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חיםושלום

חזךש טרחשזן

שנא

ח ד ש טרחש1ן
וטעי בסדר הפרשיות בחתהלת יאת החורף הי' לבו ער ורכו רצוף
אחכהוגעגועין וגחלת קשורה בירת האתניםוניכר גו גאסירת דבר
וצרתו גחנהלת שלחנותיו בשבתות האלח כפרט בסעודת רעווא דרעחין
וגם בקריאת ההררה ממדד הישתלשלות אבות חוללם מצוקים אשרעליתם
הוגשם הדום וכסאשקוריןכפרשיותההםחי בקול חוצב להבות אש ומגיא
בספרו שער יששכר (ח"נ טאטד חורש מרחשוו ),בשם חה"ק סרפדן זי"ע
דלכן נקראחודים שאחרימי העראים (א) מרחשון" מל' רחושימרחשי"ן
שפוותי'כי אחרי שפיכות חלבבזתביסים הקדושים ועראים וחג הסוכות
ושמ"עעדיין רשימה ניכר במודש הזה עכתר"ה ועלפי רברי קאפו כ'
רביט לשם במאמר רנ"ל) לאשר נ בש"ע שאחר התפלה יקבעו שיעור
ללימוד רחרח לכן אחרחיטים פובים מוראים שבחודש תשרי שהרבו גו
לחתפלל רבר יום ביומו צריכין אח"כ (בתחרת יסות החורה) לסמוך מיד
בלימוד וצרה וע"כ סרחשוו"ן עםחכיל עולה כממפר וזור"ח שצריכין
ל-לול עצמו בחתורהעיי"ש דה"ק עוד רגיל הי' רבינו לוסר בשם
איבגי
ע
ח,,דוש ז"ל שהי' קורא אתלילי החורףלילות קדושים וכלע"ז דיהייל
ווינמער נעכס כי בם יוכל גל איש להרגות בנפשו
קניאןותחואצ)רח לחנוכי
שחנה"ק
גח ולא יכבה בלילח נרו וטחוב בספרו (דברי שיר ח"נ
מחרמ"מ מרימעבזי"ע אטרכי מרגיש ורואההצירופים שלחדישי החורף
מאיריס יותר מאשר שלימיהקיץ והוא מפני חתורה שלומדים בישראל
בימות החורף בלילה (משא"כ ביפוח חריץשאי ,זכת ב5ילח וחם טרודים בשם
ה (ושי כשע"י מא' ריווחים אות ס')
בעסקם על רטחר ועל הכלכח)עיי"

י מי

חנוט ח
דרש בקודש (א)

תתיא בי דהעכח ושלפניהם ביוסי דשבתא
עווסריר חלבבות לזכור המבואר בסח"ק חי הבעיו"ט
ל

טתלטידי

כי נמד

החותם חיים לטובה הוא בהנוכח וחי ממליץ ומתחנן לאביו שבשמים

,

שמשר כתבן בדטע או שיהושעכתב ,כדאטרינן נהנסד' תדק דקומץ זע כ"כ
בפגרנים ובלבוש שתחתו תורה סתהיל מעונה וכו'
העצי (א) שיק פר"ה אדע"ו שנהון נ"כ סעם עללשו ,תורש פחזשוון שחוע
יי,על שם חנשגרם וכמביתא פ"ק דתענית שיורר
פ
שבערי
נמדחשו)לשוועןיין בננוחילםתבמרס
סס ד שכחב דרוא שם רעצם
תתיג (א)ומדידבריבו זבור אכרנועוד עלכ
 ,הסוסעי כ14שר נשוירלעצבינו
את קולו נתוז בכח שאנה אדי בעת קריאתו בתורה מעשה רתמר
התנוצצוה אורו ש 5מלך הנשיח עליר א"ר בןפרי בשבת פר' וישב ושהל
ירנה לפרש סדר חפרשח
בכ 5שנח נשבת לפני חנוכת או בחנוכה) הטרי'

ח.

שכב

לרכי

ימי

חיים דשלום

חתכה

לרחם על עטו להוציא לאור משפטםלגרילה וישועה שליטהוהי' מפרש
כתנת הפיוט(עיין בשער הנשכר ח"ו מאסרימי אורר אות ס"ט) באיןמליץ
ל מגיד פשע לכי בימי ד"ר 1ר"1ר שעדין יש דינים קצת סבל
יושרכי
א
 ,בישתיגו גולפני הבזרא ית"ש) תגיד ( '5חמשכה
יכווין 5דמת'קן
5דמש ד ,להאר'ךכובהנז"ק'ון טובת בנט"י עד חנובת בנטר רחקתם יט1בה ,זהי)
ליעק'ב דגר חוק יסשפט (חנוכה התז כנגר עקב כנודע ואו גחנוכה תתי'
דבר חק וכרצפט שא!מהגיים רחסרים ביותרוגרי גטיחים כי) וצדקנו במשפט
תו' לצאת זכאי בדימום בימי האורח ושמחח בכ" 44עכתד'ח
ח כנחר וערביה ביוסי דחנוכר לבו! כובע הסיוחר 5יומא דפנרא
תחיביתפי
(קא5פי"ק) על ראשו ואחי רתפ5ה 4ה זבנם לחדרו 51כש בנדי שבת
בי
א רס'ר השטר' מ"ל מסגו נם אחר רדיקת נ"ה
1דשטרי'מי"ל ע 5ראשו(וי
,כשדקך לעיר לסעודת סצ1ח רי' נ'כ בדביק שטרי'מי", 5ר5ך בר עד שינת
ד שיעוריו וגענינ דחנוכר במפרי חימידי רבעש"ט " 1ע
ריי5ר) וישבייסו
עשר
ויערך שער שבצח בא לחרר דחפור (מלום
שהתפלי
בש"ק בביווםבחו1ס5עור,ךשששיםישיה,
הסעודות דר"ח וחוד'מוכין כ 1לנס 91שנוהיו גם

ושםדוייק נרות הנוכר (בערב חנוכר קודם מנחר רזך יכולה)

הכסעירת רע11א ררעווין בחתקוררח איום ונורא שפך כמים לבו ואטר ברברי
שאנח ),והסר גגות אלטנוהד וגו' הסר הרוטזתלסיכות מסירת כנדי א5מגות'
בנ15ת ותלבש בנדי תפארתך) ותקח רצעי"ף הכס"ה בסת"ק שהוא ו"ת עטך
שראי  4כק פרנסה שלאידי עוד ע שגין רעניותא רנלות בתראר) ותהע5ף
(סעורך דצער שא"א חסת ק ב כ נוירח רענ'וה ר  5שחר בסור זטן רגלם)
9ד
ותשב כפת"ח שנים 1ג( 1רר!"5
שכלע1ע.5םניםויבאסצממםידלררכאבי,תרר ו,רגםיגורוכהשעיגר
התקור לנא,לר שירקאיוטתר"ןודגנישבארו,אפתחי
ס5ך רמשיח) כ לאתר
ן מחולה אורו
חנוכר שחטצוח
י
כ
גר 5של"ר ושבבר הגיע דזסן רגאו5רכי יבוא של'ד ומשנת של'ר הוא בעתו
יכנודע מדברי מרןהארי 5",בזה) ודיא 5א ניתנד5
 ,לאשה (ועדי 1בן דוד לא
א נו עור 'חורא שלים)  1ראד ירורד ויחשבר 5זונר ,בו (במ"ש
מן
בא,
נחשגת כעד ,ומם בל ריגם מרטט כ' בעוד"ך גא-וב עתים רפויימם
של סר ב"ב) עו
באדיבות רגזותרבים 5א יאט מ כ קרוב רק ,זמן
קדש ,באורך כח ם וש15ס כווצהדאג)אתי
ותאמר (תסר דרוסה
1כו פרייו רבכי
5ננם"י אמרר לידודר הרוכה כביב
י
אשלחול לבעעלוהםקוטבן"הד)צאןמר (חרתוןמז5יגכי תבאאי
ד ש 5קרבן
הר רדודים) ויאמר
1רי
י
כ
נ
א
ד רשים) לחאס) -אס תתן ערבון עד
עסה שבניסןעתידיו ליגאל וי,טתייחו
שלתר (כי יסות החורף ולי5ותי' ארוב מ בנקות תן גא ערבל וגו') ותאסר
חותם"ך ופתילך (רומז 5נר חנוכר חוחסו של כר"ג וגם שנמר רתותם שקובר
נמשך עד חנ1כד) וטט"ך 1ג( 1ר,סז לפוד.ם ~טטד ראלקים נידי למחייה עראק)
רתרבקה ככם"' ברסב"ך ע"' עדושת יט' כנובח
ויתן 5ד ויבא א5י' ותחר
ופורים וכו' (ועיין כ 5זה בנעיטות יעצנו בשער יששכר ה"נ מאמר ימי אורר

שי

(י

י,

אות ב"ר)

'ם.

דרכי

מתם ושלום

חשכה

שכו

תתיג הדלקה היתד אצל הפתח (וע  1בספדו נמוקי אוף בם' תרע א מר
שכתבייחגג פרוע 5א יק מז עתר רמצור כתיקונר לרר ק כפתח כיהו
מבחיץ משום פרם,ם ,נ מא אפ במקומות ומריקוח שרכיוי
קיסר כאן ססריע
בג ששכר ר' ל
 ,עשש'ת
והשיא שם שוק נו דנר"ק מדע.ב  1ע
יוכך
עת
בב
5אנמערנ"ע ש 5כמת עם זכוכית מד' צידיה ו
5רד5יק נר ש5
ככורת כם"
חנ,כר ואמרכי תה" 5ו לצורך געת ג אנ"צ שאז ידליקו מבחוץויאשריחי
עור בתחלה כדעת דרס"4ס כד פלטיאל שאין בין עוד"ו לימות הטשיח א5א
ח בקבר ויש חשש שיכנר רנ"ח פחסת ררוח הסנשב.ח בחוץ
שיעבודמלכי.
ע'כ עשה חכוי לאנמערנ"ע עכר"ק ועכ" 1נם הבני יששכרזי"ע לא דר5יק בו
י רם יוכל 5רשתמר ש5א 'כבד סטני רר1ח כנך ועיי"ש
מבחוץ חםכיע"יהכי
באייכוה סר שלטלר בות)*רמתח ריבד בכותן מערב ת שנכנסין על 'רר לחרד
ר
ס
י
נ
כ
ר
5
מ
פ
ס
בטפח
) והמטיר עמדד
לשמאל
רשעי (זרי רפתחסניי

עי

רממיך לפתח מסנדרה בנרוחיד מכ!טיג 5כחרח ידבינו בעה"ב מטויל באטצע
נובח סג ,הכעורר .התחיל 5דדליק ב5י5ראשי,
ישב ע5
שרוא
שנ' דתחיל בגד שנאט"ו (לצר טורח)
בנר המטוךיפתח מצד מעיב)
וכם'5י
ק
י
ל
ד
א
ה
כ
כ
ו
ח
ק
5
ר
ר
ג
ן
י
מ
י
ל
ד
ו
ק
מ
שהוא
ו
ד
ז
ו
ר
ג
י
בכ
בשם תר ד וברצם
יא
א"
ממ
שר
5'5ד (עי' 1בחר גש"ע ם' תרע"א סע מ מכ
ףעיין בש"ע בסי תרע" 1סעיף ר')
שם אות ו'.בפה"א מק"ט ונעגין גררנ.ס

כסא.
רג.סח

פני.עדיים

.ר5ך

י'

.בב"

תתיך כשבא יחהדלקה ישב על הכסא אצל חמנורה כנ"לר(רולרימקנורה ה"
במגורה
ש 5בסףכסיבן וב5י 5א' רחנוכה ועזר ב' או ג' 5י5וה

אבי.

