
 שנא ושלום חים טרחשזן חזךשדרכך

ש ד  טרחש1ןח

 רצוף ורכו ער לבו הי' החורף יאת בחתהלת הפרשיות בסדרוטעי
 דבר גאסירת גו וניכר האתנים בירת קשורה וגחלת וגעגועיןאחכה

 דרעחין רעווא בסעודת כפרט האלח בשבתות שלחנותיו גחנהלתוצרתו
 עליתם אשר מצוקים חוללם אבות הישתלשלות ממדד ההררה בקריאתוגם

 ומגיא אש להבות חוצב בקול חי ההם כפרשיות שקורין וכסא הדוםהוגשם
 זי"ע סרפדן חה"ק בשם מרחשוו,( חורש טאטד )ח"נ יששכר שערבספרו
 מרחשי"ן רחושי מל' מרחשון" )א( העראים ימי שאחר חודים נקראדלכן

 הסוכות וחג ועראים הקדושים ביסים חלבבזת שפיכות אחרי כישפוותי'
 כ' קאפו רברי פי ועל עכתר"ה הזה במודש ניכר רשימה עדייןושמ"ע
 שיעור יקבעו התפלה שאחר בש"ע נ לאשר רנ"ל( במאמר לשםרביט
 גו שהרבו תשרי שבחודש מוראים פובים חיטים אחר לכן רחרחללימוד
 מיד לסמוך החורה( יסות )בתחרת אח"כ צריכין ביומו יום רברלחתפלל
 שצריכין וזור"ח כממפר עולה חכיל עם סרחשוו"ן וע"כ וצרהבלימוד
 הייליגע די וכלע"ז קדושים לילות החורף לילי את קורא שהי' ז"לח,,דוש אבי בשם לוסר רבינו הי' רגיל עוד דה"ק עיי"ש בחתורה עצמול-לול
 שחנה"ק ( א אות ח"נ שיר )דברי בספרו וטחוב נרו בלילח יכבה ולאגח לחנוכי חוצרח קנין בנפשו להרגות איש גל יוכל בם כי נעכסווינמער
 החורף חדישי של הצירופים ורואה מרגיש כי אטר זי"ע מרימעבמחרמ"מ
 בישראל שלומדים חתורה מפני והוא הקיץ ימי של מאשר יותרמאיריס
 בשם טרודים וחם ב5ילח זכת שאי, חריץ ביפוח )משא"כ בלילה החורףבימות
 ס'( אות ריווחים מא' כשע"י )ושי עיי"ה הכלכח( ועל ר רטח עלבעסקם

 ח חנוט מיי

 )א( בקודש דרש חי דשבתא ביוסי ושלפניהם דהעכח ביוסיתתיא
 נמד כי הבעיו"ט טתלטידי בסח"ק המבואר לזכור חלבבותלעורר

 שבשמים לאביו ומתחנן ממליץ וחי בהנוכח הוא לטובה חייםהחותם

 כ"כ , זע דקומץ תדק נהנסד' כדאטרינן כתב, שיהושע או בדטע כתבןשמשר
 וכו' מעונה סתהיל תורה שתחתו ובלבושבפגרנים

 שחוע פחזשוון תורש לשו, על סעם נ"כ שנהון אדע"ו פר"ה שיק )א(העצי
 שיורר דתענית פ"ק וכמביתא חנשגרם שם על סיסי במר נוים ח.פלשון
 רעצם שם דרוא שכחב ד סי, שבער בנחלת ועייןנמדחשו(
 לעצבינו נשויר כ14שר סעי הסו כ, על עוד אכרנו זבור בו דברי ומדי )א(תתיג

 רתמר מעשה בתורה קריאתו בעת אדי שאנה בכח נתוז קולואת
 ושהל וישב פר' בשבת פריי בן א"ר יר על הנשיח מלך ש5 אורוהתנוצצוה

 חפרשח סדר לפרש רנה הטרי' בחנוכה( או חנוכת לפני נשבת שנחבכ5



 דשלום חיים חתכהימי לרכישכב

 מפרש והי' שליטה וישועה לגרילה משפטם לאור להוציא עטו עללרחם
 מליץ באין ס"ט( אות אורר ימי מאסר ח"ו הנשכר בשער )עיין הפיוטכתנת
 סבל קצת דינים יש ן שעדי 1ר1"ר ד"ר בימי לכי פשע מגיד כיליושר
 חמשכה )5' תגיד ית"ש( הבזרא גולפני בישתיגו א, כובנ"' 5דמת'קןיכווין
 ,זהי( יט1בה רחקתם בנטר חנובת עד בנט"י טובת הזקון ,להאר'ך ד5דמש

 תתי' גחנוכה ואו כנודע עקב כנגר התז )חנוכה יסשפט חוק דגרליעק'ב
 במשפט וצדקנו כי( גטיחים וגרי ביותר רחסרים מהגיים שא! וכרצפט חקדבר
 ח עכתד' בכ"44 ושמחח האורח בימי בדימום זכאי לצאתתו'

 דפנרא 5יומא הסיוחר כובע לבו! דחנוכר ביוסי וערביה כנחר יתפיחתחיב
 שבת בנדי 51כש לחדרו זבנם 4ה בי רתפ5ה ואחי ראשו על)קא5פי"ק(

 נ"ה רדיקת אחר נם מסגו "ל מ השטר' רס'ר )ויא ראשו ע15דשטרי'מי"ל
 שינת עד בר ,ר5ך שטרי'מי"5 בדביק כ נ' רי' סצ1ח לסעודת לעיר,כשדקך
 "ע 1 רבעש"ט חימידי במפרי דחנוכר וגענינ שיעוריו ייסוד וישבריי5ר(
 שהתפלי )מלום דחפור לחרר בא שבצח שערויערך

 עשר ,ששם בח51 בו
 שיישיה, וסעורך ביום בש"ק גם שנוהיו 1לנס91 כ וכין 'מ וחוד דר"חהסעודות

 יכולה( רזך מנחר קודם חנוכר )בערב הנוכר נרות דוייקושם

 ברברי ואטר לבו כמים שפך ונורא איום בחתקוררח ררעווין רע11אהכסעירת
 א5מגות' כנדי מסירת לסיכות הרוטזת הסר וגו' אלטנוהד גגות והסרשאנח,(
 עטך ו"ת שהוא בסת"ק הכס"ה רצעי"ף ותקח תפארתך( בנדי ותלבשבנ15ת
 ותהע5ף בתראר( רנלות רעניותא שגין ע עוד ידי שלא פרנסה כק 4שראי
 רגלם( זטן בסור שחר 5 ר רענ'וה נוירח כ ב ק חסת שא"א דצער)סעורך
 9ד שע יגו ור לראיתר ם סצמ ע.נים שכל )רר!"5 1ג1 שנים כפת"חותשב
 יגר רוכה ,גם רכב,ר מיד ויבא ע51ם י פתח ודנשאו שקיטר לנא,לרהתקור
 כי לאתר כ רמשיח( ס5ך שי אורו מחולה ,אן גיבר יראות"ן שחטצוחחנוכר
 בעתו הוא 'ר של ומשנת ד של' יבוא כי רגאו5ר דזסן הגיע ושבבר של"רגר5

 לא דוד בן 1 )ועדי לאשה 5, ניתנד 5א ודיא בזה( הארי,"5 מרן מדברייכנודע
 מן רפי )במ"ש ,בו 5זונר ויחשבר ירורד ראד 1 שלים( 'חורא עור נו ,אבא

 וימם עתים גא-וב בעוד"ך כ' מרטט ריגם בל ,ומם כעדנחשגת
 עו ב"ב( סר של דגאתי זמן רק, קרוב כ מ יאט 5א רבים רגזותבאדיבות

 דרוסה )תסר ותאמר א( כווצה וש15ס ם כח באורך קדש, רבכי פרייו1כו
 איי תבא כי 5 חתן מר קוב"ה( לבעלה כביבול הרוכה לידודר אמרר5ננם"י
 קרבן ש5 יגד )רומז דצאן טן ם עו 1רי אשלח אנכי ויאמר רדודים( הר)י
 עד ערבון תתן אס  לחאס(- רשים( ייחוד וי,טת ליגאל עתידיו שבניסןעסה
 ותאסר וגו'( ערבל גא תן בנקות מ ארוב ולי5ותי' החורף יסות )כישלתר

 שקובר רתותם שנמר וגם כר"ג של חוחסו חנוכר 5נר )רומז ופתילךחותם"ך
 עראק( למחייה נידי ראלקים ~טטד לפוד.ם )ר,סז 1ג1 וטט"ך חנ1כד( עדנמשך
 כנובח יט' עדושת ע"' ברסב"ך ככם"' רתרבקה י, ותחר א5י' ויבא 5דויתן

 אורר ימי מאמר ה"נ יששכר בשער יעצנו בנעיטות זה כ5 )ועיין וכו'ופורים
 ב"ר(אות



 שכו ושלום מתם חשכה'ם.דרכי

 מר א תרע ' בם אוף נמוקי בספדו 1 )וע הפתח אצל היתד הדלקהתתיג
 כיהו כפתח ק לרר כתיקונר רמצור עתר מז יק 5א פרוע ייחגגשכתב

 ססריע ן כא יסר יק שרכיו ומריקוח במקומות אפ מא נ פרם,ם, משוםמבחיץ
 עשש'ת ל, ' ר ששכר בג בעי ע 1 מדע.ב דנר"ק נו שוק שםוהשיא

 כם" ככורת ובתוכך צידיה מד' זכוכית עם כמת ש55אנמערנ"ע
 ש5 נר 5רד5יק

 יחי ויאשר מבחוץ ידליקו שאז אנ"צ ג געת לצורך 5ו תה" כי ואמרחנ,כר
 א5א הטשיח לימות עוד"ו בין שאין פלטיאל כד דרס4"ס כדעת בתחלהעור

 בחוץ הסנשב.ח ררוח פחסת רנ"ח שיכנר חשש ויש בקבר מלכי.חשיעבוד
 בו דר5יק לא זי"ע יששכר הבני נם ועכ"1 עכר"ק לאנמערנ"ע חכוי עשה 'כע

 ועיי"ש כנך רר1ח סטני 'כבד ש5א 5רשתמר יוכל רם הכיי ע"י כי חםמבחוץ
 לחרד 'רר על שנכנסין ת מערב בכותן ריבד בות(*רמתח שלטלר סרבאייכוה
 בטפח רכניסר לשמאל ספמ5 עי עמדד והמטיר סניי( רפתח )זרירשעי
 באטצע מטויל בעה"ב ידבינו 5כחרח מכ!טיג בנרוחיד מסנדרה לפתחרממיך
 ראשי, ב5י5 5דדליק .התחיל הכעורר סג, נובח עדיים פני. שרוא כסא. ע5ישב
 טורח( )לצר שנאט"ו בגד  דתחיל שנ' וכ5'י מעיב( מצד יפתח המטוךבנר
 משמאי .ר5ך מקודם אדליק וזדו רג.סח גרשהוא

 בכי וככה גרר5קח לימין
 וברצם ד תר בשם .בב" כרמ"א י' מ סע תרע"א ' ם גש"ע בחר )עי'51'5ד
 ר'( סעיף תרע"1 בסי בש"ע עיין רנ.סף גר ונעגין מק"ט .בפה"א ו' אותשם

 ה" )ורמנורה כנ"ל חמנורה אצל הכסא על ישב יחהדלקה כשבאתתיך
 במגורה ררליק 5י5וה ג' או ב' ועזר רחנוכה א' וב5י5 כסיבן בסףש5

 אביו( גש5 ג"כ חנוכר ובאח ש5ו במקרח ~ירות שאר זצ"ל אבי. טדש5
 המפסי על דלוק נדזל נרוהי

 של שהי תשמש נר מלבד הסנורה שעמדת
 חאט"ע מן )"( הפתילה עושה והי וא( הגרות מדייק הי ומממנה דשע
 שמוסיפיו ובלילה בהגר ונתנה כוערנו( רפתילה לעעיח אפשר בזה)נ

 קל לטס ונועה חגר מרעך חי,חיגח הפתילה את משדם ~וקח היוהולכי;
 )עייו לילה %3 חדשות ת הפתיל עשה ואח"ם חח מוכן שהיזכוכית
 .ר5בוש שתבר ער להחלימם לנתיקות חהטש'1 שאי, ר' בעיף 'נ הרע פיבשו"ע
 כתב דהניא  כס אכ5 בנר שדיקק 4,2דם 'וקד ק ידדי ם טח רם ואדרנד ףסים

 מידוד על בכהי"ק שציין זי"ע תשונה לדרכי מרן ברגרית רא'הי )א(תתיד
 פסוק ע5 תצור פר' יפות פנים נום' 1"5 לכיסא 5חנאוו רחייםדרך

 דק הפתי5ח לעשות שלא הנוכח בנר יחדד ך שיר שם שבחי בוקר עדמערב
 שתרי' ח1"5 ראסךו נר 5הע5ות כתיב ריטב לראר טצוה רירור משיםגיותד
 וימד באבוקך רמחזו ותר ב עבר רפחייר לעשוה אין וגם מאל' עולךשלחכת

 עיירך 4נם בו שנעשה רמקדש דוטיא לח'ות צריך הנוכח שנר דמנירה מענין1ד
 שם. בהנ"חע"כ

  שוה מי י= =ז,ש



ךדםקז הáץה ךחח ,╨¢ס 'ך'  ז╨ק

ט¢ים,  כ╨ג╨ה╨ך הג5ח5¢ י"יז זáךג¢ גñ ¢"ל גד¢╨╞ ק╞חג úזגגúף¢ םיá הםגם
ק¢חם  םץ הףגק¢ íץך¢ז גף5 םיáיז ¢ם'ג ג╞ íדח ק╞חúל ╞╨ץז íץל ¢חו
וáזלז  úז5'הף¢ ╞דז ךה÷ףם "¢ק זגף╞הל כúזו ¢םג÷י 5ו ú¢ז╨ñ ╞ףñה ג"יץ
úזקáה ú¢¢זו 'ג כיז גהגו¢ הגדהק ז╞ל גדú ╨áז ╞דáזו ז"ך ,חםקú ¢áה áיס 'גםו¢  ץ"גס ÷"גúיá םץ ¢ז╞גñ ,זודú וךגםל טג¢פק ú÷גף úזגגúף úזק¢ה 'גהגק

'גח  (ק╞÷לם חוז י' ÷ג¢זה כלזו ú╞ היץזם ז¢ג╨חáז םáח כיזך ה÷ם╞הם
¢ףזה  כזחה ¢לסל חפ╨לם úז╨גד╨í áג÷םו ך╨חג לי¢áגז 'זיז íגגלקיז כסחה
חñז╨ז ¢í á÷ז טזהי ¢ז╞גל ם"זג╞וה םזáחñ╞ חá¢ךú הז ╞גלá¢לץ םגס╞ 
1"זוז  הי¢áה גה ÷גם╞הם ¢╨ "חיז╨ה '╞á (á╨ñ"ק áúק╞ úקג╞áז á"íל¢áז
5"ק¢ áקí ú¢ל 1"ץ" áñ╨'םק "היז╨ח כגגלג ו á¢  והז 9גם¢¢םáה¢¢זí זךז¢  
וז¢  ñ"ñלז ח"םלה ¢לז) "¢יזדחםק" áúגú úחו חñג╨ז ñúז¢ח ץ"קז íק זáז
ג"¢ו¢ áñם ¢ד "היז╨ח סגגץ1 ג¢ז╞גú╞הז╨זזי¢ ÷זם áץ¢ ג"¢וה 5"ס ¢ץקú זגí" áá¢ץז כזגץ¢ ו"╞גח גיú זáזגהם ¢י¢יה סú טיק טג¢ג ¢áזיה ף"ץ ╞ז╨¢ 
ו"¢╨¢  úי¢á וáזú ñ"ץקí áק י"י~ ú╨╨ץג¢ ז¢ז╞גáñ כיז 'גה ╨¢╨ך

¢לדקיז ÷ג╨חל~  ,גדה╨ך3 גúץקז╨  (íגלח¢ ÷גם╞úז ם"╨י ג"ץ ¢╨ םק הזץק
¢"ף ¢וסáלי ñג' áúם"ק¢ זק áקí ñ""ם דñל"ד ñ÷"¢ קí ¢ץז) ס"זךú ה÷ם╞הה 

╨"íף¢  ╞¢ףק םהו ¢ל╨ úזם╞ה ¢╨ה כזקו¢¢ וזהק ¢÷גץ ¢לוג חז¢╨¢ זק¢ טו
גג÷גם╞ל

~41 
 íק ¢ךז╨ ז¢ñו) ¢חו ╞לד ú÷ם╞ה גי (úז¢╨¢ ¢לו úס¢דה זםםה

טג╨הי
 םץ úזץזקúה םץז íגñ╨ה םץז úזוםף╨ה úגקץק ז╨גúז╨ום םץ ג╞ג

áכה טúúקג 'ז╞÷ה םיז ú╨זלק גלג היז╨ח úז¢╨ה זםםה ך╞÷ כגוז ז╨ם úזק¢ í╨יúקהם  ו4% כפזץג¢ם ╞áםá  גז╨  úזטזהם טףקם םץ טץ¢זוםף╨ םץז טגñ╨ םץז
הלז╨ה áםק ץ"גס הגדהק  כáק גגí  áזד גלך ז╨ג÷ג כגל גץñג╞  זחח  (áז 

á¢  ÷"גááú ¢ז¢גלá ¢ גúיק 1'גץז ו"╨לá גáñ 1"÷זú ╨"הñ טג¢פק úזג¢ם
5הקח  ú 5"1זáגú ╞ד╨י ז"ם úז¢╨ úז¢╨¢ז ז¢55 כ╨גו כל כג╨פה כגגץז úג*חלד

ñח  íד╞ úז¢ד¢ סג÷ה ק╞ז÷ זá גúק הזיגה úז¢╨ה" "551ה ז╨גו כל ,ג╨ñח
טג¢פק  זקחי ג"ק¢הך 'גáñ ה"ץ זדללק גáזד

 כזáקחה כזזיה ק"גגץ ה╨ה,
áץ"ק ¢áה╨ 'גםוח הá יáו זá5 הí ÷╞ז¢╨╞ זגםח קזú ñ╞í úגáזú ץ"ו הזגסם 1"ם  ñ÷"" ÷í כגוזכ ¢לז÷ ÷╨גí ú¢ ÷ג úז¢╨ה 51םה ק╞÷ (ק"ל י"הáז áקג
á╞╨¢הז áá"ז)( ץ¢áגí áñú¢ קזגá ץí ╨ץזí ף"ס גחגז áה╞םí י ¢לוזñםץ זו 

¢גק  (היז╨ח טזהáז טי 'גח זג¢לסל סúל ¢זפ גúץזקג 'ץז י"חוז ¢גáדל
וזגלד  úזיז╨ח י"חוז ¢זו סזץה כáזםó áזקחלה  ñף¢╨ק) ג¢ץקá (כזגפ ╞ץ
á╞ñגסí  י"הוז גה ץגá¢ 'גםד גץ¢╞ם ÷גף╨ז ÷╞זה╨ á╞"ú כץג╨á ף"זגזק
á÷ג¢╞ז í╨י╨ז úזוג¢ללגדז úזו¢ף¢ףז הל╨חם úח╨זהז ¢ñזל ú¢¢זץúחס ך¢גי  י"חו טםה áקגז םו כúםקח íץלז ÷םגחז ג╨גל ú╞╨ץל ק"גגז íץחם
זי¢╞ז  ג¢╞חם זוז 'גח הúףה ח╨גל á"ץáם זוáק ז╞áים úזץלá היז╨ח
טץ¢ל  'גה ¢ñזם ו"ים ¢קגגו" חי ךםךס כגáץם¢ץ╞ ה"גו ¢ץáג╨ ¢הךג

%י  "úחד í╞ז÷ז ú÷ם╞ח חזגך היץח ום חפ¢ םá÷ם úזץל úךזג╞לז
ח÷ם╨



 שיי ושלום חים חטכח'ם'דרכי
 שהיו את רולקין הנרות שהי' זמן בל כ55 כתב 5א נ"ך הרקקה אחרתתמו

 לחצות קרוב עד בסילואן( רנרוה פיות מטלא שר רשמן )כפרתרישויו
לילה

 שראינו מה קס"כ( אות אורד יס' מאמר ח"ג יששכר )שער בספרו כותבתחפז
 האחרוניט נדויי ובפרט זי"ע הבעש"ט רבינו הזמירו ממרי חקבמפרים

 יאיי תש וחשבונות בניממריאות חנוכה ומאמרי כרפוי אמי"ר מלאים רמםוי"ע
 ע"פ הוא טעסס וסוערים. ומגים בשערי ניממריאות כור כהכן ש5א מלממפר
 זד וטנואר נסידרא דיא חהפכנא היכל מזור"קרטרע

 נכדשרהוי
 )שער כש"ח

 בגימטריא ואות אוה כל סכום כסד הוא רחשבין אפגם וז"ל י'( פרקאו"א
 שהחי' טעום בכל תמסרת בחי' הוא 5עולפ השנון הנקרא ההוא הכהיורנת
 משע שבע"פ חורה פר )מלכוה רתיכות בחי' שחוא חנוכה שפיר וע"כעכ"ל
 )במלכות( לסשה 5ח לתאיר חלונר וחוא בורכה( חז"ל כרכרי צונו ריכןדרבנן
 עכ"ל וחשבונוה נימטריאוה ע"י ביוחד המאסריכ נאסרוע"כ
 אכזח נח כחמריו )וחי מסובין עם בסעורה יושב חי בחנוכח יילד בכיתחיו

 שתסיט או בעזיז בכיחו או וא( פ5א( עוש" עד 1כ1 עורה ובוויציב
 שעשו וביו"כ רש"ס מיום צרקח סומרוה חברות מאיזה ברעיר לכעכהאוהו

 צחרים לסעורת כיום אוכל ב"פ וחי' העולם. עם כבעודד ישב 5א וכיוםנתמכה
 * בחנוכח ריקא ה5כמאבלי
 לרמשיך יכוליו חנוכה שממעורת ע"ב( אוה יששכר )בנוער בספרו כוהבתתיח

 ומבואר דחוד תיקון חוא שחנוכה בבזנוה מבואר כי לחוקררפואח
 בש"ע נקרא לכן )רו"ר( רפואתה בורא יהנו נעיסוה ברוך ב5א5 בכונותכסידור
 רקוו"ת כי זח ע5 לרכוז חרשו"ה סעורת המחכר מרן עפי"ר ( ב סעיף תרקע)סי'
 * עי"צ-ץ כידוצ הפיאר של שם שרואצי"ת שס"י עולר 6ח( וה דשו"ח בשחבה ונותנים בנת)ת בסיחר )כיונוארחוא

 וגו' הללו מגנן והי'  וחיבת ל?ני בעצטו  הלל ההפלל רהנוכה ביוסיהטקיסו

 לי  שעור )ש4 חנוכר נרות רב.נו הרקיק רתפ5ר וקודם זחזה"כנ בר"חכסו
 כשעת מדרשו בבית סרליקין חי' 5א ובלילה ביומו  יום רבר במציובשבץ(
 וב( ג חתי סי כול מתור נר רזר בבית רדליק רבונו כ אח בירתס5ר

 רי' חנוכר בעש"קתתב
 אוכר-

 ואחר רהלקח קודם וט' יחנעו איקים למרצח
 יגשלחן י כ"ש ש' ח"ב מנח"א בתשו' )עייז  דללו הנרות ד מדרלוה

