע
ד דרוס כנגד רחסר ואל"כנענוע דג דוא 5צד צפון שרוא במגורד
הא' הואיס
סערויסת שחס שתקים נצח ותוך זר
ודל גמורת שדכא בת"ת ודד'
"יהיסוד ע"כ וע  1בשע"תסי תרנ"א פ"ק
דא
וו
במערב שר
'
ש
ש
ד
כע')5נובנושךעשוההנענרו"
עים במערבדהי' הולך בחורה למקומוחי' םובב הפנים
ה וגן בקגלת שבת שהופכים
דרך דרום בחזרה למקובי לצד טיר
פניתם לצד מערב כנ"ל בסי שע"ד חי' פונת דרך צפון לצד טערב
ואח"כ בחזרה מערב דרוס סורח (כדי שירי פינית שאהד 16נח יח ',שור
יסק וכמבזאר במע"ת שם בסי תצ"א ס"ק כ' נשם תולדות אדם 5מרד"ש
אלמי כרככמ1הרבני איטאלע שדרךיטין חשוב מורה צפון מעדם ררום ושיין
בלבוש) שחן בפי' תש"פ.

ני

יכ

1רכ'

מתם משלוט

חג הסוכות

שך

תשעו מי שרוצה ליחן ביום מוב ראשון את האתרוג לקפו לברךעליו
נם אם טקודם יברכו הנרולים צריך עוד לחוש ליום פוב שני
12חו ספק יום מוב ראשון דמבואר בפם"נ (סי' תרג"ח סק"ח) דחוששין
י וחומרתו כיום פוג ראשון על כן
אנו בגליות ביום טוב יענ
אי אפשר לוליתן או את האתרוג לקפן לחנך במתנה ע"מ לחהזיר שמא
טהר יז"פ וא אינו יוצא הנחל רקיטיל אז כעתשנוונן הלולג לקמן
בדרך תנאי אם מחר יו"מיהי' לחקטן כרכרת שאלה ואז מצא שפיר
הגדול ביום ב' כיון דאתמול לא נועו רק בתורת שאלה ואם היום יו"ט
אז ערגו להקמן בדברת מתנה כדי שיחי החינוך באופן היוהר מועיל
ומחר הוא חוח"ם וסותר ליקח לולב ברערת שאלח (כגח"א ה" 1ג3תכ
ג דאשתקדעיין כגח"ל ח"ב סיטן סע),
יר סימן '"א) (נענקתוי
תשעת הנשיב נ"ב ברכו בביתו על הלולב (ושכן הי' חטנהנ אצל וקינו
ק
"
ר
נ
ר
3ע 5רברי חיים
בע 5ורע קודש פראפשיץ וי"ע זירוע

מצאנו,י"ס הנשים לא ברכו ע 5חלו5ב ות15ישא
ציבפ5ונחת נרוקי הפוסקים
ואת
ך על מ"ע שרז"נ ותשרכתי בזר בכמה מקומות
הראשונים ואחדתים אם יבר
בספרי מאסף 5כ 5המחנות ומכ"ם) אבל במוכה לא אכלו חנשים
תיועמ כותב בספרו (מנח"א ח"ב סי' ס"ס) שהצדיקים רבותיו זי"ע לא
לסדקו לימול הלולב מן המים בהוך מעל"ע כנון בשבת (וע"'
נכר')שיהי שייך לאמור בלולב כבוש(עיי
 ,בחח"ס חח"דסי' פ"א ובכת"כ
או"ח סימן סכ"ב ובמגח"א שם כאריכות) ותג
תשפ לתפלת שחרית לא חי' הוא חש"צ בא' דסוכות כ"א לחלל
וחושעמה וקה"ת ומוסף ובחפיוט לא אסרו אל נא לעולם הוערץ
נס" חה"מ גרנ"ד שם) נהללהי' טוגנים ננהונ חללו
1נ 1גתם א'
נגעי
עד חטוי' ובהודו לה' התחלו תנועת גנינה נעימה
אה ח' כלמי(יום
(טיוחר יחנענ,עין) ועבודה גדולה חיתה אצל רבינו סדר חנעגועין שחי'
מעיין בכונת סיחר חאריז"ל ונשתהח ומאריך בנעעעין חרבה סלוד
ובשעה שהי' מנענע לדרום עמד והחזיר פניו לנמרי לצד דרום 1כ 1לצפון
י ההיגר 1טביט בתוך סידור דאר"
ולמערב (רע באמצען חור ב"פ ימזרחיפנ
ו" 5בכוונות סדר רנענועי ,וחוור לנוהו צר שעמד בו לנענע וכגח בכל חששה
קש,זת)ועמדעד שנטרהנעטעין לאוהב וכשנענע לובד מעלה הי' שסד
לסהרה וסרים חסינים בידו לסעלח וכן למסח חי' מוטח ושוחח בט"ו

צי

ומנענע בהלולב שחחזיקו כברייתו והסחו ישר ככח לצד הארץ ובכל
גהצך הנענועיןחי' חחרין חלילה תטשת הנגעה עד שסיים חסדו וכן
בהושיעח נא (וחצליחח נא ננו נ"ב חנינון של רנענועץ רש שאין מנענעים
%
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( א  8-1וק מץ4

*באי

חוש" שמוץ מזן =הד

שי

ירכי

תג חסוכות

התם הפ~ם

יא

ואצל יאסר נא ישראל
מגננים
שם) רק בחח שבסוףהילו
כל
י(5א ש 5דנענועים) כנחונ
ירבניםיניטן האחרהיששייךלחי
חחרין וכ
ר בר"ח
הויכן אח"כ אצל פתחי התחילו בנגינה החלל שנהג יזמ
א' דסוכות בשכה
וחנוכת ובחנא חזרו שובינגינתהנעטעין
הי מהמבין ואוסריו בו בשיוט שליוםבננ'"
וו
ידס
ככשוחתי ולמחרשן יום
חראשק כנ"ל במימן וזר"כחטיו שע"י מא' מאני וודא אות ג')
תשפא כמעודת היום הי מזמריו הפיוחים של קודם עזרת (שגדפס
במחוזר מ) מים א' דסוכות 4עא הושיעה נא וגו' ובפוף חפטמ
חיש מצרח אותנו תענה מקראךותענה הניה רבינובכתבייד שדש ומחק
חיש טהרה שתם תענה" וצריך ליטר תכה אויביך כטבת בטרים
ותענה תקרעם כקריעתים סוף" ונקראך ותענה תם זטרו הפיוס שליום
ב' 4גא הרב עליצותיךוגו' שניחםיחדיו ואחאב אתה כחרהנו וגו'
תשפב ב' דסוכות שהוא יוטא דהיולא של מר אביו מרן בעל דרכי
תשובהזי"עהי' להג לעשות מיזם מם' (כבלי א יו~ש5סי) ונם
ד וצוה יהדליק בביהמד"ר נרות
מקטניות כמוכח מרם נצנםידתפי
ח א ס'ר אחר צאת
יהטררבה (ונם ע 5קבר איש חאיק'ם באוהל מטרתו ר5ךשיי

יי

שי

שי

יי

רכוב ם ערדל ק שם נד נשפת 1כ1

גאז באה2,אפ א"צ וט 5אסו דוד

ז"ק)

ביוםהיתקדיש ררכג ,אחר קרבנוה וברייתא
אחר עלינד
רזדח"קי)דישאמר בעצמו (ש(5אוכי
אמד שום איש או קריש בבית טררשו) ונסשדת
רבים וכן שלימים סכ 5העיר לכבוד
ר
ה
ו
י
כ
ן
י
כ
עילה הוההי
י
כ
ל
'הטאאשרפייזין וחקידהטנ
י חבל כדאתמול ומיד אחר קידוש
א'
חי
חחילולא) ופדר
לנמ"י והזמירותחי בפיס מערבית ישטחו נחגיחםידידים וט'
י
נ
מ
י
וכאמירת התורח חי אוסר ביום
וגם אתה כחרתנו
תלסוי
חרמ"שועהספיאביו חק' בעלכד
אי
הה
לא וע"פדבריוז"ל בנהימודדכראוי
זה שס
ב'סיפר טנהרל קדושת אביו ותורתו
מוצקים ובסדרהילחן השני
ן ופירות וחי' מזסרין ומרקדיו
יקו
יל
לי
כח
וסם"נוכדי לידבק בדרכיו ו
י
י
שנתנתחניטו"נוע מושך הלבבות) או"א מלך רחמן רחםעלינו וט' וחשץ4עו
ררת והתלחבות יתד עם רביע בעתושין אחר תצוה לילה
וגו' בחהעו
בקדושתיו"ד ואח"כ יצאו העם החוצח בחצרות קדזע אז ישמחובמחט
בחוריםוזקניםיחדיו בזמר מ"וקריר חסעלות(השייך לשמחת ניח השיפכח)
ועוד אומר ומזטריר"אא' והעם אחריו בדברי התעוררת וחתמרטרות
על הי
עמד נכל 14לח כפחח ניח שכדש
בההרזסט1ת
נתאא
חגפשבנוערנבויעטי אחבתו לח'וכנם"יוילכויאחייחם
"רוסביןריסיעיניו
נש
חו
ודמע
שטחים ופוב לב.
תשרב בבוקרחי' רביע 41ג"ש מן חזרחין טקדיכרן במקוח כ ח על
חארכעח מימם ואה"ק בערך שעה שבעח הלכו ל14הל