זצ"ל שאר ~ירות במקרח ש5ו ובאח חנוכר ג"כ גש 5אביו)
ש 5טד
שעמדת הסנורה מלבד נר תשמש שהי של
והי נר נדזל דלוק על
הק
שעד ומממנההי מדיי
ירות וא) והי עושה הפתילה(") מן חאט"ע
סג
מפה
(נ בזה אפשר לעעיח רפתילה כוערנו) ונתנה בהגר ובלילה שמוסיפיו
ח מרעך חגר ונועה לטס קל
והולכי;ה ~וקח משדם את הפתילהחי,חיג
יהי מוכן חח ואח"ם עשה הפתיל ת חדשות  %3לילה (עייו
זכוכית
בשו"עפיש הרע'נבעיף ר'שאי ,חהטש' 1לנתיקות להחלימם ער שתבר.ר5בוש
ק 'וקד4,2דםשדיקק בנר אכ 5כס דהניא כתב
ם ף ואדרנד רם טח ם
סי

ידדי

תתיד (א) רא'הי ברגרית מרן לדרכי תשונה זי"ע שציין בכהי"ק על מידוד
דרך רחיים 5חנאוו לכיסא  5"1נום' פנים יפות פר' תצור ע 5פסוק
ד בנר הנוכח שלא לעשות הפתי5ח דק
מערב עד בוקר שבחי שם שיר ך יחד
טצוה לראר ריטב כתיב 5הע5ות נר ראסךו ח 5"1שתרי'
גיותד
שלחכתמעשוילםך רמיארלו'ר וגם אין לעשוהרפחייר עבר ב ותר רמחזו באבוקךוימד
1ד מענין דמנירה שנר הנוכח צריך לח'ות דוטיא רמקדש שנעשה בו 4נם עיירך
ע"כ בהנ"ח שם.
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םל÷╞ק) זוח'
' זיקלגג íהחסכ
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'ם' חטכח

שיי

תתמו אחר הרקקה נ"ך 5א כתב כ 55בל זמן שהי' הנרות רולקין את שהיו
רישויו (כפרת רשמן שר מטלא פיות רנרוה בסילואן) עד קרוב לחצות

לילה
תחפז כותב בספרו (שער יששכר ח"ג מאמריס' אורד אות קס"כ) מה שראינו
במפרים חק ממרי הזמירו רבינו הבעש"ט זי"ע ובפרטנדויי האחרוניט
וי"ע רמם מלאים אמי"רכרפוי ומאמרי חנוכה בניממריאות וחשבונות תשיאיי
ממפר מל ש5א כהכן כור ניממריאות בשערי ומגים וסוערים .טעסס הוא ע"פ
מזור"ק היכל חהפכנא דיא נסידרא וטנואר זד
כש"ח (שער
רהו
רטרעפרקי') וז"ל אפגם רחשבין הוא כסד סכום כלנכד
יות בגימטריא
וא
שה
או
או"א
ורנת הכהי ההוא הנקרא השנון 5עולפ הוא בחי' תמסרת בכל טעום שהחי'
עכ"ל וע"כ שפיר חנוכה שחוא בחי' רתיכות (מלכוה פר חורה שבע"פ משע
דרבנן ריכן צונו כרכרי חז"ל בורכה) וחוא חלונר לתאיר 5ח לסשה (במלכות)
ע"כ נאסרו המאסריכ ביוחד ע"י נימטריאוה וחשבונוה עכ"ל
תחיו בכיייל
ד בחנוכח חי יושב בסעורה עם מסובין (וחי כחמריו נח אכזח
פ5א) וא) או בכיחובעזיז או שתסיט
צי ובו עורה 1כ 1עד
וי
ב ברעיר מאיזה חברוע
"ומרוה צרקח מיום רש"ס וביו"כ שעשו
תושס
אוהו לכעכה
נתמכה וכיום 5א ישב כבעודד עם העולם.וחי' ב"פ אוכל כיום לסעורת צחרים
מאבלי ה5כ ריקא בחנוכח*
תתיח כוהב בספרו (בנוער יששכר אוה ע"ב) שממעורת חנוכה יכוליו לרמשיך
רפואח לחוקר כי מבואר בבזנוה שחנוכה חוא תיקון דחוד ומבואר
כסידור בכונות ב5א 5ברוך נעיסוה יהנו בורא רפואתה (רו"ר) לכן נקרא בש"ע
(סי' תרקע סעיף ב)עפי"ר מרן המחכר סעורת חרשו"ה לרכוז ע 5זחכי רקוו"ת
חוא (כיונואר בסיחר בנת(ת ונותנים
בשחבה דשו"ח וה 6ח) עולר שס"י
צי"ת שרוא שם שלהפיאר כידוצ עי"צ-ץ *
רהנוכה ההפלל הלל בעצטו ל?ני וחיבת והי' מגנן הללו וגו'
הטקיסו ביוסי
כסו בר"ח זחזה"כנ וקודם רתפ5ר הרקיקרב.נו נרות חנוכר (ש 4שעור
בשבץ)במציו רבריום ביומו ובלילה 5א חי' סרליקין בבית מדרשו כשעת
רתס5ר בי אח כ רבונו רדליק בבית רזר נר מתור כולסי חתי ג וב)
למרצח איקים יחנעו וט' קודם רהלקח ואחר
תתב בעש"ק חנוכר רי'
דרלוה מד הנרותאדולכלרו(-עייז בתשו' מנח"א ח"ב ש' כ"ש יגשלחן
5י 5שבת הי' ההסירת כשאר שבת ותוסיפו מטר הזמרמשיו צור ובפכימור
שיר חנוכת ובסצצאי ש"ס חי' עחצרטסירם חברלר ול~רך שית שחאכ חי'
חחדלסת לסמו" 1ורעובריסבשימתי,
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י
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חיים ושלום

תתכא בקהלה קפלה אם בשעת התפלה אין מנין בבהכ"נאין להשטש
חטדליק לברך הברכותוייליק בלא ברכה ,ולת שיודע השמש
שיבואו עשרה בבהכ"נ בטח אח"כ אז כלילה בעוד שהנרות רולקין אע"פ
שבשעת הדלקה לא נמצא עשרח שתר לברך(עייז כהג"אסי' תרע"א ס"9י
בח"א ח"כסי' ס"ס)
תתכב אחר חנוכר רשמן ויה שהי' כווכן ונקנר ע 5חנוכר ונשאר עור ממנו
ת ככוס
לקחו ככ 5שבת ושבת לסעירה ריום ע 5שלחנו ורעלו השטן,י
ודוא נהנו בתוך טאב 5הכצל ם 1כ 1לחספוכי,נח
 ,נעצט ,כקערך שלרם טשסן

זיתהיו

תתכב ניפח חהוראר (עאומרים בהנובר בשט'ע קורם כוים וכן בבהם',
יורות וע 5ההשועות
עב
וג
אחר נורח לך וב') וע 5הנס'ס וע 5הפרקן וע 5ר
וע 5המלחסות שעשית לאבית'ם בישים ררם שזפן דוח כיסי משתירו כן
,גריל חשסיגאי ובניו כשעמדה טלגות יון הרטעח על עמך ישראל
לחנוכה
השכיחם תורתך ולהעב'רם טהקי רצונך ואתה כרחטיך הרכים עמרת 5חם
כעת צרתם רבת אח ריבם דלח אח דינם נמת אח ניסתם מסרה נכורים ב'ר
חלטים ורבים בר מעטים וטטאים ב'ר טהורים ורקועים ביד צד,קים וזרים ביר
עשית שם גדול וקדושכעוימך ,1קמך ישושה עשיח תשועת
עוס; ,תורתך
נדויר ופרקןכר'ים רוד ואחר כן גאובניך לרב'ר נ'תך ופנו אתח'כיך וסררו
את ממרשך והרל'קו נרות בחצרות קרשך וקבעו שטונת ימ' חנוכה א5ו לחורות
(בענ'ן ניטף רוראה ' 11ש שינו' נסחאות ערן בם'רור
לשוטך
י ורמג"ם ובמי' ה'עב"ץ 31ש"ע ונושא ,בחיו שם ובן
ר"ל נאו ,ומחז
דונרד"ייסר
יש פלוגתא א' '" 5וע 5רנסים בוא"ו תוטח רנ" 5רוא בבני יששכר גמאסר
ד יבהכ רכן דוא חנוט"א בידינו כגרנכג תשכנו ויש כה סך ק"ה
ד5ליחירא
דחטכדי סתח'ל'ן קרר"ת סבלית
י הנס ם ע "פ) (בלם א'
,,כרגב'יםת)מ)תחיתע

ייך

51ריי

טטט
טובות ,

תתכד כותב בספרו נשער "ששכד יחודש טגח כתי" )1עפי"מ לביתא
בקרנים ומהחיצוניםזינין בישין סתנכרין באליטת ,כחודיך הזה
לכן את זה לעומת זח מו) צריכין כיזתר להתנכר בכח חקדחטה ללחום
) רגיל די' רבינו להראות בחהש 5טק1רביו איד הטסטדינים
תהבד"
ראסת וחחור"ק
 1שחום גנח וננד עניניו שחם
תסתקוטמיםעי'
רתעורדו דובא ררובא רק בחירש טבת 1ד" שמח סא,דעניענויד בשדנת ישבת

סברכין חודש שבט (שב 5ברנא,ן דלעי5א ותחק ביוטא שביעאח הליין ובשבת

* 1מומי י

ש דעכת 1ג 1לא אמרו אחד תפלח שהו-ת.

מבת שבם

דרכי

הים ושמם

שם

נגד הקליפות חל"כ הקדים הקב"ה רפואה למכה ותחלת נגיסת חוו"ד
הזח הוא חככה ושהוא בזכותיעקב אביט שהתגבר כד הם"ם כמ"שכי
שרית עם אלקים ועם אנשים והוכל ובכח הלז ובכח אור תורה המאיר
בחעכהרוחין את החיצונים לגל ירעו ולא ישהידע בכל הר קדוחינו
עכתדח"ק*

כחכח זמן לידת אותו אישליל חגיהם (שקורין נ ם ל נחבט) של הנוצרים
חשבונם לא השגיח כלל ולמד בליל זה כמו גבל
(קחט'1לי'ן)
הלילות כ"א בליל חלגפבי של היונים (םואו1אםלאורע"ו) (א) למד כלל עד
אחר חצות לילח וגם לא לקח אז קווים ל מחבאים להתברך טפנו אכל
אחר חצות ישב לשיעורו איזה שעות כדרכו בקווצם ועיין בספר זכר
צדיק לגרבה שנדרס בסופו תשובות רכיט (ם' ר) להרב הגאון ר"ש
צוקער שלים"א אבדק"ק האלאם 0יש שחוכך להחסיר כענין זיום בליל

יא

מברנין מאיר כבר החודש הכא) שהניע תעת לצאה טהורש טבת 5ש 015ועיין
הרד (ח"ב אות מ"ח) ע"ד זוה"ק בפר אחרי וויטנא איחס בשתק
גמורו רכרי
ו נעיין נקרניים (ם"ו) וז"ל מבת ח1א סוד רטוכר ובו וכו'
אשתכחוי
רוינא
יגק5יפד נדבקים בועזי נפש תתקם"ד ורמח יונקים סחכ5ב דרע בע 5צמוז וכו'

ורתנא ר טאיר סוניח שסבמ5ו עכ"5ד ועיי"ש בדו יד' 1הענין דההגא ר"מ
רה1א רטבה"נמבטיו עפ"ם דאסוינן נמס' ע"נ שנחן ר' מאירסי' כשאטד אקא
וכו' ינצץ מבלג וכ 1עי'"ש דעג'ן פ5א (יהג5יע רבינו בעשונו
דתטקאדיזרש)ענ"נוינם אנן געניוחן ראינו בעור"ר בחודש מבת" ונ 1עגת"ר יעיי"ש
עוד בחדש טבת ראינו (ברגרי הקרניים הנ"ל) שדתגברו דכ5בים 1העזי נפש רן
רסר ע"פ שכדור גנק'5ותינו נחודש ר5ז לחרף ולנדף ו5ררוס גח סרות דצרקר
ו חן כי רתנא ר' מאיר בעל הנם מגטן
רמגעה"נ 1אע"נ דאינרו 5א הזוסויייר
כחן כנ"ל ע"ג החלו לחלק וללחום ד קא בחודש הלו ע 5טרסבד"נ ריקא ודגן
י איריהס תקופת טבת ש 5רנוצרים (סאסיג' אותו
חלין
וע"ג כהדגש
טג"הכולם מיהמשלי הנלוח עשו עשר קרנות ש 5ארום שורשעתיק
ראיש ר"ל) שהם
שרוא תמונתם וקליפתם כלב יגנודע  1"91אנו מו)פ.55ן ויציל גסש1חינו מן
א ת נ"א)
רש"וח דדעזה ~יועד ג'צד"ר זג ל"ד עגהדד"ק (וש
תתבת 0ש) ע" 1גס' רגל ישרה לחו"ז הנח"ק כה-יגוב בני ישתגר דמעם
שנכנעים ס5יסור גליל שח 5תקופת טכת מפני שב5י5ר ריר נהרג
שדוא קליפת עורב ונרמז שסו כתורת "ונוקב "שם 'יה ר"ת
1שפ 1חי'
יש"י חשבון יש"ו וחשבון ס'5פהו ער"ב בניסטר' ש"ר פ"ח שכחנו
ירש""רוטנוניבמשחשצרטורוחק שט דגלנים (גמוד הפח נשגר וניחנו נשלמנועין יקוט
ואובני באו גראפית) ושמענו ממנידי עטת שאירע מעשיות כמר פעמיםבייל
ולעמרו ב5ל ור ובא ב5ב מתירם וכצדנ
לטייחו
מן
י
חוררהיו
א1
ננ
מ'
ות
יו
י רב
אנזקערכת"יד 1כ 1שמענו סרבית נ"נ שסיפר 5נו האחד ושדוי
הלרושים ברורו של רנה"ק כע 5בני יקחטכר ובתורתו חורת חקב5ח שגהטוטמ
ד פ"א ב5י,5ר כלנגהנו נקודש ובא כ5כ
אנו חיים שכטיוב דכיקות 1די' יוס
לניה ,כנ"ל 1ש""כ החהי5ייקדד בנה ונגוד אלקים הסתר צנר