 כימור ובפ צור משיו  הזמר מטר ותוסיפו שבת כשאר ההסירת הי' שבת5י5
 חי' שחאכ שית ול~רך  חברלר טסירם עחצר חי' ש"ס ובסצצאי חנוכתשיר

  בשימתי,  ורעובריס לסמו"1חחדלסת

 לב סמאתבינשיילישילצרש=צ וששי שצו פשרתן הח 4"  ושיש(
ה  *של ישיי". י==ש פ  



 ושלוםחיים חטבהימי דרכישגו

 להשטש אין בבהכ"נ מנין אין התפלה בשעת אם קפלה בקהלהתתכא
 השמש שיודע ,ולת ברכה בלא וייליק הברכות לברךחטדליק

 אע"פ רולקין שהנרות בעוד כלילה אז אח"כ בטח בבהכ"נ עשרהשיבואו
 ס9"י תרע"א סי' כהג"א )עייז לברך שתר עשרח נמצא לא הדלקהשבשעת
 ס"ס( סי' ח"כבח"א
 ממנו עור ונשאר חנוכר ע5 ונקנר כווכן שהי' ויה רשמן חנוכר אחרתתכב

 ככוס ,ית השטן ורעלו שלחנו ע5 ריום לסעירה ושבת שבת ככ5לקחו
 טשסן שלרם כקערך נעצט, נח, לחספוכי, 1כ1 ם הכצל טאב5 בתוך נהנוודוא
 היוזית

 בבהם', וכן כוים ועי קורם בשט'ע בהנובר )עאומרים חהוראר ניפחתתכב
 ההשועות וע5 רגבורות וע5 הפרקן וע5 הנס'ס וע5 '( וב לך נורחאחר

 כן משתירו כיסי דוח שזפן ררם בישים לאבית'ם שעשית המלחסותוע5
 ישראל עמך על הרטעח יון טלגות כשעמדה ובניו חשסיגאי גריל כה,לחנו

 5חם עמרת הרכים כרחטיך ואתה רצונך טהקי ולהעב'רם תורתךהשכיחם
 ב'ר נכורים מסרה ניסתם אח נמת דינם אח דלח ריבם אח רבת צרתםכעת

 ביר וזרים צד,קים ביד ורקועים טהורים ב'ר וטטאים מעטים ר ב ורביםחלטים
 תשועת  עשיח ישושה 1,קמך כעוימך וקדוש גדול שם עשית ייך תורתךעוס;,
 וסררו ח'כיך את ופנו נ'תך לרב'ר בניך גאו כן ואחר רוד כר'ים ופרקןנדויר
 לחורות א5ו חנוכה ימ' שטונת וקבעו קרשך בחצרות נרות והרל'קו ממרשךאת

 דנד" לשוטך51ריי
 בם'רור ערן נסחאות שינו' 'ש 11 רוראה ניטף )בענ'ן

 ובן שם בחיו ונושא, 31ש"ע ה'עב"ץ ובמי' ורמג"ם ייסרי ומחזור נאו,ר"ל
 גמאסר יששכר בבני רוא רנ"5 תוטח בוא"ו רנסים וע5 '"5 א' פלוגתאיש
 ק"ה סך כה ויש תשכנו כגי כגרנ בידינו חנוט"א דוא רכן יבהכ יחיראדד5ל
 סבלית קרר"ת סתח'ל'ן דחטכד א' )בלם "פ( ע ם הנס עי מתחית בית,,

 (כרג'ם(

 ט ט ,טטובות

 לביתא עפי"מ כתי"1( טגח יחודש "ששכד נשער בספרו כותבתתכד
 הזה כחודיך באליטת, סתנכרין בישין זינין ומהחיצוניםבקרנים

 ללחום חקדחטה בכח להתנכר כיזתר צריכין מו( זח לעומת זה אתלכן

 הטסטדינים איד 5טק1רביו בחהש להראות רבינו די' רגיל "(תהבד
 וחחור"ק ראסת עניני שחם  עניניו וננד גנח שחום עי'1תסתקוטמים

 ישבת בשדנת עוד סא,ד שמח 1ד" טבת בחירש רק ררובא דובארתעורדו
 ובשבת הליין שביעאח ביוטא ותחק דלעי5א ברנא,ן )שב5 שבט חודשסברכין

 שהו-ת. תפלח אחד אמרו לא 1ג1 דעכת י ש מומי*1



 שם ושמםהים שבםמבתדרכי

 חוו"ד נגיסת ותחלת למכה רפואה הקב"ה הקדים חל"כ הקליפותנגד
 כי כמ"ש הם"ם כד שהתגבר אביט יעקב בזכות ושהוא חככה הואהזח
 המאיר תורה אור ובכח הלז ובכח והוכל אנשים ועם אלקים עםשרית
 קדוחינו הר בכל ישהידע ולא ירעו לגל החיצונים את רוחיןבחעכה

 *עכתדח"ק

 הנוצרים של נחבט( ל ם נ )שקורין חגיהם ליל איש אותו לידת זמןכחכח
 גבל כמו זה בליל ולמד כלל השגיח לא חשבונם לפי ן()קחט1'לי'

 עד כלל למד )א( יא )םואו1אםלאורע"ו( היונים של חגב בליל כ"אהלילות
 אכל טפנו להתברך מחבאים ל קווים אז לקח לא וגם לילח חצותאחר
 זכר בספר ועיין בקווצם כדרכו שעות איזה לשיעורו ישב חצותאחר
 ר"ש הגאון להרב ר( )ם' רכיט תשובות בסופו שנדרס לגרבהצדיק
 בליל זיום כענין להחסיר שחוכך 0יש האלאם אבדק"ק שלים"אצוקער

 ועיין 5ש015 טבת טהורש לצאה תעת שהניע הכא( החודש כבר מאירמברנין
 בשתק איחס וויטנא אחרי בפר זוה"ק ע"ד מ"ח( אות )ח"ב הרד רכריגמורו
 וכו' ובו רטוכר סוד ח1א מבת וז"ל )ם"ו( נקרניים נעיין ויו אשתכחרוינא
 וכו' צמוז בע5 דרע סחכ5ב יונקים ורמח תתקם"ד נפש עזי בו נדבקיםיגק5יפד
 ר"מ דההגא הענין יד'1 בדו ועיי"ש עכ5"ד שסבמ5ו סוניח טאיר רורתנא
 אקא כשאטד סי' מאיר ר' שנחן ע"נ נמס' דאסוינן עפ"ם מבטיו רטבה"נרה1א
 בעשונו רבינו )יהג5יע פ5א דעג'ן עי'"ש וכ1 מבלג ינצץ וכו' עננידטאיר
 יעיי"ש עגת"ר ונ1 מבת" בחודש בעור"ר ראינו געניוחן אנן "ונםתקדזש(

 רן נפש 1העזי דכ5בים שדתגברו הנ"ל( הקרניים )ברגרי ראינו טבת בחדשעוד
 דצרקר סרות גח ו5ררוס ולנדף לחרף ר5ז נחודש גנק'5ותינו שכדור ע"פרסר

 מגטן הנם בעל מאיר ר' רתנא כי חן סוייירו הזו 5א דאינרו 1אע"נרמגעה"נ
 ודגן ריקא טרסבד"נ ע5 הלו בחודש קא ד וללחום לחלק החלו ע"ג כנ"לכחן
 אותו )סאסיג' רנוצרים ש5 טבת תקופת איריהס ימי חלין טג"ה כהדגשוע"ג
 עתיק שורש ארום ש5 קרנות עשר עשו הנלוח מהשלי כולם שהם ר"ל(ראיש
 מן גסש1חינו ויציל מו(פ55.ן אנו 91"1 יגנודע כלב וקליפתם תמונתםשרוא
 נ"א( ת א יעיי )וש עגהדד"ק ל"ד זג ג'צד"ר ~יועד דדעזהרש"וח
 דמעם  ישתגר בני גיל כה-יגוב הנח"ק לחו"ז ישרה רגל גס' ע"1 0ש(תתבת

 נהרג ריר שב5י5ר מפני טכת תקופת שח5 גליל ס5יסורשנכנעים
 ר"ת יה ' "שם "ונוקב כתורת שסו ונרמז עורב קליפת שדוא יש"י חי'1שפ1
 שכחנו פ"ח ש"ר בניסטר' ער"ב ס5'פהו וחשבון יש"ו חשבון ובשחצטרחיש"ו

 יקוט ן עי נשלמנו וניחנו נשגר הפח )גמוד דגלנים שט שרווקר"רטננימ
 בייל פעמים כמר מעשיות שאירע עטת ממנידי ושמענו גראפית( באוואובני
 וכצדנ מתירם ב5ב ובא ור ל ב5 ולעמרו רעיים מן ונזקרתילטייחו

 רבות'נ1 ושדויי האחד 5נו שסיפר נ"נ סרבית שמענו 1כ1 עכ"ד היאחורר יומנאי
 שגהטוטמ חקב5ח חורת ובתורתו יקחטכר בני כע5 רנה"ק של ברורוהלרושים

 כ5כ ובא נקודש כלנגהנו ,ר ב5י5 פ"א יוסד די' דכיקות1 שכטיוב חייםאנו
 צנר הסתר אלקים ונגוד בנה ייקדד החהי5 1ש""כ כנ"ללניה,



 הצלום אאם שבםמבת צרכישב"

 תסקוה מחזיק לבעל צו נח! כי שרביט וידענו ה יעייש חצות אחר גםזה
 הנשים עכ"פ זה בליל גם לטבילה שחולכין יען 1( אוף ובר נ"א ) 'קבפה

 שלא מצוה לטבילת הבאות ההולכים את יזהירו הכחפמר עלתעומדת
 הנ"ל בתשו' מ"ש כי בעליל נראה ומוח חצות אחר רק ות גליללהזדוג
 להחמיר אק בל"פ אבל קונה מצות של לילות בשאר רק הואלהחמיר
 * כמובן ההוא בלילה ופובלוה חוששת שאין לאותן חצותאחר
 א' מעם שבוע בכ5 טתעגה ד,' ארר( ר"ח )ער ת"ת השובב."ם ביגבתתכו

 יים עת בכי יכרנר שנ, יים ולמעמים ראשו, ,ום לפעמים שלם איים
 כי רלי5ה עד השלים 5א ופעם בשובכי"ם לפעמים מהעגה הי' ק בעש' ונםאחר
 ונכנס סנאט ה5'5ה עד רתענית נטר  ומעם כדג'ס יכו סעד נדוה הדפקה אחראם
 מאר לעצמו מחמיר ור' וא( שינו' בי שבתות כשאר כסו שבת ל בל יק'דושא,
 נטחלתו ונם ם רשובב ט' ב בשבוע אחר 'ום רפחות יכל לרתענוח יעבורשלא

 ח בב ברפואות  לעכוק פעה ב דבירר בע'ר כשח" רסחלקותו שנתראדרונר
 לנוריהח51'ם

 כנהג שינה ו5א חולשתו ע5 השגיח לא כנירע 01כאב'ו 'מוריו
 יששכר )שער וגרפה שם גם שזנג"ם חענ'ת גשניע פ"א ורתענהבקורט
 של יחיד תענית 5רהענות וחסידים צדיקים שנוחנין סקור מביא טבת(לחודש

 וי"ע מטשארנאכי5 ר"מ חר"ק שי מדדרכות נוגע געש"ק נם יפעסיםשוכבי"ם
 וטש5יסין מתענין בעש"ק שכשחל בטבת ישרר תענית בענין 'ע חש ע"פשהוא
 ש"ק בליל יתיאבו, אח"כ ואוכלים מזד טחעננים שהחסיר.ם וביון רלילרעד

 באורך עייש"ה להםמותר

 משינאווע רקרוש רגאו, בשם ס"ק( אות ח"ב תשר )רבר' במפרו כותבתתמ
 לעצמו יחיד תענית לכתחלד לקגוע רצה ש5א זי"ע יחזקאל דבריבעל

 נו רב והרהר א ביום שובבי"ם מיב
 טרורי

 שאגש, ע"ב כ"ז דף תענית בש"מ

 רצענזזרי"א ע"י שיגו רשמי"ן ברוב )ונחסר א ב'ום שהעגין חז לאמעמד
 א"ר לא ט"מ בשבת בא' כן( נמצא דשכחה יבאישו הישגים בשס'"ןאמנם

 ענל"ח שלהם יי"מ אותי שעושים חנוכיים מפני פירש"י רניצרים ממנייוחנן
 בפירושו ,"5 רנולר מאור ר"ג דברי ע"פ כעת 5רתענות שמותר רכדיע רביניאך
 ישראל חי ואם בשבת באחר שלחם חג שיים לפי רנוצרים 0מנ וז'לשם

 חדיש וליש סהסמשלח ררת חופש שיש נשינו ולמי", עכ"ל כועסים חי'מתענין
 גי' יא ניסיהם זנם זה טעם 5פי א' 3י,ם לדה,ענוון 5נתח5ה סותר א"בשיכישו
 קיים שבירם"ק בזמן חסר לאנשי צנור תענית כשקבעו רק ור טעם יפיחשש
 כח אפי' וכיוצא עונותיי לתיקון יתיר לתעיית משא"כ נדוי פרסום הי'א,

 ביכינו נם כים שי שם כנמר אחרים טקסים 5פי חגם וסיים יפר, כורחייחידים

 אס חת 1=אשן

 תש-

צ פ-ש נשצ י  ישלח טרי ט9י 
 הוחמץ לץ ת-צ וטף-מהשלחץ

-  
 דעשיוי צום פר בשדם ועין מץ



 שנס ושלוםהשט שברתבתירל.

 5א רכותינו שאר אך וי"ע נשווע מש מדריח"ש רנר"ק ופרברי ביה משיםיחיי
 א ום ב תענית שתקנו 5תו"5 רא'נו שהרי נראה והטעם וה עי מדסדקיםחי'
 או א' ליום ש"ק מיום נדחר שהוא או א' ום ב ט"ב או כתמוז י"ו שח5כנין

 דהקפירא א"ו רנ"5 לטעמים מעולם חששו ייא א ביום שחל סיון כ'תענית
 ת"צ נם תעניות בשארי משא"כ פעפי יאנשי שבוע בכ5 קבוע שהוא ע5 רקהי'
 עכ"ד כלי ל"ש אין בודי ביטינו ע"כ נאקד%י ואשחם

 יאצול ש5א רקדושים 1 אבות מנדנ ' שר מ"ב( אוה )שם במפרו עודונרגכח
 כמבואר תשובח משום שחוא כיון בשר שובבי"ם תעניתבפוצאי

 לאבי שלא הידוע לתיקוןבחאריו"ל
 )בסי' במנ"א ההא וכן רתעניות אחר בשר

 אין תשובר משום שדיא 5%ו כתעגית,ם מק"ט( תק"פ וכמי' מק"גתקנ"ת
 5אבוי

 תרם"ח( סימן )ועיין עי"ש ו,ין בשר תעג'הכמוזאי

 בכ5 בסוד להחזיק צריך שיבבי"ם שתענית )שם( בממרו עור ומביארעעכפ
 כשיש נם שובבי"ם בתענית במנחר ויחל 1 סור אין וע"כ דאפשרמח

 במדינותינו אשכנו קהלוה בררבה בן שנרנו חנם חטחענין כהיטרחיותר
 שם כתב ונעבוש תרפ"ה( סי' סוף )במנ"א רוא ומקורן השיבוח( אצ5)יבפרט
 הבעל תלמידי מנהגי די ט"מ נשובכי"ם קדלות( )בקיה בטגחה ויחלשקורין
 ומעמם אז רהענו בב51ן שיובן הגם ויחל לקרות כן נחנו שלא ~י"ס הקרושש"ט
 לעוררן יש ע"כ דצבור ונירות צרות ע5 שהוקבע בת"צ בש5מא כיפשוט
 נגעי לנרפאות וא' לכ"א 5תשובר יהיר הענית והן משא"כ בצבור ויחלולקרות
 מאן ע5י' הציף כעין והוי דאפשר טה בי 5בת כהצנע צ"ל הדבר ע"ננפש

 ורובאו ב'( ר5 מ"ב חנינר בירוש5טי וכמפוררו בזח בצבור חטאירישרש
 ע"כ ( 1 ף מע תקם"ח )כ,' או"ח בש"ע כן ופמק וב"יבתשב"ץ
 ברסעודות ר"ת בתור לעורר בקודש דיכו די רשובבי"ם ש5 בשבתוהתתל

 לתמן ושנוכה וכיו"ב רכ55י לתיקון חשובבי"ם יפר פנויות קרקפתערד
 שנווטי מהכ5

 דת,ר" בקיאת ב"ג השים תיקוו דגדגה- נתנגית גדניע עלינו
 )כנ"ל אדירים בק51ות תסיד שהי' אם וארא שסות בפר' השובבי"ם()בהתחלת

 ובכיות בצעקות וחוס ר אד גדול רעש כקת מרא חללו בפר' אכל ר"א(פי
 עצור בוערת כאוש לבבו בקרושת נתיון עלי נחרט 5חאר שא"ק ב"כנוראים

 אומד ש5 וצירופים רכירורים רהתלת ברשת5שלזת מעיו המובעצסזהיו
 הכנח נאו5תס ראשיה והתעיררה למצרים ירידתם חנליוה ראשיההישמעיה
 שודאי בני ויאנחו בפסוקים בנוןיתכליתם

 שועתם ותעל ויועקו העבורה מן
 %ת בייתו את איקיס ויזכור נאקהם %ת אלקים ויקטע דענזדן טן דאיק'םא5

 ובכל וא( וכו' באס א.ננו והסנר באש ביער רטנר והנר אלקים. וידע יכואברחם
 מחשכותיו יתבונן וכף ווט ברחת לכו שנדמת שואג וכרנה כהנההפרשה

 פושיות הרבד  שיכוח ךקדל רזוריק עשש המט מש פץ 14ת פס-ק כד-תח(
 ץי-ש אותר מדץ ארורלהבא



 חחיםחים שמ=" ייןל
 כשער מ"ש ועיין נעקר כחתרנשות סעורה עושה הי' נשבט ט"י ישתחלא

 יום קדושת מקית שם( רעץ פרי ובמאמד שבם יהודר )ח"ניששכר
 יהישע )הר"ר בארר בכ"ח כביג51 ד51ד יצירת קורם יום %רגעים שהואחוה
 מ"ש ונם שיי"ש רבא הושענא כמו יסנ51ת1 בכח" והוא חעו5ם( נבראבניס,
 שב"מ( )בגי' אי"ש ש5 ררכן ווה1 הנח ביום אתרוג ע5 יהתפ55 פ'1די בעניןשם

 דחמשד הסעור" ובסוף נקמו כי רבריו עי"ש אתר1נ( )בחי אש"ה אחרלחוור
 אתרונ ונם שונים מפירות פירות מליאה מם רש5הן ע5 רכיאו בשבטעשר
 5ט"1 אור רק יאכול ראתרונ ועשית וכבלש ש5א לדקדק בביתי לציורספישל
 רק שחהיעו עברך חרשר פרי רוקא שיהי' דקרק 51א 715( טמ1נ5 שאובשבט

 שח'לק מה יגם שאכל פר' 5טכול דרכו ודי' ס'נין ו' של פרי ע5 גפר"עבירך
 פרי על לנרך צריכין לדיות בזח קרשו ושת )וכרומר חאהרונ לחלוחיתבתיך

 שגרבו ממני ביוחד חשוב ניב האתרוג אבל מ,נ'ו סז' שהוא גיותרחחשובח
 כהאחרונ רםינין משבעת הפרי טב5 5כן מצוח בו ונעשית חסוכות חגעיין
 )מח תללו רפירית ממיני חנשים %לו לכיתו נם שולח והי' כמ"ר( ואכלובירך
 מלבר ברב'ם. סעודותיו בהוך מרשיתים לב"כ 5ש15ה פעם בשים כן עשרש5א
 זו בסעודי כהמרין 1ה'1 תנ"ג( ס עיין וצצתן סי 5 כנ א מות כיחחת
 בהסקו קודם וגו' ציון שיבח את ר בשוג הנטייח רש

 השירת ואמרו רתיבר לפני פטד"1 נ"ב דחע55 בשלח( פר' שירה בשנתתחלב
 תרי"ט( סי' )כדלעי5 פסה ש5 ו' ביום כט1 הכ5 ורי' רפסוס עםפסוק

 שב"ק כיוס השלחןיאצל
 וגריס וגו' ליבשה יום ש"פ ו' מיוכ הפיוט נ"ב נוני

 כענין שכ"ד( סי' או"" נמוקי נספדו יעיין ננקם ח,שיע אנות בנילהסס,
 ר' ר' מחנח"ק כן מקובל שירח בשבת רעופות 5אכ51 5הת נוהנין שישרטנחנ

 פרוכי רי' לאשר וי"ע עליון טדושי געור וי"ע מריכהובטענרי
 רחן כי אצ5פ

 כי פרצה הניד וכפשר רבינו צחצח נכיצוה דברי ירכחיש נרתעתם רצוואבירם
 ב5י5ה וקמו גתחב15תם עשו המח חוש ש"ק כי חמן ירד לא השביעי יוםב5י5

 בזי חאדץ ע5 יתמם( ע5 משנח )יחם מע"ש א' ולכל 5חם שנשאר מחמןתארי
 השקרם מן )עשי 1חצפרים ש"ס 5י5 ב5י5ח חמן שירד חעם יפני להראותשיוב15
 חרשעים ריו וכאשר חיום אור "ידם ואת לקטו צ'או( בסי' יפרוך שלשכה
 כוצתו לא כשסראם שתניחו המן תעם לפני לחראוה שצק אוקר יאבירםדתן

 עיג הכת שי' שקורנן בשלח בפר חמקם וזח הצפרים כבר אכ15ה1 כיטאוטח
 טפשי כח  עכתד"ח ח5ז חנם לזכר שבת פפאכלי טית חמקם מלצפריםנותנים

 שהרי נכון ושאינו שכ' סק",( )שם ההג"א ברברי שס חדריך ורבינוהעמיתים.
 יעוי"ש מהתיר הדבר בבידוד שריבד ורעשיך עליך מזתותןאין



 שיא ושלוםחים אררחירשדרלי

 ר ר א ש ד 1ח

 במדד יו"מ בחי' רגש קרננו בי5 5רפמתופפים רי שקאם פר' בשבתהתעלג
 והר"ת והפיוטים מוסח ונם שחר,ה רהיבה לפני בעצמו שהתפ55התפלח

 שסיימו אחר מוטח ופיוסי באורך( השקלים מאפר ישומכר בשער )עייןבהסעודות
  ולנשפי שמיודים עם סגנו הש"צ היק פיטקא כיהקהל

 נחהטררה רכינו  של  "ילו
 ים וט ( וגו ונשא נכון בבית אשא ושקך נשא ארון עלינו פנ.ך אור רק'תיבות
 וככח וגו' ח אהה ברור ונשא רם א במנן גונננו ראשונר( מיספוא )כסוףבאפיח;

 ונור פר' ובשבה תק5"1( בסי' )כנ"ל רחורש בפר' ובמו הפיוסים שאריבב5
 נא א5 חפהחיל ופיוס כנהוג בשחריה רק הש"צ "וא הי' כמומר( פיזםושאין
 סעורי ט'ח בשפיכת בוט אוטר רי' )א( וגו וכור ך וזימר ר,כרת אשרמשין
 קרושר שלמני ובחמילוט וגו' שמו וטח חפיום באומרו ררעש נורא וטחח5בבוה
 ואח"נ סומר הש"צ רי' בר אשחט שוש ער וגו' ר' אח והמחכירים סובאמצע