עי

יין

דרכי

ח( הבוכוח

חשם ושלום

שז

השמינת קודש הקדשים של מרן בעל דרכי תשובחזי"עורגילחי' רבית
בבוצע לשם לוסר דברי התעוררת בבכ וזעקה בבקשת רחמים ש
יהתחיל בכל עת לומד הלא קייק
ישראל וד"ת בשם אביו בעל ההילולא ו
גם כשהוא מגפה על גחמות ר"למתריעיז אפי' גשגת ומבש"כ לעו בדור
האחרון בשגות ההבלי משיח חטראים צרות ישראל מורנילגו לבאביו"ט
שגי (הגכ ששנכד קרושהו לעינא ו5עי5א) לעורר רחשים עליחס כנוף ונגבש
(הצח מבמחתיו רטרורות בעת רצו ,ר5ז רלף הם כתובים ע 5ספר קונטרסי
"דכר' קודש שנרפסו וכרב"ח ת"ח אוה נ' עי"ש) ואחר כך אמרו
ונמרו פפר א תהלים (ורב'נו 5מר שם מקודם בת'הז1ח"ק עם באר 5חי ראי
וטיהר והשגים התהלים עם הצבור) ויה"ר שליו"פ ואח"כחי' רבעו מוסר
חומר בר יוחאי 1ג '1עם חמווררים בהתרגשות עצומתו ואסר קדינו
דרבנן ולא אמר יזהר שום בקשה פרטיות גם לא קירב לממחת אבותיו
הק' ששוכנים באוהל חעז רק נשק מצבת אבם ואסר "נופיום מזב'יהוא
לביתוועיי
 ,סימו תק"ה  -וכאן שינה בנ"ל)
תשפד תפלת איום החולל בעצכם לפני התיבה גם תפלת סנחח ועלא
למפמיר וקודם מוסף חי' סזסרין י"ק אלי ונואלי גס תמול גם
היום (וכג" 5נסי' תק"נ) ובסעודת חטם ב דסהעת חי' מזטרין מבעטט
הסילוק שלפגי הקדושה באמצעו מן ואז בת קול תצא ומ (ער) ייחדו
זג כ אתה גחרהשו ולכבוד וכהילולא צוה לזמר ביו"ט ב דסוכות כל
המזמור מכתם לדוד )(חרי,ם ט"ו) וגו' שנאסר גו לקדושים אשר בארץ
המה וגו' תם הללוי אשרי איש ירא את ה עז ממר בארץיחי' זרעו
וגו ולאחי' נכהטכת סעודהזו רק עד קרובללילם מ5א כמו בט"מ שנטשך
לאסרו חג)כי אם הפסיק והלך להנפש וקם בתהלות הלילה לתפלתערבית
תשפה אחר תפלת ערבית דחיהמ"ם בכל לילה ישב אל הישלחן עם
המשבין וחתחיל לוסר בקול טס טצות השם סדר שמחת בית
השואגם לניסוך המים בחג וגו' ובסיומו אסרו כל הקהל עמו יה"ר
שנזכה לשמחה זו ב"ב אמן" ואח"כ היו מזמרין כל המ"ג שיר הטעלות
(עפ" ,שחיזה בעצמו מסמר מזמורים לכ"א טרמנננים) והן סטפחין ומרוחין
בריקודין של טצוה וכשגמרו בהסזסורים אכל וחילקמיני מזועת ושהע
גסיי"ש לווכח במוצאי יו"ם ובמוצאי שבת חוה"מ 5א חילק ,ספונות רקיסדר
שמחה בית השואבה ",מירנה כנ"ל) ודרכו חי ליחן לא' שיעור יותר
מכביצהכדי שיברך בקול רם ויוגמא אחרים בברכת לישב בסורח ואמר
ג"כ איזה
בא לדמ"עתודוהשיח שדש וגבנם לשכח המיוחדת ט ואחר שעהאי
שהים
כ%

שה

דרכי

הושענא רבא

חיים 8'1לום

ןביום כמוביו"ט רק שמקודם
תשפו בחוהמ"ס עשהסעודהביןבלילהבי
נמליד יבצע ואח'כהי מזמר (בישיבה)בניגון כנ לבמי תש"ע*)
יתיאשפיזיןוגו כמפוסינרונו עדיעקב חבל נחלתו ובועך
אזמיןלסעוד
הסעודההיו מזטרין אדיר היא יבנהביוש בקרוב תו ואטר והיפיח בד"ת
ואושפיזא דיופא וחי' הכנהג שאנשים ששמותן כא משמות האושפיזי,
ן לשלחנו הפהור כ"א כאושפיזידילי' ואף הנא ה"מחכוין
גי'סעמידיןיי
(עי"י רוב) לאיש אשר ישא
כנגד המכרכיו ברכתהזימון בבהם"ז כיבד
עליו שמו של האושפיזא באותויום
תשפז בחוחט"ס חתפלל עם הצבור מנחה וערבית כסוכה הגדיה וכן
מגהה בימים הראשונים וסוכותזית כשחל בשנת(יקר"ה) הלך
להתפלל מנחה בביהמד"ר
ז לעילמי תקי"א ותקי"ד
תיפח שבת חור"מ סוכות סדר הלילהעיי
רק הוסיף לזמר האושפיזין נסובן וביום התפלל בבית המררש
יתעיר ועמד לפני התיבה רק לחלל והושענות וקריאת ההורה
שנת
ואמרו קהלת כנהוג ואצל הסעודות הי טומרי ,וטירות
כנהוג ואח"כ אתה בחרתה לכבודיו"ם ולסעודה שלישית בשעת התורה
אש לעורר נרגש יום הו"ר הבא לקראתינו לשלום
גברה טלא
יזו טמאגחרלדיוד ונמר חתימה טובהח,תםחיים לכלי ישראל ולמלך
ביבוע
דגשיה שיבא בב"א

יל

גדי

תושש1א רבא.
תשפט כליל הו"ר לא עשה סדר שמחתבית השואבה סקודה ברבים
נפלידיו לטשדח נסוכותביתידית שאכל כה דגים(קיא
נשד) שאכויויאםקאם חי בבר  1ששוח אחר משזדה היזם בטרםהידיעש'ח
י"ר) וגלתניעותיוועניניוחיובבחי' פחדורגשגדול מקדושת
פהוקיויי
ן הו
היו והכרפכחפבבית הכנסת(עייז מזה בש"ע ברמ"א) דפהתביאלו בלילה
יםערבות ורביט בעצמו אנד"עדנה4,ל 1גני כירד ולקח ה' נדיפ
בד
זיפי
כדעת האר"י
חשצ חטנחגהי' לילך לתיקת ליל דמ"ר לביהטדר"נ דחעיר ( %ת כשחי'
' ה" קורא
מניעה עשה בגיס מרפשו) ומקודם אמרו התפלהית
יל משנארירה והצבורויטעין ורבינו עמד נ"ב ורזנת כחס"ת
כס"ת5כ
' קורא כעצמו ואח כ אמרו
ספנך לבעל הקורא ורק פ האזיטחי
חעם פ' ברכח שנים מקרא וא' תרגום ורביע אסר ג"כ שנים מקרא בושך
ממחם בקול תפסוק האחרון ואחדי תקוא
חס"ת וא' תרגום נהחוכדפוחי