עילי
יי
ג

רעיים

אאםהצלום

מבת שבם

שב" צרכי

זה גם אחר חצותיעייש ה וידענו שרביטכי נח!צו לבעל מחזיק תסקוה
בפה'ק ( נ"א ובר אוף)1יען שחולכין לטבילה גםבליל זה עכ"פ הנשים
תעומדת על הכחפמר יזהירו את ההולכים הבאות לטבילת מצוה שלא
להזדוג גליל ות רק אחר חצות ומוח נראה בעלילכי מ"ש בתשו' הנ"ל
להחמיר הוא רק בשאר לילות של מצות קונה אבל בל"פ אק להחמיר
אחר חצות לאותן שאין חוששת ופובלוה בלילה ההוא כמובן*
ביגב השובב".ם ת"ת (ער ר"ח ארר)
טתעגה בכ 5שבוע מעם א'
תתכו יים א שלם לפעמים ,ום ראשו ,ולמעמדי,ם'יים שנ ,יכרנר עתיים
אחר ונם בעש' ק הי' מהעגה לפעמים בשובכי"ם ופעם 5א השלים ב
עד
כירלי5הכי
ו כדג'ס ומעם נטר רתענית עד ה5'5ה סנאט ונכנס
אם אחר הדפקה נדוה סעדיכ
שינו' וא) ור' מחמיר לעצמו מאר
א ,יק'דוש בל ל שבת כסו כשאר שבתות
ב
יבשבוע ב ט' רשובב ם ונם נטחלתו
ל רפחות 'ום אחר
שלא יעבור לרתענוחיכ
בע'ר דבירר ב פעה לעכוק ברפואות בב ח
ראדרונר שנת רסחלקותו כשח"
'מוריו 01כאב'ו כנירע לא השגיח ע 5חולשתו ו5א שינה כנהג
הח'51ם
לנרו
ינה פ"א גשניע חענ'ת שזנג"ם גם שם וגרפה (שער יששכר
רע
ת
בקורט ו
לחודש טבת) מביא סקור שנוחנין צדיקים וחסידים 5רהענות תענית יחיד של
שוכבי"םיפעסים נם געש"ק נוגע מדדרכות חר"ק ר"מ מטשארנאכי 5וי"ע
שהוא ע"פ חש'ע בענין תענית ישרר בטבת שכשחל בעש"ק מתענין וטש5יסין
עד רלילר וביון שהחסיר.ם טחעננים מזד ואוכלים אח"כיתיאבו ,בליל ש"ק
מותר להם עייש"ה באורך
תתמ כותב במפרו (רבר' תשר ח"ב אות ס"ק) בשם רגאו ,רקרוש משינאווע
בעל דברי יחזקאל זי"ע ש5א רצה לקגוע לכתחלד תענית יחיד לעצמו
בש"מ תענית דף כ"ז ע"ב שאגש,
ב מי שובבי"ם ביום א והרהר רבנו
רורבי
רוב רשמי"ן שיגו ע"י רצענזזרי"א
טר
מעמד לא חז שהעגין ב'ום א (ונחס
ו דשכחה נמצא כן) בא' בשבת ט"מ לא א"ר
אמנם בשס'"ן הישגים יבאיש
יי"מ שלהם ענל"ח
יוחנן ממני רניצרים פירש"י מפני חנ
כעתוכעי"יפם שעושרי"םגא
מואתויר רנולר 5",בפירושו
רכדיע שמותר 5רתענות
אך
דברי
י 0מנ רנוצרים לפי שיים חג שלחם באחר בשבת ואםחי ישראל
נל
י'
בז
שםרו
מתענין חי' כועסים עכ"ל ולמי" ,נשינו שיש חופש ררת סהסמשלח ולישחדיש
שיכישו א"ב סותר 5נתח5ה לדה,ענוון 3י,ם א'5פי טעםזה זנם ניסיהם גי'
חשש טעם ור רק כשקבעו תענית צנור לאנשי חסר בזמן שבירם"ק קיים
וכיוצא אפי' כ ח
משא"כ לתעיית יתיר לתיקון
א ,הי' פרסום
ו
ד,
נר
יפ
ותיישם שיכים נםביכינו
נר
ומ
ענ
יוסיים חגם 5פי טקסים אחרים כ
יחידים כורחי

שי
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השלחץ וטף-מ ת-צ לץ הוחמץ
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תש-

נשצ פ-ש
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9יי
וי
טעש
ועין בשדם פר צום ד

טרי ישלח

ירל.
יחיי

תבת שבר

השט ושלום

שנס

משיםביה ופרברי רנר"ק מדריח"ש מש נשווע וי"ע אך שאר רכותינו 5א
חי' מדסדקים וה והטעם נראה שהרי רא'נו 5תו" 5שתקנו תענית ב ום א
ן שח 5י"ו כתמוז או ט"ב ב ום א' או שהוא נדחר מיום ש"ק ליום א' או
כני
חששו מעולם לטעמים רנ" 5א"ו דהקפירא
תענית כ' סיון שחל ביום א
משא"כ בשארי תעניות נם ת"צ
5
כ
ב
ק
ר
5
ע
הי'
שהוא קבוע שבועיאנש
יןפעפי
עכ"ד
ל"ש
שחם וא נאקד%י ע"כביטינו בודי אי

עי

ייא

כלי

ונרגכח עוד במפרו (שם אוה מ"ב) שר' מנדנ אבות  1רקדושים ש5א יאצול
בפוצאי תענית שובבי"ם בשר כיון שחוא משום תשובח כמבואר
בשר אחר רתעניות וכן ההא במנ"א (בסי'
בחאריו"ל לתיקון הידוע שלא
תק"פ מק"טל
יעגית,ם 5%ו שדיא משום תשובראין
בת
)אכ
תקנ"תמק"ג וכמי'

5אבוי
כמוזאי תעג'ה בשרו,ין עי"ש (ועיין סימן תרם"ח)
רעעכפ ומביא עור בממרו (שם) שתענית שיבבי"ם צריך להחזיק בסוד בכ5
מח דאפשר וע"כ אין סור 1ויחל במנחר בתענית שובבי"ם נם כשיש
יותר כהיטרח חטחענין חנם שנרנו בן בררבה קהלוה אשכנו במדינותינו
(יבפרט אצ 5השיבוח) ומקורן רוא (במנ"א סוף סי' תרפ"ה) ונעבוש כתב שם
שקורין ויחל בטגחה (בקיה קדלות) נשובכי"ם ט"מדי מנהגי תלמידי הבעל
ש"ט הקרוש~י"ס שלא נחנו כן לקרות ויחל הגם שיובן בב51ן רהענו אז ומעמם
פשוטכי בש5מא בת"צ שהוקבע ע 5צרות ונירות דצבור ע"כ יש לעוררן
ולקרות ויחל בצבור משא"כ והן הענית יהיר 5תשובר לכ"א וא' לנרפאות נגעי
טה דאפשר והוי כעין הציף ע5י' מאן
נפש ע"נ הדבר צ"ל כהצנע 5בת
בצבור בזח וכמפוררו בירוש5טי חנינר מ"ב ר 5ב') ורובאו
רישרש
בתשב"ץחטאי
י ופמק כן בש"ע או"ח (כ ',תקם"ח מע ף  )1ע"כ
וב"
ו בקודש לעורר בתור ר"ת ברסעודות
תתל בשבתוה ש 5רשובבי"ם די דיכ
ערד קרקפתפנויות יפר חשובבי"ם לתיקון רכ55י וכיו"ב ושנוכה לתמן
עלינו גדניע נתנגית דגדגה -תיקוו השים ב"ג בקיאת
כ 5מה
תכ,נר""
טי
(בהתחלש
ל
ובבי"ם) בפר' שסות וארא אםשהי' תסיד בק51ותאדיריםד(
ת
וש
נוה
ר"א) אכל בפר' חללו מרא כקת רעש גדול אד ר וחוס בצעקות ובכיות
פי
וראים ב"כ שא"ק 5חאר נחרט עלי נתיון בקרושת לבבו כאוש בוערת עצור
נ
בעצסזהיו המו מעיו ברשת5שלזת רהתלת רכירורים וצירופים ש 5אומד
הישמעיה ראשיה חנליוה ירידתם למצרים והתעיררה ראשיה נאו5תס הכנח
מן העבורה ויועקו ותעל שועתם
יתכליתם בנון בפסוקים ויאנחו
א 5דאיק'ם טן דענזדן ויקטע אבלנקייםשוד
ו %ת
%תאינאקהם ויזכוראיקיס אתביית
ו וידעאלקים .והנר רטנרביער באש והסנר א.ננו באס וכו' וא) ובכל
אברחםיכ
הפרשה כהנה וכרנה שואג שנדמת לכו ברחת ווט וכף יתבונן מחשכותיו

בי

ח) כד-ת פס-ק 14ת פץ מש המט עשש רזוריק ךקדל שיכוח הרבד פושיות
להבא ארור מדץ אותר ץי-ש

ל

יין

="

שמ

חיםחחים

נשבט הי' עושה סעורה כחתרנשות נעקר ועיין מ"ש כשער
תחלא יש
"י(ח"נ יהודר שבם ובמאמד פרי רעץ שם) מקית קדושת יום
טר
יששכ
חוה שהוא %רגעים יום קורם יצירת ד51ד כביג 51בכ"ח בארר (הר"ר יהישע
בניס ,נברא חעו5ם) והוא בכח" יסנ51ת 1כמו הושענא רבא שיי"ש ונם מ"ש
שם בענין פ'1דייהתפ 55ע 5אתרוג ביום הנח ווה 1ררכן ש 5אי"ש (בגי' שב"מ)
דחמשד
לחוור אחר אש"ה (בחי אתר1נ) עי"ש רבריוכ
םורו"
יע
יותנקממפוירוובתסוףשוהנס
נם אתרונ
עשר בשבט רכיאו ע 5רש5הן מם מליאה פיר
רק
ר
ו
א
5ט"1
ספישל לציורבבית לדקדק ש5א וכבלש ועשית ראתרוניאכול
י51 )71א דקרק שיהי' רוקא פרי חרשר עברך שחהיעו רק
בשבט שאו טמ1נ5 5
ם מה שח'לק
בירך גפר"ע ע5פרי שלו' ס'נין ודי' דרכו 5טכול פר' שאכליג
ך
ר
נ
ל
ר
מ
ו
ר
כ
ו
(
ל
ע
ושת קרשו בזח לדיות צריכין
בתיך לחלוחית חאהרונ
פרי
חחשובח גיותר שהוא סז' מ,נ'ו אבל האתרוג ניב חשוב ביוחד ממני שגרבו
ן חג חסוכות ונעשית בו מצוח 5כן טב 5הפרי משבעת רםינין כהאחרונ
עיי
ובירך ואכל כמ"ר) והי' שולח נם לכיתו %לו חנשים ממיני רפירית תללו (מח
ש5א עשר כןבשים פעם 5ש15ה לב"כ מרשיתים בהוך סעודותיו ברב'ם .מלבר
זו
ן ס תנ"ג) 1ה'
חתכיח מות א כנ  5סי וצצתן עיי
בהסקו 1כהמרין בסעודי
ח בשוג ר את שיבח ציון וגו' קודם
שרהנטיי
תחלב בשנת שירה פר' בשלח) דחע 55נ"ב פטד" 1לפני רתיבר ואמרו השירת
פסוק עם רפסוס ורי' הכ 5כט 1ביום ו' ש 5פסה (כדלעי 5סי' תרי"ט)
שב"ק
נ"ב הפיוט מיוכ ו' ש"פיום ליבשה וגו' וגריס
יאצל השלח
לןאכניוותסח,שיענוני
סי' שכ"ד) כענין
ננקםיעיי
הסס,בני
ן נספדו נמוקי
"
"
ו
א
ק
"
ח
נ
ח
מ
ר' ר'
רטנחנ שיש נוהנין 5הת 5אכ 51רעופות בשבת שירח מקובל כן
אצ5פכי רחן
מריכהוב וי"ע געור טדושי עליון וי"ע לאשר רי'
טועאנבר
ים רצו נרתעתםירכחיש דברי נכיצוה צחצח רבינופורכופכשירהניד פרצהכי
יר
ב5י 5יום השביעי לא ירד חמןכי ש"ק חוש המח עשו גתחב15תם וקמו ב5י5ה
5
ע
ץ
ד
א
ח
5
ע
)
ם
מ
ת
י
ם
ח
י
(
משנח
ש
"
ע
מ
ל
כ
ל
ו
'
א
שנשאר
ם
ח
5
ן
מ
ח
מ
בזי
מן השקרם
י חעם שירד חמן ב5י5ח5י
שתיאורבי 15להראותיפנ
עשי
ם5אשו"רסחי1וחםצפרים(
ו חרשעים
רי
וכאשר
כה שלש יפרוך בסי' צ'או) לקטו ואת"יד
דתן יאבירם אוקר שצק לחראוה לפני תעם המן שתניחו כשסראם לא כוצתו
טאוטחכי אכ15ה 1כבר הצפרים וזח חמקם בפר בשלח שקורנן שי' הכת עיג
נותנים מלצפרים חמקםטית פפאכלי שבת לזכר חנם ח5ז עכתד"ח כח טפשי
העמיתים .ורבינו חדריך שס ברברי ההג"א (שם סק" ),שכ' ושאינו נכון שהרי
אין מזתותן עליך ורעשיךשריבד בבידוד הדבר מהתיר יעוי"ש