 ( שחריה( רק סתמ5ל הי פרר " בש"ק )יכו כגדונ יט הפגידי

 פטון"  שסה"ת שנטמא זכור פר' בשבהתחלד
 כשירח אתית ם*ה ידם ואי,

 בחופש יטראו כ% מ"ת נטמא לא ואם נרכר בלי מט51ה כס"תיקראו
 פעם( בכ5 )ב0גי( זכר ן קור ))ר ( א טיסמ ב ה א)טנף

 טוב זכור פר' בקריאת ויוצאיה יום בכל ובירזת אומרים שאין אותןתהלח
 צריך שחוכירח ריעוה יש כי ואחר אחד כ5 בע"פ חסורא עם15מר

 תפרשני מריאתו נעת לצאת זטיכוונו או רזקא בפחלדיות
 טסחי"ז שפי"ת

 בשכת 5הפ5ה לילך ב"ב ענשים להזהיר דרנו רבינו ידי שם( )טגח"אעכחא
 ראור,יתא זכור בפר' קה"ה שישטנו בדי זבורפ'

 בכעורה ששנו ע5 ל,טר רהחי5י אדר חורש סברכין שק5.ם בשבתתתלו
 בשבה אותה משמרין והי' וכו' ושסתה צדקה יעקב שושנתשלישית

 האשק טאדר מעוברה ובשנה מן נ ער ארר חודש בכי שקרחיתכטעודר
 קטן פורים שרוא ראשון ארר כי"ר בסעודה סער סעוברה השה בשהיתתלו

 )א( תרצ"ו( ם ח או )נמוקי במפרו טור 1 ש 1 והנמד ש אנעם

 יום באותי יתענד 5א א חדר כי"ר חומה, ביום שההן שםותתב
 )נם אדר בחורש הנבגה לקרש שלא שאוסרים אותן על מאוד תתנגדהלצלח

 משום ארר ז' יעבוד אחר עד מרמולר( שיסים ז' אחר ככדכשהוא
 אדר 1 לפני אבלות ינהיג ייד מקור שום שאין משרע"ר רה טסאכילות
 אוה ח"ב תורד רברי ן )עי ר5בנר לטז,פ צריך שהיסט 1' אחרוכשהוא
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 יטלום חים אלל"יש "רכישינ

 באיור שנדפס שם באמצע רס5,חות כתחלת אסחר לתענית בריחותתתלש
 לרשתמש סרר שצ"5 פרקדה ה' ס" בשונ ירשתטש "סדר דוריםס

 כמו כסיג" עשת 5 צ כו' לרשסיד נש15' עשת שם בפ,טון וכן רישי"ןבשנ,
 1( הרפ' )בסי' חשע"ת נוחשכתב

 סנורת לענ,ן כ"ד( אות ששון 'מי מאמר ח"נ יששכר )שער נספרו כותבתרוס
 שא.נו נדס"א בש"ע שמבואר )הנם אסתר הקנ'ת ש5 חצים '1םמערת

 וזעקתם רצומ,ת דברי זרעם וע5 נפשם על קינו כאשר במני5ר שכ' ב"ב(חובר
 אייו שבאו ,י"ע ר"ח בעי מצאנו חנח"ק בשב שסשב5 מה ע"פ יזחוהכונה
 תענית כיום אליו גבאו אצלו וקרובים ופההש1כים פורים ע5 'שרא5מנדיי
 כן ראו זהמה מאומר עמרם דיבר ו5א דפח בשפה כמעט ש15ם יחם ונתןאסתר
 רנר"ק בש4 מעשה להם 1מיפר קירבם פורים ובעיי זאת סה ייפו 51אתמחו

 רפור'ם 'סי עי תלמידיו אנ"ש אמו שבאו 15י קדושת בעל וי"לסבארדימשוב
 ביילה ואח"כ הצום ביום כ55 עמס לדבר רווח 51א אמהר תענית ביוםגבאו
 ים טרור הי' אדר( )י"ג חתעניח ב,ום כי שניהם וחתנצ5 קירבם רמנ,5ראחרי
 1נ1תן ),האריך הלפירם עם ירבץ ופנא, עת 15 פי' 5א ע"כ 5רכניעם שריםהע'

 עור לרחמים צריכים שיחי' ברוה"ק ,דעו לאשר רבינו( שם 1ס0יים בדברטעם
 בנ"ל בו ונכילים אתו אשר והשרים עפלק כהרע לרנצל הלו הארוךבנלפת
 עטלק ורע לרכניע ההוא הצום יום ע5ירם קננו ע"פ אילין( יוכהא כסוף)ובפרט

 עכ5"ה וי"ע רב ממעשר וכנו' עמו שרים1הע'

 כמקוח לטבול הולך הי' נונחת חפלת קודם קרב לעת אסחר תעניח ביוםתחמא
 דסג,לד קד'אהלכבוד

 5בירפד"ר ונכנס בנחת שויו"ט שלבושי 5כש פורים ליי יכניסתתתמב
 רגרוי יכיהמ"ד טורים נייי רמגילד לקינאה )'לך ה)הסנדנ

 . כנה1נ יסטמיר עיר ורוא ,קרה"ת מנחה 1רתפ145 רבן דדעיר)י(
 חמנחה יתפלת כהתכנם ביתו  ובער בעדו נוחן הי' רשול סחצ'ת מעותתתמנ

 תשב"ר סי' ברמ"א )ע'ין הפורים ביום .גם פורים בייל ערביפנות
 נותן הי' בטצש"ק ם פור וכשחל בכ,רמד"ר שח,עמד בדהררה ותבין(ובמנ"א

 ורעתו רפירים ביום ואח"ם רשקל מחצית בסגחר ר' כיום רתענית ביוםא,
 במה למהדק צריך אין השקל שמוצית 5'( מי' ח"א במנח"א ח"ן 5ה5כההי'
 מחצית שרוא אחר העילע"ר עיתן ויכון קטנה היותר ממנע ייהן וסותויהי'

 שובע הוא 1ההעללע"ר עייה סהע'ת שם נקרא שיא אף העילע"ר שניסרמטבע
 טטבק שיהי' רחפות יעצמו הוא אך השקל מהצית בזח יוצא אעפ"כ כעתשלם

 שם על,ו שנרטם ממבע רי' 5א במרינוחינו כי ויען טחציח שם עיירשנטמא

 שרי אחרת סדנת של ששבעות נ' 5זח פיכן ין ' ר 5כן פרוטר או רינךהצי
 לצ" ולא נוה לטינה דושנים ולנטוף מאר"ק חצי במו מהצית שם עליהםנרשם

,"וךמוךיש-,וי



 שלו ושלםוחים אדדשושדרלי

 5ם"צית ה~1 ממבעיה נ' כ"א בער והפריש שילינ"נ חצי נ לקח מאר"י(ליוח
 שן במעות 1תקילין סבין ררכד ומחירם תמורתם ונתן סיד אות, ופדחהשקל
 . רתיבר לפני סחלבי ר" לא אבי ברנ"ר( שנ"א סי ן )וע נדובור

 וכו' 1אסהד סררכי ביט, ואה"ב תתכ"נ סי' כנ"ל רנם'ם ע5 נ1םחתתמד
 ועשית ימיים נוסחאות יש )נהנה העץ עי בניו ואת אותן ותיווסיים

 המק ייטר' יבם"!יר נאה רוע בפירור עיין רנר51 לשטך ונורה ופלא נםעמרם
 דירן( כסידורי דנרפמ פנוכח בזר שינה לא ירכ,נו באב,דרהםנ"ב

 הכימה אל והלך ראשו על המיית לבוש ערבית תפלת אחרוזתטה
 וי"ע יששכר גני בע5 אא"ק ,קנו של היתה )"מניקר המנייהלקריאת

 סופר ע"י הפיאר תמה בתיבד נאר מנייד לכתוב לו הנית שנוחיווכמגף
 הנ"ל בבוילר וביום זו במנילה בלילר קורא ורי ירושלים בעיה"קמומחה

 סי כש"ע )בסבואר כאיגרת )א( המבילה את פשרו ( חק גואבות'1רכוורשח
 לקרות והתחיל האריז"ל סידור מתוך הברכות ואסר מ"י( סעיףתר"צ
 וקורא הוזר ב"פ הי' רקר'אה )ובתיך בקודש כדרכו אהד להבות חוצבבקיל
 כגון העסוקים  בבונותיו וכני' צעיר כחהעודות ההרנישזת ונודל חשי, איפסוק
 וסובלתך וכו' חעתיב יורעי יחבמים תמלך ויאמר )א( בדת ירשתיבפסול
 את אסעד דח הנ לא וכו' פיראטיים חנ5ח אשר ממנח דט1כד למרותחיתן
 לרם הניר כ' וגו יכרע לא וסררכי וכו' אסתר שלזם את לדכת וכו'עמר
 מעיטק ההפרץ 1בהנח וכרנה ובו העמים ב,1 1נזפרד מפור יחודי חואאשר
 בנודייבכו

 פעם קורא הי' שרר איש כל להיות הפמוק וצעקות( בכיות
 הפמוק ,בן שמאלית בשי", הפעם עון כך ואחר ימנית , כשיאחת
 להרת אחת בפעם להרוג" לוהיום"ד וכו' ייחודים המלך נתןאשר
 לא ואיש בפסוק וכן בתחלה בוא"ו ולחרוג" ג' ובפעם ברטקלה וא"ובלא
 וחג' בלס"ד .לפניהם" גי ובפעם גבי"ת בפניהם א' פעם בפניהם"עמד

 ביאור מורים במאמרי ג'( )חלק יששכר שער רק' בספרו עיין 4(תתמה
 א ר גרנ ידונמא רק לשיי! נזר ורנני בדפח"ח וכיו"כ רנ"לפסוקים

 ( נ אות ששו, ,ש )מאמר יששנד שעד בטרדו שם רטרוריה סאטרותיונפלא
 ומקריניו( הדור )הכמי להכסיף ת"ג( עוים של למלכו הסיך והשמיעה"ב
 דור בן משיח וביאת הגאתה שי העתים 51הרב יווונ )שיראו תעתים,ידע"'
 האמל"ח כמ"ש והיינו אשתו חוה אח יסע וחאהם גרשון יחוד לשווויורע"'
 בנ"' לכות 5רעיר הצריקים שצריכין אחיך ,סוך וכי כרקה בהר בפר'רקרוש
 יגאל ובנח ביחכ!"ק ובנין בביאנ"צ חע5יונה רחברד וו5ת ם חח, 5כם יערבסד
 עושיו שאין ישראל נרול דארץ ארוני תריו את ל,תן עתידיו ור ועל כהנכרוד
 כן כי נקמו( כי רבריו עיי"ש עכתד"ד חעיוב רבית ע5ב1ן ה' יבטש ודוהםבן
 לפני חקדום החכרחיי 'חפש רמלך דבר משהו חי, דת יורעי כ5 למני הטלךרבד

 הר-ץ4 טרמו )4פצ-ח הסולר בלחם האמר כשרה מבטלר להשזיף זויה" סוט,א(



 ושלום ח*ם אדרח~וש לרצישיי

 דנושח "חק%" של חפ"א אוטר חי' תו' ונכורתו תקש טעשחוכל
 כי חיתח ליהודים יצא ומרדכי יהודי איש פסוקים הד קרישתובשעת
 ננתיים טזטרין חי' כגחונ רם כקול הקהל וכאסרו אחר חיתודיטרדכי
 עליו תלתו הכחוב אחר ונם וכסדרן הלז חפטוק קורא הי ואח"כ אגינון
 17ככח המלך וחסת וגו' הטל את ויתלו קרא ואח"כ כנ"ל מ!מריןחי'

 ס"ה ;י'1 ד" אוזניך כי !אנדו נ[ בלחש ואטד נע~ח ושפתותיו מעט)ורפמיק
 וכנרן תשובה ררכ בע5 רנד"9 אנס טנרג די שב[ תר"צ סי' או"חנגמוקי

 כין רפסי חוי רלף  שהאריך שם ועיין רור  אחר ו1ר  1"ל  הקדושים חגאבותיי
 בכובת וטעייה קצת מפסיק ב"פ הי' הקריאה ובאמצע  פמוט(  מוטרחוא
 וא( ל האריזמידור

 ואז המגילת קריאת אחרי הבדיל שבת במוצאי פורים כשהלתחפו
 בב"י )עיין הכום על טוצ"1 בשאר כס האש מאורי בורא נםבירך

 ובפפ"נ( בו הכלבשם

 ואחר התענית אחר הלב לסעוד סידי מעם לחדרו נביאו בלילהתתמו
 אנשר בת מזמריו וחי' חמסובין עם לחסעודח גננם יותר אושעת

 כנחונ תורח ואמר יעקב שושנת תם ונו'הגיא
 לפני בעצת והתפלל ( כנחונ פו"ת עם להפלח נכנס השרים ביזםתתמח

 )א( גדית בעבודה חשם"ע אחר עד ושחרית פסד"ז כלהתיבה
 ובפרס בקרוב ישראל לגאולת ולזכות עמלק ורע למחות דיומאמענעא
 בנחלי הלבבות תלמי על מוב שורש הכח הקרוב"ץ פיוטיבאסירת

 ויקרכן בנ"י לבות עלטות מקורם שצריכין ריינו בתורח רני1ן זרת משפטכי
 לפני 1ק1דם חאטונר ועיקר רכיל תיקון והן בי שליטה5נא51ר

 רכונים( פרם,
 אש כנהלי עכדח"קכטוב!
 רבעתן בפורים סורים חכ5 יוסח א"ר ע"ג( מ"ח )דח בפסחיםחנמר' עי דוייק נתב מ"י( אות ששו[ ימי מאטד )ח"נ יששכר בשער )א(תתסח

 )ככת ה'ום כ5 לה' בולו .עשו רבפ1ר'ם ה9ם"ך ה" ראיר קשר 1כ1 5כםנסי
 נחפן וע"כ והמסחר חטשהח קר הע ם כמור הלא כשנח( או כיו"ט ר"אדעת

 תנח"ק וכמו וי"ע קרושים צדיקים כמה שהי' מפני יתוץ ובחב נבךמצותו
 עבורחם אררי נם בפורים שישבו ברכה היכל בעל 1"5 סקסארנאסחרי"א
 למעור  התחילו שאו בצחה  וסן עד וננסיות נדהב~דדות זהסני5הבדתפ5ד
 1רחטים רצון 1עה פגועה לה' נד51  יים שהיא מפגי הי שמעמם זעראהובפי

  רבות ר"י חוהיר ע"כ כ"כ נ"צ הביאת תלוי שבזה השמיב טחחת עמלק5סחיית
 ענ"פ בסעודה יחידיי רק היום אותו נ5 ב!ד עמד שלא ירקרק שעכ"פ יודיםב"ע

 והבין בזח עכרר"ק ושכוחח משתר יטי מ"מ כרקאמר חרב טמנךבטנחה

 לשמוע לעצמם יברבר מוזג כבר ורוי טהרים אח לדוצהו רפאלה אח קורא בשאף,א(

ש ינץ.זב ט  ח   , 



 שלד כטלוא איים אדרחודשדרכן

 ונם מיוחדת ותנועח קולו בנעימות חמהור לבו טרקך ששפךדמעותיו
 הסיר אח"כ לחניו תצילנה השומע כל וט' עמלק ויבא פרסיתבקריאת
 ובירך שלו תפילין דיגות השני והניח ובא לפסת ויצא דרש"יהתפילין
 הנטילה את וקרא נ"ז( ס" כנ"ל הזה ביום שלישית בפעם )היעז שניתעליהם
 בפורים השיחים אחר תחת אומר הי )והוא שאדר וביתר כבלילה עוזבקול
 דשות לעס שרעב שכיסח מיץ רעד איך זג5ש1ננז יג, סע5 קצה סיגר הואכי

 קצת 5ההב1נן יבע אדשו מפח 5ח מג כקרא לשמוע שבר וסי רמג'5רבקריאת
 ך5"ו( מ" )נעיין רר"ת 1 תפיל רניח כ )ואח' 5( ואבמ' גזר ורגז

 לסלוח וא( שחרית תפית קידם עוד מקיים הי' ת מני משלוח מצותתתמט
 סיוזר ובכונות גדול רגש מהשך בכהצמע חשובים אנשים לג'עכ"פ

 עוד ואח"כ לרעהו איור מנות משלוח לקיים קדשו בפה ואמרהאדיז"ל
 אנשים לג' עכ"פ דייק שרים נטושן ביום וגם אבשים לכמה התפלהאחר
 פזר גי גבול בלתי חי' לאביונים מהגות ימצור וב( נהלכת מגות חלשל
 יר ה18שם לכל מדובה ובסרח יפח בעין לאביוניםנתן
 נכנס  היום. תצוק אתר ב' אי א' שעה במו  )שהי' שהרית תסית אחרתתש

 קירוש נשוא )וחי' מגולח יחידי המסובין עם שבביוש התפיחלחדר
 שמחת לכבוד הלבבות לפעיטת ויי"ש בכיסגין הבאה פת עתטריום(
 כנו דמיון מידי מעט ואכל כהפובח יין א' כוס מקודם שחה ורבינוחיום
 חי' ואז בפוריא לבסומי חייג מצות ממעם יי"ש מעפ שתה אח"כונם
 תנחומיי דברי המסובין לפני לוסר בקודשדרכו

 שיהה של מכי' סלעך
 ישועתם וקרובת יפשע ואל יעובע ש4ל לה אומץ בבטחה הלבכותיח,ק
 החוא בעת קיוטו טפה השסיע וכ"פ כנם"י על טובות מליצות 41ומרלבא

 שאשל ס"1 אות ששון יטי מאבזר ,ששכר בשער 1 עי סוד יצא יי( גננם)כבתי
 ודתו"5 התורר כמצות דעתם חא בד אשר בפורים וכירט שמהר בעתרצד'גים

 אך 5כת הציע כבחף רשנה ימות בכ5 יריבותם מהצפון קצת גרברירס ינקואו
 וכו' יוהר 'זלה 1פ1 זנו' קצה מבדפשס שהם בעת נזה ידגרו זש5א 5תהרצריכ,1

 יין ננגס וז"ש התפלה אחר סיד ברבתם( )אתר שתייתם בהחרה טעם 5נ5ותרק
 שרוצה טח סור יצא )או סוד יצא או( הסוסי ששותר היק כג'ם"ה כתהילתלסיעו
 יאגשי פן ררבה כששותק שח"כ 5א אב5 ובנ"'( אנ"ש 5כב לשמה כרישות
 קדושת ושורש עצמו מענין עכרה"ק( כמובן יניוה שרוצח ממח חנבו5ויעבור
 הי' ושח"כ ישרים. בשד בריהם אנשי כזכרון הוא ןה וכל וכתנהנשמיע
 בחבלי חחז ורביט נפלא( גינון )בתנועת וט' יעקב שונצת ומרקדיזמזמריז
 כלעילם לעילא פש וחחרוסמת שמחה קי בדיקודיןחענ,ה
 ואכלו ושמחח רבהצרנה חיום טצות לסעודת בא אח"כ שעח וככבהיעניג

 תריש סי או"ח בנטוקי )ועיי( בשוץ"פ כמו ומפעמים ובשרדבים

 יי מי"ני
 מ"מ צר 2(טצת יי ובן יפוץ



 הפלוח חיים אייחודש דרמהשלו

 הנמר' סרברי לדבריו ראיות 1הב.א י"ר יום בסעודה פח יאכוף רמח1'בשרע5ח
 פ"ב מנייד דל' 'ם ברטב גזר כסמיה בשר פורים בסעודת לאביו חיוב יש,כן

 משמ"ר סי לעיל 1 )ע  11 במעודה אכלל בשר של לבינות ונם ט"ו(הי
 ואחר בחתעוררח. תורה ואמר וגו' יעקב שווכח 1מזמרין יין ושהוותביז(
 יבים ויוצאיז נכנסין וחי' המהור שלחט אל וישב לחדרו נכנםבהם"ז
 ידבנו אשר איש כל מטת משלוח ליחן באו בתים בעלי ההוא בעתלכיחו
 מפעמים או ביין וכיבדם תחי"ד( )בסי בחנוכה ל כנ בספ"י משיב וחילבו
 את ליקח באו עניים בעד ומקבצים ועניים השלח, על שהי פירותאו

 קורם "ור דבוקר עוית )מלבד כנ"ל ביותר פתוחה ידו שהיתהחרומנה

 5יהן וכהנה ואלמנות 'ח 1ה עיר י עג שטות מה רש עם  שליהר  שילה פי'רתפלח
 סבים בשנה שנה מדי רזר ביום לאביונים ומתטת צנעה ממעותיולכאו"א
 בקדש כדרכו ויקרות נשגבות בשיחות מאריך די' ורבינו ונדון(דנין
 5 ודרו רמגילר דבר אור בב יששכר שער דק במפרז שיטו, ימז במאמר ןמ

 וחילק ואכל צלוי אווזא כר זה שלחן על להעלות וצוה דיזמא(מעניש
 לבא משתריס ג"כ חי ורג%יס ומבמיין וממפנין מדקדין הי' !נםלהעם
 ממבעות רבינו מונח חי' נגינהם ובאטצע ( לשורר ובמחולותבחופים
 כשריש יום עם שייכות לו יש הפורים יום בז על כי לוטר והוסיףמיד אח"י ולשלחם המשתלח שעיר בבחי' שהוא ואמר להם ליתן ובריוק()כביון
 שעיר בחי לו טתנין יד הפושפ כל בש"ע קיי"ל בפורים כיכטדע

 הישות כיפול כבחי רבינו יושב וחי הוא א' בעניש כ בין כמוהמשתלח
 שמחים העם וחי' וסנה מזה מטיפ לז בסמוך זפזפו אזרע סבב! כילנמרי

 הקפיד %א חוננ המון והמיות ובקולות הרבה שיחה לפניו ב"פוטדברים
 ע" האדם שכ5 חסדת בענין ט"ש מ"ר באות ששו, כף במאסר שם ו )ושכ%

 פטת לעת עד כך ונשחחה דיטנ( 3רתנוננת שיי"ש זר ב'ום שעושיוהשחוק
 לסעודת לבתיהם יצאו ותעם בצטר מנחה בחדרו שם והתפ%ערב
 טפ את ולהנפש לישן לחדרו נכנם ורביט הלילה קודם עוד לנמ"יפורים

 הבאח פורים שושן ליל לעבודת ולהכין הנעלה היוםמעבודת

 לביהמד"ר בא יותר או מעירית שעה ערך פורים שושן בלילחחנב
 הזה הלילה לסעודת בא אח"כ שעה חצי וכמו ערביתלתפלת

 וששמחה חיתול 'שח1ק מיני ועיקר חתונים לה שנחאסט מדרשובבית
 שושן ביום ולמחרתו הלזו גדולת בסעודה הי' בפורים לעשותשנהט
 ת"נ פנה"א בטוח סנהה שירי זבקוטמרס ת' סי' ח"כ נפנח"א )יעייןפזרים

 לשבח במעסים 5"ב ל"א אוה לפורים יששכר ובשער הרצ"ר סי או"חובנסוחי
 העולים ולכל עייש'ח( פורים בשוון כשמחח יותר יחדנוה דצדיקים כצנריעל
 שכרם להם נחן וכיו"ב בטיס ושיטי שחוק בסיני העם לשמח השלחןעל

 וכיו"ב שחוש דברי א1מרק חברחנים שחי'  בשעח )ונ"פ רחבת בידכחתלם
 דוןי' למסיט( ומחשבותיו יחושב בעומר עיניו ריסי מבק נחפרות רסעותחי'
ר 1 " י טפר" =ן ח  " יי י = יץ ,% 