יא

כי

דרכי

הושענא רבא

תיים הפלום

שט

מק,רם שמ"ת חזר ואסל בפעם שקישית) לכל היד המוקה וגו'לעיני גל
ישראל ואמרו נ פ חזק ואחר כך ההטמרה ואחר החורת המ"ת להיכל
אפרו תהלים בצבור וכשגמרו ספר ראשון אמרו היה"ר להו"ר וקדינו ואז
חלךרנ.נז לביתו נאוה קודש והעם גםדז תהלים
תשצא בבוקר לתפלת היום לבש בגדי לבנים (הטיטל ~המצנפת הקטן
~רחנורר) הכל כמו בר"חיו"כ ולערך שעה תשעה ננקם לתפלה
וההחיל אדון עולםבגינון כמו בר"ה ויו"כ ואמר גם חעקידח והתפלל
בעצטו כל הפלתשחרית התיכהוגם *סדז במתשת.כנחונבנינתי
ימיםנוראיםוי)וקודם החללפנלי(א)נחגלחעביר מבעותקשרי הלולביבשעת
הנעעעיןהי מזמריוהניגון (יתנרן ותחית רשמ"ע) דנעילה
תשצף (א) ע" 1בטור סי' תרם"ר שנורנין 5רתיר אגרו של לולב ברוש"ד
פי' ןא"ו ימים 'די בפות ו5א
ע" 1רכתיב כפת חסר
ונתנו
י
יר כ 55ובש"ע נזכר בסתם ויש
יותר וככל בורופכימנחנים ובמפ"ם טוזכ,רא"ס
סי' ר"כ ומהך'"ל יכלבהא יגי'"ש
,בן הוא
ר אגוף
ידהי
"
"
ו
ר
נ
ועיין בב"ח הטעם משום רהנענ~ע של לולב הוא לעצור חט5לים רעים ורוחיה
~כשסותר אנורו טנענע 'ותר וכיון דריא נמר רחהימה למים סתירין אנורו
ו בדי
לנענע ריטב עי" ש ,כמפר,רעקודדי לדנריק נוראפשזץ כתב  7טעמיםי
ד א)
ע"ר שאומר'מייולדוה השי"ת יתיר אותר מקשרך כן אגו מתם55ים שיתיו
ו כ) ע"ר רכלד שהצאה
השג'גה הקדהטה כביכול,יח '5דיוקר 5גובןניתןיג
י המגחנ לבבות ואח"כ משין סקורת חתונר ,זה
בהינומה וראשה פרועה ואז
נ"י' שמ"ע נ) נוסגיז תקשר מרטיב וניפאר כמנרד ליטוז איד אנו טפווריס
ומפורדים גין רעמים ע"כ ועיין ברברי רכינו בשער יששכר (מאמר הוו רב
אנת י"ב) שוקינו הקדוש סראפשיץ חז"ל בעת שתסיר את מבעות חישורים
הרולב ברו"ח מתח גפר קדשו ,אמר ,אגו ד אזיסיעכטן ד נלר" ע"נ,עו
ברותחו ברו ר יישגר
שם גאריכות בשער יששכר דישון שאמר רבינו אז
האחרוגר שנפטר בו לס" עוה"ב 9גהקק ב5ב אנ"ש דשולעים רברו בבכיות
י'ות ורתעוררת
וכ
קב
נוראות שא"א לתאר ולצר זאה אשר כולם שפכו כטיס לבם ב
שאין לשער) %1ר"ק לא לדרגא קאתיגא עתר ביום דקד,ש ר,ר רו"ד אשר נ5
העולמות זוהריםירועד ם ו5א בעל דרשן אגב רק אול בררן זרועאנ9 .כך
ךביז נור שפי נער משרש5יק')בי דגר מאגפת
י
בענוותנותו א.
אסר
י בדחגא רטלכא
ר"דהטבלמשונבינןו מצד אנ בן מצד זי"ערי' נקרא.סכ"
כגו" 11בזוה"ק בי דור תפלך כדדויאס' מלבא עצ'בא (כביכ)%הזי כחמר שירין
חו
וכשבחין ורי' נגחי' ברחי דטלכא וכו'
י אמנם בדור שפ 5וחושך  157במה גובי
לשמה אתהכיה הקרושה שרגא כנסת ישראל ואמר אז במר 5בג ושפיכת רסעוח
ר איו געכיך וייער טרוירינ אין ווינהוייער" מרזב צער
גטיט אז' כי
ד'~ת דטר ורנמדר ויריכין לשמח את ששד כפרט קודם חיחורא
וכמירוח רנל
ם  511שמיני עודה דבעל"ט עכדח"ט
שיי

שי יהב

יא

עי

.י,1פשח

* ן  9ץ י " " פ

"י

ה,שעזא רבא

דרכ'

מרם ושלוט

תשצב אחר ההלל התחיל לומד דברי רתעוררת ונם בתוכחת מזמר
מליצות טובות על כנם"י בדור הזה ובביאוך התחלת הדושענות
וכן בשעת דהקפות באמירת ההושענות באמצעותן הי אומר (א) ד"ת
בכונת תפלת ההושענות להתעוררת רחמים ומה נהדרהי המחזה
האיומה לא יתואר בחרטעליעליון ורק להעומדיס מסביב לו נשאר כ"ז
חקוק בזכרון עולט וריכן דלקותיו ואמרותיו בעת רצון הלז הם חקוקים
(מהצח ),ספרו שער יששכר ח'ב
במאמרמריסשיעם רדבברעיייקשו"דהש"באעריייכ"ושת.
ומםהיו נדפפיס כסוףשנותיועלי גליון נקונ
תשצנ גוסה ומדר ההושענות הי עפי נוסח וקיט רשכבה נ סרן בעל
בם יששכר מהרמ"א מדיטב וזה גומחתה אחר שננמר הקפה א'
י הש"צ מדר התקיעות ותוקעיו תשר"ת תש"ת
הבעל מקריא קוראיפג
תר'ת ואת"כ ה מלךוגו' (ב פ) 1אח"כ רחמנא אדברלןקיימיד דאבררס
רחימא וכן בכל הקפה תוקעיו כנ"ל ואוסריו (ב"פ) ח' מלך וט' ורחמנא
אדכר 1כ 1ובהקפה ה' רחטנא אדכר לן קייכהה דאהרן כחנא רחמנא
אדכר לן קייטה דפנהס קנאה ובהקפה ו' רחמנא אדכר לן קיימה רדור
סלכא משיחא רחמנא ארכרלןקיימה רקלמה סלכא רחמנא חוב מרוגזך
%א נהרך ריקם מן קדמך (עיי! מזח במדד העם שמקיפך מעם א'בזכית
אברדם ובהקפר ב' מזכיר.ם זכות יצחק וכן כסדר! ותוקעיו שופר ם' חשר"ר
לעורר רחמים עיי"ש ועיין בשי"ר) וכשננסר הקפה נ' קודם התקיעותהי'
חש"צ ק דא הפסקים מפר בשלח גניטן ופעמים כקורא כס"ת ויטע
סלאך האלהים ההשך לפני סחנה ישראל וילך סזחקריהם וכו' ויבא וכו'
וים וכו' עד וישם את הים לחרבהויבקעו המים וכן כהקפה ו'חי' קורא
הש"צ שד הפעםויפע מלאךובו עדויבקעו המים וכשנגפר חקפהז חי'

עי

י ח" וקינו רנר
"5ק בע 5שם שגמה זכותויגן
תשצב (א) בשגר ראתרונהגיס
 ,חז'ון נודא וביום צוד אז
רו"ר ה
דוא שנת תרננ
י*נימציר *ותך של* תפתור
סרן בע 5ררתי תשוכי ו*מר לו
ר
י
"
י
נ
כ
ר ביור"רכישיער שכהשו של רנר"ק סרר"ש בחוחו
את ררושעגות במוני
חנה"ס כוחרצ"ר בעל ררכי תשובר ולא פחר
שנר "3אסיח ורחיחשסש
יניי
שלחב
ח רושענות אכ)י סאת רברי כבושין ובשנפטר
ההושענות על בל פמס* רקמח
בע 5ררב' חשיבר וורח השבחש של רבינו רחזיר העסדר ל ושנר וסתר

יבנ ,עיינו

.כן

בייל

הגה"י
ההושעטת על בלפימוא כבקינו דטדוש(עיין גס בית שלמה) ורגר רבינורי'

יפנ

בבל רו"ר כעת ריושענות בבחי'גן רמתחמא אביו שבשסים לרברי5השיח
במיצת ראנר שביבו הטריר בחרניש ,הות רשכינר וכנם" ודרכו 5התפרמר
ירודים תחת ז!.רת רשסר ר" 5ובספינת
אז שבמרינת רומיא שנ

עי

מיייא,

אשכגז רורפים וסכים ובמדינר אחרת כוטילים סטים יארנהית ובאסעריקא
רנסיון נרוף בשטירה שכת ובמדנותנו רבניות רחנברר והאפיקורם.ת ,םנות
מטם5נות רצונים מזרח ם ואנוד' ם מצאר יר בבג" ורב ם 5א יאס,נו בביאת
ב ותר טמאו אח אר"ק וכדנה שטךכסיס 5בו ואכס"5
רמש חכידך נס,.