דרלי

חיםושלום שיא

חירש ארר
ח1ד ש א רר

התעלג בשבת פר' שקאם רי 5רפמתופפיםבי 5קרננו רגש בחי' יו"מ במדד
התפלח שהתפ 55בעצמו לפני רהיבה שחר,ה ונם מוסח והפיוטים והר"ת
בהסעודות(עיין בשער ישומכר מאפר השקלים באורך)ופיוסי מוטח אחרשסיימו
ו שלרכינו נחהטררה
"יל
הקהל פיטקא היק הש"צ עםשמיודים
נוסגאנרוון נשא ושקך ולנ
יבית נכון ונשא וגו) וטים
אשא
שפב
תיבות רק' אורפנ.ךעלי
באפיח; (כסוףמיספוא ראשונר)גונננו במנן א רם ונשא ברור אהה ח וגו' וככח
בב 5שארי הפיוסים ובמו בפר' רחורש (כנ"ל בסי' תק )1"5ובשבה פר' ונור
ושאין פיזם כמומר) הי' "וא הש"צ רק בשחריה כנהוג ופיוס חפהחיל א 5נא
משין אשר ר,כרתוזימרך וכור וגו (א)רי' אוטר
קרושרי
בוטבחמבישלפויטכתשלמטנ'יחסעור
ח5בבוה וטח נורא ררעש באומרו חפיום וטח שמו וגו' ו
באמצע סו והמחכירים אח ר' וגו' ער שוש אשחט בר רי' הש"צ סומר ואח"נ
סתמ5ל רק שחריה) )
הפ כגדונ(יכו בש"ק פררהי

כי

גידי יט

"

ם ם*ה אתית כשירח
ואי,יד

תחלד בשבה פר' זכור שנטמא שסה"ת
פטון
לא"נטמא מ"ת כ %יטראו בחופש
יקראו כס"ת מט51ה בלי נרכר ואם
(טנף א ה ב טיסמ א) ((ר קורן זכר (ב0גי) בכ 5פעם)
תהלח אותן שאין אומרים ובירזת בכל יום ויוצאיה בקריאת פר' זכור טוב
15מר עם חסורא בע"פ כ 5אחד ואחר כי יש ריעוה שחוכירח צריך
שפי"ת טסחי"ז
לדיות בפח רזקא או זטיכוונו לצאת נ
הזעהתירמרעינאשתיום תפר
יילך 5הפ5ה בשכת
ב"ב
שנל
י רבינו דרנו ל
עכחא (טגח"א שם)יד
פ' זבור שישטנו קה"ה בפר' זכור ראור,יתא
בדי
ל,טר ע 5ששנו בכעורה
תתלו בשבת שק.5ם סברכין חורש אדר רהחי5
י והי' משמרין אותה בשבה
שלישית שושנת יעקב צדקה ושסתה וכו'
חודש ארר ער נמן ובשנה מעוברה טאדר האשק
כטעודר שקרחית בכי
השה סעוברה סער בסעודה כי"ר ארר ראשון שרוא פורים קטן
תתלו בשהי
עם אנ ש והנמד  1ש 1טור במפרו (נמוקי או ח ם תרצ"ו) (א)
ותתב שם שההן ביום חומה ,כי"ר חדר א 5א יתענד באותי יום
הלצלח תתנגד מאוד על אותן שאוסרים שלא לקרש הנבגה בחורש אדר (נם
כשהוא ככד אחר ז' שיסים מרמולר) עד אחר יעבוד ז' ארר משום
ג אבלות לפני  1אדר
אכילות טס רה משרע"ר שאין שום מקור ינהי
וכשהוא אחר  '1שהיסט צריך לטז,פ ר5בנר (עין רברי תורד ח"ב אוה
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תתלש בריחות לתענית אסחר כתחלת רס,5חות באמצע שם שנדפס באיור
ס דורים "סדר ירשתטש בשונ ס" ה' פרקדה שצ" 5סרר לרשתמש
בשנ ,רישי"ן וכן בפ,טון שם עשת נש '15לרשסיד כו' צ  5עשתכסיג" כמו
שכתב נוח חשע"ת (בסי' הרפ')1

תרוס כותב נספרו (שער יששכר ח"נ מאמר 'מי ששון אות כ"ד) לענ,ן סנורת
מערת '1םחצים ש 5הקנ'ת אסתר (הנם שמבואר בש"ע נדס"א שא.נו
חובר ב"ב) שכ' במני5ר כאשר קינו על נפשם וע 5זרעם דברי רצומ,ת וזעקתם
והכונהיזח ע"פ מה שסשב 5בשב חנח"ק מצאנו ר"ח ,י"ע שבאואייו
בע
יגבאו אליו כיום תענית
י 'שרא 5ע 5פורים ופההש1כים וקרובים אצלו
מנדי
ם ש15ם כמעט בשפה דפח ו5א דיבר עמרם מאומר זהמה ראו כן
אסתר ונתןיח
פורים קירבם 1מיפר להם מעשה בש 4רנר"ק
ו סה זאת
פ
י
י
תמחו 51א
סבארדימשוב וי"ל בעל ובעי
י שבאו אמו אנ"ש תלמידיו 'סי רפור'ם
קדושת
תענית אמהר 51א רו5ו1חי לדבר עמס כ 55ביום הצום ואח"כביילה
אגחבארוי ברימונם5,ר קירבם וחתנצ 5שניהם כי ב,ום חתעניח (י"ג אדר) הי' טרורים
הע' שרים 5רכניעם ע"כ 5אפי'  15עת ופנא,ירב
ץ עם הלפירם (,האריך 1נ1תן
טעם בדבר 1ס0יים שם רבינו) לאשר ,דעו ברוה"ק שיחי' צריכים לרחמים עור
בנלפת הארוך הלו לרנצל כהרע עפלק והשרים אשר אתו ונכילים בו בנ"ל
(ובפרט כסוף יוכהאאילין) ע"פ קננו ע5ירםיום הצום ההוא לרכניע ורע עטלק
1הע' שרים עמו וכנו' ממעשר רב וי"ע עכ"5ה
תחמא ביום תעניח אסחר לעת קרב קודם חפלת נונחתהי' הולך לטבול כמקוח
לכבוד קד'אה דסג,לד
פורים 5כש שלבושי שויו"ט בנחת ונכנס 5בירפד"ר
תתמב יכניסת
(הסנדנ ה ('לך לקינאה רמגילד
טורים יכיהמ"ד רגרוי
(י) דדעיר רבן 1רתפ 145מנחה ,קרה"ת ורואעיריסטמיר כנה1נ
תתמנ מעות סחצ'ת רשולהי' נוחן בעדו ובער ביתו כהתכנםיתפלת חמנחה
ל פורים ביום הפורים (ע'ין ברמ"א סי' תשב"ר
יפנות ערבביי
ובמנ"א ותבין) בדהררה שח,עמד בכ,רמד"ר וכשחל פור ם בטצש"ק הי' נותן
א ,ביום רתענית כיום ר' בסגחר מחצית רשקל ואח"ם ביום רפירים ורעתו
הי' 5ה5כה ח"ן במנח"א ח"א מי'  )'5שמוצית השקל אין צריך למהדק במה
ן ממנע היותר קטנה ויכון עיתן העילע"ר אחר שרוא מחצית
יהי' וסותוייה
ה 1ההעללע"ר הוא שובע
סרמטבעשניהעילע"ר אףשיא נקרא שם סהע'תעיי
שלם כעת אעפ"כ יוצא בזח מהצית השקל אך הוא יעצמו רחפותשיהי' טטבק
ר שם טחציח ויען כי במרינוחינו 5א רי' ממבע שנרטם על,ו שם
שנטמאעיי
הצי רינך או פרוטר 5כן ר' פיכן 5זח נ' ששבעות של סדנת אחרת שרי
נרשם עליהם שם מהצית במו חצי מאר"ק ולנטוף דושנים לטינה נוה ולא
לצ"

עי

ליי

נייי

.גם

ין

",וךמוךיש,-וי

.

דרלי

וחיםושלם

שוש אדד

שלו

ליוח מאר"י) לקח נ חצי שילינ"נ והפריש בער כ"א נ' ממבעיה ה~5 1ם"צית
השקל ופדח אות ,סיד ונתן תמורתם ומחירם ררכד סבין 1תקילין במעות שן
לפני רתיבר
ובורנד (וע ן סי שנ"א ברנ"ר)
לא ר"
בי
חלב
יט ,סררכי 1אסהד וכו'
סב
תתמד נ1םח ע 5רנם'ם כנ"ל סי' תתכ"נ ואה"

אבי

.

ם ועשית
העץ (נהנהיש נוסחאותימיי

ו אותן ואת בניו
וסייםותי
' המק
עמרם נם ופלא ונורה לשטך רנר51עיין בפירור רוע נאהיבם"!ירייטר
נ"ב באב,דרהם ירכ,נו לא שינה בזר פנוכח דנרפמ כסידורי דירן)

עי

וזתטה אחר תפלת ערבית לבוש המיית על ראשו והלך אל הכימה
ה ("מניקר היתה של,קנו אא"ק בע5גני יששכרוי"ע
לקריאתהמניי
ד נאר בתיבד תמה הפיארע"י סופר
וכמגף שנוחיו הנית לו לכתוב מניי
מומחה בעיה"ק ירושלים ורי קורא בלילר במנילה זו וביום בבוילר הנ"ל
רכוורשח גואבות' 1חק) פשרו את המבילה (א) כאיגרת (בסבואר כש"ע סי
תר"צ סעיףמ"י) ואסר הברכות מתוך סידור האריז"ל והתחיל לקרות
בקיל חוצב להבות אהד כדרכו בקודש (ובתיך רקר'אה הי' ב"פ הוזר וקורא
פסוק חשי ,ונודל ההרנישזת כחהעודותצעיר וכני' בבונותיו העסוקים כגון
בפסולא
יירשתי בדת (א) ויאמר תמלך יחבמים יורעי חעתיב וכו' וסובלתך
יתן למרותח דט1כד ממנח אשר חנ5ח פיראטיים וכו' לא הנ דח אסעד את
עמר וכו' לדכת את שלזם אסתר וכו' וסררכי לא יכרע וגו כ' הניר לרם
אשר חוא יחודי מפור 1נזפרד ב 1,העמים ובו וכרנה 1בהנח ההפרץ מעיטק
בכיות וצעקות) הפמוק להיות כל איש שרר הי' קורא פעם
יבכו
אחתבנודי ימנית ואחר כך עון הפעם בשי" ,שמאלית ,בן הפמוק
כ
ם וכו' לוהיום"ד להרוג" בפעם אחת להרת
שןי המלך ייחודי
אשר נת
בלאוא"ו ברטקלה ובפעםג' ולחרוג" בוא"ו בתחלה וכן בפסוק ואיש לא
עמד בפניהם" פעם א' בפניהם גבי"ת ובפעם גי .לפניהם" בלס"ד וחג'

,

תתמה )4עיין בספרו רק' שער יששכר (חלק ג') במאמרי מורים ביאור
פסוקים רנ"ל וכיו"כ בדפח"ח ורנני נזר לשיי! רק ידונמא גרנ ר א
נפלא סאטרותיו רטרוריה שם בטרדו שעד יששנד (מאמר ,ש ששו ,אות נ)
הסיך למלכו של עוים ת"ג) להכסיף (הכמי הדור ומקריניו)
עה"
תשעמ
ע"ב'וה
הגאתה וביאת משיח בן דור
תיים (שיראויווונ 51הרב העתים
,יד
ויורע"' לשוו יחוד גרשון וחאהם יסע אח חוה אשתו והיינו כמ"ש האמל"ח
רקרוש בפר' בהר כרקה
,סוך אחיך שצריכין הצריקים 5רעיר לכות בנ"'
,
ח
ח
וכירחברד חע5יונה בביאנ"צ ובנין ביחכ!"ק ובנח יגאל
ם וו5ת
סד יערב 5כם
ד כהנכרו ועל ורעתידיו ל,תן את תריו ארוני דארץ נרול ישראל שאיןעושיו
בן ודוהם יבטש ה' ע5ב1ן רבית חעיוב עכתד"דעיי"ש רבריו כי נקמו) כי כן
,
י
ח
ם
ו
ד
ק
ח
לפני
רבד הטלךלמני כ5יורעי דת משהו דבר רמלך 'חפשהחכרחיי