 שלז  ושלוס חיים "דרהודשדרני

 בה וכהמרין היום לאור סמיך לילה חצות אחר עד זו בסעודהטאריכין
 כשיהגו עיז בהתעוררה תורה ואמר וגו השחך אילת על למנצהגתהלים
 כשירח במנילה לקרות אסור מ"ו ביום או"ח( )נטוקי בספרו בותכתתנג

 בלא גם שב'דיהם( הקבלה בפ' חומה מוספת ספק שים שא'1)במקומות
 אותן על והרעיש כתיב יעגזד ולא יבוצוהז קורא דה"ז טשוםברכה
 כןחנוהגין
 יאביונים ומתנות מטה משלות מצות מקיים הי' פורים שוש, ביוםתתנד

 במלבושי כי טמייא )וטובן כנ"ל דפורים א' כביום ושמחהומשהה
 לא בצהרים רק בפוצש"ק( כסו שיחסר ימנני בליקר ונם ריום בישויו"ם
 כשחל מוצת הלב למעוד משקה עם קצת דמיון מידי מעם כ"א סעודהעשה
 דגדולה סעודה ועיקר כטובן( ש"ק כבזר מירז' בצררים רסעודר חיתרבעש"ק
 בביהמד"ר הסעודח ונמשכת ים פנה מרם מנחה תפלת אחרהיתה
 חבדחנים נ"ב באו ושאז חוגג בהמון שיתסר ליום לאור טאוחרותלשעות
 תורה ואמר ונץ יעקב שושנת מזמרין והי' כדאתמול שחוקוכעלי

 * כדרכוכהתעיררות
 דפסק י"ע אביית בענין תרצ"ו( סי' ח אג' ונמקי בספרו כותבתהנה

 ולא בי"ד לא גרורים טחג אכילות שאין ד'( בסעיף ישםהרמ"א
 ושמחח ומשתה סעודה שום טהגים שאין האשכנזים במקוימתבמ"ו
 בליל שעודדם והסעודה שלהם רבנן גם שוינהו וכחי שרים שושןביום
 סעודת כי ט"ו לסעודת תחורב לא ומסלא ירד יזם מעודת דמדמת רקפ"1

 אז אבילות ל"ע לחם אירע אם ע"כ י"ח יצא לא בלקח שעשאהפורים
 כדעת לשימתו הולך הרמ"א כי אבילות בו לנהוג צריכין בודאי מ"וביום

 על ט"ו ביום גם מדינא נוהג דשמחח ראשונים פוסקים ושארהמנחגים
 משתה ליום אוהל מהזיקין שאין אותן אבל אבלות טהנ ראין פסקכן

 זלתשס נט"ן אכילות לבטל כזו גדולה קולח לנהוג להם אטרושמחח
 ע"כ ראשיו וכשגי )יקזלא(ההגל
 בתפלה בין כיתש אומרו שחי קדשו מפה נשמע חנסים על לעניןתחט

 3על הקדוש זקית חותת וכמנהג פורים בשחק גם בכהם"זבין
 ואח  אך  תרצ"נ( סי או"ח בנמחי בווח באריגוח )עיט  וי"ע הברכההיכל
 )כנ"ל( פורים שושן בליל הראשונה בסעודתו כי רגיט של מנחנוראינו
 יום מבעוד בביוש לסעורה ידיו נטל אשר שלחט על מחממובין לא'ציוח

 בהמ"ו גשעת הנסים על הובאה ברכת ואיאמד העולם( )כסנחנדשרים
 שאפשר בנחום )ובנתאר חובוצ ידי לצאת פמט שמע ורביט רםבקץ
 ונרמיז בח54ת משא"ב כ, ומצת מ"ע ברורנה המא"ב ספי חצפתישטיף
ביומו(
 חגדולח סעורה עיקר עורצה חי' כשגת טרנס קישה נשחלוכקנז



 ושלום חיים אדרחודש דרסישלח

 גטשכת שחיתה באר.כוה( תרפ"ח סי או"ח בנסרקי )עייו שיחסר אביום
 מלבושי עם אח"כ והסעודה כצחה לתפלת אז וגא שיבסר ללילוהילכות
 ששון ימי טאמר יששכר בשער ועיין היום כע שהלך דים בפ כסושוי"ט
 דשג.ם( בכל "ם קצת ומשתה מעודה לעשות למנהג ורמז טעם ד עאית

 ( ו טיסן זצ"ל קי' ע.י' פורים בשושן נשואין לעשות ),אם ,שיבמךכשיתמר

 טיו"ד דיניפללשיי
 כעל חש"ק אביו סטר עוד ועומדים מוזהרים בפח"ק השוחמיםתשגח

 באם בשו"ב אומנת לאדה ~מד שלא זי"ע תושבהדרכי
 נרקוטים( בסרח ער"ח בנים בתפארת מיין נכרית בפאת טתקשמותאשתו
 ליקח שיא ז"ל אביו ממר ועוד מרביך ועומדים סוזחרים בפה"קתתנמ

 שונה להיות רק העול עליו שיהי' בדי תפלה בעל )א( שהואשו"ב
 ה5 תשובח בדרכ' ז )וע כראוי שיחי' סכים על ולהשגיח יום בכלהלכות
 ו' אות רס"ר סי' שלום אות בספרו רבינו בנר וט"ש סק"ם בהשמטותשחיטה
 דרבנן בס5תא אפי15 ,קיק ש5א בשו"ב נ סיפו תמארת וצבי רע"אעסזד
 י"מ( ע טגהנ טשיםאפי14
 ח0פכחיים בבית למקום טטקום הולך דכשחשו"כ להלכה העלהתתם

 למטה ע"פ ומתהפכה פתוחה עץ של תיבר לפעמים מגיח הכיסויפרס
 כהצום אח"כ לברך יכול דשפיר הכלביס ילקקו שלא לחנן הדם עללכסות
 )מגח"א פ"ז ס"ק כ"ח סי כתב"ש עיין בהם מבסין שאין מדבריםדחוא

 שלח רק להורות רצה לא פמוטות טאוו~ות וושט על שאלחתתסא
 לומד שלא מאבותיו עוד נהוג הי' בהכרח וכשאירעלהביד"צ

 לנמרי עליו שהחמיר דבר על "כשר" לומר שלא כזר ט( )נ טוב רקכשר"
 דפה( סימן  )ועיין זצ"ל יששכר גני בעל ק הנה זקיע היין דאתראמרא
 ואין לקושר יש אצבעות חמוצה להם שיש כעת שנמצאו העופותתתמב

 רגלים בחשני או אחד ברגל אצבעות החכמה עם בין בזחחילוק
 ס.מן דר"ח י1 ע סערוזלי, צכי5ה היענין א( סיטן א סנט שו"תליקוטי
 נ"ת( ס'קס"נ

 כ"ח אוה ז"5( סקאריץ )יהח"ק פנחס ימררש בתוספתא שין )א(חתנם
 ומביא נשמות מקרפ דש"צ כ' ש"צ פי' לא שדשוחט פאורשרקפיד

 נהיינו חטרו ששח ספקום ננסר ואיחא היפוך רשוחם ונחי' 5נשטוהחיות
 סקטדגק רניצ,צות נאמת געור צריה שאינו ושו"ב וכל הקול לשבר הואשבהי'
 שהשו"ב תוחב אנ. שאין שמעהי אתת ופעה ר"5 בנים נידוי צער 15 וישעליו
 אהד 5א כסוני .ווטים רק51ם כי הי' ואם שלסד יהי' או חתיבר לפנייהפ55
 התיבר לפני 5חתפל5 שוחט סג'ח אני שאין ואמר שו"ב להיות רוצח דימרם



 שלט השלום חיים מיו"ד דינים יקופידרס*

 ג' ששהה נבטך פה יאב"ו שהשתמשז מהגאונים המנהג פח"קתתסנ
 בתור רק הטטכחיים כבית ימכרו אין כטים השרי ע'יימים

 ר5"ז( רי"1 ס"ק ס"ט מי תעובד כדרכ' מזד 1 )ע גלאיםאו"ם
 ולד הבהמה לאסור אין המת שכונת של מים ששתתה בהמהרעעסד

 ס" ח"נ )טנח"א לחחסיר שחעלח ומכ"ח מי מכין פניכשו"ת
ס"א(

 לחורות חזדקקו שלא הקדושים מאבותיו שקבלה בפפרו נותבחשמן
 והירוא סכנה ספני ולחוש היתר אופני יש אם אפי' אילןלקוץ

 אלעזר )מנחת אחר לכערה או לחב"ד זו חורמה ישלחו להורותדהכרח
 י"ג( סימו""נ

 אדם יגנה שלא ב'( ,"ט גי' ל ז ריה'ח בצוואת חטבואר ע"דתתמו
 ורטתיו מאבותיו המנהג מעים בנין בו עפר שלא קרקע עלבית
 '"ב0 אות ח'ב )ד"ת יוטיים או יום ם עכו גו ישן אם להקל ל זהצריקים
 מעות להניח שלא צוה רק להקל הורה ההכרח בעת תטר נתיצתובענין
 ממביב. חפקום אח ושיצייט הלז בטקום לישן ושלא מאכלים%א

 שלמח שם בעל הנה"ק זקיף מחוראות חעוטדים סוזחרים בפח"קתתסז
 בלתי בגת ררזכים וכעומדים הענבים לאפור לכאן בבוזהז"ל
 י"1( סי' ח"נ )סנח"א עכו"ם פמנה המיפיך שמא חשש משוםשמירח
 חרד"ל שלא כיון לעת מעת צמוקים בחם ששרו במים ,פננע נכריתתסח

 היין לאסור אין יסים ג' עוד שרו לא ~גם סצסוקים הייןויימשך
 ב"ר( מיס, ח"נ כלח"א )ועיין ס"ה( ממן א ח')סנה"א
 חונבח לא 14פילו שנגע היין לאסור יין בפרהסיא שבת טחללתתמפ

 יין סכמך הוא שבת טחלל שהוא לבד שנתפרסם רק עליועדות
 ע"ד( פי')שס

 וכן אוננארין טדינת פעסמ ב' הבירה בעיר יראים סקחל נקובלהטע
 )וחוס ביונאסלאוויע"1 היראים נשיא ממרכז סאבאדק"אמעיר

 לעשות רברס חארט"ה בקהלת 5'( סי' ח"ו אלעזר מנחת בשו"ת בבאגיםלו
 מפבחיים הבתי הנעלאנע"1 שיספרו נעלאנע"ן קתל עםהתפשרות
 תחת יחי' שהכל ~ושת הבהבנת ובדיקות שחיפות כשרזת עלוהפרחח
 עוד לתם יחי' לא ורבניהם בעלאגין וקתל לבד חירשים תבי"צחשנחת
 ייטהרו ונעלאגען ארפ"ה קחל יתפשרו כחככסוה רק גלל וחלקהשנחה
 הפקידים לאנשים ולשלם מיוחדות חשגהית יצפרכו שלא הרבחבזח

 נצמרים ארט"ח וקהל א' להשגחה יתאחדו ועתה בפ"ע כ"א עי"זרחזו?רז
 עכ"פ תנעלאגען את וגם גדול לרחל ימצאו בי מעלה בזח ישכי

 נחירת בישעי במתק יחגאי %א כדת כשר בשר שיאגלו בזה תיתםנזבח
 וט" צריך ערבא ערבך וחשנחחם ובדיקתם חמעל4נגען זובחיתקלים



 ושלום הים טירד חנים יפיפי דרכישט

 )סי' יו"ד בש"ע רמבואר ע"פ 5רתאהר 5רם רקטור זה ע5 נמטר 5הםוהשיב
 5רמריש1 פצוין אנו שאין כנכרי ד,נו מוסר דישראל סק"1( כש"ךקנ"א

 י, חכימא רשבת תנא כחאי 1 חו5 כש"ס ב' סי' ביו"ר שבקינן וביוןעיי"ש
 רובם אשר הנע5אנע"1 אותם סוטריפ כשאר דינם א"כ כמוסקים ח"ק בליבע",
 מצוין אנו אין ואם וכו' פתוחוה וחניותיהם בפרהסיא שבח סח55,בכולם

 חשש בלי כשרות מאכלי 5רם להמצ,א כ55 טצוין אנו שאין בש"כ5רפרישן
 רמץ כי ופשיטא כי5 עלים ור חיוב או מצות שירי כזאת ר הנ וט.מרימות
 שבסולר רבותינו של ממי עפ"י  מאתם נסלקו שכע"כ כנין סרעדבזתיצאו

 דיעותירט ע"י רכ5ל מן יצאו ורסר ישובון 5א כאי' כ5 ק,י"5 ונם נ"לרצדיקים
 יש ונם ר"ל הכומרים נגהיניהם ש51ל הולכם כבר אשר מ,נים שלהנפסחות

 שלא זרעינו וע5 עלינו שקב5נ1 תרג"מ( )משנח רבותינו תקנות בימול כסובזר
 עיקר וקרוא כור נדוץ בענין טב"ץצ רקרלר ענינ, בשים רנעלאנען עםלהתאחד
 רב"ר דגרי יבטל שיובל סחכידו חשול ב"ר 4נ1 ואין וכו' וכשרותריריות
 5נו" שאסרו תכל מופרי 'מ"ע וצדיט' ארץ נא1נ, רבנים פאזת בסח שלרנדו5
 כפו בפרע בהכ"נ לכ"א ירי' אס גם ד,גיהד ע"י שיתאחדווכי,,

 ברחאחדוה ר"5 היראים שמריות מור 'ניע ס"מ במעמסהראמבאכטעספע"5
 ,מויסותם עצתם 'פר וה' מכבר האניפחקצ'ץ"ן לעשות ,ופו וכאשרהקחלות

 לרביעי רץ נחש ושאם הסינים על ע"א( קמ"י )שבת כלחו"ל גזר שובריווכן
 ע"ר הטלך דור אסר 1עייהם 1כו 1כ1 מ הסיג לבית נבנט ואיה ע"ז טיתנבנפ
 לי ה" 5אויכ,ם שנאתים שנאר תנחית אחק1טט 1בתקופכהך אשנא ה' משנאיךהלא
 וכאחרונים בראשונים הפ5ווחא ככד נודע סינים ישון סר והנד הנטרעכ"ל
 בפכותם שכופרים חם פינים בכלי כודאי ומתחדשים רכומרים א5ו ועב"םוכו'
 שיעשו וו וב רשפים מן באטתתן  מבע"פ שבכתב בתורר ומנחינירםרסר
 ויחוסרו יתאחדו בע"ב זבח עלי בר,ת כורחי רשחיטח גי בעג דתקשרותעמרם
 ריפוד לוהטות כע"ב וח"ז וינו 5הם התקיע חשבונות לחשוב לשכחם בב,תעמם
 יקה15ת הרבה 'סייעו שבזה כינן לזר וחוץ הנ"ל שבת ננט' חז"לדברי

 )רק כשר בשר אוכל המר טעם שבינירם ביי, חגר קר חנפרדיםרנע5אנע"ן

החויר
 ורתק"

 מיוחדה ברשנחר טרובר 1ר1צאהם סוחטה והכגחהם יספ,( יחד,ו
 ורצלר ריוח נקשותם ערך כמי לרם יניע והשנחד ברוביהד יתאחרו אםורנר

 כפי אסור בודאי בא15 וסינים שכת 5סח55, בסמון ולסייעם בנ"ימהוצאותם
 בסי' ,1"ד בטוש"ע דמבואר כפי ונם עיירך תכ"ם סי' חו"מ בש"עהמבזאר

 ונפ בזכריני אמשר אי ות ואם מעליו 51א סורירין ככלל הטה ג'( פעי'קנ""
 אשגם הןענוו"ד ע"' דדבד שינו בדושא ובפרט החדשים גדפיסיםביו"ר
 בזה מהנאותם לתעיותם קור מותר ואיך הוא גן וש"ע תנמר מרינאהאטת

 חבע~ד מקרשי שרוא להרגיש שראוי וסיים לאסור בראיות בזר והאריךבנ"י
 בא ועתה וסריגה מרינה ועיר עיר בכ5 ותחבולותיו גפיתויו בא אשרר"ל

 ע"כ. דתוה"ק גישמירת היראים כח לחרום 11בתחב51ח



 שיא משלום חים נו~.ד דינים יקופידרכי

 מפרי כהטרף להחזיק הלכה עפי' אסור ספרים מסחר * שיש כףתתעא
 ותרגומי טענדעלחשהן ר( )רם דעסויער ספרי כסןמינות

 )טנחת
 כתי"י( פ"א סי' ץ חאלעזר
 מרעפע"ר עשה אם מחומש יותר יבוב! אל המבזבז דאמרינן האתתעב.

 יתר לב!ב! סוחר כות כוציאח אחר ב14פן או לאזע"ז גורלותעל
 ס"א( סי' ה"נ )מנחרףמחומש
 הדש איסור לענץ לחחמיר אין הזח שבזמן להלכת דעתותתעג

 חגחשק אכין סר בשם כתייק( רצ"נ סי' יו"ד )נמח' במפרווכתב
 זי"ע טצאגז חיים דברי בעל הנח"ק ממרן ששמע תשובח דרכיבעל

 "זה בזמן לחחמיר היצמד עלשחרעיש
 כחותי

 ע"כ בחדש
 ע"ז בית ארש ברחוב כלמעוברים שצן וחושבי ח' יראי טחגיםתתעד

 כפי ויותר אמות ד' גערך מרחיקים הם לפניח לעבורוצריכי!
 תהע"ז( שטן )ועל ט"ד( סיטן ח"נ )כדה"אהאפשר
 ית * שעזסן שעוה בכורח יך14ת )א( שלא לעצטו חחמירתתעה

 תע*נ הסחרור רק לתיגור חעלת ~הלכח שלחם דע"זת*ת0
 סי' ח"ב)מגת"א

 על תמם-ם שתלין )טבי,"ן( טבלאות מימכור לחטחי0 ליזהר ישתתעו ע""
 בנ"א צורת שהם שלהם בנ"א וגמרות שנ"ע בבתיחםחכותלים

 הרבה מספר סהטגל*ית שקנח אחד לחטת קרח ואם שלחם ע"זחלילים
 יש רב חפטד יחי' לאנדם יצפרך ואם בדבר איסור שיש ידעשלא
 בחסתו יותר הפבל14ת להחזיק שלא יזחר ואילך ומכאן למוכרםלהתיר

 חסוני יגש אם אלילים של מצפיר חמבלא סביבות שעושיןוהראמע"ן
 לישראל לחתיר יש כזה יפים ראמען נ"ר שעתרה מקום באותואחר

 הראמין שיעשה כהעיר כסותו טוב 141מן דעות אין אם אךלקשותם
 לכרוך פארים לכורך להתיר יש אנל לאסור יש אז כזח במחיר ונסכאלו
 למפרים עובדים ונאין כיק בקלומפי"ר לכומרים לחם הצריכיםמפרים
 בסחרי שקוע הבורכים לבישין הערג השתי אבל בחם קורין רקהללו

 כ"ז( סי' ח"ב )מדה"א רשע לעשות לישראל לאסור ישהפלתם

 שחיה )כעת ברעפוב*ק אשר טאחב"י מעות לקבץ רצו אחת פעםתלעז

 גולפת צורת )סאבי"ר( סאטמענ"מ שקשית טשעמי( סצינתעי

 א5 וכ"ח אית זי"ע( טאאדיץ שפח"ק פנהם 5מררש נתופפהא עיין )א(הטועה
 יחורי שום הי' 5א שאם 5י ותאמינו שוהם ש"ו בבית אדםיסתכן

 גח נותן סטתג5 שישרתן בטח א5א נכנה חי' 5א אוחח שנונים כשעהטמאיך
 ע"ב.וגו'



 ךןלומ קיים היו"כ חוקות תיכוה 1רנץשמב

 במקונח השוכנים אחב"י סברות ושיחי חרחוב בתוך חפרעזידענ"טשל
 זח על מעות לקבץ חושרה עפי לישראל דאסור וחעלח דגלו תחתזו

 ושיחי אחכ"י לפובת שיחי הגם נפלטת אדם צורת ולקוטותטממונם
 כחי"ק( ל"ב סי' ח"ו )נצח"א ויועציו ההסר געיני ולחסד לחןעי"ו

 טו33*פ. חעו3די הזקותהלתות

 בר' העיר ב' אות קע"ח סי' יד( )בכחכ רעה יורת נמוקי בספרותתעח
 שהוא ע"כ פריצות" פמלבושי לזה וכדומה שכתב שםחמחבר

 ל"ש בדבר צורך שיש מעם להם שיש דבדבר כמדע סהרי"קמלשון
 זי"ע  הק' אביו  חי'  זה שמטעם זה על וגרנד ע"כ תלכו לאובחוקוז~יהס

  גם מעולם  פנים נשא ילא  האתרינים בשנים בשרפ לס"א ומוכיחמזהיר
 כינד"ל פטבריק"ס הצואר על לבשו אשר תורח כני ובחוריםלחאברכים

 נלאו ונעובר אווש קורא וחי והלב החזח עד )סחפשבריט( קשרהפניו
 גם סוטי של במטפחת הולכים אם בעלמא כי תלכו לאובחקותיהם

 נטפיי הצואר על הצינח מפני ומגין מחמם שהוא ויופי נקיוןברוב
 שיש כיון ברמ"א ומובא הנו' מהחי"ק כד' תלכו לא ובחוקותיהם שייךלא
 הפאגריק"ס אלו בהטא"נ וכיוצא הצינה מפני  לחגן  מלגוש צורךט

 רק כ% ומגין מחסם ואיט חוט כבג רק חדקח מן רקה שהםבינילע"ך
 וח"ז והנכרים השקצים שחץ בני כדרך להראות בלבד שחץ לצורךתוא

 מחסידות לא באמת וחמה עכתד"ה הנ"ל באיסור ועובר להםלחתדמזת
 לאמור בזה שם עוד והאריך הלכח עפי' רקלבד

 בטספרים אפי' זקנם פנלחין שאין לאותן ראיות להביא חאריךהימעט
  )ןן ט'ף( סו ס ב ה )מנח"ח חסידות מצר ולא  הדין מצד הא)א(

 אזט* אחורי הפיאות אוו ולהצניע לכוף שלא )א(  רביט הקסיר פאודחתנ

 מרגייות זע5ינ אשר ישעי סו"ה 5רר"נ ארגים עמידי כס' עיין )א(הע(עפ
 המעכירים אז המשחיתים גנר כור ישתסע סח ירושלים טהכגרשליט"א

 גחה נדוף קובץ גאריכות ש"ח ע רוקן סדררת פנירם מע5וטמירים
 צריך ברייתא כי' דינא אירו שערא 11"5 ע"ב ב"ו דף בזו"ח עתן )א(תתפ

 5אע5א רשסיעאח תתעין מבסין הון ר5א אודנין נתר פן 5ן5בערח
 דשסיער וכומנא אענה ו5א יקראתי או קרא כיד מתקיים 5או ואי 151האבהון
 ההיונים ועין יענר ור' תירא או ביה אתקיט דיניו מאנין פנויראיה'
 עדיך דא מגיז 5וב5יז( )רפוס ע"ב קסם ד4 תחזר ואתר דפסא ע5 ע'תיקון
 רברין דצ15תא רשטיעח תרעין חתיס'! יחוו ר5א אורניו מע5 שערר5כערא
 ועיין עב"ל יבואו בשר כי עדיך הפלר שומע ביח ראתסר ררוא צ15תי1שמע
 חתות 5י' 5בעיא תריך דב"נ אהרנין השעריו ע"ב קס"ח  דף שם  בתיסוניפנ"ב