"ישענא רבא

דרכי

חחם תצלום

שש

ושיח) כנהמן ומעמים ויסעוויחי חיכתן אלקים על
קורא הפסו
מס
ק(
יבותיחם ולא רדפו אחרי בני יעקב (מקור 15סד פסוקים
בפי
תערים אשר

הנ"ל 1ים"ע וינ"א ו",ט ח1אעפי' רבדי הטור ורב"י ור5בוש בסי' תר"ם בשם
דפקוב5ים שאומריו ברושענות אני זחו הוש,עה נא וחם שתי שסות כקטב של
ע"כ היוצא מפסוקיב ויס"ע ויב"א וי"מ וכו' ימזכירין זאת ע 5שם עמו אנכי
כצרה ע"כ ועי בחזק,נ' סובא בא ,5רכה שם סי' תרעם טק"ה כשסוע סשה
דים בע"ב שסות היוצא מפסוקים ויטע 1יכ"א ",1סג 5כך כרושענות  59רפים
פזכיר,ן מזר דשפות) ובנטר הקפות אמרו הכל כנדפס בסידורים ולכסופו
אחר קריש קודם תתקבל הניח הלולב והאתרוג ולקחבידו הערבח וחבט
על גבי קרקע ח' פעמים ואח"כ תתקבל ואמרו חיה"ר והיה מקפיד
ארון הקודש
מאוד ליזהר שלא יזרקו את הערבה על הארץ או
(כמו שנ1רגין רהטו ),ממך ומחוא בזיון שמות הקדושים והלא בעצמו

,

היה נותן הערבה לתוך כיסי בגדו והצניעה

עי

וכחמםשייתכן

תשצד תפלת מוסף לא התפלל לפני התיבח בחו"ד
ורבינו חור ל4וחוריזמחכו פורח בשעה הדוכן ת"ו כש"ע ס"
תיתפלת חיוםחי' נבר כמו שתים 4ר
הכ"ח פע'ף ובמנ"א שם) וכשגמר
שלוששעות"אחר הצוה(שיו לעיל כפי' תשט" 1מש"כ בשםרבינו שע"ס,וחר
הקררם צר,ךיראריך בהפלד בחי"ר עד אחר חצות תיזם) הלך להחליף בנדה
ייחי' סלאזיע וחום מעמדת חיוב ובא לסעוד סעודת האחרתה שליטי
המוכח ואכלולביבות כוצך סעודהזו(עיין לעין בםי' תשב"ר ובהנ"ח שם)
וצוחיוסד חפתםקיל מבושרינו' אומץ ישעך תו' ואטר הגרה כניטל
ושויו"פ בעת רשלן לח'
תשצח בשנים קדמזנעת חי נחוג להתפלל טנחח (וחי"ר) וערבית
(רשט"ע) ביהד כנהוג והי' מהקטין כגחה בהסוכה ואחר התפלח
וסדו על כן נקוהוגו'וע"עריקודיו ומהת ובתוך אותוריקוד שסחיט
בצאתם ללוות רביט סדגצכח לביחמד"ר הפם חה 1%9מערבית אבל
בשנים האחרוטת בחלשת טחותיו יצנח את דדט וחהפח מנתח של
חי"ר בצבור במוכחכיד אחר חמעזדח ונכנס אח"כ למונוצ להנפש חולשן
לחדש כוחותיו לעבודתלילוממיני עצרת (וכשחל הוש"ר בעש"ק הום
בבדי
גהמלהט בפו בבל
שהלך אה"ק להנפש תישן עכ"ו
באךעלץהבפלחתילגחהההרפבעייתמ
ידירתו ומשם בא
עש'א) וקם בלילח ובש ויצא ב

איו

חי

לביחמן"ר לתעלת ערבית דשם"ע
תשתנו טתב במפרו (מרחיש ח"ה=' ל"ו בכחי"ק)שיסטר שצום כשיפלא
ם סקרניות חשם רוצה בלעוס חעשה וחק
מחאהציגכחי"רינשי
ש"תבימותחחיל ובעיקר הדברסצחנמיש הץאמרשירן מקור
יוי
א
סקדוב חושיסו חשת במפח אפרים ובמפח אפיס חהצסח
רק
בני
לא נמצאו

הי"יים

לי

ערב

דרכי

החם ושלום

שסיגי עצרת וש"ת

תשצז תתב בספרו שער יששכר (טאמר זמן שכשתינו אות "5כ) ששמע
מאבותיו הקדושים שמקובל לתם איש מפי איש מהחוזח חקדושו
מלובלק נ"ל בשם מלן אור ישראל הבעש'ם ו"ל מפי'
שמי

שמתפיל בכורחערוצי באילו השלושהיסים
ססונל להתפלל גל חשנם בכונח ע"כ

אי"'

ז"
י"מ אז
כ
הו"ר שע"ע ושמ

שמצי עצרת חצצרתהידח

' שסר
תשצח שם"ע התפח בעצמו מערביתלפני חתיכח כנהוגיחי
שסיני עצרת החג חיה (כירביביה הריעות כסביר כטור וב"י
וש"עסי' הצמ"ה והאהרוניס שם) ואתר שנגע תקדיש תתקפל קודם
חי' סדר חקפות (א) עפי' נוסח וקיט הקדוש מהרצ"א מדיעב בעל בני
יששכר וי"ע והתחיל אהח חראת לדעת כנהוג (הייו כשער תישגרזמ,
ן מלחד
שטהתינו אותנ ר' ה המעם שמתה5,ין אחר רראח)זהי תנועתיגו

ליי

ש"י

חשצה (א) מנהג הקפית ייסורין של שמחה שעושיו לפ"ח בבר נכתב בספר
רוורריפר' פחס בהוינ'ו ע"ב גר"פ "11ליווהנין ישוצל לסוכר
עסה חדוה יאתקריאת ש"ח ימעטר) לס"ת נגהר ריליר וכו' ומובא בתעד
י נורר פאיר גרבר
דגזינזת ונמין"ח הוער כ"ט פ"ח וכתבישט שסען דאר"יה
ור הרקיח אחר דם"ה 5פג 1או יאהריו 51רקר ילשורר לפניו בב 5יכלתו
יכושנגסר רו היפוח הלך בביהכ"נ אחר לעשות ו' רקמית וכשרפך לדרכו ימצא
כחכ"נ אחרת שנתאחרו בהקפית וחזר 5חקיח עמהם עיי"ש ונרפסו נוסחאית
שינות בסרר דקפיה טה5גירי הבעש"ט כ 5אחר 5מי דרכו בקורש ואומרים
שירי חשק יאחבח מרפ"י המיוסרים טחראשונים ו"1 5םיבן עפי"ר חבני יששכר
(במאסר יחודא ש'5ם אות א') קנין שמ"ע עשו5י סעורה קמנח כרי שארנד
בשער יששבר (גחעסד וגון ו)מהתינו אות ח')
כקירוב
מסך
כשרב1ער5ביני
וי,קינו חנח"ק
מביאככינ
בשם
שם שממר ביאור ששסעסויינו רטרוש בעלבני
יששכר וי"ע בסור ענין ריחוד בשמ"א חול בביבכן רוגטה דתחחונים אשר
ם כליפתח ולח"ב נעת תיחור פושטות
טחסשטית הבמח בכ 5כמני טשוסיןביי
ג 5דקישיטין ויבוומין  971בסירוב גשר לבר ובלבר תליא האהבה ב"וד וכן
ם יסובה 515ב
הוא עבודתנו ג'םם הנוראית ירקדושים מציה שופר ור עינוי.
וערבר וכריסר קישוטיו שונים לשגינר רידושד יעתר ביים שס"ק אנו סג'חים
א רק
כ"ז כ ביוםראחךי ,רלף קיג"ר ושכינת כנם" כ5ר קריאר בנע סרדי
51קשר
כטיריכ בשר 5בד כביגון א.1'5ח'
מארבה
אושח
שנךחלרמה5רבבנל"ב1בו ביוהרנפבשינוי
"ית
ם שש"ע ו
וזר יחודא שמיס ולכך צרי
וישאי'הי'מבדי
אליו ית"ש כשמחר באמה יסאחברוביתי 5ה'יבדו רעל חיחוד
כי
הנ
םהי
.ב
עוואשה
נית סקידם ג 5ריישומין ברנוצית בריסים שסרסו כגז וגד ה'
ר5ז
כונת רבני ששכר במאמר חירא שמים אוה א רנ" 5עכדה"ק שם כשם וקנו
ו ס" 1בטופו וז"ל ובנוזנא דבר גש
ו" 5ועיי"שששיין לדברי התקונ ם ח"ו
ןעיר בנצער יששכר שפ טה שהעיר כשע"ח
רסחי'תד בגתזיני' אתפשט וכו'יעיי
ובמירור בשמ"ע ונקרא ש"ת א ,רה 5מבקשת רודה דהוא בויח"ט ב5ה רף
ו נפ 9רודה
קצ"א ובפירכהאיר התמה שג שעויןרויון מעוררין ע"י שנוארנקיןיעי"
עבורת חצריקים
לסדה המלכות וגו' ע"כ וסיים רב,נו ומזה 'ש קרבין

אי

שסרני עצרת וש"ת

דרכי

חים ושלום

"ד;