שי

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

שיי

ח~וש אדר

לרצי

ח*םושלום

וכל טעשח תקש ונכורתו תו' חי' אוטר חפ"א של "חק "%דנושח
ובשעת קרישת הד פסוקים אישיהודי ומרדכי יצא ליהודים חיתח כי
טרדכי חיתודי אחר וכאסרו הקהל כקול רם כגחונ חי' טזטרין ננתיים
גינון א ואח"כהי קורא חפטוק הלז וכסדרן ונם אחר הכחוב תלתועליו
חי' מ!מרין כנ"ל ואח"כ קרא ויתלו את הטל וגו' וחסת המלך 17ככח
(ורפמיק מעט ושפתותיו נע~ח ואטד בלחש נ] !אנדו אוזניך ד";י' 1ס"ה
או"חסי' תר"צ שב] די טנרג אנס רנד" 9בע 5ררכ תשובה וכנרן
נגמו
תקייי חג הקדושים "1ל ו1ר אחר רורועיין שם שהאריך רלף חוירפס כין
יכובת
ארבחווא מוט פמוט) ובאמצע הקריאה הי' ב"פ מפסיק קצתוטעייה ב

כי

מידור האריז ל וא)

תחפו כשהל פורים במוצאי שבת הבדיל אחרי קריאת המגילת ואז
בירך נם בורא מאורי האש כס בשאר טוצ" 1על הכום(עייןבב"י
בשם הכל בו ובפפ"נ)

תתמו בלילה נביאו לחדרו מעםסידי לסעוד הלב אחר התענית ואחר
שעת או יותר גננם לחסעודח עם חמסוביןוחי' מזמריו בת אנשר
הגיא ונו' תם שושנת יעקב ואמר תורח כנחונ
תתמח ביזם השרים נכנס להפלחעם פו"ת כנחונ )והתפלל בעצתלפני
ת (א)
התיבה כל פסד"ז ושחרית עד אחר חשם"ע בעבודהגדי
מענעא דיומא למחות ורע עמלק ולזכות לגאולת ישראל בקרוב ובפרס
באסירת פיוטי הקרוב"ץ הכח שורש מוב על תלמי הלבבות בנחלי

משפט זרת רני1ן בתורח ריינו שצריכין מקורם עלטות לבות בנ"י ויקרכן
ל ועיקר חאטונר 1ק1דם לפני פרם ,רכונים)
5נא51ר שליטה בי והן תיקוןרכי
כטוב! עכדח"ק כנהל אש
יששכר (ח"נ מאטדימי ששו] אות מ"י) נתב דוייק
תתסח (א) בשער י
חנמר' בפסחים (דח מ"ח ע"ג) א"ר יוסח חכ 5סורים בפורים רבעתן
ו בולו לה' כ 5ה'ום (ככת
נסי 5כם 1כ 1קשר ראיר ה" ה9ם"ך רבפ1ר'ם.עש
דעת ר"א כיו"ט או כשנח) הלא כמור ם הע קר חטשהח והמסחר וע"כ נחפן
שהי' כמה צדיקים קרושים וי"ע וכמו תנח"ק
מצותו נבך ובחב יתוץ מפני
סחרי"א סקסארנא  5"1בעל היכל ברכה שישבו בפורים נם אררי עבורחם
בדתפ5ד זהסני5ה נדהב~דדות וננסיות עד וסן בצחה שאו התחילו למעור
נד 51לה' פגועה 1עה רצון 1רחטים
ובפי זעראה שמעמם הי מפגי שהיא
יית עמלק טחחת השמיב שבזה תלוי הביאת נ"צ כ"כ ע"כ חוהירר"י רבות
5סח
ם שעכ"פ ירקרק שלא עמד ב!דנ5אותוהיום רק
בסעודה ענ"פ
ב"עיודי
חיקדיי
י"
בטנחה טמנך חרב כרקאמר מ"מיטי משתר ושכוחח עכרר
בזח והבין

כי

עי

יים

,א)

בשאף

קורא אח רפאלה לדוצהו אח טהרים ורוי

זבינץ.

ש ט

ח,

כבר מוזג יברבר לעצמם לשמוע

דרכן

איים כטלוא

חודש אדר

שלד

דמעותיו ששפך טרקך לבו חמהור בנעימות קולו ותנועח מיוחדת ונם
בקריאת פרסית ויבא עמלק וט' כל השומע תצילנה לחניו אח"כ הסיר
התפילין דרש"י ויצא לפסת ובא והניח השני דיגות תפילין שלו ובירך
עליהם שנית (היעז בפעםשלישיתביום הזה כנ"לס" נ"ז) וקרא אתהנטילה
בקולעוז כבלילה וביתר שאדר (והואהי אומר תחת אחר השיחים בפורים
כי הואסיגר קצה סע5יג
 ,זג5ש1ננז איךרעד מיץשכיסח שרעב לעס דשות
בקריאת רמג'5ר וסי שבר לשמוע כקרא מג 5ח מפח אדשויבע 5ההב1נן קצת
רגזו גזר ואבמ'( )5ואח' כ רניח תפיל 1רר"ת (נעיין מ" ך"5ו)
תתמט מצות משלוחמניתהי'מקיים עודקידםתפית שחרית וא) לסלוח
עכ"פלג' אנשים חשובים בכהצמע מהשך רגש גדול ובכונות סיוזר
האדיז"ל ואמר בפה קדשו לקיים משלוח מנות איור לרעהו ואח"כ עוד
אחר התפלה לכמה אבשים וגםביום נטושן שרים דייק עכ"פ לג' אנשים
לשל ח מגות נהלכת וב) ימצור מהגותלאביוניםחי'בלתי גבולגי פזר
נתןלאביונים בעיןיפח ובסרח מדובה לכל ה18שםיר
תתש אחרתסית שהרית (שהי' במו שעה א' ב' אתר תצוק
נכנס
י
י מגולח (וחי' נשוא קירוש
אד
לחדרהתפיח שבביוש עם המסוביןיחי
ריום) עתט פת הבאה בכיסגין ויי"ש לפעיטת הלבבות לכבוד שמחת
ן כהפובח ואכל מעטמידידמיון כנו
חיוםורבינו שחה מקודם כוס א'יי
ונם אח"כ שתה מעפ יי"ש ממעם מצותחייג לבסומי בפוריא ואז חי'
סלעךמכי' שלשיהה
דרכו בקודש לוסר לפני המסובין דברי
י יפשע וקרובת ישועתם
חומוי
אל
נע
תב
ק הלבכות בבטחה אומץ לה ש4ל יעו
יח,
לבא 41ומר מליצות טובות על כנם"י וכ"פ השסיע טפה קיוטו בעת החוא
י ששון אות ס" 1שאשל
(כבתי גננםיי) יצא סודעי 1בשער ,ששכר מאבזריט

היום.

רצד'גים בעת שמהר וכירט בפורים אשר בד חא דעתם כמצות התורר ודתו"5
ם בכ 5ימות רשנה כבחףהציע 5כת אך
אוינקו גרברירס קצת מהצפוןיריבות
צריכ5 1,תהרזש5א ידגרו נזה בעת שהם מבדפשס קצה זנו' 1פ' 1זלהיוהרוכו'
רק 5נ5ות טעם בהחרהשתייתם (אתר ברבתם) סיד אחר התפלה וז"ש ננגסיין
לסיעו כתהילתכג'ם"ההיק ששותר הסוסיאו) יצא סוד(אויצא סור טחשרוצה
שות כרי לשמה 5כב אנ"ש ובנ"') אב5 5א שח"כ כששותק ררבה פן יאגשי
כמובן עכרה"ק)מעניןעצמו ושורש קדושת
ויעבור חנבו 5ממח שרוצח
נשמיע וכתנה וכל ןה הוא כזכרון אנשי בריהם בשד ישרים .ושח"כהי'
מזמריזומרקדיז שונצתיעקב וט' (בתנועתגינון נפלא) ורביט חחז בחבלי
חענ,ה בדיקודין שמחה וחחרוסמת פש לעילאכלעילם
ג וככב שעח אח"כ בא לסעודת טצות חיום רבהצרנה ושמחח ואכלו
היעני
דבים ובשר ומפעמים כמו בשוץ"פ(ועיי) בנטוקי או"חסי תריש

יניוה

קי

ני מי" יי

יפוץ

יי

ובן

)2טצת

צר מ"מ

שלו

דרמה

חודשאיי

חייםהפלוח

שרע5ח רמח'1ביאכוף פח בסעודה יום י"ר1הב.א ראיות לדבריו סרברי הנמר'
ד פ"ב
,כן יש חיובלאביו בסעודת פורים בשר כסמיה גזר ברטב'ם דל'מניי
ט"ו) ונם לבינות של בשר אכלל במעודה ( 11ע  1לעילסי

משמ"ר

הי

ן1מזמרין שווכח יעקב וגו' ואמר תורה בחתעוררח .ואחר
ותביז) ושהויי
בהם"ז נכנם לחדרו וישב אל
לכיחו בעת ההואבעלי בתים באוליחן משלוח מטת כלאיש אשר ידבנו
לבווחי משיבבספ"י כנ ל בחנוכה (בסי תחי"ד)וכיבדםביין או מפעמים
או פירות שהי על השלח ,ועניים ומקבצים בעד עניים באוליקח את

שלחט המהורוחי' נכנסיןויוצאיזיבים

חרומנה שהיתהידו פתוחה ביותר כנ"ל (מלבדעוית דבוקר"ו
ר קורם
רתפלחפי'שילהשליהר עם רש מה שטות עגיעיר 1ה'ח ואלמנות וכהנה5יהן
לכאו"א ממעותיו צנעה ומתטת לאביונים ביום רזר מדי
דנין ונדון)ורבינו די' מאריך בשיחות נשגבות ויקרות כדרכו בקדש
ן במאמר ימזשיטו
 ,במפרז דק שער יששכר בב אור דבר רמגילר ודרו 5
מעניש דיזמא) וצוה להעלותעל שלחן זה כר אווזא צלוי ואכל וחילק
מ
להעם !נםהי' מדקדין וממפניןומבמיין ורג%יס חי ג"כ משתריס לבא
בחופים ובמחולות לשורר ) ובאטצע נגינהם חי' מונח רבינו ממבעות
(כביון ובריוק)ליתן להם ואמר שהואבבחי' שעיר המשתלח ולשלחם
"י
ש
חי
אר
מיד והוסיף לוטרכ עלבז יום הפורים יש לו שייכות עםיום כש
ייי"ל בש"ע כל הפושפ יד טתנין לו בחי שעיר
כטדעכ בפורים ק
י כמובין כבעניש א' הוא וחי יושברבינו כבחי כיפול הישות
המשתלח
לנמריכי סבב! אזרע זפזפו בסמוך לז מטיפ מזה וסנהוחי' העם שמחים
וטדברים ב"פלפניו שיחה הרבה ובקולות והמיות המון חוננ %א הקפיד
כ( %ושו שם במאסר כף ששו ,באות מ"ר ט"ש בענין חסדת שכ 5האדם ע"
השחוק שעושיו ב'ום זר שיי"ש 3רתנוננת דיטנ) ונשחחה כך עד לעת פטת
ערב והתפ %שם בחדרו מנחה בצטר ותעם יצאו לבתיהם לסעודת
פורים לנמ"י עוד קודם הלילה ורביט נכנם לחדרולישן ולהנפש את טפ
מעבודתהיום הנעלהולהכין לעבודתליל שושן פורים הבאח
חחנב בליל שושן פורים ערך שעה מעירית או יותר בא לביהמד"ר
לתפלת ערבית וכמו חצי שעה אח"כ בא לסעודת הלילה הזה
בבית מדרשו שנחאסט לה חתונים ועיקר מיני 'שח1ק חיתול וששמחה
שנהט לעשות בפורים הי' בסעודה גדולת הלזו ולמחרתו ביום שושן
ן נפנח"א ח"כ סי' ת' זבקוטמרס שירי סנהה בטוח פנה"א ת"נ
פזרים(יעיי
הרצ"ר ובשער יששכר לפורים אוה ל"א "5ב במעסים לשבח
או"ח
ועבלנסוחי דצדיקסיים יחדנוה יותר כשמחח בשוון פורים עייש'ח) ולכל העולים
צנ
יחן לשמח העםבסיני שחוקושיטי בטיס וכיו"ב נחן להם שכרם
שרל
עלכה
כחתלם ביד רחבת (ונ"פ בשעח שחי' חברחנים א1מרק דברי שחוש וכיו"ב
חי' רסעות נחפרות מבק ריסי עיניו בעומר יחושב ומחשבותיו למסיט)דוןי'
ן טפר"  1ח ר %,יץ
"
שנה בשנהסבים

=

י"

=ייי

דרני

הודש "דר

חייםושלוס

שלז

עד אחר חצות לילהסמיך
זכשיהגו
טגאתרהילכייםן לבמסנעצוהדהעלזואילת השחךוגו ואמר תורה בהתעוררהעי
תתנג בותכ בספרו (נטוקי או"ח) ביום מ"ו אסור לקרותבמנילה כשירח
לאור היום וכהמרין בה