 נשג יף ברכזת תחוסר פחד תשושי



 שמג רשלים היים מקואותחלבותדרסי

 פק1א1העתצטות

 כאמרה במקוח לטבול שבאים המתחדשים הדעת סקיי בנשיםתתפא
 שחוא שאומרת צימע"ר בגאד"ע בביתה חחפיפה עשתהשבבר

 שמרחיקים עליהם ולהחמיר לחוש שצריך חגם מהמקוח נקיוןיותר
 שימנעו לחוש צריך אך  לה לחאפר, אם ספק יש וגם סהפבילהחחפיפח
 דבמבעם כיון להם לחמסין יש יכל עייחם כשיחכירו לטבע יבואיגמרי

 חתכה אם הנשים שייעינו צריך אך קפדי אנקיותא הם כנ
 יטבה יניחוה ואח"ז מבילה קודם חציצה עליה ניכר ולאצפורניה
 כתי"ק( מחד סי' ח"י )פנח"אבהמקוה
 אלף ס"ד בתשבורת שיעלה שצריך בש"ע שמבואר מקוח שיעורתתפב

 סי' מקואות ח5' תשובר )ררני במפרו כותב וחצי אבצאותוקי"ח
 בענין לחשוב שיש יל ו הקדושים הגאונים מאבותיו שפקובל ( מק"ד"א
 מופר תחתם כמ"ש לחיטוב ויש כרת איסור ספק דחוא כיון לחומראוה

 אגודל אצבע דשיעור - וחנה בד"ת תתשובח כאמצע קפ"א סיתאו"ה
 צאל"י שיעורהוא

 צאל"ל וקי"ח אלף ם"ד חמקות שיחי וצריך שים אחד
 בנקל לחשוב והנהיג סיבו הספק שיצא מעם יותר ועוד המים שיעורעד
 חצא5יע"ן( מרח בקוים נרטטו השני בצר )אשר מעממע"ר במדת ימדודכך
 ור על ות הכפין צאילען צפדת וגרוהבן באורכן הסקופ דופניאח

 יותוו )ושוד בגובה יחיית צריך כמח יראח ואח"כ כפל הנקראבחשבון
 חנ"ל משיעור יחסר שלא מלבו הספק שיצא כדי דפינכר( סיעומאסרט

 וכיוצא ורוחב אורך מהשיעור השליבות שמהסדין בפקוס וכגוןבודאי
 בדפמתיח יומים שוג בודאי גמילואו השיעור בעבה שיחיובמקום
 שיא חמקוח שנעור ידם עד כי לידע כדי שם שיקבע במסמר או קמןבדף

 למלאות כדם להוסיף מיה למעלה שיוכלו ובם השיעור מזה למסחישאבו
 עוד מניע זר, השיעור ונפי רהב ניאהסקוח לפעמם כשיוטרםבכתף

 צ5ותין ברו רטטעיו הרעי, קצבי דייניו מאדי ביר יהקרבו ר5א גמזאורני,
 חנ"ה ותקונים חוו"ח רברי שהביא ,"ח( תפלת )בשער ימוש"ר בם' ועי'1עכ"ל
 אח רפאוה ש5 שערותיו יכסו ש5א י"ח כתפלת האדם  שיורר זן משעגזטוהיד
 רף שם בתקונים דמעייז ורטב ע"כ דחפור בב5 בזה 5חזדר וראוי וטייםאוניו
 אחודי המיאות יחי' ש5א צריך ההפלה בשעת יפלא אפי' רחקמירא יואחתס"ח
 %ך שערש נר 5אהנליא ללא דצריד אההא עם סחתא נחדא ~את דנקטאונו

 תרעין סכי רדעא מארי אחיזר בחם "ט ראו מקירח יותר יש "תפלהבאיטה
 ש5א אפי השירא אכל תפלתו שיהקב5 מגיחים ואינם צ5ותין בהוןדשטעין
 רתיהוז בקשר נהקשר כאצור רבינו וסיפר שם. שרמוין בסוכן ההלהבשעת
 וקינו הי' יא ראשון בויונ זי"ע סכ,א5בוע יא'ר שרגא מו"ה ההע בהעם

חנר""
 את ויהצניע לכוה רצח שלא מחמת החגאיס ע5 זי"ע שלמה שם בע5

 הטגנות גוירת עפי' ברוסיא רמרעה ניטים אז הי' אשר כפי אונו אבזריהמיאות



 ושלום מרם טשא,ת דינות ורגםשנס

 שיגיעו כרי מיס להוסיף יוכלו אז פסלתה בעת ספנורת למעלחזרת
 ע"כ בפבילרחק סמבורח למעלח זרת לשיעורבנובח
 גשמים מי של בהמיות שם וראה פארינבאד במרחץ כשחיתתפג

 חי' מהנקב יצא שלא חטים שמעמיר ווענמי"ל תנקראשהפקק
 חרת קנאת והנארע לערת! וככח סחט  בקוו הגר מתכותיטל

 הנח"ל מרן שימת ע"פ כי למבול נשים בועכח ילכו שלא זו מקוהלפסול
 מקבל הוא הקרקע לשמש נעשה ראם ס"ה סי' חמ"ד חיים גדורימצאנז
 לתחפת רגים אנשים הארץ כנסת מארבע שבאים מרחץ ובמקוםמוסאה
 כרה אישר בסקוס יקילו לא בודאי אשר ה' ויראי חסידים ובהוכםגופם
 לשטש כשעווי חסוברים כדעת ניסא אם שאפי' ובפרם חיים הדבריננד
 תאסר שהפאבר"ק שכיח איט ס"מ טוטאה מקבל איט הקרקעאת

 כזה מחיאות יהי' אם ואפי המקוה לצורך ווענטיל ועשו צאלחאומנים
 טאיר טו"ה הגאונים עם רב פילפול בזח וחי כזח שעשץ יאסרסי

 מבראדי והגאון ז"ל ,ושר( אמרי שו"ת )בע5 מארנא טטפשאמשאריק
 ז"ל מקראקא ענגיל טסף בכ"ח 1הנא11 אברהם( סחיה שוח יע5ז"ל

 מתקנה אם לעז מוציא חשש בזה שייך דלא באריכות אז ביררורבינו
 סים מקוח בנן וגם גבסים השקת ע"י ואובים מטים נפרטדמקות
 עוד ועורר לזמן טומן בזה לרפות ואין כשירח ופעטים פסהחפעמים
 גדולי חשו' בזח ואגף קורא קול אז חדפים ורביה חששותלבטה
 שאינו סרבר הווענטיל יהי' אם רק אופן בשום לחמשירו 17לאהדור
 ז"ל מיונצדארף הגאון הי' ובהיכם הדור גדולי דעתם וחוו מומאהמקבל
 בשו"ת מואר ז"ל כהשונגוואר והגאון לבוש"מ בעל ז"ל מאד סה'והגאון
 לתקן קול להרעיש מחנט ותונס לרביט שב"ז וכולם ( ז סי ח"דפנח"א
 כתבו ז"ל וברצדי טפארנא הגאונים ונם 'ע דב אליבא כשר שיחיהמקוח

 ועשו קאי וקושמא כזה בווענטיל חששות כטה שיש לשימוץ והודואז
 עלי' סחופה טעץ פוסאה סקנל שאיע מדבר במארינבאד אזהברזא
 בשו"ת בור )שיי, המקוה מחדש והכשירו זחילה חשש יהי' שלאבגומ"י

 רע"נ ס"ק כ"א ם סביאות רי חשיבה ודרכי צ"ד סי' ת"א יושראמרי

 ט"ו(ום""
 תורה תלפיתהלתוה

 חאסת חכפת שלמדו בחורים אפי' לחתלמידים מאוד מחבב חי'תתפר
 נעירימשיב פדרצ"ר )5דגר"ק וע"פ מרע ובסור הע"ח בהקדמתשמבואר כני זו בליהוד ליזהר שצדיך נ'( ש' ח"ד )סנ""א בספדווכותב

 טסטר צריכין רטורחא בעיקבוזא שבזכגיט קדושים ספרים ושאריוי"ע(
 זו חכמח ללבוד וכשרוצח אלי' חורקה שנפשו למי ובפרפ החכמהזה

 שערי ס' כמו החגמח התהלת חמה אקר במפריס מקודם ללמודמהנכון



 שסד דשלום הייט חגרה תלמוד הלביתירכי

 גשמיות צורה מחשכת כהפישת יברג ולא כדי אסונים שוסך וטאזרח
 ותוכחות באזהרות ז"ל האר"י חזחיר וכבהצר ח"ו קושיות או דחוכל
 צריך אסונים שוטר מפר ובפוף וצבע מראה או תמונח ח"ו חטציירעל

 ההשגחה בעניני ופרטים כללים שם עשה כי בו לקרות ואסורלדלג
 ע4 ית"ש מאתו הפרטיות בהשגחה אומן אמונת אטונתיע ננדפרפיות

 ע"כ' להשבח זגעים נחסד הוא ספרו שאר אכל שכפרט ופרט פרסכל
 לסלסל תרבת בעומק התורח עיון של כח רבינו טשבח הי טאודתתפח

 זה עדיף סיגי הרים ועוקר סיגי דאמרינן הא וא( וכ' ולפלפלולברר

 אבל שבע"פ תורה לכתיב אטר וחי' מצוים חי' לא שחפפרים בזמנםחי
 הלכח לברר יוכל פלפולו שבכח עדיף הרים עוקר מצויים שהספריםכעת
 יסורים מרעך גם אורייתא בשעשועי לעסוק ולהתחזק לחזק ה'ודרס

 אופן בועם ח תורת לעזוב ושלא יולד לעמל תאדם על רעדווחרפתקאות
 זי"ע שאנוב הבח"ק טזקינו טג'א 'א( 5 אות ח ח תורר )רבר' ובמפרוכ%
 ועם בעלי הקדישים רבותיי כי אצלו שמקובל שאסר יששכר בניבעל
 1בהעתם כנדרע  )רי"ר( השם קירוש על  נהרגו סנדזלי"ם רובם אשרוי"ע

 אטביהם לפגי האחרון הדין  ים לפני נם אז יקראו לסחר כי וידעובמאסר
 עמק, שלפגיו בלילה ואעפי"כ מיד ידרעם לעבודתם יודו לא ואםהרשעים
 ע"כ קמא בבא במם' מרובה בפרק הארוכים תוס' חיוכתבו
 )בפתיחת להתלטידים הנהיר לשמה ללמוד שצריך הלימוד בעניןתחפו

 דברי 5"ד( אות ח"ב תורה )דברי בספרו וסובא חישיבר(5יטוד
 שי' כונרת דעיקר זי"ע( ממשערנאבי5 )סהר"נ עינים מאוד בעלהח"ק
 גחתמדח ללמוד רגיל יחי' זה שבשביל כדי לשמה השלא לימודבשעת
 היצר גירוי מפני לשמח ללמוד מיד להתפיל א"א בתחלה כי אםלשטה
 נ"ר וקדוש גדול חיותר ענין שהוא לשמה תודה הלימוד לנגדופירעי1
 וכמש"א חתורה שכל ותעשני בליטוד א"ע ירגיל כאשר אך ית"שלפניו
 יוכל אז דשמעתתא חדוותא ליבא חוא אילכיא תיצה"ר על בזוה"קחז"ל
 ליסוד )שבשעת לרומח שלא אדם ילכוד לעולם וזשאחז"ל להטסה לבאויזכה
 )כספד עכתד"ה יטפח בא לישמה שלא שטרפך כד,( זר ע5 יחשוב כשסחש5א
 שיראה לטובה היעוצר העצה חח רגיל )ימיים גישר בנשספות עינים(מאור
 55ימוד עי"ש שיגיע כדי יהתכ5ית כונתי אך נשסה ש5א ש15מד עצט1ראדם
 צר 5כ5 חטאתו סמני בעצמי, שלום אין הרי כן יעשה לא אם כי בגז'לשמה
 המהנאד וכ5 נאות עון הוא הרי לשמה 15מד שרוא 'חשוב ראם ממ"גשיפנה
 ריררות אנקות חיות ני?1, הכגו כפנימיות עכ"פ ויראן יחשוב וחרי שש"גכא15
 נוסד שהוא בעצטו  יחשוב יאס  ואיתו ע"י ח"ו ע"ג ככ55 רוא גי בקרבואשר
 ככה"ג הרי כשסח עי"ז שיבוא כדי בנימורו ועוור משחוקק גו וא נשמחש5א

 ינול מרוחקק הנאת כטס רה-חק מס ,כדיים מהמדוה חמשר כדארוא(



 ושלוםחים ס.4ה ההטת ירה,שסו

 נ רף נפסחים כמבואר פניו ע5 שיפתו שנרפכה 15 פוטב לשטה שיאהימד
 לשטר ש5א שנוצד לירק רעצר רק כן ע5 הרוים כ5 '117 וע"ו שם ובתוםע"ב
 עכרח"ק(? לשכיר עי"ו שינ'ע יה" לבבו שתשתוקסותרם

 ח ל י ם ת 1 כ לח
 לאנשי זירזו אחריו הקדושים ובניו ישומכר בני בעל הנה"ק זקינותחפז

 סכלת בעת תורח בני לחאברכים ובפרם בקחלתםשלומיהם
 שהוא תביט אם יאחר,ם( טוריים חי' יא כי )אם בעצפם שימיובניהם
 כדי וחזקם וזירזה להם והראח אז הפעם ידיחם את לאטן שידעו הכיבר
 אך רסיא דאב דעלי' מצוה דחוף באו"ו כמבואר בעצמם בניהםלטא

 בעצפם לעשות לזרזם ישומכר בני בעל הגה"ק נהג לא הפריעהבמעשי
 לעשותה שיוכל תינוקת בהרבה וטורגל בקי להיות צריך שהוא פפנידייקא

 א'( אות רמ"א טן ס שלם ,אזהבמהירות

 כ"כ מובהקים הכוינם מוהלים שם שיש קמטת ועיירות נכפריםהחפת
 שירצה למי בחסיני מילה טצות זח בשביל לבמל רשאיאין
 להביאו היוכל עד הגדולה העיר של ומובהק מופחה מוהל שלהקפיד

 רע דבר ידע לא חשסיני( )רביום מצוה הרוטר התינוק עם לגשם ליסעאו
 אחרת סיבה או חשה התיעק כוכחי בשמיני מילה אידהי כשכברזולת
 קמן כדין לסול א' ביום ורוצים השמשות בין בע"ש התיסק שנשדאו
 משום רק שמיני יום ספק אפי' עוד איט ורס"פ לי"א או לעשרהנמול
 טומאה מוהל במח יבוא כא אחריו של כיום כי ויודע מקדימיוזריזין
 וזוין מוטחים אינם עירו של שהמוהלים כיון להטחין האב ורוצחומובהק
 סק"1( )שם והע"ב יומים או יום להמתין יוכל בכה"ג עליהםלפטוך

 עוד מלתי שלא אפי' ואמר א' ובא בכפר מוהל שם שאין במשםתתמם
 שום בלי לסול שאוכל בטעשי אני וסזבפח לי ברי זאתובכל

 אבי לחסתין ויוכל מעולם מל שלא חזה לאיש ליחן מוכרח ררןקלקול
 )שם( הח' יום ושעבור הנם אחרת מעיר מוחל להביא שמצלח עדהבן

 לתקן זאת שאפשר חנם הניד עור את וכסתה הפריעח כשהזרהרעעצ
 לכתחלה אמור העטרה לפתחת באצבעותי' רק העורבדחחת

 סק"א( רס"ב ס" )שם ביזם רק לתקע ואיןבלילה

 באופן לסוור זיוע משטביאים הילד ללפות שאין לדקדק צריךהנוצא
 נשים איזה ושהטין כסו לעכו"ם לחתדטות שריךשיחי'

 קשירות ששליחם בנריטת חכר על ויכדטהו משמותבאיזה
 יכמוהו אם תם כנגדו לברך שזוסור ממש וע"ע כחסונת שהםחשליטת
 הנכרים דוגטת וחזא לארץ שיניע עד סרוח יהי' ארוך לבן ששתןכחתיכת



 שמז חשלתםח54ס מילח חלטתלרכי

 שככתיהם להם לקרוא לכוטריהם ל ר תפלהם לבית %ריחםנשטשאים
 והובא 'ח( פ )בשרש במהרי"ק וכמ"ש תלכו לא ובחוקותיהם מעיןוח"ז

 מועם איבא אז בדבר מעם ואין לתועלת שאיט דדבר קע"ח בסי'ברמ"א
 הבנים בגידול לרקדק צריכים כאלו ובענינים האפורי דרכיחשת

 נתכלית חאו"ה טחוקות לרחקם וקמטתם מערימותם גםומלבושיהם
 והעיקר א"א של בבריית בהכניסתם עריסותיו בראשית ובפרטהרחקות

 אבותיט כנהג ששם הקטטת ובעיירות ברו"פ וביותר פולין במדיניתכמו
 ההדשים בדרך לא לברית ולהביאם הילדים ללפף נחגו קדם מיניעוד

 במטפחות ויכסום ויקשרום בכר ויניחום ילפשם הישן כשנהג רקוהגויים
 מק"ב( רפם לבנ"יוכראוי

 'כ ואח וכחוש חלוש שהוא מחמת יחסתין אפר שהרופא תינוקתחצב.
 כיון הבראותו נרום מעל"ע ימים ז' להמתין צריך איןתבריא

 מחולשתו ולחזקו לחבריוע חיינו יסים ז' דצריך ושכדאל הטעםשעיקר
 שחטתינ עיקר שכל גזה משא"כ המה כשחלצתו לו שהי החולהול

 שהבריא וכיון בלל מחוליו ולא חולשוע כהמום רק הוא התיסקבמילת
 ע"כ חמלו הימיר עוד ויוסיף יתן ומה יכלם ז' עוד לו ינתן למזוימזה
 סי' או"ח סופר שגפ בתשו' בזה שחעלח כמו יסים ז' עוד להמתיןא"צ
 ( 1 אות לשםל"א

 אמר והרופא נכו על קמנה ביצה כמו גדולה גועא לו שהי' תינוקתתצנ
 תגיד שלא אע"ג הילד נתרפא ואח"כ כעת חילד למזלשא"א

 שלף כזו גדולה במכה ימלמ לא במעפ מ"מ מהפכה חום לו שהי'הרופא

 צדיכין אך יטים 1 להמתין ופצריכין המה כחלצתם הוי וא"ב חום לוהי
 עפם חום לו הי' לא אם שברקוחו הרופא ונם מהנשים לדרושבכה"ג
 ז'(אות

 שנרלד תינוק שמד לפי לשער ואין רבותי חכי דבת41מיםיען שמנינותי או כחושו על ב"כ לדקדק אין תאומים שנשדו תיסקתתצד
 הסילדת את לשאול וצריכין תאומים ערך לפי סשערין רקיחידי

 וצריכין תאומים שארי ערך לפי כחושים אינם אםוהבקיאות
 תאונתם שסלדו ילדים שארי בערך רק קמנים חמה ואם לזה הדעתישוב
 ח'( אות )שם לאתנח למולם ישבודאי

 חפבור חתך נהפא אם רק לפיל שלא הברית מרת בספר ט"שתונצח
 כמעט אז זח על לדקדק באש אם עיי"ש טרי' שום שםואין

 לחלוחית עדיין יש מהם בהרכה כי בשמיני מילח כוצות לנכי-ייתכפל
 ביום שם( סנזש תריס יבש )לדיות לנטרי נתרפא %א החתך פצעפריית
 פלחו שלפגי כיום התישק בראותו זה על הכצהל יבדוק וכאבנרחשותני



 דפלמך איים 0"יחהלכות אדנישמח

 דבוק חרוב( )על הוא הטבור של מקום ובאותו בלפוט חגור שםימצא
 עוד חיתה שלא קצת חפריי' של להלחותו מפני ליפופו וחגורתלחועלת
 לישראל להם יהטץ " ש ולכדנן ~ליבחר לדקדק שמעת ולאלנסרי
 זה שאין מכ"ש עי"ז מצפער חתיעק ואין רבותיי' דהכי לחו קיםובודאי
 עי"ז מעם,ם( כדש )כמעט פעמים תרבה ח"ו יתבטל כי ובפרט תולינכלל
 שבודאי ולמסוך ות על כ% לבדוק שלא טוב ע"כ בוסנה מילהכוצות
 אי כמראותו ספק שיש מקודם תתינוק רואין אם אך כראוינתרפא

 אם בצרופא לחצטרץ בטבורו לבדקו יש או בוטנו למולו אםבבריאותו
 טפעם עמה הכרעת יש דבלא"ה כיון למולו שלא הפכור עדיין נרפאלא
 "טר ש אה"ב לבדוק יש הנר שנדלח ובין בזמע טמילח לדחותואחר
 ( ט אות לשם אדהי וארחי הואיל לגסרי נתרפאחס

 הראש בגובת מכח כמו לירוש קושי ע"י לו שנעשת תינוקרעוצו
 כ% מוגלא שם אין אבל דם קבוצת שם לו שיש אוטרוהרופא

 אביו מד בנח חורה כגבות ישנה עדיין אך ליום מיום והומרתודעיכת
 ואם הלן הנבשישות על קצת שם לדחוק זי"ע תשובח ררכי בעלהנה"ק
 בבלל בוא אז שם ודחיקתו מישותו בעת שיבכה הייע התיעקירגיש
 כמובא העיטור ובעל גאון עפי"ר לסולו שאין ומצפער לי' דכאיבתיעק
 לח' למולו יש או יבכה קמא הייע ירגיש לא ואם רס"ב סי יו"רבב"י
 כתייק( 5"ד סי' ח"ז )מנח"אימים
 או בזהירות שלא הרבה הטשמוש ע"י נפוח הגיד שנטצא תיעקתתצז

 יכרם איזה להניח הנשים נהנו לפעמים יארע זה אשר כךשעלד
 הקאמיללע"ן קץערט ויק הניד על חמה אוה"ע קאטיללע"ן השלהקודם
 לא ואס הנפיחה לחסיר לפעמים ויועיל שמה ויניחוהו חטאה עםפח"ע
 כההלה לא וה שאין כיון נהגו וכן בזמנו למולו צריכין עכ"ז הנצחסר
 ואם נשח כמו ונראה עב בעצמותו העור כן טלר לפעורם וכן כאבולא
 בין בהידוק חיפב לתפום המילח כעת ליזהר המוהל צריך כןאירע

 אצבעותיו וידחוק ומחרתך שדם העב עור את חשמלאית כיחאצבעזתיו
 עד אצבעותיו בין תאוחזת( חשמאיית )גרץ ושירגיש עד בערלהבהתפסו
 ידחזק זנשלא הערלה עור טהחיל זחיכן הניד משםהיבק

 שתעור יען חערלח מקום היפז עד היסב ירגיעו לא אז בנחזקויתמם כאצבעזתי~
 ושיומרח בכל חערלח יחתוך שלא או בחניך לרגוע ח"ו ויוכל ועפתעב

 נ'( שת י"א ס"ק פס"ד ס'מן שלום לאוח הלכה י עמ'שצריכין
 לחומרא ומזכין אן דירן ח"ע8ק החת שקיעה"ח אחר שעלד תיעקהירצח

 מחמש ביהשט"9 כבר שקיעה"ח דאחר י1ם"ל הדיעותכחיתן
 טצש? בא שלאחריו סם ואם שלבנט ליום ימולו אם בגמע שלאגימל
 אחר דמיד הדיעות למותז לחוש דיש א' ביום רק למולו צריכיןשדיש