נתמדונעים ועך אסירת פפוקי אתה רראית באיזה מקופן כמו לפני
י כבודיהי ח"א עמנו ויחי בנסוע נעבר דדר (וכן בתפיות
הפסוקיה
רנעירזמ.שך ר5ג) ואמרו אב הרחמים
ארנר וכפופן רכל 3נינוזכ,א.
וש ר
הימיטה וכו' והוציאוג ס"ת על חכיתם ואח"כ אמרו השיר של החרדים
אדון הכל הדורשלעם דורשיך וכו' ואח"כידידנפש ובו אל מסתתרעד
רב"טית חכמה יראת ק פוטר לדוד הכו לה בני אליםער השהחוו לה'
ן רכל תורה הקדושה
בהררתיודש ובליל ש תה אומר הש"צ קודםאדי
י הסליחה לצום גדלי (בננינר נע פד נפלאי)
התחמ בבקשה מפיוט בפוף
יאח"כאדון הכל כלל ואח"כ לקח רכיב ס"תבידו וכל הצבור לא
וכו ו
הקיפו רק רבינו בעצמו וקודם אנא ה הושיעה נאחי סזמרין חננו ה'
חננו עננוה ענג (וסיים חנק)3,זרגז א יא1עגזגיעליךנשעננו (מטל'חיה
ן ום שטי) והוא קפץ בעת הנגינה ודילג גריקד (מסקוסו מז רת בהיארון
תמימה ושם עמר
רקורש פגר לצדיפן כשפג ימערב) עד מקנס הס"ת
והתחלו טקודם הקהה ואח"כ הש"צ אנא ה וגו אלקי הרוחות וגו עד
רטטך תמימים וגו' הכל קהל וש"צ וכשהגיע לפיסקא האחרונה הגסך
הכלטה
תטיפים וע' (רבינו) חוזר ופסעפסיעותיו דרך צד חשני
עד שהאיר הי חטזרח ימקום התיגת ואח כ הי אומרין קול ה על
פני
הסים א הכבוד הרעים ח על מים רכים (זרתחי 5רש"ציננן) כל ברואי
מעלה וסטה ומסיים (חו"ע)יעידהויניךון כולם באחךה אחד ושמו אחד
(ואח ב הי סנן ,רחזן) שלשים ושתים נתיבות שבילך לבל מבין יסודם

י

שקי

קי

.שית

בתפלד ורקמות שרואכדי לעורר
כשאנין זקלין חקפ 1ב רו"ר שמ'ע
רודד צא
רשים אז כיטמ"עמי שרחל סבקשה רודה כנו וע"ז
ביכוי
ברב"ק יגאמה
כת
א5י ע" רשאגיז  ,תקיפין ושירי אחבר ע "ש באריכו
ראינ ,אצ 5רבנו אז בשר! ע וש"ת נודל עבודתווכיסופ..לבבו רטרורמעבידת
ח נפלא ובעת שאמר
דשי"ח כעת שאמך לבבות וכפל ב"פבדביק.
ו כטורה
יודך שחשבות" וכששיכ את ידי
חשקומ,ראארהברבא5צאבעתותפייט מנירנאןהשכי
ישאמר תשיר
ניהודים וכן בעת
דבר
הי5א תתפד 17מינן ויעטפו ועדן רבש"ע אז וא 5שרוש מסך ובן בעת
שאמר "זבנויקונא רמ"ח אברינו" רצון עברך לעשות נ"ר לך ורעך בבידמ"ד
י
"
ר
כז
ובוכר כמ"פ רצון עבדך כלהאות נ"ר לך
א ואילך (לדרום ונצפין)
יןלךבעה שאסר תתיבזת "גדשי חקת אהבתך" ועי' צועק כ"פ ור רתיכות בטרל
וב
רפם הפרץ וסי ש5א
בכיות וא)יכ"פהי' צועק בעשונינו דקומ השרץ
אויקרוהדפיוח רמו אותוחינם
רואו נפורחזן ו5א שמע ספחירש
,
אנושויחחרנויזעיםותפיותבקורשיאור ננועטויורעייז
 .יודע ער מח 'וכ5
אןאחג
אוהו צריה ושנוכח לשוב בתשובה
ב"ב שיאור 5ג 1אותז עבודה
ה
יז
כניהנאתה בב"א
ג
ויקר

ריח.ר

וחי

.חזר

ג.חו

.רי' .אטד

.ציעק

שי

ימעיד

שי

מס ועפל טמן ש-ע והשער18 .צה זטן שמחתעו שתלי

טד שש" ש2

שי

דרכ'

שבופל עצרתדפיקת

חים ושלום

'ספדו את גדלך והם יכירוכי הכל שלך ואתה האל המיוחד (1סי'םיו"ש)

יעידון ינוידו? כולם כאחד ה' אחד וירמו אחד ואז התחילו לרקד כשמחה
בנזכר לחלאה ורבינוחי' מזטר בשעת הריקוד חס וח) נגיל ונתיש בנאת
התורה ובז אברדם אביט 'שסח עפט אשרינס 'שראל וכן והנחילכם
התורה ממדבר מתנה ובזה נגפר הקפח א' רק ביום ש"ת הי' פוסיפין
המרר מספר עטרת דקורתעיו"ט) שמע ישראל ואה"ב לכ'פ) ח' מלך
יחי חמדךובו ודיהי רצו ,להקפהוב ,בכל הז' הקפות הי'
ממפר
וסי
ובן לכל מ
הקפה
יפס שם
יד
פנ
ב
עבודת הקודש שמע ישראל וכו' ה
וכ
יאברהם ולהקפה ב' פסוקים
~הקפה א פסוקים מחסד חשייך לסדת
מגבורה רשייך ליצחק ולהקפה ג' פסוקים מתפארת השייךליעקב והיה"ר
כל הקפהעשו תחולוריקודיו(כנ"י) לצד דרום (באורך
י
הקפהתוםו)אח
נ:ינד ערער העטלה וחס ת בירו מפזז ומכרכר ורוקד
יר
טמורה לר
וא'א
ריקודין של מצוה ("י שלא ראר שמחר זו לא ראר שסחר ב
י
י
ט
יראריר 1יצ'ר תמונת רקודש !בזד ד1טי תריר) ובריקוד שאחר הקפח
ששית הי מאריר בכ"ע יותר טבכל שאר ההקשת הידעו אנש מעקר

מיך

לבי

יספר שראו אצלו בבל פעם בהקפד רשש'ת שר' עוקר בתבוונח שם שד'
שמקודם דלך כרקירה באזרך בית רפראט 5צר דרוס כנ ל באכסון לצר יטן
ובזר ננסר
זאח'כ כאלכסון ברק דר לצד שמאל ואח'כ כאמצע בתוך
בר קרוערנוי
מכורח לכוערב
רש יאח כ ד' רוקר 5א1רךדרים במזרח ומשם
ונתרחגעי ז דעג,ל שה' ר!קרין אנ'ש מבביבו בשני צררי בירמד"ר דיינו
י ר!קר בדרך הי15כו רק
כס! מזריית ושוטית ובזר ננמר רר' ובחורה ר

ריך

וככר
חצי הענון באירך
רקירד ודקירהידעו אנשי
רברויגםרומויבהדייוקכ)תמוועיניתןיבשערבכי
יששכר לשם אות נ"ט) שפעם
מעד לספר שר ',כ
הצדיקים וכהאריכו יותר בשמחת הקפה רועיין שם מעם ע"פ נכלת ודם
ע"פ הסוד שמקורו מבואר בשעה'כענין פוכות דרוש ג"
תשצפ יהקפח כ' החח ,%לזמר (1יבי 14הי' פרקרבנ"י) נ"נ סדפזסון

ודס'5חר ליזם ששי א5ח בקניתם ואלד בנאנס מתפארים ואנחנו ברב
י ישעט ובו
לרויייוגגיתגבריט לעזוריאין כד הכבירום (חו"ק) עזרנואיר
תשצ"ח אנא ר רושייך גא 1כ 1ער תומך תפיסים וב ,זאח"כ
כנ"ל בפי
(חו"ק) טרוט נאדר בכח זנבורד וכו' אחה נבור לעולם ה' (חו"ק) קול ח' בכח
(ומזמר הש"צ) הא' הבורא שחקים בסאטרו גבורי כח עושי דברו אוסר לחרס
אורו עכר עוז המשל ופחר (חו"ק) יעידון וינידון כולם כאחר וכו'
%א
(ומזמרי,נניד ,נשיף! באשי יצ"ק
ישראל ובז'
שמה עסנז
ד בסננהאםביטואלה בצנתם סאטשתדחירכיםם .ואנחנו זננ"י
באמרתך
לרקפר חג' (כחש"ק)אי
ס"ס תרים .מרוח עריצים היות נפש-ים( .חו"ק)עידנו 1כ 1אנא ח' הושיעהנא