(במקומות שא'1שים ספק מוספת חומה בפ' הקבלה שב'דיהם) גם בלא
ברכה טשום דה"ז קוראיבוצוהז ולא יעגזד כתיב והרעיש על אותן
חנוהגיןכן
תתנד ביוםשוש,פוריםהי' מקיים מצות משלות מטה ומתנותיאביונים
א
י
י
מ
ט
ן
ב
ו
ט
ו
(
ל
"
נ
כ
ם
י
ר
ו
פ
ד
ומשהה ושמחה כביום א'
כי במלבושי
שויו"ם ריום ונם בליקר ימנני שיחסר כסו בפוצש"ק) רק בצהרים לא
עשה סעודה כ"א מעםמידידמיון קצתעם משקה למעוד הלב מוצת כשחל
בעש"ק חיתר רסעודר בצרריםמירז' כבזר ש"ק כטובן)ועיקר סעודה דגדולה
ונמשכת הסעודח בביהמד"ר
היתה אחר תפלת מנחה מרם פנה
לשעות טאוחרות לאורליום שיתסר בהמון חוגג ושאז באו נ"ב חבדחנים
וכעלי שחוק כדאתמול והי' מזמרין שושנת יעקב ונץ ואמר תורה
כהתעיררות כדרכו*
דפסק
תהנה כותב בספרו ונמקי אג'חסי' תרצ"ו) בענין אביית
בסעיף ד') שאין אכילות טחג גרורים לא בי"ד ולא
הרמ"א
במ"ו במקוימת האשכנזים שאין טהגים שום סעודה ומשתה ושמחח
שוינהו גם רבנן שלהם והסעודה שעודדם בליל
ביום שושן שרים
פ" 1רק דמדמת מעווכדח
תייזם ירד ומסלא לא תחורב לסעודתט"וכי סעודת
פורים שעשאה בלקח לא יצאי"ח ע"כ אם אירע לחם ל"ע אבילות אז
צריכיןלנהוג בו אבילותכי הרמ"א הולךלשימתו כדעת
ביום מ"ו
המנחגים בוושדאארי פוסקים ראשונים דשמחח נוהג מדינא גםביום ט"ו על
כן פסק ראין טהנ אבלות אבל אותןשאיןמהזיקין אוהלליום משתה
ושמחח אטר להם לנהוג קולח גדולה כזו לבטל אכילות נט"ן זלתשס
ההגל (יקזלא) וכשגי ראשיו ע"כ
ן בתפלה
תחט לענין על חנסים נשמע מפה קדשושח אומרוכיתשבי
י חותת זקית הקדוש 3על
בין בכהם"ז גם בשחק פורים וכמנהג
היכל הברכהוי"ע (עיט באריגוח בווח בנמחי או"חסי תרצ"נ) אך ואח
ראינו מנחנו של רגיטכי בסעודתו הראשונה בליל שושן פורים (כנ"ל)
ציוח לא' מחממובין על שלחט אשר נטלידיו לסעורה בביוש מבעודיום
דשרים (כסנחנ העולם) ואיאמד ברכת הובאה על הנסים גשעת בהמ"ו
י חובוצ (ובנתאר בנחום שאפשר
בקץ רם ורביט שמע פמט לצאתי
דע ומצתכ
 ,משא"ב בח54ת ונרמיז
ישטיף חצפתספי המא"ב ברורנה מ"
ביומו)
וכקנז נשחל קישה טרנס כשגת חי' עורצה עיקר סעורה חגדולח

בי

ים

ישם

י"ע

שלח

דרסי

חיים ושלום

חודש אדר

ביום א שיחסר (עייו בנסרקי או"ח סי תרפ"ח באר.כוה) שחיתה גטשכת
והילכות לליל שיבסר וגא אז לתפלת כצחה והסעודה אח"כ עם מלבושי
שוי"ט כסו בפדים שהלך כע היום ועיין בשער יששכר טאמרימי ששון
איתע ד טעם ורמז למנהג לעשות מעודה ומשתה קצת בכלדשג.ם)
' קי' זצ"ל טיסן ו)
כשיתמר ,שיבמך (,אם לעשות נשואין בשושן פוריםע.י
ללשיידיניפ טיו"ד
תשגח השוחמים בפח"ק מוזהרים ועומדים עוד סטר אביו חש"ק כעל
דרכי תושבה זי"ע שלא ~מד לאדה אומנת בשו"ב באם
אשתו טתקשמות בפאת נכרית מיין בתפארת בנים ער"ח בסרח נרקוטים)
תתנמ בפה"ק סוזחרים ועומדים מרביך ועוד ממראביו ז"לשי
א ליקח
שו"ב שהוא (א) בעל תפלה בדישיהי'עליו העול רקלהיות שונה
הלכות בכליום ולהשגיח על סכים שיחי' כראוי (ועז בדרכ' תשובח ה5
שחיטה בהשמטות סק"ם וט"ש בנר רבינו בספרו אות שלום סי' רס"ר אות ו'
עסזד רע"א וצבי תמארת סיפו נ בשו"ב ש5א ,קיק אפי 15בס5תא דרבנן
אפי 14טשים טגהנ עי"מ)
תתם העלה להלכה דכשחשו"כ הולך טטקום למקום בבית ח0פכחיים
פרסהכיסוימגיחלפעמים תיבר של עץ פתוחה ומתהפכה ע"פ למטה
לכסות על הדם לחנן שלא ילקקו הכלביס דשפיריכול לברך אח"כ כהצום
ן כתב"שסי כ"ח ס"ק פ"ז (מגח"א
דחוא מדברים שאין מבסין בהםעיי

"ם

תתסא שאלח על וושט טאוו~ות פמוטות לא רצה להורות רק שלח
להביד"צ וכשאירע בהכרח הי' נהוג עוד מאבותיו שלא לומד
כשר" רק טוב (נט) כזר שלא לומר "כשר" על דבר שהחמירעליו לנמרי
ן זקיע הנה ק בעלגני יששכר זצ"ל(ועיין סימן דפה)
מרא דאתראהיי
תתמב העופות שנמצאו כעת שיש להם חמוצה אצבעותיש לקושרואין
חילוק בזחבין עם החכמה אצבעות ברגל אחד או בחשני רגלים
ליקוטי שו"ת סנט א סיטן א) היענין צכי5ה סערוזלי ,עי 1דר"ח ס.מן
ס"נ ס'ק נ"ת)
חתנם (א) שין בתוספתא ימררש פנחס (יהח"ק סקאריץ ז" )5אוה כ"ח
שרקפיד פאור שדשוחט לא פי' ש"צ כ' דש"צ מקרפ נשמות ומביא
חיות 5נשטוה ונחי' רשוחם היפוך ואיחא ננסר ספקום ששח חטרו נהיינו
שבהי' הוא לשבר הקול וכל ושו"ב שאינו צריה געור נאמת רניצ,צות סקטדגק
עליוויש  15צער בנים ר" 5ופעה אתת שמעהי שאיןאנ
 .תוחב שהשו"ב
יהפ 55לפנ חתיברניד
ייהי' שלסד ואם הי' רק51ם .ווטים כסוני 5א אהד
וו
א
יוצח להיות שו"ב ואמר שאין אני סג'ח שוחט 5חתפל 5לפני התיבר
מרםדי ר

כי

דרס*

יקופי דינים מיו"ד חיים השלום

שלט

תתסנ פח"ק המנהג מהגאונים שהשתמשז יאב"ו פה נבטך ששהה ג'
ימיםע'י השרי כטים איןימכרו כבית הטטכחיים רק בתור
או"ם גלאים (ע  1מזד כדרכ' תעובדמי ס"ט ס"קרי"
 1ר"5ז)
רעעסד בהמה ששתתה מים של שכונת המתאין לאסור הבהמה ולד
נ
"
ח
א
"
ח
נ
ט
(
כשו"ת פני מכיןמי ומכ"ח שחעלח לחחסיר
ס"

ס"א)
חשמן נותב בפפרו שקבלה מאבותיו הקדושים שלא חזדקקו לחורות
לקוץ אילן אפי' אם יש אופני היתר ולחוש ספני סכנה והירוא
דהכרח להורות ישלחו חורמה זו לחב"ד או לכערה אחר (מנחת אלעזר

""נ סימו י"ג)
תתמו ע"ד חטבואר בצוואת ריה'ח ז ל גי' ",ט ב') שלא יגנה אדם
בית על קרקע שלא עפר בו בניןמעים המנהג מאבותיו ורטתיו
הצריקיםז ל להקל אםישןגועכו םיום אויוטיים (ד"ת ח'ב אות '"ב0
ובענין נתיצת תטר בעת ההכרח הורה להקל רק צוה שלא להניח מעות
%א מאכלים ושלא לישן בטקום הלזושיצייט אח חפקום ממביב.
תתסז בפח"ק סוזחרים חעוטדים מחוראות זקיף הנה"ק בעל שם שלמח
ז"ל בבוזה לכאן לאפור הענבים וכעומדים ררזכים בגת בלתי
שמירח משום חשש שמא המיפיך פמנה עכו"ם (סנח"א ח"נסי'י")1
תתסח נכרי,פננעבמים ששרו בחם צמוקים מעת לעתכיון שלא חרד"ל
ויימשךהיין סצסוקים ~גם לא שרו עוד ג'יסיםאין לאסורהיין
(סנה"א ח' א ממן ס"ה) (ועיין כלח"א ח"נמיס ,ב"ר)
תתמפ טחלל שבת בפרהסיאיי
ן לאסור היין שנגע 14פילו לא חונבח
עדותעליו רק שנתפרסם לבד שהוא טחלל שבת הוא סכמךיין
(שספי' ע"ד)

הטע נקובל סקחל יראים בעיר הבירה ב' פעסמ טדינת אוננארין וכן
מעיר סאבאדק"א ממרכז נשיא היראים ביונאסלאוויע"( 1וחוס
לו בבאגים בשו"ת מנחת אלעזר ח"וסי'  )'5בקהלת חארט"ה רברס לעשות
התפשרות עם קתל נעלאנע"ן שיספרו הנעלאנע" 1הבתי מפבחיים
והפרחח על כשרזת שחיפות ובדיקות הבהבנת ~ושת שהכליחי' תחת
חשנחת תבי"צ חירשים לבד וקתל בעלאגין ורבניהם לא יחי' לתם עוד
השנחה וחלק גלל רק כחככסוה יתפשרו קחל ארפ"ה ונעלאגעןייטהרו
בזח הרבח שלא יצפרכו חשגהית מיוחדות ולשלם לאנשים הפקידים
רחזו?רזעי"ז כ"א בפ"ע ועתה יתאחדו להשגחה א' וקהל ארט"חנצמרים
כי יש בזח מעלה בי ימצאו לרחל גדול וגם את תנעלאגען עכ"פ
במתקבישעי נחירת
נזבחתיתםבזה שיאגלו בשר כשר כדת %א
אך
גב
חר
תקלים זובחי חמעל4נגען ובדיקתם וחשנחחםיע
יערבא צריך וט"

שט

דרכי

יחנים טירד
יפיפ

הים ושלום

והשיב 5הם נמטר ע 5זה רקטור 5רם 5רתאהר ע"פ רמבואר בש"ע יו"ד (סי'
קנ"א כש"ך סק" )1דישראל מוסר ד,נו כנכרי שאין אנו פצוין 5רמריש1
עיי"ש וביון שבקינן ביו"ר סי' ב' כש"ס חו 15כחאי תנא רשבת חכימא
בע" ,בלי ח"ק כמוסקים א"כ דינם כשאר סוטריפ אותם הנע5אנע" 1אשר רובם
בכולם סח ,55שבח בפרהסיא וחניותיהם פתוחוה וכו' ואם אין אנו מצוין
5רפרישן בש"כ שאין אנו טצוין כ 55להמצ,א 5רם מאכלי כשרות בלי חשש
ופשיטא כי רמץ
מרימות וט .הנ ר כזאתשירי מצות או חיוב ור עלים
של רבותינו שבסולר
יצאו סרעדבזת כנין שכע"כ נסלקו מאתם עפ"י
מימן רכ5ל ע"י דיעותירט
מו
רצדיקים נ"ל ונם ק,י" 5כ 5כאי' 5א ישובון ורסר יצא
הנפסחות של מ,נים אשר כבר הולכם ש51ל נגהיניהם הכומרים ר"ל ונם יש
בזר כסו בימול תקנות רבותינו (משנח תרג"מ) שקב5נ 1עלינו וע 5זרעינו שלא
להתאחד עם רנעלאנען בשים ענינ ,רקרלר טב"ץצ בענין נדוץ כור וקרוא עיקר
ריריות וכשרות וכו' ואין 4נ 1ב"ר חשול סחכידו שיובליבטל דגרי רב"ר
רנדו 5של בסח פאזת רבנים נא1נ ,ארץ וצדיט' 'מ"ע מופרי תכל שאסרו 5נו"
 ,שיתאחדו ע"י ד,גיהד גם אס ירי' לכ"א בהכ"נ בפרע כפו
וכי,
הראמבאכטעספע" 5במעמס ס"מ 'ניע מור שמריות היראים ר" 5ברחאחדוה
הקחלות וכאשר ,ופו לעשות האניפחקצ'ץ"ן מכבר וה' 'פר עצתם ,מויסותם
י
וכן שובריו גזר כלחו"ל (שבת קמ" ע"א) על הסינים ושאם נחש רץ לרביע
יג מ 1כ1 1כו 1עייהם אסר דור הטלך ע"ר
נבנפ טיתע"ז ואיה נבנט לבית הסי
הלא משנאיךה' אשנא 1בתקופכהך אחק1טט תנחית שנארשנאתים5אויכ,םה"לי
ן סינים נודע ככד הפ5ווחא בראשונים וכאחרונים
עכ"ל הנטר והנד סרישו
פינים חם שכופרים בפכותם
וכו' ועב"ם א5ו רכומרים ומתחדשים כוד
מבע"פאיבכלי
באטתתן מן רשפים ובוו שיעשו
רסר ומנחינירם בתורר שבכתב
י רשחיטח כורחי בר,ת עלי זבח בע"ב יתאחדו ויחוסרו
עמרם דתקשרות בעגג
לחשוב חשבונות התקיע 5הםוינ
ו וח"ז כע"ב לוהטות ריפוד
עמם בב,ת לשכחם