  שגס ושלום קאם מקחחלגותדרטי

 הוא בשבת גי בעבורו השבת את ולחת למולו ואסור הוא יום עודשקיעה
 כ"ג( ס' ח"א שלח"א בזמנו שלאמילה
 ליקה הרופאים הוצרכו חלידה קישוי וע"י מש"ק שסלד תיסקתתצמ

 בו הרגישי לא וכסעמ נתעלף והתירק אס מרחם ולהוציאהולד
 השטש בא ומרם חיים רוח בו נמצא שעת אחר הרופת שע"י עד הייםרות
 וצריך חנוף חולת חתולי זה הוי שנתעלף כיון בריא בחזקת הולד חיכבר
 ואמור בזמם ימלוחו ואז בש"ק השמש לביאת סמוך עד לעת מעת ימיםז
 וטלה כזח בעובדא מעשה עשה וכן השמש ביאת לפני למול התימקליה
 רס"ב ס' ש15ם )אות החטה לשקיעת וקודם סמוך בש"ק חתימקאת
 ח'(אות
 וגתיאחטו לידה קינו"י מהמת לידרע ואחר סךד שנתעלף תימקמנזק
 ונריאתו לחיותו חזר פעולות ע"י קצת 1סן ואתר מחיותו ר"לכבר
 וכשיחשוב בשבוע( ר' טים שקיעה"ח אחר כבר שעות המורח כפי חי'וש

 שהי' וחשבתי בלבבו חטער שיוצא היד והקיצו שהעירו הזמןבחזרה
 לם"ס לחורבו ואין ה' ביום לסולו יש עכ"ז שקיעה"ה קודם לידתואיי
 אחר דנם דיעות הנך לספק לצרף יש ונם ביהשס"ש קודם מלךשמא

 חד רק כאן ראין כשרינן לא זה ביחשט"ש עוד אים מרד שלםשקיעח"ה
 לחטתין צריכין ר"ל מחיוהו אז שנתייאהטו עד כ"כ שנתעלף פיתספק
 י"ב( אוה )שם סהבדאותו מעל"ע ימיםז

 לגדלו לאסור יש לבדו הפנים על רק אפי' שנה"ל שסיפוח תיטקהחזקם
 ונם והנשים ממש נעח"ל ואים נעה"ל כמו מניו חי י"מאך
 הלזו מראה כעין הם פניהם הנדמים גם טשפחתו שגני צווחיםטיודעיו

 זה אם ט"מ הנשים שאומרים במה ע"ז סוטכין שאין הגם חתילקשל
 ידית( כורת )עיי, הדיעות בצירוף אז לבד הפגים על רק איםהמדאה
 להקל יש הנחו כל בצירוף רובו וצריך למולו מותר לבד חקנים עלדירוק
 ט" )שם אחר ומינוי בלי בריא זר( )זרה הוא אם הח' ביום בוטנולמדלו
 גערי( הית אם 1"י הקצוין יש ותזי ג מהו א' אות "ש זע ג אות גדט

 כולו במגלח העפרה חוס מיהי מהול עלך שכיח איע בדירותינותתקב
 קודם שנים איזה סרנינו )שכחננו לאלפים נגזולו הרו שעלוכוהב

 מסים חוץ איפים סוושרח יותר אותם וחןל סכג"י החשגון עלו שכברססירהו
 משוך חום 5תם שיש גרועים וגם בקטנים שאירע מה וחוץ ירו עלשנתייהרו
 1נן1אר1 אומני, שעינו  כמחלים צ"י שנימ151 טאותן וכן הער"ח גובח ע5ונרבע
 אלפים ררבר 'דו עי ונתקט דמויה את הטעבביןציצי,

 כמפראי
 וביטבם כגורש(

 טחול בולד קרם הי' ד"א מחול" "נולד לחם קורים אהדר עדים ב"פאירע
 כולה העמרה חופ את המקיף ערלה חופ להחנך צריכין כח שלאמעש
 עצמו טהר חי' והוא מהול בסיד כזה י% למול אוטנת וצריך רובה91



 ושלוםטיפ 5לההלטת1לפ,שנ

 שמאל סיר אערל אצבע וי חצשרן נותן שהי' כזח מהש בנקדבאוטנת
 עליחם ומתח מושך הי' אצבעותיו בשאר ונם זה ובצפורן לבשר עורבין
 אח סביב חותך חי הימנית ובידו חעפרח ש הסובב הערלה עורתופ
 ש5 השני פצר היינו לסטה אבל ההיקף רוב רצועה )והי.נו הזח תערלהחוס

 אצבעותע ובראשי הצפורן וכוה כ~( יחתכו לא השתן לנקב מסוךהעטרה
 שלא הננה הוא הערלה עור קצת נמרוק ועליהם לבשר עור ביןהנכנסים
 ד'( אות לפם חניך לחוךיחתכו
 הוא כי פהול" "טלר שנקרא, חלה-ם באיו מזדתן לפעטיםתתקר

 חילרים משאר קצת לסמה הוא השתנה שנקב הייע לספהכחיתין
 לצומח הוא אם שפכח כרות לענין שאלות וישאלו נזה ירנישעואח"כ

 כי היעצה עצה אז כן טלד שמים בידי הוא אם ונם לא 14מחעמרח
 בחנם ירנט לא אה"ב ואז נקד תוא כן כי סילתו קודם ויגיד ירארהמוחל
 לעיין יצמרכו ולא וכפכח כרות שאיע עי"ז ברור יחי ונם ח"ו קלקלשהוא
 שמים בידי שהוא מילרע קורם בראותם ולמפה חעטרח כנגד חוא אםכלל
 )שם( כשר וח"ז כןטלד
 הדיבור בחלק דסילח מ"ע פקוריך דדך בה' מ"ש ליזהר צריךתתקר

  ולהמיף להזור שצריך שסלו וכמניט האפקורסים בעטן י"ששי"
  אשר הביוןר נמד משיח עקבות  ח~ו ברורות הזיקא שכיח בעוה"ר  כידם

 פנים להם עשאים העם ומרבית וט' נפישאמינן אינחובעוח"ר
 גמעשיחם לב על שם איש ואין זו במצוה בכיטדא נטתםומכבדים
 ח"ו ידם על הניכשלים ע"כ ביותו ונרע בעלמא קוף כמעופה 11במצוה
 עכ"ל חורתן הארורה לכת וו דמצזה נכיבודא יכבד זלא מה ירחקנפחיז שוסי ע"כ המלך במבעת חוצמים אינם כי שם בלי בני בעוןגדילים
 הרופאים בפרם ביותר בומניט נם ללפוד יש ומזה ע"ז רבינו וסייםהקדוש

 הם כי גאסרם זו כסתוח להשתמש חפצים אופר ושבזונינודקמווץ"ם
 שפי' הח' נהפוך ב' )מלבר שימדו לטאתם חוקי עפי בזה ואומניםזהירים

 חוש ית"ש ורזונו הבריה עמו וכרות כשמיא סייעתא רק צריכין ולזחרוב
 כצאצאיו זאת יעשו רמר מצותו ושומרי גתורתו עומלים בשמושררשזמים

 חחשכלח חכמת שלמדד שבזבחינו והרופאים ליראיו( קורש בריתבאות
 נשאר כלבבם בנ"י את תתק המען  רניסצאויד"ם אק בגתיוחטיעת
 העולם חידוש בסיבת בע"כ שם לסדו חשר הכפירה של שרהשערש
 וקט דנדי נאסרו ביודני חעליחם האמונח עיקר* חמכחישיםוניוצא
 ד'( אות רס"ר סי' ושם כרית דם לחפיף צריך סרלתם שאחר פקודיךבדרך
 כשגת( פיכחה בחעתו )שיושב שבזע למחלל לטול תינוק ליחן איןתחקה

 חפפת אח"כ צריך כזה אדם מל ת4ם בעיר אחר מוחל איןאפי'
 ת'( אוח )שם כעט"ם דדיע בריתדם



 שנו ושלוםמסט שלח חיגותללטי

 תוא רתינח( )ש5 אביו ואבי בבירע התינוק של אביו אין אםתתקו
 )שם הגן אבי לאבי קודם האב"ד מוחל ג"כ הוא וחאב"רמוחל

 ל(אות
 הגה"ק זקינו ה"ה החיים כארץ אחשר הקדושים שבגלה רבותינותתקו

 דברי בעל מצאנו וחגה"ק יששכר כני כעל זי"ע מדיטבמהרצ"א
 שטא מפני יחדיו ומוהל שוחט לחיות לכתחלח הניחו לא ו8( זי"עחיים

 ומוספת ההמדים התגלות שצ"ל הספלה 'כ טשא שוחם שנקראדקגרים
 קורם סיער שמדם חי"י כדיתך 5ך זאזטר פס" י5י5 דסדד בכהה ז )עיחיים
 יהכונה עיירו( חיים גי' שהם כמוחין והרגל חמדים דה נמשך מזהדפסח
 עפי"ר וגם לחיים אנות לבית שה הילד שיח" שבתי הר'בכידור

 ירמי, תמניא וביטן ח וא' ברית ע"8( ס"ט )דף כ"ג תיקוןהתיזחז"ק
 הוא כפלח מצות בענין אתאר( משאד )פ"ר 'ח ע בשם בבל"רע1י1ש
 שטילה כיון ולפי"ז עיי"ש התיקון עולם הד"ר שחוא חח' דילךמפיטרא

 יחי' שהמוהל יתכן לא ע"כ מיתח בו נאמד ישא הד"ר משורשהוא
 התיקוו עולס הד"ר סמיר כי~יל  ויופות( הכנטוה )גם לבע"ח סםיתאזטנדע
 שהשו"ב קטנים בכפרים אפשר שאי כמקום אך הכבראים לכלוחחיים
 תגרד רבדי כחי"ק ב"ז סי' ח"ו מגח"לל ר אות ישם להתיר יש ומו"צש"צ
 ( " אותחרט

 היוהד הפיקה( בעת ברכיו ע5 היקר )תסחזיק סנדק אחר לחרר ישתתקח
 שחרב כאולח ברובה שנחגו שלין סנחנ בזה ויפה וצדיקמוכ

 כל אצל פ"1( סי' חיו*ר שמא ביהורא נודש נשוית )יין סנרק הואבעירו
 יר"א רמח בי )אם עניים בגי במדינהיע בעוה"ר שעהגין כמו ולאחילדימ
 ויומצא בכה על לפור יחפוץ אשר סי לכל לסנדק שיכבדו תורח( תצאוסחם
 ר"ל עבירח ובעל נקלח חוא אס גם עשיר ויש הריב( )עי רבותפעטים
 הנדיב שעתן כקש אגורת בשביל בניהם של ויר"א טהרת יסכרוואיך
 )סי' חסידים בם' בנה שתזהיר כמו בו בסנדקאות לחתכבד שרוצףהזח

תתע""
 באהבת וטוהל סגדק אדם יקח שלא ז"ל יעב"ץ להג"מ עוז ובסנדל

 נכורו תלוי הגער תקנת בי ראויים אינם אם הועלת בשב% אואדם
 ואן ז'( 8ות )שם בדבריהט ליזהר וצריך ע"כ עמוהממפלים

 כדי באחטל השרשרת ולדבק וללבשו ושרשרת למוחל שיהי' טיבהעעקמ
 שלא לארץ יפרל %א תלוי האתסס ישאר חחיהוך אחרכשיזרקע

 ות הפעם עוד ר~מכין יצפדך נעלי גי ~אדי, בנפילדע חמכיןיתקלקי

 4,'אעחש ספח ועוד;חן
 קושטיך הקריו כיק, ס-ק רסיס רעע שלום פו זיין לו8עטום שנוק כעשן00
 4ראא1ט~י4 ושלזם שע ע"י טעושדחבווא11ע1



 ושלום חטם ס"החיטת זרג,וגב

 וחלק חד המכין לחיות וצריך ( י אות לשם עוד ישארו אם ציציולחהוך

 ובהיטק חיים בעלי צער דאיכא גבוח כשלחן שמבואר ככוו פגיכםובלי
 בעקרי שמובא מה ~צאה וותק חד השבחר מ, דפצזה מפא טואין
 לכול חן מיודעי הוכחה דיש סדבד קדוש טא' ח'( מעי טינה )דיניחד"1
 כמי בבדיקהו בצפורן אותו בודקיו שאין כיון ע"כ דוקא פגוםנסכין

 בבדיקתו ימצא בודאי לפעכןם ינסח כאשר בע"כ שחיפה אצלשבמנקין
 )שם באיזמל לתגיח אין בודאי הניכרת פגימה אכל הדקה פן רקחפגימה
 לז שהי' אף יון יהי' לא מילה של שאיזמל רביט מדקדק וחי ט'(אות

 גחם השתמש לא מ"מ הקדושים וזקיניו אבותיו בו שתשתמשואיזמל
 היגינה הקתא רק הדש לקח ע"כ הניכשל את יצער שלא חלודתטחשש

 כחי""( ח' סי' ח"ו )סגח"א לקח הקדושים הצדיקים בהםשנשתמש

 חפעם וגילה סרהב איזמל של הקתא רכינו קיצה ימיו בסוףתתקי
 עי"ז ולחמשיך דו"ד כמנין עולה מספרו וחב לאשר בזהורצונו

 ומלך הנביא "אלי' של העגין הברית( מלאן הנביא אלי' וכבזדמלנעשה
 האיזמל טזד סרסר שהי' אחת )פעם בב"א משיחא דיכא דוד הואחכדשיח"
 תאיזם י ע גרופת לישועוה נעוח"' מהזד הנו' בזד"ל מוג בני ם מסיד.
 בגלות בי הפעם ואמר מכסף נעשת קוהקתא איזמל לו חי' וגם עבי"ר(זד
 חכמף על חזה"ב מעלת יה" ב"ב ולעתיד חסד בחי' לכסף צריכיןאט

 יתבי,( בחנ"ה י"ר בסי' לעיל יעיין בשורשך הדיניםויסתכן

 בשר כח התכנים צבת ליקה חאשכנוים במקומות שנהט מהתתקיא
 המילה אומצת לסדו שלא בשבל חוא כראוי לחתוך כדיעפרה

 צער נורם הצבת וע"י כהגון ולחתוך להרגיש דיעה בניואעם
 הבקי לתיטק צעד טרם שזח עוז כסנדל יעב"ץ הג"ס שכתב כמולתיעק
 הצבת בתוך העפרה בשר גם להבנים יוכל בקי ומאינו ולטי בה צורךאין

 י"ג בני גס נערים חרבה כהשלו ראו שעיניו רביט וטתב ע"כהתועך
 גר וגם כולה מחסת אחיו שטרד ויש טדינא תיקון צריכין שהישגה
 שלא ומהם צער הרגישו לא החירעך בשעת כי ואמרו ועט וכיוחאגדול
 חד בסכין החיועך כי ממעם נבר חתכם אם החיטיך בשעת כללידעו
 בעזרוע הצינח וכהמומה ובפרם בלל כאב מרגיש אינו גדול במתירזתוחלק

 אחרי תצנה כשהמירו שרצע ומביניפ יודעים לפניו העידו הצבתמשא"כ
 תחור דם צרורות נתר( דח מ"' בפקומה וחי' בה שגהט בסקופהחיועך

 וחסוהלים הזאת חעשויי' בצבת החזיקו שכבר וגמלות במקושתאך
 א"א חצבוז על לתועך זולת כלל למדו לא כי אחר באופן יוכלו לאשלהם
 )אוח יותר באעו לידי לבא יוכלו זאת בלתי יטעו אם כי למחחזלהם
 י"א( עגה רקד ס"ש15ם



 שצ ושלוםהים מהיה היבזתדרכי

 ואני במפדן באריכות וכתגם רבינו שנהג המילה אומנת פדרתתחיב
 בקצרהאנקום

 גלה' רתינוק רנ5י ימצא שבאם נקיות )טיכ5( מפות סוכו לסורן שירי'טובא(
 ויצמרכו .כחכות מחתרת דרבנו שיזכו ער ימתין ואם כהונוכקופלות

 מיושבת ברעת כ"כ עי"ז יחי' ולא חצייה גבהי יהי' ורסור5 יהמתיןהצנזר
 יכרכם שיוני נג"ל נקיות מטפחות חמ.כ1 מז באמתחתו יהי' ע"כ רמילהבעת
 שלא ליזהר יש ג( התינוק ירגיש ושיא ד 5רנ וממיר רפ"חלה( לעל רגליועל
 הילרים נאי. בור סיורר צריכיז .ביותר המחתית תחת רע כ% מגולה רכיםירי'

 יתמהו ויראהו וכשיפתחו כולו בתוכו סמו, ודגיר ורחב ני51 ויביס סטןשהגיר
 הליפוף את בהדו" היסב שיישרו היינ. ריטב כשי5פפום רר.ב 1ע15'בר5ו

 דחקוחו כאלו נחורו מכיסויו חניר ישא עי"ז רנליו 5צד להגיי מסורחסטפתות
 ע"כ ו5מ151 שע5'1 רער5ה ולשער ה'מב לתמום יוכל. ואז מעם ויתקשחכאח
 והניד לברכיו סמיך רק קשורים שררנלים ריינ. כדאו' ש5א הליפות יראהכאשר
 וישים משולש תמונת על חצי( )ע5 הטטפחת ,קם5 או סלופה חוש ש5ו רכיםעם

 הרה סניכ ויכריך חטטפחח מתחת האבר אז האברעדשעיע מקום עלרמסופ5
 חימב לחדקם ברכיו מהום ע5 הפעם עור 'ברוך ואח"כ בענביו לתחת'תו ערהיטב

 ההכניס נוח שיחי )כרי כזק,פר ולא כ"א( ביושר וששטים )קשורים מונחיםשיה"
 חחיחיך( אחר האיזמל כשיוציא הסוהי בהם 5פנוע יוכל ושיא בידיולתפסם
 רפמפחת מהחת ראפר את כאצגעותיו 'וציא ואח"כ למטר כקשר יקשרהוקם
 וכפאר ב51ט לחוץ הניר יצא ודיחק בהידוק )יהאבד( שיוציאה העי"ויחוץ

 על סה"תיו להגן היטב הרקרטטפחת
 וסטוי

 בינו וכדיל הכבפחח )ויחי' לכיס
 5הפסו ויוכל קצה היתקרה כנז'( לחוץ יצא וראבר פתחתיו ישאר שהכיס5דכיס
 שקושרים המספחת נ( כנו בתחקר מוצנע ונראר מאור קטן ניר רוא אםנם
 ש5 לדיתך מסוך בנגעו )א( וידוא ואינו מהטת ותו כי נוצמד יה לא רג5'1ע5

 יהחזיק וזחיי זריז ש'הי' בתחלה הסנרק את הטולל יביש יזדיר ד(המילה
 יניח אגודל והאצבע ההינוס עגבות החת ריסגית ידו ושיניחהיטב
 וכלופפים )רסשורים ברגליו ויחפים התינוק ברכי חיינו דגליו ע5למעור
 רמציצח אתרי ער ידי. וירפד יניח ושיא קצת לסטר יידהקםיהריו(
 רימב ראספ~ית חוסי פביב שיכרך אחרי עד יחזיק אמפ5גית שכורביןיבמהום

 נחוץ כ(יחתין או ח5ושיס שיד,1 זי, הוא הסנדק ואם הכחלד במהום דנירע5
 סנרה בעצמו רוא ואם ה( כנו דנפול ש5 ררנ5ים שיחניק ב'רו א'שיעם,רו
 ברכיו ע5 מונח חתינוק ואז כנו להחזיר חתינוק רנ5' בצד א' יעטירומוהל
 )ביר עיגו כחה-  לחהיי  שיוכל ערי דסנדק שי יסיט בעד חהינ,ק רייראשו
ח לצד רכרם מצריסרנו( כ  הדעה בישוב צ"5 רחיתוך 1( רתינוק של 
 שאשר יוחד חכרט לצר שיחתוך קונוסס כטון כשפוע י5חתוך )לאודם(נרוק

 רכב עוף שלום 14ת דהינוק הלשף ונשיט שץ על הבו קירצ דהוש



 ישלוף מתם מ.לה היכותזרכ'שן

 שצריכין גיח ג נ רעטרר חיט סדר רפא גן כי יארץ יסטר די,נ, דרנליםיצר
 רוא מטר הצד עד כשמוע ר,לכת דעטרר 1ור דעטרר את רמכטח רע1רלחתך
 ר מי אהע"ז ין )ע לארץ למסר טופ, זויינו רניר בראש במקס בשפועכיר

 ,ריינו זה באופן צ"5 החיתוך ע"ג שם( נה"ב ובשארי ם ס"ק מחוקקוגהיקח
 שלא מדאי ינתר רשפ,ע 'עשה לא אך למעיר נקטה חהיגתר כצד רטכיןלרמות
 כשישאיר אך כנו' למטר דעטרח מעט שם שרוא רנמ ימטר ערער ציץ כטיןישאר
 נרו) כשהביס ז( לייזרר ב,ה נם צריבין ע"כ יכמר זח נם רנשאר רציץ אוכולו

 עור בין ורגמי, א'1 אז אך בשפוע התתוך לדקדק ביותר ן צייכ קטוזהאנר
 ו באצבע,ה למשוך שיקבי מד כ5 ררא,י היתוך וכשיחתכו רכ.ם עור ,ביןהערוד
 החת גוונח ס ודב 1בור1דק נראו' מליפה נחייתי נם א, רער5ה הפיסהבעת

 מרכים ימשיך ש4א א א' כנד ס,שך ות, גר מ גר' ריפוף סטמחת שד,ארמזנית
 סרכים ח"ו ררבר נחתך הי ש ער מראי ייהר 1)פעסים מהת41ת1( מהחת)נם
 )סיבי אז ם רב 5צד מאוסה )גמעם( יחתוך שלא נו ור נמוך בשפרק חתוךואם
 יצטרך וצר קטן חור יהרך ג10 רכים יתרך רניר רחיתוך אחר סירשיסוי

 דפריער( לעשות ייוכ4 לחוץ שיצא עד בספרים כמ"ש משכימר לחתוךתחבולות
 אליו יתדגק במנים חורו בתוך בהיותו הניד ונם ערל כפו יהי' ש'תרפאלאחר
 דרניים לצד נם )חתוך שמוצע ברדד חייך צר,כין ע"ב רמריעה עקרכחורר
 לרשיו( ראשו טצד נאזדך ינו )ח קשה ד"זב טקט "חיח,ך איד ,כיחידיסיט
 כחורר רמריער עקר א5י1 יתדבק ולא רניר 1יתנ5ד בנקל לפרוע יופיאז

 חמורי( פק1רת )עפ"י אח"כ 1רמ,אתו צתו רח בעה ם הגש נםכשירפדקו
 בעת עשייתן סרני יא או מעט רחיתיך כשידי' )משא"ב יחוץ רנירלדחוק
 יטה שביביו( מכ5 לנמדי ומכיסה קטן ברנקב לפנים נמ5 שהניר כיוןרסואתו
 יראו בי לבו קל 'שים 5א ע"ז מרנים נחתך כא15 העין לסדאית נראחשיה,'
 רפואתו כעת דניי ל"וץ  ירחוי  לכשירידיו כרלכהו סדי וידי שיתרפאאחיג
 לרעור נם רק גיבר דגים טמק1ם נחתך אינו  יר רחב תוך דח שנראר ומרגנז'(

 אחר רסבע וודי 'יתר לחתלך לכ"ע צריכי,  ששם חכרם 5צד מהנידופ5טעלה
 קטטה רחיתוך( )אחר נמשך דניד שסביבות ג151 הבים  שעור סידרחיתיך
 נחתך דוא גא15 נראה הכרם 5צר מהניד ש5מקלר מחיהיך נם גמשךועי"ז
  לתוך מדראוה )יותר באמה יחהוך שלא ליזרר צריך אך חכים 5צד 1תחת
 יחתוך 1ח1 כחינאר אי ברולכה ברתחנותו הנוער 'עשר כשחותך ח(  ח"ורבימ
 בשם הד"ט בעקרי שמובא מה יחוש צדיך ואין יהתינו" יכאב זיע ',תרסהר

 בהכתר כל5 שורש 15 ושאין כיין לסדורם דערלח יתת רטז בדרך א'מקובל
 כמבואר רברבר בשקת הערלה ,תפוס ט( דוקא בדרסה לנשוהבכראריז"ל

 משום חברכר בשעת חערלח תופס אינו אם איבא דאיטורא הנר"א אורבב

 רע"ו( סי' )ח"ב תשכ"ץ בשו"ת ריאשתים בברח רוא ,שבן רעובר קובררדוי
 יחפריעת ממזך 5עשי,תן דע,נד כחשום הטעם וכ' יברך חחיחוך בשעתררוקא
 לחפריעח סמוך חחיהור בשקת יברך יכך הפריעה הוא דמצור ומניקרוכיון



 שגר ושלום מטם מלהשיכותדרכ'

 הכוונות יז יחרים הפריעה כפירת עם רכרכח שנסר עצס1 נירנ "י )ירגיגוע"ב
 איו עשייתה כעת כ ראפשר גוה כ5 5ר וכטסוך קודם יכוין טוב חסייהשל

 בכ5 051הר מעשית כזהירות טרור הוא כי הכ121ת לכויו ברייק ב"בבאפשרות

 ויצער כהכונה מחשבתו ט,רדת ע"י קצת חטעשח א! ימשיך וצוייהאפשרי
 כורכת "ן 1רף415 כפה חטציצה אחרי מגרנו רפי5ח רפואת יא( ה"1ההינזק
 0ט,כיים נארע ,אדאפ(ודם ו4ל 0כ1פלת קטגח ברצועך 5רעמרח טחחתומהדהיר
 פתיחים פלסעיח חעטרח ועל 4%( רא וי כויר נקרא א! 611סער )כויר בארבסי

 וכפקח הדם נעצר שעי"ו ופנוסח ברוק ורוא רנ"י כויר בטי ממוכל ג"כ411טע
 ושחים שעות לרחוץ יש רת'נוק הרוחצות ד0י5דות יב( מהרח ונחרטאהחבאה
 יהי' ש5א יזהירו ונם רסיס חום מחמת ררם יתעורר שלא כרי מקירם5כר"פ
 ירחצו יא סילתו אחר ראשון 1ב'ום סלחו שקירץ ברחיצה טא1ד הפיןהטיב
 הת'נו" שישתין ,כעת לצאת ח"ו חדם יעוררו ש5א כריכ55

 רק יטיח א!