יהי

דרכי

שסית עצרתה.4ת היים ושלום

שש

זכו ואה"ב (חו"ק) סי א 5כפך ענפה נרולות כו' שומע א 5אביונים ר' (חין
ח' נהדר (ומזכיין) טדאש וער םוף יש שיפן צפון וים וקדם
"דס
ותיסח שחק ותגל 5ך ער נאמן כהר אחר ומזר אחד יעידון וינירון כולם כאחר
וכו' נגיל ונשחח וכו יעקב וכו' אשוחיכם ישראל וכו' חקפר ד' (מזמריו) אלה
בנצתנט 1ואלה ברצחנכץ הבטחות ואנחנו בקם נצח ישראל כפנו שטוחוח
מלערוץ ומלירא ומלירך ט1חזת עזרנו וכו אנא ה' ההמיער נא וכו' וכשננמר
הקפה יה וכות אנות וכו' (חו"ק) קול ה' שובר ארז'ס וכו' ושריון כסובי
אביד 5כן כ 5יצור
תעטו
השכוים (חזן) רכל ממך
אחדר(וחהןם""י)אבירעי
ח5את"
מראש גוזעבררסוונףוד א
ידוןוינידון וכו'נגיל
אב
יתן לך בבור בי
'
ה
'
ו
כ
ו
חקפה
(מקטרין)
ונשיש וכו' משה דגינו תצמח עטנו עשריכם ישראל
במי שבתים מפרק ומפוצץ
אלח בקרני נבחים ואלח בקול צוחים ואנחנו
יועל
בק
י גא וכו' וכשננמר (חו"ק)
ח
סמי צתיחים (חו"ק) עורנו 1כ 1אנא ד חוש
ככפין 1סשטא 5ינץת הנביאים וכו' (חו"ק) קול ר חוצב לחבת אש (תון)
פרומם בל כרכר ותחלה סבת בל סבה ועלת כ 5עלה איול
 ,ראשית ו5א
נניע
אחרית ולא תכלח שמע ישראל ח"א ה' אחר (חו"ק) יערון ויניר1ז
ונשיש וכו' אדיו ישמה עמנו אשייכם ישראלוכי תקפה ו' (מומרין)איה
5 1א
בהצלר ושעם ואלר כצחצוח ומעט ואנתנו באור כשלפח עט אתרניינ
ימוט (תו"ק) עורנו וכו' אנא ה' ההפיעח נא וכו' 1בננמד הקמח (חו"ק) יסוד
וכו' (חו"ק) ר'יתיל תדבר ובז' (וב5י 5שמע"צ וש"ת
צריק כשבער
תי'הש"צכהמרנעלבי
גינון תנועה גפ5אסי1הריוח צטאה נפשיבו'יביובשרי1בו'
והקהלחי' ססיימין בכ 5פעם אחר חש"צ 5בי וכשרי ירננו לאל חי") וכשנגמר
הקפה("זו)קרסיו 5נל גסצא וצופת כ 5נעלפ לא ישיב רך גבלם אלקיםחיים
ומלך ע51ם וסי ישיבנו והוא באתר (חו"ק)יעדוןוינייון וכו' ננ 5ונשיש וכו'
ה כטכוס עדכן
יומר צדיוא 1ב 1אשריכם ישדא 5וכו תקפח ( 1מקטרין) אי
ואלר בטכסים צרכן 1חנהנ 1באין כערכו ערכן וארכן מקים סודכן לבכית
רודכן (חו"ק) עורנו ובו אנא ח' ההריעה נא וכו' ובהתנמר הקפח (חזןז רם
האלקים זאדזנ,
ע 5כ 5רמים .ורוכב ע 5עננים מלך קיק 1ס51ח לעונים אנקי
כאחד (תו"ק) יערון 1יגידון (01ומרין) נניע ונשיש וכו' רור
הארוגים ועמך
מלבא טשיחא ישמח עמנו 1כ 1אשדיכם ישראל וכשננמר הריקורין של שטחת
חי' טכבדיזמרויאתיו כל לעכרך וכו ויתנו 5ך כתר מלנבר (חו"ק) הא מיחר
כאחר עשר ספירות תתיחד אלוף יראה מאורות (51א כגרסם בסירורים כ ח
אלוף 5א יראת מאורות") וכו' זבוח ננמר רקפות ומכניסיו כל המ"ת להיכף
ובליל ש"ת סשיירין ס"ת א'
שמ"ע וש"ת גהקפר א אחר דריקודיו בן דקפד א 5שני' היו
הלש
סוטריו 65נצת תשטים מספרים וברקפה ג ב5י 5ש"ח כנת ה55ויח אשרי
איש ירא ה' ובהקפד נ בליל שמ"ע וש"ת אמת ויציב עד בעת שועם אליו
ח' סכת חלקי ער נתקרא נעי16ת בימינך
,ברקפח ר ב5י 5ש"ת מהדלים

יד

קיי

עי

ובי

שי

כים

הייי

ט"

שסו

דרכי

שנרזי עצרת וש"ת

הייי ש"תיייי'יאיייי'ונישיי

יפהק
ש"י

מ,

חףם ושלום
 1',7שט"; וש ח רצו"

א א רקפיד טחוד שלא יגיהו כ5ל בבירט"ר ולא ירי נשמע ריגור כ 5רהו
1רספוח בשווא ררעווין שנאספו לבית
ור" המנדג נעת שמהת
ירו תפיהם וסעורהם) לשסוע א,1 5רנה
תמ
תונ
דר
מרושו רמונים מבגי -ע (שכג
במובןבין אוכלוסין ב!רובין כאיהריו נם אנשים ש5אואל ררפ5ה בשעת חרוח ו
ירעו לערוך קדושת רוס וקרושת רמקול ודי סדנ ם בשיחר בטילה ער שבלבלו
יצועוש ,אזתו צד ק ,רו מ רבינו קול עזו באוררה חיורהעי
ד קורס שרתחיל
המפוח שלסער ש יוהרו מלדבר רבדים גטיים בעת קדהצ ונורא של 'תודא
כאן שמחר של רותח ח וגל כף
אוהנו בשעת הספות
שלי
עם .כ'בנאפ'ש1ו רוא" ואם חי שוסע ציפצוףש'ג
יר גחכתם הספות צווח
בו
5ב
די
יד כי
ע,5רם ואמר ררך אוץ מיחורא ש,5ם ומפגי האבות הקרושים רשסחים פר
עמנו" וכין ב דגרים נוראים ויחררו כל רעם 1רטשכי5יםרזיירו
תתב כוחב בסערו שעד יששכר (מאמר,פן שפהתינו אוה כ) שאצלהצדייימ
דבוחינו (ונובע ררבר נאיין של ישראל מר ,רקרוש נע 5נוקם אלים5ך
רברבה כמר שמיני) די' אסור לשהות בשעת רסעודות שמ'ע
יי
ור
כסובהאל,ע
ן לשסהת ו"ם) ער אחרי ררקפות של
חכיהמחוייביייהש ורכיעיתיי
,
ים ש"ת שלא תערב זר כשמחר קרושר ע"ג
וו
י
מערביה (שנדפם
רפי1מ
שמ'ע רי' מוסדין
וזו!ג בסעיריח
במחזרים ע 5סדר ערבית) השמ"ע ,בן בש"ת הפעם מערבית רעיל ש'ה
א א5קיגו אתה הוא
ובסוף המעורר הי רביט כצמראין כא5ם'נו ונ 1אתררי
סלגינו 1נ 1אתה רואאיקינו בשם מיבארץ נבור ונערץ 1נ 1ער ח' ושים נורא
,1זם שמ"ע כשטה ת
מרום וקרוש ובנמר זדרי 9רקדין נגל רו" סעיד1ת
עטעודת ליל ש"ת צור עוד לזרורבי לו נאד כ  15יאח בתר טלובר וגו' (ועין
ע מ"ינו חנח"9
בשער יששכך מאסר וטן שסהתינו יות ל"ס שורי ניב
היט'ם טובים
טלאנצרוט זי"ע לעגם יורע צינר ממנ' שנשים אז היחוד
טכח"ר ער מלבו ת) וביול שמ"ע תוך הסעורר הי' דגינו נעצמו למסר הפיוט
ש"ת
עורת בשהרת שט"ע) אטוג ס אשר נאס* וגו שמעית רי'
גמשר ד0עודר עד מא1הר ללי5ח של ב,וצאי "1ט בנחונ והחן חי כחסר שישו
רפמה 1וגו' לכנזדי",ס ונתוך דברי תורתו (של רכינ ),כיננן שעההי' דרכו
בקודש לעורר על התרבקות בהורת חיים בימות החורף הכא.ם הילוה הארוסים
ח"ו(עיין מוח להלן לחוז-ש טדחשון) ובוכות ייסכר התורר
לבלות
וסי
משיח *דקינו אחכח בכליום שיבא ככ"א
שנ
א
הי
לויננאל'ז ע"

.