י,

כי5

דברי חז"ל ננט' שבת הנ"ל וחוץ לזר כינן שבזה 'סייעו הרבה יקה15ת

ביי,

שבינירם טעם המר אוכל בשר כשר (רק
רנע5אנע"ן חנפרדים קר חגר
יחד,ו יספ ),והכגחהם סוחטה 1ר1צאהם טרובר ברשנחר מיוחדה
החויר
"אחרו ברוביהד והשנחד יניע לרם כמי ערך נקשותם ריוח ורצלר
ורנר ו
קת
רתי
אם
ולסייעם בסמון 5סח ,55שכת וסינים בא 15בודאי אסור כפי
מהוצאותם
"יחו"מ סי' תכ"ם עיירך ונם כפי דמבואר בטוש"ע "1,דבסי'
נע
ב"
המבזאר בש
ונפ
פעי' ג') הטה ככלל סורירין 51א מעליו ואם ות אי אמשר
בזוכור"ידנ
קבני"
"ר גדפיסים החדשים ובפרט בדושא שינו דדבד ע"' הןענ
יאשגם
ו"
האטת מרינא תנמר וש"ע גן הוא ואיך מותר קור לתעיותם מהנאותם בזה
והאריך בזר בראיות לאסור וסיים שראוי להרגיש שרוא מקרשי חבע~ד
ב
י אשר בא גפיתויו ותחבולותיו בכ 5עיר ועיר מרינה וסריגה ועתה בא
"ל
נ"
ר
בתחב51ח  11לחרום כח היראים גישמירת דתוה"ק ע"כ.

דרכי

יקופידיניםנו~.ד

חים משלום

שיא

מסחר ספרים אסורעפי' הלכהלהחזיק כהטרף מפרי

תתעא כף שיש
(טנחת
*ן ספרי דעסויער (רם ר) טענדעלחשהן
מינות כס
ותרגומי
אלעזר חץ סי' פ"א כתי"י)
תתעב .הא דאמרינן המבזבז אליבוב! יותר מחומש אם עשה מרעפע"ר
על גורלות לאזע"ז או ב14פן אחר כוציאח כות סוחר לב!ב! יתר

מחומש (מנחרף ה"נ סי' ס"א)
תתעג דעתו להלכת שבזמן הזח אין לחחמיר לענץ איסור הדש
וכתב במפרו (נמח' יו"ד סי' רצ"נ כתייק) בשם סר אכין חגחשק

בעל דרכי תשובח ששמע ממרן הנח"ק בעל דברי חיים טצאגזזי"ע
בחדשע"כ
שחרעיש עלהיצמד לחחמיר בזמן"זה
כחותי
תתעד טחגים יראי ח' וחושבי שצן כלמעוברים ברחוב ארש בית ע"ז
וצריכי! לעבור לפניח הם מרחיקים גערך ד' אמות ויותר כפי
האפשר (כדה"א ח"נ סיטן ט"ד) (ועל שטן תהע"ז)

תתעה חחמיר לעצטו שלא (א) יך14ת בכורח שעוה שעזסן*ית
ת*ת 0דע"ז שלחם ~הלכח חעלת לתיגור רק הסחרור תע*נ

(מגת"א ח"ב סי'

תתעו יש ליזהרע""
לחטחי0מימכור טבלאות (טבי",ן) שתלין תמם-ם על
חכותלים בבתיחם שנ"ע וגמרות בנ"א שלהם שהם צורת בנ"א
חליליםע"ז שלחם ואם קרח לחטת אחד שקנחסהטגל*ית מספר הרבה
שלאידע שיש איסור בדבר ואם יצפרך לאנדם יחי' חפטד רב יש
להתיר למוכרם ומכאן ואילך יזחר שלא להחזיק הפבל14ת יותר בחסתו
והראמע"ן שעושין סביבות חמבלא מצפיר של אלילים אם יגש חסוני
אחר באותו מקום שעתרה נ"ר ראמען יפים כזה יש לחתיר לישראל
לקשותם אך אםאין דעות 141מן טוב כסותו כהעיר שיעשה הראמין
כאלו ונס במחיר כזח אזיש לאסור אנליש להתיר לכורךפארים לכרוך
מפרים הצריכים לחם לכומרים בקלומפי"ר כיק ונאין עובדים למפרים
הללו רק קורין בחם אבל השתי הערג לבישין הבורכים שקוע בסחרי

הפלתםיש לאסור לישראל לעשות רשע (מדה"א ח"בסי' כ"ז)
אשר ברעפוב*ק (כעת שחיה
תלעז פעם אחת רצו לקבץ מעות טאחב"י
סצינת טשעמי) שקשית סאטמענ"מ (סאבי"ר) צורת גולפת

עי

ת וכ"ח א5
הטועה (א)עיין נתופפהא 5מררש פנהם שפח"ק טאאדיץזי"ע)אי
יסתכן אדם בבית ש"ו שוהם ותאמינו 5י שאם 5א הי' שום יחורי
טמאיך כשעה שנונים אוחח 5א חי' נכנה א5א בטח שישרתן סטתג 5נותן גח
וגו'ע"ב.

שמב

1רנץ

תיכוה חוקותהיו"כ קיים ךןלומ

של חפרעזידענ"ט בתוך חרחובושיחי סברות אחב"י השוכנים במקונח
זו תחת דגלו וחעלח דאסור לישראל עפי חושרה לקבץ מעות על זח
טממונם ולקוטות צורת אדם נפלטת הגם שיחי לפובת אחכ"י ושיחי
עי"ו לחן ולחסדגעיני ההסרויועציו (נצח"א ח"ו סי' ל"ב כחי"ק)

הלתות הזקות חעו3די טו*33פ.

תתעח בספרונמוקי יורת רעה (בכחכ יד)סי' קע"ח אות ב' העיר בר'
חמחבר שם שכתב וכדומה לזה פמלבושי פריצות" ע"כ שהוא
מלשון סהרי"ק כמדע דבדבר שיש להם מעם שיש צורך בדבר ל"ש
ובחוקוז~יהס לא תלכו ע"כ וגרנדעל זה שמטעם זהחי'אביו הק'זי"ע
מזהיר ומוכיח לס"א בשרפ בשניםהאתריניםילא נשא פנים מעולם גם
לחאברכים ובחורים כני תורח אשר לבשו על הצואר פטבריק"ס כינד"ל
הפניו קשר (סחפשבריט) עד החזח והלב וחי קורא אווש ונעובר נלאו
ובחקותיהם לא תלכוכי בעלמא אם הולכים במטפחת של סוטי גם
ברוב נקיון ויופ שהוא מחמם ומגין מפני הצינח על הצואר
יי
ש
ייהם לא תלכו כד' מהחי"ק הנו' ומובא ברמ"אכיוןנטשפי
לאשייך ובחוקות
ט צורך מלגוש לחגן מפני הצינה וכיוצא בהטא"נ אלו הפאגריק"ס
בינילע"ך שהם רקה מן חדקח רק כבג חוט ואיט מחסם ומגין כ %רק
תוא לצורך שחץ בלבד להראות כדרך בני שחץ השקצים והנכרים וח"ז
לחתדמזת להם ועובר באיסור הנ"ל עכתד"ה וחמה באמת לא מחסידות
לבד רקעפי' הלכח והאריך עוד שם בזה לאמור
הימעט חאריך להביא ראיות לאותן שאין פנלחין זקנם אפי' בטספרים
(א) הא מצדהדין ולא מצר חסידות (מנח"ח ה ב ססו ט'ף) (ןן
חתנ פאודהקסיררביט (א) שלא לכוף ולהצניע אווהפיאותאחורי אזט*

הע)עפ (א)עיין כס' עמידי ארגים 5רר"נ סו"ה ישעי אשר זע5ינמרגייות
שליט"א טהכגר ירושלים סח ישתסע כור גנר המשחיתים אז המעכירים
וטמירים מע 5פנירם סדררת רוקן ע ש"ח גאריכות קובץ נדוף גחה
'ברייתא צריך
תתפ (א) עתן בזו"ח דף ב"ו ע"ב  5"11שערא אירו דינאכי
5בערח 5ן פן נתר אודנין ר5א הון מבסין תתעין רשסיעאח 5אע5א
בהון 151הא ואי 5או מתקיים כיד קרא או יקראתי ו5א אענה וכומנא דשסיער
איה פנויר מאנין דיניו אתקיט ביה אותירא ור' יענר ועין ההיונים
'ן ע' ע 5דפסא ואתר תחזר ד 4קסם ע"ב (רפוס 5וב5יז) מגיז דא עדיך
תיקו
5כערא שערר מע 5אורניו ר5א יחוו חתיס'! תרעין רשטיעח דצ15תא רברין
שמע צ15תי 1ררוא ראתסר ביח שומע הפלר עדיך בשר יבואו עב"ל ועיין
נ"ב בתיסוניפ שם דף קס"ח ע"ב השעריו אהרנין דב"נ תריך5בעיא5י' חתות

כי

שי תשו פחד תחוסר ברכזתיף

נשג

דרסי

חלבות מקואות

הייםרשלים

שמג

תצטות פק1א1הע
י הדעת המתחדשים שבאים לטבול במקוח כאמרה
תתפא בנשיםסקי
שבבר עשתה חחפיפה בביתה בגאד"ע צימע"ר שאומרת שחוא
יותר נקיון מהמקוח חגם שצריך לחוש ולהחמיר עליהם שמרחיקים
חחפיפח סהפבילה וגםיש ספק אםלחאפר ,לה אך צריך לחוש שימנעו
ם יש לחמסין להם כיון דבמבעם
יגמרייבוא לטבע כשיחכירועייח
נ כ הם אנקיותא קפדי אך צריך שייעינו הנשים אם חתכה
צפורניה ולא ניכר עליה חציצה קודם מבילה ואח"ז יניחוה יטבה
' מחד כתי"ק)
בהמקוה (פנח"א סי
תתפב שיעור מקח
י שמבואר בש"ע שצריךשיעלה בתשבורת ס"ד אלף
"ח
ו
וקי"ח אבצאות וחצי כותב במפרו (ררני תשובר ח '5מקואות סי'
ד"א מק") שפקובל מאבותיו הגאונים הקדושים ויל שיש לחשובבענין
וה לחומראכיון דחוא ספק איסור כרתויש לחיטוב כמ"ש תחתם מופר
תאו"הסי קפ"א כאמצע תתשובח בד"ת וחנה  -דשיעור אצבע אגודל
וצריךשיחי חמקות ם"ד אלף וקי"ח צאל"ל
אחד
שיעור
ו והנהיג לחשוב בנקל
העודאשיעור הצמאילם"יועוד יותר מעם שיצא הספקסיב
כךימדוד במדת מעממע"ר (אשר בצר השני נרטטו בקוים מרח חצא5יע"ן)
אח דופני הסקופ באורכן וגרוהבן צפדת צאילען הכפין ות על ור
בגובה (ושוד יותוו
בחשבון הנקרא כפל ואח"כ יראח כמח צריך
סרט סיעומא דפינכר)כד שיצא הספק מלבו שלא יחסר משיעור חנ"ל
יהסדין השליבות מהשיעור אורך ורוחב וכיוצא
ב וכגון בפקוס שמ
וובדמאקיום שיחי בעבה השיעור גמילואו בודאי שוג יומים בדפמתיח
בדף קמן או במסמר שיקבע שםכדילידעכי עדידםשנעור חמקוחשיא
ישאבו למסח מזה השיעור ובם שיוכלו למעלהמיהלהוסיף כדם למלאות