 כיזם רק כגז באר בטי מטובי נ"כ חדשח ח1 ,ינ ס5סק5ד שרגיחוחוו6ט"ע
 בגחת דעש,ר סחחת חגא!"ע שי חרצוער את ר תם ברהיצחיהשגי

 יותר טוב או במקומו שם רניר ע5 כמזהי חיש יתכרך בקיאה( שריא)הסילרת
 חרחייה ,כעת מחרש העור ונעשה נתרפא שאז רשליש' גיזם רק תסירוש5א
 יום ואחרי בנקל מעצמו יפול 5א אס ויאופיין משיחת וע"י בנחהתסירח

 רעוע יחזק ונד' העטדח תחח כראי העזר ,נרנ" רמייר שנתרפא כיוןרשלישי
 איינשיטמו5ווער ררבה ימזדו רק רנז' בחנאזע עור יכרכו ש5א סוגחרש
 למיפה לתתיר ש5א 5זהז 1פווהרה בהיאה סברת שאין )בסטנם לייזרר עריךינ(

 ושי"ז זל"ז ברנ5י1 א"ע יחכך ש5א כדי 5כח"פ יברש 541ושה עד סדג5'1חתינוק
 יפעס'ם רפא כאשר עב"! רל! הוהירוח אחרי ,ד( רמואתו ויעכב ח"1 הרםיעה-ר
 רחיצתן בעת 5י!רר סא1ד ן צריג "סו 1רגיד נד51 הכיס א, ועב גס רפד'עחעור
 יתדבק סביבו כסב,פה מבפנים שירי' ועי"ז ביסו לתוך אח"כ יפנים 'פוישיא

 ונם כוח באפן כטיחי ע"כ ,כיוצא לערכה חוט במקום 5דניר רפריעההעור
 גיתן 5כנ' שיזריר יאכיו 'וריר יכחחלה מהראוי מעם שחתך רמזרךכשחושש
 51רחוק הפי.עח עור להדוק ,רמ,אתו רחיצתו כעת שיזררו לפלחיאחר'

 רמוח5 לפני אותו יביאו שנה בן בריותו נם שיתרפא שלאחר ונם רניד5ר1ציא
 רש1ר גרבק ואס לתקן וא"ע מראיי נס51 רוא אם ירשניח 5ביה1 דפוד5 י5ךאו
 ליבור ל"ש לחעמרר שנרבק רביון כמיקדם לתקנו צריכ'ז חעמרר לחוםטצה

 שדבוק רכיו, 'ותק קצה  שונדל 4ן' בבשר מ10דבל בקמן לחכחזיןכהטקייים

 5ה15 כגו' בירו הקלפנו שיחררנו עד דעות יופרד ו5א הגיד יי4 ל4 אזכגר
 וסרר כזר שכא' 5נד לחסן בקל כרלכתו( נימול ראופונח שנפעם ירוע )אםועז

 ויח!,סנו )הכפתור( רעטרד בפטום חניך את השמשיית בירו שיקח רואראום17ת
 בידו ימשוך 3לל( צפורניי להחוכ וא"צ באצבעות,1 הרק הימנית יבירובכח
 או א' כפעם לנופה הסבווך חניד ח5ה )סיעו סהעמרח לצריח הניד ש5העור

 כטיב רעטרה ויתגלח חעטרר ע5 חנדבק ואשיר כמר יקלוף ועיפן פעריםבהפחי
)שמץ



 לשלום חיים מילתחלטת רחבי=ו

 על ספוג להניח או זכוכית בכלי הסקיצה לעשות להתיר איןתתקיג
 בפח חמציצה ולעשות כדינו למיל חבעה"ב יסכים לא ואםהדם

 בפה כוציצח בלי מוהל לחיות עליו יקבל ולא בו תהי' אל הירקים יד4ז
 וא( נסתר ע"פ הן נגלח ע"פ הן נפה להיות וצריך סאבותיט קבלנוכאשר
 לוקח הי' לא חטציצח בעת כחי"ק( כ"ז סי' ח"ו מנח"4 י"ב 4זת)שס
 דם לעצור הוא בפבעו והיין דם להוציא הוא שחמציצה כיון פיו להוךיין
 לעצור הפעולה וזחו חטילח על פיו ידי על יין פחף חי ממציצה אחררק
 י"ג( 4זה לטם "פה ע"י הזילוף לעשות חאדיז"ל דעת וכןהדם

 חום של הקיפה העטרה נקלה יהי' חמילה שאחר ליוהר צריךמעקיד
 נהככור להלכה בנה דהעיקר החריץ עד הניד סטב ומקיףלגבוה

 )ט" גב"י שהובא ספררי חחכמ דברי שדחה על"ז( דף שבת ע5 )כחישור
 כוח עד הסובב הנבוח חופ מעל הבשר נם עמרה דנקרא ביו"ר(רמ"ד
 נובחה רוב טכסה חוי או סופו עד חוח הבשר אורך רוב מבסח ואםחניד
 הנבוח החום רק כדבריו בזה הלכח ואין ע"כ גובהה רוב הוי לא לאוואם

 ואס עטרת אינו סופו עד החום שאחר חבשר אבל העמרה היאתמקיף
 לרחבה מתרחק אינו אפי המקיף הנבוח חוט אורך ברוב חעורטדזבק
 קודש כרית בשר ערלי ספק בכלל ח"ו  חמה השערה כחוט רק עמדחישל
 4ו גברו יום קט, שרש רסקיה בחוט רוטר שינד איד ורישלת שחר)ו45

 זח.' שכאן חותכר וכותורו כך ש'עורם סרל5ס"נז לחבכח"5 כוה רמצ'נוטיעוסו
 עופש מן חזח משך אם יאשי אם גן ע5 וכו' קורטוב חמר מאח ארבעים1כ1

 הפריעה עור אם אז שערות כ' שיעור יחזיק העטרח גובח ראש ערדחריץ
 א' במקום רק אם" ולמעיה החריץ עוסק מן שעד חוטי י"א כרוחבטדובס

 וחנה"ק עו5( ייזי יסעגנ טגוסה "עטרה וזבה דוב גו די אז דק חוט ינור
 מחר"ש מחגה"ק ששמע אמר יחזקאל דברי בעל זי"ע סשינאוועסרן

 מה ערלות גבעות נעשה יהי' צדקיע כהטיח ביאת שבעת זי"עמבעלזא
 כנ"ל סיירי וע"כ וא( עכד"ה כדת גמיים שאינם בנ"י סילתשיתיגו
 כסו שיבא יום ככר לו אחכה )כי זמני' יומא כל מקודם לתקן לחזהרוצריכין
 עשארז"ל חפץ בהם אין אשר יסים יבואו ל4 אשר עד עקרים( מי"גשהוא
 כיוז אז שיעשו חמצות על שכר קבלת עוד בחם שאין הכהפיח ימותאלו

 וי מצות אהד הלך ורבית ט"ו(  אות )שם ככ"כ, עוד נסיק בדדךולשינם
 לטרסת לפניו שברו זקנים וגם ילדים ותיקן זה על אגשים לכמהועורר
 עד כמזקנם אינם אם ימיהם כל ר"ל כרת בשגגת ח"ו נשארו שלאכדי

 8צ1צר סרות לכ"ל השתפזום המחרישים ע" 5,מף חורבן תשוק ל4 "מך5 11ש)א,

צט"ס
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 שז ושלוטחתם סרח הלבותדרכי

 ח"ו לחתוך שלא ליזהר כדי לזה מכשיריו כלי לעצמו ועשה מותםיום
 אחד וכל לחלן ולא הדגוק -( )רצ העור לתפריך כדי רק הצורך מןיותר
 בזחיזחר

 שנראה עד חרבה בשר בעל שהוא או ומדולדל רך שבשרו קטןתתנוטו
 בש"ע דפבואר מהי נראה שמתקשה בעת רק מהי איעכאילו

 אין ס"ס העין מראית טיים ומכאן שמכאן הבשר ריבוי לתקןדצריך
 טראית ספני כשמתקנים רמ"ח( סי' )חיו"ר חת"מ כתשי כמבוארלברך
 לכרך יש גכח"נ דנם 'ל דם הפופקים דעת לצאת אך לבדך ראיןהעין
 רנ"ר( סי' היו"ר אסאר סהד"י וחש.' פ"א סי' קמא טשח דבר שו"ת)עיק
 טבומשאפהט הנה"ק כדעת אלקיט ותיבת השם ולהרהר הברכה לברךכנוב
 המעכביו ציציו כשטהקנים אבל מקום בכל ברכות בספק אלו סכמוז"ל
 כן על סל לא כאלו פרע ולא סל שקיי"ל כיון הפריעה בעורשהם

 הבט"ש לדעת רק המעכביו ציצין מתקן ואם לברך צריךכשמתקנם
 ברכות ספק הוי כשמתקנן כן על בדיעבד מעכב דאית פוסקים שישכיון
 יחד נהתך הפריעה עור נאם י"ה( אוה )שם כנ"ל השם יהרהר אךלהקל
 נכלל ואיט מברייתא טילה חוי מעצמו ונפל שנתרכך או החיתוך עורעם
 ס".( אות )שב פרע ולאפל

 לבדך יצמרך ,טעי"ו חשש ואין יחדי וטותל פנרק להיות שתרתתקמו
 וכן פ"ה( סי' ח"א טנח"א ו' אות רס"ר ס" לטם מיושבהברכה

 יחריי ימוהל סנדק שהי' דגינו עצב.בתג
 שם לטעום חתיטק אשל נכנסים חלידח לאחר שבת בלילתתקיז

 שניר כשן שברעת שני שיש והיכא בש"ע כסטאר זכךונקרא
 לחבראוווו ימים ו לחטתין וצריכין הילד שחלה או מיד שבת לילבתחלת

 בפמ"נ וכמובא שטלר אחר הראשון שבת בליל השמחה לעשות ישאז
 לניבול וצרח ישרוול ומנחג מק"מ( בפיז תצרר סי' חייםאורח
 ~וד בתחלת וכמבואר- חסוד ע"פ מעם נזח ויש וכרי אצלעדשים
 ל"ד( ל"2 אית לשם ז"ל טבוטשאפהפ לחנחנך ק"ד( )קפיטל תחליםל

 נשכשפ ותנ"ך שקורין ח' בליל מעזדח לקצפות )א( שעהנין מחתתקיח
 שחג' ,"ל תנוזר ישקנ לר' חסילה בבסי לו" מערחט
 השסעי וכיום תזריע פר' תגחומא מטדרש לזח טסך שנותןמהראשונים

 מוציאק שחן חטצות אח ישראל מתבכין כטח וראה בא ערלתו בשרימי
 תומהה לכם תוסיף אני אף חקג"ח ארל חטצות אעם לזבנג כדיחרבח
 מכאן ינילן ישראל בערש אדם חשביי שמחח בה' ענוים ויופטשנאסר
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 הצלום תשם מילההלכותדרכישנת

 מנדנים ובמיני ביין ומשתת שטחה ששה ברית בעל שמיני אורנחנו
 כי עיקר לטפל יעשו שלא לדקדק סיים אך לזח תבלין טחן ורביהעכ"ל
 רק העיקר נשכ"ט ובנ"ך וכליל ביום*1 לעשות צריכין חנדולה פעודחעיקר
 סכין ברית למנעל ליחן נחוג והי' 5'( אות ישם דתיטק אצל שםללטוד
 חעיס וכמנהג חמילח שקודם בלילה התיעק ראש תחת ליתן מילחשל

 לביל אחר סכין לקח רק אז סכין באותו מל לא שפעמים לרחרחשחוא
 רס5ח( ום ב בטי שבה ננד. לובש רבן זאב. היעדאח

 גשם ב"ר( לס"ק גש"ך כמכה"ר לשבח עליט שדם התיעק טליןתתקיט
 לגיח 14 לביחכ"נ חתיטק לחביא תשא"א מנהניםחנהות

 ואומרים בגהכ"נ עלים פטירת לבשל אין אז וכיויא חקור ספניהסדרית
 5"ט( אוח )שם המילה אחר הפעם עוד עליט חתיטק בביתשם

 -הי' שהכסא '"נ( אות כלח )במצוח פקודיך בדרך דמבואר האהעעקכ
 ע"כ )ועי,ו לסנדק ואהד חצניא לאלי אחד כשתים תראהחלוק

 של הכסא רחגה שהיתה רק זח על הקפיד לא רבתו עי"נ( י'בריח
 פניו עומד סי' והמוהל צפון לצד קודרו לארון טמזך העמיד חנביאאל"
 ריחש חי' יתד וסנדק מוחל רביט וכשהי' למזרח חי' חתיטק וראשלצשן
 לצד הכרס טזנד יכננו( וכיד יסיט עובד לתועך שיוכל כדי לטערבחתיטק
 בבית חברי"ם וכמכי' ח' אות תתקי"ג סי כנ"ל ההיטק שלחרנלים
 שיחי' רק חכסא תעטור מקום באיות הקפיד לא או בבירס"ר( יאאחר
 כריס עם מפסלות ג' העמידו רחבה כסא הי' וכשלא חחלתותנגד

 אשר ת"ח לפניו ושסיפרו הביא מ"ב( אוח )ח"ו הורח דברי בספריתתקכא
 )בו פהצידלאווצי זי"ע דוד נתן מו"ח חמפורסם הח"ק אתזכרו

ח""ק
 להיות געירו ההד כשה" דקדנס( דידה" ב, יד"טזא5 סו""

 5ביהטד"ד( אליו חילד נחביא אפשר הי' ש5א הקור )בשת מילה בבריתסנדק
 לילך רצה לא והוא קפנים במבוצעת הדרך לקצר ארע ההולכים לוואמרו
 מקור שם טתן ורביט חטצוה כבוד כהוום והשוק חנדולה רחוב דרךרק

 מעלה חסכנה בשעת ושלא ע"א( רה )שבת דמילח ר"ל מירקלמנחנו
 עיי"ש סלוח חיבוב משעם כל לעין בשוק בנשאו מילח סול "יזמי(לסכין
 בפרהסיא וישאהו שיגלה כמה להמילה כלל צורך בזח ראין פשופוהוא
 נודל כקיק כל לעין לחראות הנדורה מצוה חיכוכ משום דק ז"אנבהק
 '"ב( ס' 1 וש רנ"א כשעת דיקי' נרות הי' ש תקפיד )רבינו ע"כערכה

 לשטונח הנימול ברוך הבא ברוך אסר התיעק כקצווכיזעו717קכב.
 ואפי' בטט"ם( ג"כ ועיין קכ"ח סי' דטנחינ ~מפר סאבורוקם)מעורו

 לשמתה הניכצל ברוך נ"כ מביט אמר בזבתו פילא ניכשל התיסק חיאם
 אז נקרא א"כ בריאתו מעת טע5"ע יסים ז' שצריפיו בין, פשוט סעפו)ונדאה

ניסוי
 מלטתה(

 ב התקי סי הד-(



 סיס ושלום חיים סילת "יטתלרני

 דרכי בעל הגה"ק ושאביו ס"1( אות ח"ו תרה )דברי בספרו .כותבתתקכנ
 שמביאים בעת לזמר שנוחגין לאותן כמשוד הקפיד וי"עתקצבה

 בריתי את לו נותן הנני עד וכו' אלעזר בן פנחס הפסוקים לסולהתינוק
 התכלית רק לקנאות או ענין ואין ז"ל בכחאר"י סקור שום לו שאיןשלום

 בהשכמות( ש15ם אוה ן )ע' הברית בעת החסדיםהתגלות

 זכור הנביא אליהו של הכסא זח אימר למול שמתחיל קודם )א(תתקכד
 בא אינו כן אומרים 1 א שאם יעקב תלעת בשם במט"נ! 1 )עלנדב

 אליהו עשיתי ומנתיך ה' לישועתך שברתי ה קייתי לישזעונך"שסך
 . ח לישועתך שברתי וסמנני יטי על עמוד לפניך שלך הנה הבריתסלאך
 אמרתך על אנכי שש זאת( שנ.ת תעם שאומדים בטעם פק,ד,ך בדרךיעיין

 הבחר אשרי פכשול לסו ואין הורתך לאהבי רב שלום רב שללכמוצא
 רביט אומד והי' היכלך קדש ביתך במוב נשבעה הצריך ישכןותקרב

 שהקהל י"ב( אוח לשם נספרו וכותג רם בקול הנ"ל הטסהכל
 מ"מ כ, שטהגים ראה שלא כהב שגד"ם הגם וכו' תבחר אשרייאסרו
 לבן ונם שם להעומד לאוסרו שהחכיר לך בפר' חווהר לדעת לחושצריך
 ידלג אך וכו' הכמא זה הנוטח כל לוטר ג"כ צריר טסזר שאינו כיוןפנוי'
 לאמו חוח השד את קיים אבל ונר עליך ואעבור עד ובו חאב ישמחהכ'
 )שם( לוסרצריך

 אבי אם ואפי' תמילח על וצוע במשתיו קדשט אשר סברך חמלתתקכה
 הרמ"א )כרעה כך הברכה נוסח נ"כ אוסר בעצמו מוחל הואהבן

 להכניסו אקבצן האב מברך לפריעה הערלת חתיכת וביז ב'(במשיף
 על הברכות שתי יברך מחל בעצמו ובשחאב אביע אברתם שלבבריות
 אבי אין ואם ( נ אות )שם תפו"ו כדעת החיהוך קודם ההכנעאהטילה
 ורביט סוחל שהי תשובח דרכי געל הנה"ק עהג הי הטילת אצלתבן
 החיועך קודם נ"כ לחכנימו ברכת הסברך הוא שהי' בנה אחריו בעהוא
 בעת התינוק של וקע שם הי' ואפי' אחר א"1 סנרק והי' והגםוכנ"ל
 גקוחוא ובפרס האב במקים עומד דחב"ד בזה הפוסקים כדעתהמילה
 שנים שם חעוטדים לחכניסו ברכת ואחר ח'( אות )שם מוחלבעצכם
 טוביהו ולמעשים ולתפח לרירה יכנם כן לברית שנכנס )א(כיפה

 בן ע לבר שהכנסחז כשם הנ"ע וטור ררמב"ם 13מח הנה )א(תתקכח.
 פסוק קהלת רבת במדרש יעיין טירח בר5' נ""נ נ"כ המקתכסיסנו

 ובאב,דירם ובדשדש רטילר ר"ל פרק רנמר' טפח אבל הנ"ל בנוסה מדתשת
 בנמר' רב"ח בהגרת ועי'1 ובש"ך בטו"ב יעיז ריר, כגזםח וכו' שנכנסכשם
 שרביא שם חדא"ש ע5 נתנאל בסרבן הרי, שיתפסחו משם ושעדם וברא"ששפ
 אין או שם האב אין שלפקסים 5פי שנכנס כשם הנוסחא שעדיף הש"גדבת
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 תתלוםאים מיוה הלכות דלכיש"

 פלוגתא. בנה שיש כאפר מליתנה פוב ושהר בעפר יתן חערלחתתקכו
 כדי במהירות מידו הערלה יזרוק יחד ופריעה מוהל הואואם

 וברוב הכמא על זה ידי על טפלת שיחערלה הגם מיד הפריעתלעשות
 כי עפר עם לחבלי מיד מתנה אין אם חסרון בנה אין הארץ עלפעפים
 לערלה לאשדאה דצריך ע"ב( )ררת פקודי 8ר' הזוח"ק לירון מקייםבזה
 טגיחים זאהה"כ לחוץ ורקה שטק1דם שניהם מקיים הנ"ל ובאופןלחוץ
 הערלה ליחן ג"כ צריך ממזר וכשמלין כ"א( אות )שם ע8ר לכליאותה
 "א( אות לשם ווח"ק התיקוני דעת הוא ושכןבהול

 בט במילת שהחיינו סברך שהאב שם שחטנהג ישראל בארץתתקכז
 אחר שהחייט לברך יש ז סעיף בש"ע והמחבר חרטב"םכדעת

 מוחל בעצמו האב ואם לפריעה הירכך בין האב שמברך לחכגיסוברכת
 חתיכיך קודם ולהכניסו המילה על הברכות שתי לברך כמו"ז לדקיי'
 עי"ז )דזדי להכניסו כרכת אחר שהחייע יברך לא ההקב"ה( סי)כנ"ל
 רק דאיע סייעם המריעה אחר רק 5חיחור( הטילה כרכת כין נרולהפסק
 '"ח( אות )שם דוקא לעשייתן עובר ש"ש ונהנין שמחהברכת
 )ואח"כן חנפן 8רי בורא ומביכין כום לוקחיו כרלה חברית אחרתתקכח