טוי

ייל

שי

כי

שי

כסי

פכי

"קיים

ין

הלל ומוסף לפני חתיבח כמזוב וחי' הזברת
תהד כיום שמ"ע
ישבת .וקודם חפלת לחש דמוטף חכויו (רבינו)
תלפב
הח
נשמות גם כש
הש"צ משיב חרוחוכוריד חגשמ" וכהחורת הש"צ פתחו חדרוןוהתחילו

דרכי

שגרזי עצרה וש-ת היים ושלום

ש"

קימ"ל
הפל
ברכת הגשם והמדר כמו
ונ
נב
ברכת והפיסוקבאלייפריח (רי(
וגשגפר הש"צ חפיסקא אף בוץ
"ר
יפיוט שבאמצע
רק)הוזחילסיד או"א כורוגו' והקהל עט בקול בעבורו אל תם4ע מים"
וככח כל הסדר דלאה (ועיין בשער יששבר מאמר ומן שמחתינו אות נ'

כס" תרי"ג)

כשטברטים נש"ס בשמ"ע אין חמי' כפש1ט 1שע 5והירי עיקר כקשתינו ביופ
שדוב ישראל שדיייב בה
והנשם אינ ,עיקר וצרך
רנע
א5א5רשעייהקורראהפלשולתיינםו צריך קריות בעצרה שאילגחו
"ירצריך ויריב 5ך ורינו מה
מר
שצריכיו רוא הנא51ה שקימר ובנודע מרם52ר עושקות בי בנ15ת רק רקע כ5
ב שצות התורה המה גטסמר
היום חיעו ר"ע מצוה שאינן ת5חיות בארץירו
נש"ם חלויות בארץ ועם"י התורה אזליכן כתר רוב ע"כ נקרא היום ר5ז שסחת
5תכ'5ח שמח"ת תור"ה שיים שצוה התזרח בא"י שרוב
תורה
ני
ה כנז' ושם נשנ!"ח כ51נו בקיום תורת" 1ב"ב 1ור שמכרבים
תיב
דם
טצוה שתע5ב1וי
הנש"ם שניכר לקים ב"ב חנש"ם טצות ההשיות כארץ כגו' וע"כ סזזפ55ים
בעבורו א 5תמנע סי'ם כי מףס נקרא רתורר כסשאחו" 5בתענית עבתרה"ק)

תתה .ביום שמ"ע אחר מוסף ואין כלהקיע וגר התחלו סדר ההקפות
(עיין בשער יששכר מאטר שן שמחתינו אות כ"ח כאריכות סרר במנהג
ן וכסו
אבותיורקד1ש.ם קנםביוםשבנ"עצריכי 1לעשות תקפות כביום ש"ח)די
שקילח (ובאפירת אהה ישאה כשנציע הבעבור דור עבדך כיום שמ"ע הפ"ה
בסוף שנותיו הניע 5כ15ח הנרמש נזכיר העורל נענועיו וכיסופיה להקים שכינתא
טעפרא והשליך עצפו או ע 5ראת ככחי' נפ"א כבקמן רת5מוד בם'שוט ירים
נניח ותטו מעיו צחגק ובנבח בעבוד דוד וגו')
ורנונים וחי' סוסה ושומח
וביתר שאת בשמחח רגבנוהחיואחר הקפח  '1הוסיף וצוה לנסו חפיופ
(שבברכה יוצר רמאורהץ נרפס בסחרורים) אראלים ומלאכים וט'וביום ש"ת
ן ראתה את רביט בעת ההוא (ושסות
חפיוט א שחקיםוט' ואשריעי
םשנביההבירו רק בפהשבח) זבשגיס קדמונית בתוך זמר פיוס הלז
המלאכי
(א)חי' דרכו בקודש אז לדלג ולקפץ על הכסא שהי' נצב מסךלו ורקד

יא

יוינ

רשטחה שנשמח האדם כעשיית הפצור
(א) נתנ הדטב"ם סו 9חג'
תתה שאהבת חא 5שצור בהן שגודר נד51ת ההש וכ 5רמונע עצמו משמצח
5חפרע ממגו שנאמר תחת אשר  16עבדת אח ח"א במסחר 1במ1כ
 11ראו
יכל חפשפי 5עצמו וסיקל טפו במעוסקת א5ן הוא חנרול האבוכר העובד
5בב ו
מארכה ואין הנרולה והכבור א5א לטסוה5פנ
 .ר' שנאסר המלך רור מפזו
ומכרכר לפני ר' וגו' ע'כ
פרפרת נארשם .רבינורל' רנ"ל תחת אשד עבדת,גר'
אמנע מלמ ,בנה
ורתנו ומטרחינו צריכר איות לאקמא שכינתא מעמרא המנזבח
כי עיקר עבו

יא

יא
מ

מח"א ש

%

א א

מ שא

א חא

1

- "9

שו זרכ'

שט"מ עצות ,ש"ח

וף'ם ושלוט

העם סתרוסמים
עלי בבת מטיילא בי חינגא 'בדדי שכינתא
יריקודיו של שמחח ואי ,לתאר סנודל עבודה שדי' לו אז
לעומוע ב
כהושסשטזת הגשמיות ממש ונתמיאו מים פוידות כל גופו בנדיו וגם
מליתי (זרעת פטירת ע ה טנע מוח ממני טעם הנביט)
אמי

וכי

תתו ביום שמע"צ אחר דקשת וכן ביום ש' ת אחר תפלת מוסף פמכ,
ג"כסיד תפלת טנחה כי כבר הגיע לערך שעה ד אחצ"ה ואמרד
ושתו עוד הזם כסובל ום שמגל"צ
כהניס בסנהה
ברנתלקדושא רבא והס(וככיההגרא
"ואסרו היה"ר הנהוג להתפרד טהסוכה
בה
וי
הלך
להסע והביה ובלילה שלפניו די כמהמד"ר כשאריו"ם לעיין נ,שי"ת
א שראריך לברר טוטו דבר מנרנו ועור טנרנ אבוחיז
"
י
מגח א ח'ר סי
ש~
רק,-ש םז ל שלאיישג נשמע"צ בפרכך ניילד כגל רק לקדש כר ביוב בסיור
,קאבול נ!ג' תרניכזא והמעודד אח"ם בניר'ט וע "ש בסוף ד"ר הדרן וגו')

יב

יא

תתז בליל וקמחת ת,רה בנטר סדר הקפות שתגיע כבר כסו שעה או
הי' קורא בתורה גפר !זאת הברכה (ה
שתיים אחד חצות
ראיתי אותו מעולם לעצית אז לס"ת אבל לא
נבר) עד מעונה כנהנ
מחמת חוסראכי דערע (וכותב בנפ,ק,אי' חמי תרם ט) שמי שסחטיר על
ש' תגם כשהי בטקוםשקורין(שר,א רוב העולם
עצמו שלאלוילות אז
שנהנו קןמימותעוימ) הוא הוטראשל וסטותנכי יוצא לעז חו על רבינו
הרס א אשרמפיואנוחייםובג יוצאים ביר רם א דברהומראיסורוהיחר
ואיך לא נסעךעל מ"ש בזה דרמ"א הטנהנ לקרותבליל ש"תוכן עהגין
אחריו בעירו (בקראקא) ובביהכ"נ שלו וכן המנהגבביהכ ג הגדולה דק'ק

יילה
ויא
בייל

י

בריסק דליטא אשרהיו בה ג"כ רבותינו הגאוניםחקדסינים "1ל וטקוגל
כי עוד רביט חרא"ש ז ל דרש בבידכ" 2דושםסידי ענדו ררך כריסקודא
נורגים בכל מדינות פולין גם בביהכ"נ האשכנזים הישנים וכן הפנהנ
ש"ת והנד'א
בבית חמדתם הגר"א ז"ל בווילנא לקרות בס"ת
בע
בעצש עלה אזירערה כמבואר בטנדנץ וכן כל רגותי
לייחאדמורי'םזי"ע
ת
ו
ל
י
ל
ב
ל ש ת ע"כ עיי"ש וחי עושין ג"פ
לקדות בס"תביי
סי
שבירך (כמבואר ברמ"א שבקיגס עוד 421,ס"תיהוון לצזדך חקר'אה
של מהר (בפר' בראשית זלביטס'ר) ומקודם קרה"תחי א טזסר הכל

גהי

גייד

עי

לואזה שייסד נ"צ ואיחא בסררחז ל ער"ב ישסח ר בטעשיו שפוח לא נאגני
אלא ישמה שאף הקב"ה לא שמח עור בעולמו בי אם לעתיד ישמח ככיכו5
וזדו תחת אשר לא עבדה(ככו,נתךזרצינך להבלית הנרצרשיחי') את ד' אלק'"ך
נצבב"א) עכתד"ח
בשטה"ר (ש'ה ישמה ד גטעשיז

בגיא"

דרכי

טמיני עצרתדלי"ת

חתם ושלום

שרט

יתגדל זיתקדש ונז' ואמרו שסע ישראל אחד הוא בגינון שלימי העראים
וכןידלגו (נלכד ולא חסרו תריש אתר קר ת)עלים
תתה ביום ש תהי' נהג לבא לחהפלל (א) בלבוש תלנחיור (חיט בבגר
ז שהי' גוהנ בויחתלבש ירנר5ה הבניחן) ועליו החטרה לבינה
יב
משא"כ בשאר יו"פ וגם בשבתחי' בגדהעליון (בעקיש"י) של טשף שוח,ר
כנ"ל בסי' שם"ה וקודם נשמתהי' חש"צ מזמר הפיוס נשטה מלומדי
ן מ"ש אביט בפירוש פיוט בזה בשער
מורשה וט (כנדפס במחזורים ועיי
יששכר מאפר ומן שמחתינו אות ספח) ולתפית שחריתחי' רביט הש"צ
כנחגג וכהתפלח האריך אזיותר טשארייו"פבשפיכתשיח קודש ממעמקי
כר לנב וכשחגיע לתיבות "במיישרים תתרומם" (שיש לוה גינון מיוחד
י ין ט כנזרע) והתלהב והחזיר ופנה א"ע כלפי העם בכל צד למערס
כיס
וין ודרום בריקונכן נפליהן בהתלהפות נדגל וכן ובשפתי צדיקים
צפ
תתברך" וכו' בכל א' וא' חאריך הרבה בדביקות והתעוררת קדישא וכן
אח"כ בקדושת שחרית לפני ה' שפך שיחו וכאסח ממשסף מלניט
וכי טחכיס אסחט לך וכו' ועיניט חראנה מלכותך
תופיע ותטלוךעיינ
מתבצבץ ויוצא מסט רגש מחור בקל בני חתעוררת נינת שקוגל
ל ההקרש חג אמל הסרר ועייז נ"ב
ההיידוע (שמחי' סתר תוך אסירה כיי
אב סי' תר"םוחביו דרכו בקודש) וכן אח"כ בהגיש
לעיל כמנהניחידש
תזמכוריון אבותיטוזכרון משיח ב'רעבדיךונכפוןירושלים
לומריעלה ויבוא ו
עיר קדשיך 1זכר 11גל עטך 3ית ישראל לפניך לפליפח לטוגה .חי' נ"ע
בנינון חתעורדות הנ"ל וגן באמירת ותערג וגף אנא רדום נרותיך
חרבים חשב שכיבתך וכו' ג"כ בניגון חתעוררווב (כי חבהנים עלו 5דוכ,
גש"ת בשחרית %א במוסח ועיין לעף בסי' ק"פ) ואת"כ בקריאת חהח
בברכה שאחר ההלל יחתוך ח"ח וט חי' נ"כ פננןביום חוהינינוז
ש"י כתמר בבואו מאררם במעורת ועיר אשיו בש"ק)יבחר החלל תתחילו

ריי

שטחה וכנסר כל
ס4ד אהה חרחרת ~ט' סדר הקפותוריקותן
הקפות הכניפו המ"תזכי
שעל הגיסה להיכל וחמרו בריך שסיח ,כו'י"ג
סדות וכו' שמע ישראל אחד נדל וט' בניגון של ר"ח ויום הק'
ונתןכלי קודשעל נל חג' ס"ת שהוציקו כנהוק וקרא געצסו כפעם
הראדפונה פרשת וזאת הגרבה לחטיפה נברי יאח"כ ננגס לחדר ביון
(יישח את בנחו המלאים סים מיעה שעבודת היחם ולבש בירים אפריס)
וגדעים קרא אחרוכופליווסשישוין פ' חאתחברכח ערדועהכלהגעעפללין

שי

ו2ו2ח )4קייו טדהפ הננוסח פר' ריר לבשו נגרים לבנים ונתעשש לבנים
ה באהד לשמוח ועיק בש"ע 'ו"רסי' ושס"ה מעיף
תבלגיאישו א"5ימ
שם שבגריםיבנים סורה ע 5שסחה עיירת ופזה תביןד"ח רביט
ח' ובש"ך
ש 5יום הוא נרם ועברו אח ח'
בכן נקודה וננהק כולו כליל לגבוחכי
יותם לפובה
צח
צוח
קט
כשסהר ושהוא הנשלטה כל המושים בגנ

שב

ייכי

הססהפלולם

שמיס עצרת וש"ת

תתם ובבוא רגימ לביחסד"ר חזרה עלה ב"פבין לחרע תודהבין לחתן
.
ששב ירהיר בזה בש"ת שנחת איער
(א) בראשית (ע ;

ס
יברשות ובו כנהוג ורטיגוחי בעצמו הבעל
ח"ד סי' ע"ז נכה",ק) ואטירוז
ן געל ררבי חשובה זי"ע)הי רכים עולה
קורא בכל אלח וכיסי אביויסד
לחתן תורה ואביו לחתן בראשית ואחרי פמירת מראביווי"עביום ב
מוכוחשהי' אז בש"ח הראשון אכילותו שינה מטנהנו ועלה(ב,
בימי
ז מור בם' פר'
לחדל תורחונהגנ כ בהקפות כסו בבליו"פ ולאשיגח (עיי
די ט' ב"ח אות
ובס סועד
ראדמר רף מ"א ובזכור 5אברחם ר5
י
נ
א
ל"מ) והחתן תורה התחיל (נ) מעונה אלקי קדםוכי' ובקריאת בראשית
התהלת התורה אחרשענו הלחלויחיערבויהי בקריום אתרהי' בקטרין
י ערבויהי בוקרוט' וככח בכל
בעינהואח"כסיים רבית הבעל קוראויה
שכוה פעורם על ששת היטיס ופעם הו אמרו בקולויהי ערבויהי בוקר
יום האושי ויכלו השכיס 1כ 1עד לעשות איר גמר ההפפורה והכרכות
התחיל רבינו לזמר (כרגועת נ'נון נפלא ונעים) שישו ושטחו בשמחת תורה
זנו והעםמלשיבין שהל נחזתהנריקודין והוא בתון חמחזל מרקד ומטפח
ו ולמוסף עמד
ספתבריקורין נפלאים תאוה היאלעינים דאח"כיחיל
ש'צ אחרלפני התיכח וגק כגחה כנ"ל
; בבאר"ט או"ח סי תרם"ט בשם שח"ה רבר שטואל דיהיד שנתטנר
א 'לך באותויום לביהכ"נ אלא לביהכ"נ
(ב)לעידיתן תורד וטת 5ו מת בטוכזהי
איד,ינדנדא"ר לחהן תחתי ,ועיין זבור לאברהם יו"ר הל אבל אוח ח' סקי"ג
יבול לעשוח סיוחו אלא שגמן
שציין לס' ודע אסמ חע"ר
קס"ב רמן
רייגלבוש שק דק בשטקר בז'וש
.ו
הך
בי אן לבוסאי 4שעררבי
שמעצטד
ל שכתבו שלא
יירבנ רזד ודדנר שהנ"ל ",
לי ח' א"ר שדנ'א
בבמא יסתס
ירי' חתא5ן' בחב וורישונ ,ונרירנא דמעשר ר" כעיר רקורש ירושל.ם ,רסביסו
ר
ר רח'נו מעמא של רבנ' ע הקודש
רבני חוטןש.ה "הן תורד יאפשרייס
'ריוח שסחת תורה שלדם הוא יו"ט למס ראבל ,הנרולים הנ"ל
דשאני ירושלים
אגילזה עכ"ר ,טמעשה רב.מ רי'
כחיץ יארץ ד'ברו ששם כש"ס
קבלךמתוהסימי
קזר קדוש יהליבון שאין 5ח5ק כזד כן
י
ר
ג
ר
יחורץכר'י
א כיון שר
לארץ ומותר 5אב 5יע15תיחתן אך אגשריח
מעשה'וריבראתש
כל
איץ

יא

יבי

נדוג לעלות גבל עת קחתן תורר א"כ חזי גלגילות רסררס א אםיא 'עלרידתה
ליר"ם ב רנר,ל התלחם אך 5א ראינו אצל רבינו שום הגר
תורה
אבילית נם ביו"ס ב' (עיין לששן פיפן תתקפ"ר בת '5אכילות בימי אבילוחו
בבא"ם)
שיחית בלע הטות ~צה
ז4ר)' יעזרגי גסי' רכ"נ גוע"ת סה שבכגתנב"הי
י סס' מאורי חור לרה"נ סרר"א
ל סשחגי סעונה נמשך לעיל ובן
חתן תורחייע
אב 5לא ראח כזח בדגרי ראלי רבה בסי חרמ"ט שכתב
רואוויהמיהיראיב"ז"אלעל"דכתחיי
שהסגכהתגוסל'התחיל ההן תודה טן טעונה א~ 1קדם 'פהוא ג פשקים קודם ויעל
משה ברי לקרוח ג' פסחיםכיף התוון ששמונה הפסוקים אישתני משאר ס"ת

ו,ייווי

יייזיעי
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