 וה ידיי ע"ב דקל"ז שבח י"" )ע"1 ידיד קדש אשר אמונחבא"י
 תידירי נא אשירח 5ך לר בזורר 1 חני אברהם שזה ר"ח כשם שם ובתום'יצחק
 איכר במדרש נוו"ח ועיין לע5סא יפוק 5א ער יריר ואקרי יריר רחף יצחקדא

 באות חתם וצאצאיו שם בשארו ותוק טבטן בכיחי( לירידי מח ע5מ"ש
 בפתח )הצדי' שזח צורע חלקם חי אל זאת )א( בשכר כן על קדשכרית

 ול' וה על שם 1סהב  ע"כ גפהר בלשת אלא  נובח  נתרוו יוסד א"א א"כ אביו
 אב5 לברית הכבנטתו כשם לברך ראוי בעצמו ס5 רבן שאב' רבאםנראה

 שנכנס. כשם 15סר ראוי אחר ע"י לברית נחנט ה" א"כ אחר ע"יכשנ,סול
 עכ"ל נםתר ב5ש1ן לופר אנו נהינין מש"ח אחר ע"' נכנס פיסים שרובוממנ'
 פ"ם ברכזת בירושימי וכ"ח לא 1ת1 ויתופח ותורח הגירסא ששם בה"נועץ
 דירן ונוסה ולבעש"ט ולטשות 1לח41ה יחורר חנירסא נאון ע"ע ובסידורר"ר
 דדברים בפי רבינו מ"ש ן וע' וסור ושא"ש ורטב"ם ף ברי'חוא

 מחסר כררך ש)1ם( אות ק5פח )ביקדסת~
 אומגיא בש"ך ועי'1 ,ח בשבר בסידורו נאו, ור"ע ררי"ף נ,רסת )"(תתקכת

 להציל ח5וע יהא חי א5 זאה גשור כן ע5 כהלת הלכהז טהרהנינשא
 נעיון מובא 1"ל הילדעסח,'מער פחר"ע הנאון תוצאות נרולות כהיכותאנ5
 פאר בתשו' חרמב"ם ונוטח לקרושים כיו'ת כפת"ח( מ"כ צוח רנירגיוהפלל
 בריתו לסל טש ולא וגו בא"י נושחת וגו' לרכיל לקרהש'ם כצו'ת)בפה"ח( צוי צורנו לעד תרקנו חי א5 זאת בשכר כן ע5 קמ"ר ט" )אגמפסרדם(דרור
 קורש ורע ירירזת להציל )כפה"ח( צוה אכודוק-ס וניהמת נכשרנו שםאשר
 ייירוה קרש זרע להקיי קדש ברית "באות טכ"נ סי' ח"ב המנהיג ונירסחשארנו
 )כפת"ח( צוה ח' אל רנ'רסא ט'לר כח5' לך 5ך פר זוטרתא ובפם'קהאשארנו"
 קיזז שם שבת )במסג' סופרים וברקרוסי צורנו הלקנו גרס ולא וגו'5רציל"



 שמא רילומ היים ס'לחהלכוחדרגי

 שפ אשר בריחו למען משחת קארט ידידות לחציל בציר"י(ודוי"ו
 ולאכר לאביו ה( הזה הילד את קיים או"א הברית כורת בא"יבבשרם
 א1סריס 5יע )וביתום האב ישמח פלוני( בר רפיוני בישראל שמוויקרא
 אות שם שיום אות עיין אי"ח בשם בב"ר בב"י כמ"ש וכו' בנ"ע האבישסח
 ותגל ואמך אגיל ישמח ככתוב כסנה בפדי אמו ותגל חלציו ביוצאט'(

 לך ואמר )0 בדמיך מתכופפת יחרחך עליך ואעבר ונחסריולדתך
 צוד דבר בריוץ לעולם זכר ונאמר " חיי בדמיך לך ואמר חייבדמיך
 ליעקב ויעמידה לישחק ושבועהו אברהם את כרת אשר רורלאלף
 שמנת בן בנו יצחק את אברהם וימל ונאסר עולם ברית לישראללחוק
 הות חסדו לעולם כי מוב כי לה' הודו אלקים אותו צוה כאשרימים
 הקהי )וט חסדו לעמס כ' פזב כילה'

 שאיסר בשעה 1כו הודו אופך'מ
 יכנס כן  לביירי שגבנם  כשם יחי גדול הקמן זח לו( פלוגיהסירך(
 ונוחנין  לההינוק  שבירך מי עושיו ואח"כ סוביס ולמולשים ולתפחלתורה

 וט' חי" אל טוב בשכר כן ע5 ק"ג משנת פינבען בת"י מש"ס מביאע"ב(
 וגודמ כציר הב"ת אך "צורנו" תיבת והסר ?וה ח5קט חי א5 שפנינוזבש"ם
 שאסר כסו בפנים כמבואר כש"מ ורטסח ?ולט "יקנו תי א5רצ"5
 ר' דל' פ"מ ברכות ובירושלמי הי"ז פ"1 כרכות גתומפתא חוא וכןרהיט
 רצר' צ,ד 15מר הצריך כתב כשבת שם הש"ס ברנהת יעב"ץ הגאוןורנר

 יומר שדיריך סק"ד רס"ר סי' הש"ך בדעת רפא בקם"ץ 1ח1י"1בהירי"ק
 בחירי"ק צור שם פרושו 5פי אנדוח בח"א מהרשיע רעת נראה וכןבפת"ח
 ומר שצריכים גאון האי רב כשם סילד חי' ד' ח5ק רעטור בגעל מבוארוכן
 עומרים רבים הנ"ל לפי אב5 בהירי"ק נאון ר"ע בסיחור וכ"ח בהירי"קצוד

 הלכד נ' פרק כטלר בהלכות ררמב"ם ועת וזח בפת"ח לומד שצרכיםבשימה
 שם ביו"ר בפ"ח ועייןנ'
 עונין וחקה5 הוה חייר את קיים אומס שהמברך מבואר רבתאבתניא)ב(

 'ה" נרגל אוסרים והקהל המברך שאופי הקטן בנה ובן ולאמולאביו
 ד' איה נהתה יקטן חנייו נ,  שעלוה חטנהנ בתפשם 5א אךעיירה

 בט1"1 ומובא בב"י כמבואר התינוק כמי יין טתנין חי' בדביר כשאוסר)0
 קורם התינוק בפז 1 ' יית, כתב גטה והנה 5ו" הטעם טחבובאגורתם

 במי י'1 כיהן שלא נורנין שאנו שם זר על כהב רכ"' 5 רי5ר את קייםאו"א
 רברכית אוסר ר1א כשהי' רבינו אצ5 וראיתי עי'"ש הי' בדמיך עדההינזק

 חברבות לומד אחר  בשגתכבר אבל חיי ברבריך קודם התינוק בפי חיין  גהןלא
 שאמר  סורם נס פיו  לתיך לחינון  תת,  חביבח סכוט יין בח?בעי רבינולסח

 גאיבעו ייז נ"י רי'נו נחז היי להמייך המברך וכשחניע חיי  כרגייךהסכרך
 ריי, 'חן ,והכצרד רפחיןילא

 אהיטי ושל לפיי
 נוסח וכ"ט חגאחוים ובהרחץ האששצ,ים סידוזץ נומת חוא חנ"י כנוסה)ר(

 לשורד יסגם כך יבריח שנכנס כוום יגדלדו אלנקם חרטן פלוניהאבודרהם
 ר' סי' סויגה ה5' הלאט ובשביי' אבק ונאוצר 'ה"ר וכן ולכהגשוט יחפהומצות
 בריח ישראל 5הק ליעקב ויעמידח ונמסד וגו' וימל תאפר מלרתך ותגיהסיום
 יחי יחי' נדח הקכק חתי חסרו 5ע051 בי שופרים( )והאחל טוב כי לת'הודו
 חף בדמיך פ כ עוד לכפדל גהעת מש נהג ולאי(



 ושלוח חים הייההלנות יהביש"ב

 שומעיו ראינם לתינוק שמתנין היין ולעני, קפנים לנערים לשועתהיין
 רביכן ודעת פקודיך גה-ך ועיי, ר3יא5 חמור כשם כפה"ש סיח עייןחברכח
 כשריס לשולוה 3ותנש המאומות שבכל ווכהג י"ר ס"ק הש"ר כדוח בזחחי'

 חכום על קדש אשר ברכת מברכין חי אז נם ביו"כ ערלה יכשהישניע
 הי' בכום והנפשר הנימול לתיטק ה-ן ליחן שנוחגין בזה הרמ"אובדעת
 תדע"ז( עיי, )וכס"נ הארץ על אה"נשופכיו
 דכיון וכו' קדרם אשר ברכת יברך הבן שאבי טחגין אין בזמנינותתקכט

 לאחיו הזם תילד את קיים ואמו הילד לאצי כברבה,שממיימין
 ובו חלציו ביטש חאב יוקמח פלוני בר פ' בישראל שמו ויקראהמעמו
 חבן אבי שיברך לעשות אין ונם עצמו על חאב וניאמר יתכן לאוזה
 לושתיי' בפה"ג בין הפסק דהוי אחר יאפר שמו ונתינת חילד אתוקיים
 * סק"ח( רס"ר סי' ש15ס )אות חברית בבורת בזח העירכאשר

 ח*ת"ש כדעת כסחט הי' יוהר ז9 ג וט למול תיטקת ב כשחיתתקל
 וכו קליט אשר ברכת וכן בפה"ג ברכת לברך טעם דרכיכשם

 שגידך וסי כזח( נפק"ם אין ר' או )ב' הילדים סילת ואחר בפ"ע כ"אעל
 וגו' העאל חמלאך ואסרו זה אצל זח יהד חילדים את העמידו אזכנהוג
 בחררי יטדוע חוח שתסגהנ ט"ו( ס"ק רט"ה בסי' שלזם זעת במפרז~כותב
 זי"ע אבותיו ואנות מששתיוקודש

 חמוחלים שנחס י"ב( סקיח רמ"ח )כס" ברמ"א שמוחא המנחגהתקלא
 פיפיות וחרב בגרזנם 4ר רוססות שנאסר מילת ביוםלהתפש

 10בא מ"ג )מ1' מינץ סחר"ם תשו' וכדעת כך חסנהג אין בפח"קבידם

 הילד נכדו את רביט שסל כצלח הברית וביום כ"ז( ס"ק שםגש"ר
 בסריגם אל רוממות פסוקי דזטרה בפסוקי רכיט כפנן חי יטיף יאריך)ר
 טדיטב מתרצ"א חקדוש חנחון זקיט כגחנ לקיים וההוא ואמדוכו'
 גוברי לפרש בזה שכהב מר )1עייז כך שנהג יששכר בני בעלזי"ע
 כך נהג לא ילדים שאר ואצל 5ברי"ס( זה זנך שייכות 5"ג אות ת"רחורה
 כנ"א רם בקול פסק אתר פסוק הקתל ואל"כ השנהל וכרות אמרורק
 קכ"פסי'

 וצריכין רין בבשר מילה לברית סעודה לעשית ליזחר ישתושלב.
 גשמחח לעשותה זו בסעודה אומץ לחוסיף ולעודדלהתאמץ

 רבתי ובחנוף ושכגס כשם כשמונח ושב לשבעת אח יחא ~אמו סאניודלף
 אוסר( )המכרך יחי נדח עסיס( )וחקח5 ח"ח פ5ו3י אומר( )הגוברך צירסי'
 )והקהי הילדיחי

 )1תקה5 לשבעח אא יהב אהמר( )הסבוך 61*מ1 לאביו עכימ(
 עם לשבעח אח הכרחש וטת עיירך למקונח ונם )וי"א( נשפנה ואבעונים(
 בוותר יהתג-א לשם האובלי של זה לטסה מפך ויש נזם 5שס בשביללאומדנה
 פיעד חח פ-' זהשרהא בפסיקתא נ"ל המין ה' באט ח' סיטורשוב



 שסו דקלום חים מ.יח חיבותירטי

 אשר בקדושתה כזה טצוה לפעורה לה ערוך אין ,שכטעמ לבבוטוב
 כסיבן( יששו איר"ע רעמים נם דיא חתונר סעורת 4' העמים פןהגדילנו

 רואות ועינינו גכמנין הבאה ופת משקה בטעט עדשים עם כהמוןולא
 מדת יצאו כמעט ובנותיהם בניחב כפרט אחורנית והלכו מחם שהי'מח

 ה"ז המרכח וכל בשמחה מעודה עושה על ולשבח להדר יש ע"כיהודיה
 מצוה גל שארעל א( ע ק"ל )שנת נמקוטו רש"י בדברי זכסנוארמהתבה
 'י פירש בשמחה אותה עושין עדיין .כ. מילה כגון בשמחה עליהםשקבלו
 הגוזר גרשום לר הסילק בכללי הוא וכן עכ"ל משתה ופעושיןכשמחח
 הסעודה אצל הוא )א( בשמחה עושה שעדיין שארז"ל השטחהשעיקר
 שאם אמר וי"ע ד'ת בעל והגה"ק 11 הצוה בסעודת זמיחת לוסרויש

 המיגר )כי פרנסה להטשיד פסוגל הוא בשמחה מילה ברית מעודתעושים
 כ5 באים עפשם היסוד תיקו, והוא דפרנמה שם יניא בחת"ר רמצוהרוא

 כ5 שם רמי5ר בפר"א עדשארו"5 הת"ד ס"ת שסח אך והיית ע"כרשפעות
 רסון הוא כ ע סילד ור בשמחה עושים ן עד' בשמוח עלירם שקבלוונצוה
 ואצל כ"ט( ס"ק רס"ר )ם" שלום גאות עיין ע"כ( שמת אך והייתכס"ת
 כמנהג פפח( של 5ז' )ניוצר ליבשה יום הפיוט לזמר רבים ציוח זומעודת
 ז בבחט' מנגנים תיו לברי"מ הדהמן הרווי גםהעולם
 הנדפם בפסה זכו לשטך נודה אוטר ה" לגרי"ם בהם"ז קודםתתקלג

 בביהם"ו לומר שנוהגים הרחמן ובעטח העולם ובמנהגבסידורים
 אלה שלש אם פסולה עירדוע הלגב ורב הירא "איש שכ' מילחבטעזדת

 תטסחא יותר שטוב 5"ט( ס"ת שב שקוס )אות כטפוף נזרום לס" יעקושלא
 הירא איש זי"ע( טד'נוכ מדרצ"א טהגהאק עוד שהוא )ואוסרים בזחשהקמע
 לה" יעשת אלח שלש אם ועתה סמים כקמורת עבודוע ירצה הלבבורך
 חטד"י( בטרד שנדמם ),כס. כאןעד

 החמה למרקיעת ובמוך קודם למול וצריכין בשבת מילח כמיחלתתקלד
 צדקתך לוסר אין אז סנחה תפלת אחר תתצ"ט( סי' רנ"5)באופן

 מק"ש שם שיום )אוחבמנחה
 תפעם עזו בנוקד הכריח לאחר גם להזדמן שאפכפך גדולה בעירתתקלח

 הדם מן האיזמל בשבת לקמת פתר מפק דחוא הגם א' ילדלכול
 מזרד קפנות בקהלות אך שנת נתקהו אחרת לטילה הכנח זאתדחשעב

 חטובח ע"נ 5סגחח ,רנישו בנו יצחק את אברהם ויפץ שנאסר5טי5ר הנישי ימים שבע"ח ב, צחק כשר' כ"ט פ גפדר"א מטד עיין )א(העעקלב.
 וכהפת- שמחה לעשות אדם חייג חכמים אופרו שכא, ופשתה. שמחחועשה
 גדע משתה אברהם ויעף דכ' אביע אברהם בג. את ממול שזכה יחםבאותו
 אדם כח חכרכם חמדו סכאז 1,"5 קי"ב סנסור סוג שותר במד' ועייןעב"ל
 שנפסד אגרהם כאבינו בנו את 5מי5 שזכה היזם באנחו ומשתה שטחהיעשות



 דשלוט חטם מייהאיטת ייטשקן

 עוד אצלו למול לו שיחי' אחר ישראל שם דר שאין בודאי שיודע כפראו
 )אוה כנד כשבת לאתחלה תינוק ע"י לקנחו עכ"פ להתיר יש זהבשבת
 אחר האחמל כשב"ק בעצמו שקטה רבית נח3 וכן פק"ב( רס"ל סי'ש15ם
המילה

 שימולו לכתחלה שמתיר רמ"א ביד יוצאים גנ"י מדירתית סנהנתתק*

 ואות יפרע ואחד ימול שאחד נשבת אחת סולח מוהליםשני
 י"ג( " ם 1 רם סיטןשלם
 צריך אין בשבת מסילה זחל בעעגע זשדע חיתוך ח1א כשהמוחלרעעקלז

 לעפר יזרקנה בידו בעודו הערלה יתחתך שתיכף חטהלליזהר
  שצריכין  המקום מחר ב"ב ימצא לא לפי"ז סכ"נ השש יש כי  סוקצחטקסס
 הערלה ליחן יוכל כדיע חסילח שננסר ואחר לפרוע צפרניולהבנים
 המוהל לתהד צריך אז חיתוך הוא ואחד מוהלים שני חם אם אךכעפר
 ת"כ בתשו כמבואר לעפר יזרקנה בידו בעודה הערלח שחתךשתיכף
 נ'( ס"ק )שס קם"ב סי' חיו"דתניינא
 יכפלו אין ערלות שתי ט שיש שמי בש"ע חמבואר הלכה בדברתתקלח

 במקום לחילך שהי בנלילותנו חח51( )ב,סזת פ"א אירענודבת
 וחחגן יהדע  דדיס ח"עי תפם  והפוהל דדים שני כנע כהלתו( )קודםעדירה
 כראוי ופרעו הידים סטאר כס רק והניד חפריעח עור הי' ואח"כבפ"א
 ערלות שתי הפופקים כוונת לפרש שאח בזטניט זאת שנמצאוכיון

 חוסרא ממפק  חשבה בים כזה יחי' ואם האלו דדים כשניכוונתיהם
 י( אוה לשם אז לסתו איןדשבת
 אינספרומענפע"ן ע"י היד את הרופאים שחוציאו בתיעקתתקלפ

 חוא השטיני טס ואם חילוים שאר כמו מעצית יצא דלא חגם דופןיוצא בכיי זאת חשוב לא דגריא חי הולד ויצא שלתםוצבתים
 ח( אות לטם אז לנעלז ישבשבת
 וצפרנים שערות לו דיש רואין אם אפי' השמיני בחודש שנלד מיהחזקם

 %( אנת לצם בשבת למולו ד91ן זח על משגיחיולא
 השטיני יום אם א"ת( אשת ריא )אמי מנכרי שילדת ישראל בתתתקטא

 יץ אות לטם בשבת חילד את מלין בשבתחוא
 ח"ד )מנח"א למול ב' בס"מ להחום חוץ לילך לבוהל להתיר איןתתקרש.

 ע"כ: מאור חפי בסצחזיו רוי יצחק את רנתי ביופ נר51 טשהד אבררם1הדפ
 בברי"מ פעודר לעשות דצייך נ"ב שסבוא סי5ח בדל ראשכם בספרועיי,

 כטחוליה המין שיקש וגו' שש פ"ר ע"א ק"5 ישבה בטס ועיין דגתספטק
 רעודת מצות מקיפים אי, ח5כ במשמי סהרנה כשם 1' ס"ס חרט"ט סי'חשמל
 מילה יתאדה נעלם איר תשו' כשם 5"ג ס"ק חקנ"א בסי' בשערת ואיהב"פ
 שם כשע"ה שליו וס"ט האוחיתי מיוח היאכזגגה



 שסד הטלות היים מזלתחיטתדרכי

 גריס ת 1 כ לח
 ללמדו פקודם צריכין לש"ש שכוונרצ ורואין להתגייר שבא גרתתקמנ

 על סיד יעמר לא גר יום שאם כוי ק"ש ולומד להתפללשחובל
 דגינו תקרות )עין מ"ר( ס"נ שם, ח"ר )טנח"א דרגנן ותפלה דק"ש עם

 ע,(ענבך
 לברך שפסק )ורסחבר המילה על לברך ג"כ צריר הגר את מלין אםהעעקסד

 את בסיי טבלך בגו ררסל רס"ר בסי' ל רם לשיטתו הגרים אתלטול

 בסי שם כהרם"א רססקינן לרירן אב) רזיים את 5סו5 טברך בגד ר"ג וא"בחבן
 באשר עמילה על ה% טברך בנר נס ה"נ רמי5ר ע5 סברך בנו המ5 רבםים"ה
  רס"1 סי'  שלוס  איה ה' סעיד רסס גסיי בור הסתגר על  ההד"א גכיאורחעיד
 י"א(ס"ס

 כהפיבדיל ימהה שמא לחוש ואין ג"כ מברכיו קטן נר מלין אםהועקמה
 יו"ר נסורי סק"1 רס"נ סי )שם לטפרע לבטלה הברכה הי'ונמצא

 בכתי"ו( רמ"חסי'
 פחד שייך שלא במקום אווצ לגייר מותר לחתנייר שבא קמן גררעעקמו

 אווצ לנייר יכול אב לו יש אס קפן נגרי נטחבר דטבוארוהא
 אךוצ סניירין בי"ד  להועייר מביאחו אמו או  להחנחר וכא אב לי איןואם

 אם קפן נר שם ופרש"י ע"א( )י"א כוצגות סרש"י וסקורו לו הואכהכות
 כלל רש"י לשון איע ב"ו רש"י עכ"ל לחהבייר הביאתו ואמו אב לואין
 לתעתיק שיוכלו וכדד ונזירות הבקורת ספני חכיניום בימי או חרומףרק
 בזח בש"ס הסוני' כל להחסיר או להשמיט צריכין יהי' ושלא הש"סאת
 יחי שלא כדי אז העטים בנני עינים כפות רש"י של הני זה עשוע"כ
 כחוקה ליקח העצרים כס אח", רדזפים אנחע נאילז זו החלבהנראה
 לאביו גפק"מ לנו אין לתלכה אכל )א( אבחנתם לתוך אחר מעם גנניבהאו

 יר( שהב שם יו"ר )נמחי כ% חיים לי' לית לנכרי כיון גזהואמו

 זי"ע רקרושים סאבוהיו ששסע עוברא מביא שם '1"ר בנמי"' )א(תתקסו
 חנר"ו ואדובו עמיתי עם עור גזס(01וב !י"ג חרדמ"5 דמ"ק וקינואשר
 איזמל ונם נ'( שי בי"ר )והי' משמש בתור א' איש עוד עמדם יזוחו יטיילריוחו באילי גדרך יער לתוך סאסוב מ"ק נסעי 5וי קרושת כע5 זי"עפברדיטשיג

 גסרניס נדזך פ,ט5 שהי' א' תעה מצאו ובדץ-ך וכיוצא עלף קין מילחש5
 חילד אח טלו בחשאי והם תבואה לקצור הקוצרים בין והטה אבישחניחתו

 חססיכח בראד בס"ק יהופים נידון )בית פיר נתגוהו מעשח הרפ"י נירותלשף
 ונעשח חיגר וינאץ לכשינר5 אח"כ ושימב15ר1 צדם נר שרוא גמור פיסקאוכחבו
 חתוגחו ביום הרכר וגילה יגראד הנ"ל הקדוש חינו בא חתונהו ובעהת"ח

 השנים במשך כבי שכחה הנכריה אסם כי פתר או חי' )ש5א גד51ח שמחההשמחי
 כי בבורה חיכו ובטח אח"כ. גניו ושם שטו ין ירוע והדבר כ55(לעקשו

 לנסוע עלי' סיטם מסרו אשר נדון ניצוץ יקרה נשמח בו ראו האייוהקרישים