יכל

שים

יחיית

בכתף כשיוטרם לפעמם ניאהסקוח רהבונפי השיעורזר
 ,מניע עוד

ו קצבי הרעי ,רטטעיו ברו צ5ותין
אורני ,גמז ר5א יהקרבו ביר מאדי דייני
תפלת ",ח) שהביא רברי חוו"ח ותקונים חנ"ה
עכ"לועי' 1בם' ימוש"ר (בשער
זטוהיד משעג זן שיורר האדם כתפלת י"ח ש5א יכסו שערותיו ש 5רפאוה אח
אוניו וטיים וראוי 5חזדר בזה בב 5דחפור ע"כ ורטבדמעייז בתקונים שם רף
תס"ח יואח רחקמירא אפי'יפלא בשעת ההפלה צריך ש5איחי' המיאות אחודי
אונ דנקט ~את נחדא סחתא עם אההא דצריד ללא 5אהנליא נר שערש %ך
יוטה"תפלה יש יותר מקירח ראו "ט בחם אחיזר מארי רדעא סכי תרעין
בא
שטעין בהון צ5ותין ואינם מגיחים שיהקב 5תפלתו אכל השירא אפי ש5א
ד
בשעת ההלה בסוכן שרמוין שם .וסיפר רבינו כאצור נהקשר בקשר רתיהוז
עם בה ההע מו"ה שרגא יא'ר סכ,א5בוע זי"ע בויונ ראשון הי' וקינו
ע את
בע 5שלמה זי"ע ע 5החגאיס מחמת שלא רצח לכוהויהצני
שםאונו אשרהי' אזניטים רמרעה ברוסיאעפי'גוירת הטגנות
מר
הנ
ח
י"א"ות אבזרי כפי

יא

שנס

ורגם

דינות טשא,ת

מרםושלום

זרת למעלח ספנורת בעת פסלתה אז יוכלו להוסיף מיס כרי שיגיעו

בנובח לשיעור זרת למעלח סמבורח בפבילרחק ע"כ
תתפג כשחי במרחץ פארינבאד וראה שם בהמיות של מי גשמים
שהפקק תנקרא ווענמי"ל שמעמיר חטים שלא יצא מהנקב חי'
ל מתכות הגר בקוו סחט וככח לערת! והנארע קנאת חרת
יט
לפסול מקוהזו שלאילכו בועכח נשים למבולכי ע"פ שימת מרן הנח"ל
מצאנז גדוריחיים חמ"דסי' ס"ה ראם נעשה לשמש הקרקע הוא מקבל
מוסאה ובמקום מרחץ שבאים מארבע כנסת הארץ אנשים רגים לתחפת
גופם ובהוכם חסידים ויראי ה' אשרבודאי לאיקילו בסקוס אישר כרה
ננד הדבריחיים ובפרם שאפי' אם ניסא כדעת חסוברים כשעווי לשטש
את הקרקע איט מקבל טוטאה ס"מ איט שכיח שהפאבר"ק תאסר
לחאומנים צא ועשו ווענטיל לצורך המקוה ואפי אםיהי' מחיאות כזה
סי יאסר שעשץ כזח וחי בזח פילפול רב עם הגאונים טו"ה טאיר
אריק טטפשאמש מארנא (בע 5שו"ת אמרי ,ושר) ז"ל והגאון מבראדי
שוח סחיה אברהם) 1הנא 11בכ"ח טסף ענגיל מקראקא ז"ל
ז"ל
ורבינו בירר אז באריכות דלאשייך בזה חשש מוציא לעז אם מתקנה
דמקות נפרט מטים ואובים ע"י השקת גבסים וגם בנן מקוח סים
פעמים פסהח ופעטים כשירח ואין לרפות בזה טומן לזמן ועורר עוד
לבטה חששות ורביה חדפים אז קול קורא ואגף בזח חשו' גדולי
הדור 17לא לחמשירו בשום אופן רק אם יהי' הווענטיל סרבר שאינו
מקבל מומאה וחוו דעתם גדולי הדורובהיכם הי' הגאון מיונצדארף ז"ל
והגאון סה' מאד ז"ל בעל לבוש"מ והגאון כהשונגוואר ז"ל מואר בשו"ת
פנח"א ח"ד ז) וכולם שב"ז לרביט ותונס מחנט להרעיש קול לתקן
המקוחשיחיסיכשר אליבא דב'ע ונם הגאונים טפארנא וברצדי ז"ל כתבו
אז והודו לשימוץ שיש כטה חששות בווענטיל כזה וקושמא קאי ועשו
הברזא אז במארינבאד מדבר שאיע סקנל פוסאה טעץ סחופה עלי'
שלאיהי' חשש זחילה והכשירו מחדש המקוה (שיי ,בור בשו"ת
בגומ"י
סביאות ם כ"א ס"ק רע"נ
אמרי יושר ת"אסי' צ"ד ודרכי חשיבה
ט"ו)
ום""
הלתוהתלפית תורה
תתפר חי' מחבב מאוד לחתלמידים אפי' בחורים שלמדו חכפת חאסת
וכותב בספדו (סנ""א ח"ד
ש' ונ'ע)"פשצ(ד5דיגךר"לקיזפהדררצב"לריהונדעיזרוימכשניי
ב
שמבואר בהקדמת הע"ח ובסור מרע
וי"ע) ושארי ספרים קדושים שבזכגיט בעיקבוזא רטורחאצריכין טסטר
זה החכמה ובפרפ למי שנפשו חורקה אלי' וכשרוצח ללבוד חכמח זו
מהנכון ללמוד מקודם במפריס אקר חמה התהלת החגמח כמו ס' שערי

יע5

רי

ירכי

הלבית תלמוד חגרה

הייט דשלום

שסד

אזרח וט שוסך אסונים כדי ולאיברג כהפישת מחשכת צורה גשמיות
כל דחו או קושיות ח"ו וכבהצר חזחיר האר"י ז"ל באזהרות ותוכחות
על חטצייר ח"ו תמונח או מראה וצבע ובפוף מפר שוטר אסונים צריך
לדלג ואסור לקרות בו כי עשה שם כללים ופרטים בעניני ההשגחה
פרפיות ננד אטונתיע אמונת אומן בהשגחה הפרטיות מאתו ית"ש ע4
כל פרס ופרט שכפרט אכל שאר ספרו הוא נחסדזגעים להשבח ע"כ'
תתפח טאוד הי טשבח רבינו כח שלעיון התורח בעומק תרבת לסלסל
ולברר ולפלפל וכ' וא) הא דאמרינןסיגי ועוקר הריםסיגי עדיף זה
חי בזמנם שחפפרים לאחי' מצויםוחי' אטרלכתיב תורה שבע"פ אבל
כעת שהספרים מצויים עוקר הריםעדיף שבכח פלפולו יוכל לברר הלכח
ודרס ה' לחזק ולהתחזק לעסוק בשעשועי אורייתא גם מרעךיסורים
וחרפתקאות רעדו על תאדם לעמל יולד ושלא לעזוב תורת ח בועם אופן
כ %ובמפרו (רבר' תורר ח ח אות '5א) טג'א טזקינו הבח"ק שאנוב זי"ע
הקדישים בעלי ועם
אצלו
בעל בני יששכר שאסר
י"םשמנקהורבגלו על קיכריושרבות
יי(רי"ר) כנדרע 1בהעתם
השם
וי"ע אשר רובםסנדזל
םהדין האחרוןלפגי אטביהם
י
במאסרוידעוכי לסחר יקראו אז נם
י
נ
פ
ל
הרשעים ואם לאיודו לעבודתם ידרעם מיד ואעפי"כ בלילה שלפגיועמק,
וכתבוחי תוס' הארוכים בפרק מרובה במם' בבא קמא ע"כ
תחפו בענין הלימוד שצריך ללמוד לשמה הנהיר להתלטידים (בפתיחת
5יטוד חישיבר) וסובא בספרו (דבר תורה ח"ב אות "5ד) דברי
יי 5זי"ע) דעיקר כונרת שי'
הח"ק בעל מאודעינים (סהר"נ ממשערנאב
בשעת לימוד השלא לשמה כדי שבשביל זהיחי'רגיל ללמוד גחתמדח
לשטה אםכי בתחלה א"א להתפיל מיד ללמוד לשמח מפניגירוי היצר
ופירעי 1לנגד הלימוד תודה לשמה שהואענין חיותר גדול וקדוש נ"ר
לפניו ית"ש אך כאשרירגיל א"ע בליטוד ותעשני שכל חתורה וכמש"א
חז"ל בזוה"ק על תיצה"ראילכיא חוא ליבא חדוותא דשמעתתא אזיוכל
ויזכה לבא להטסה וזשאחז"ל לעולם ילכוד אדם שלא לרומח (שבשעת ליסוד
ש5א כשסח יחשוב ע 5זר כד ),שטרפך שלאלישמה באיטפח עכתד"ה (כספד
מאורעינים) בנשספות גישר(ימיים רגיל חח העצה היעוצר לטובה שיראה
יהתכ5ית כדישיגיע עי"ש 55ימוד
ראדם עצט 1ש15מד ש5א נשסה אך
נתישלום בעצמי ,סמני חטאתו 5כ 5צר
ון
כי
לשמה בגז'כי אם לא יעשה כן הרי א
שיפנה ממ"ג ראם 'חשוב שרוא 15מד לשמה הרי הוא עון נאות וכ 5המהנאד
כא 15שש"ג וחרי יחשוב ויראן עכ"פ כפנימיות הכגוני?,1חיות אנקות ריררות
אשר בקרבו גי רוא ככ 55ע"ג ח"וע"יואיתויאס יחשוב בעצטו שהוא נוסד
ש5א נשמח ואגו משחוקק ועוור בנימורו כדי שיבוא עי"ז כשסח הרי ככה"ג
וא) כדאר חמשר מהמדוה,כדיים מס רה-חק כטס הנאת מרוחקקינול

שסו

ירה,

ההטתס4.ה

חיםושלום

שיא

לשטה פוטב  15שנרפכה שיפתו ע 5פניו כמבואר נפסחים רף נ
הימד
ע"ב ובתום שם וע"ו ' 117כ 5הרוים ע 5כן רק רעצר לירק שנוצד ש5א לשטר
רם שתשתוקסות לבבו יה" שינ'ע עי"ו לשכיר עכרח"ק)?

י

חל כ 1ת ם לח
תחפז זקינו הנה"ק בעלבני ישומכרובניו הקדושים אחריוזירזו לאנשי
שלומיהם בקחלתם ובפרם לחאברכים בני תורח בעת סכלת
א חי'טוריים יאחר,ם) אם תביט שהוא
בניהםשימיו בעצפם (אם כיי
בר הכישידעו לאטן את ידיחם הפעם אז והראח להם וזירזה וחזקםכדי
לטא בניהם בעצמם כמבואר באו"ו דחוף מצוה דעלי' דאב רסיא אך
במעשי הפריעה לא נהג הגה"ק בעל בני ישומכר לזרזם לעשות בעצפם
דייקאפפני שהואצריךלהיותבקיוטורגל בהרבה תינוקתשיוכל לעשותה

במהירות ,אזה שלם סטן רמ"א אות א')
החפת נכפרים ועיירות קמטת שיש שם מוהלים הכוינם מובהקים כ"כ
אין רשאי לבמל בשביל זח טצות מילה בחסיני למי שירצה
להקפיד ש מוהל מופחה ומובהק של העיר הגדולה עד היוכל להביאו
או ליסע לגשם עם התינוק הרוטר מצוה (רביום חשסיני) לאידע דבר רע
זולת כשכבר אידהי מילה בשמיני כוכחי התיעק חשה או סיבה אחרת
או שנשד התיסק בע"שבין השמשות ורוצים ביום א' לסולכדין קמן
נמול לעשרה או לי"א ורס"פ איט עוד אפי' ספקיום שמיני רק משום
זריזין מקדימיוויודעכי כיום של אחריו כא יבוא במח מוהל טומאה
ומובהק ורוצח האב להטחיןכיון שהמוהלים שלעירו אינם מוטחיםוזוין
ם או יומים והע"ב (שם סק")1
לפטוך עליהם בכה"ג יוכל להמתיןיו
תתמם במשם שאין שם מוהל בכפר ובא א' ואמר אפי' שלא מלתיעוד
ובכל זאת ברילי וסזבפח אני בטעשי שאוכל לסול בלי שום
קלקול ררן מוכרח ליחן לאיש חזה שלא מל מעולם ויוכל לחסתין אבי
הבן עד שמצלח להביא מוחל מעיר אחרת הנם ושעבור יום הח' (שם)
רעעצ כשהזרה הפריעח וכסתה את עור הניד חנם שאפשר זאת לתקן
בדחחת העור רק באצבעותי' לפתחת העטרה אמור לכתחלה
בלילהואין לתקע רקביזם (שם ס" רס"ב סק"א)
הנוצא צריך לדקדק שאין ללפות הילד משטביאיםזיוע לסוור באופן
שיחי' שריך לחתדטות לעכו"ם כסו ושהטין איזה נשים
באיזה משמות ויכדטהו על חכר בנריטת ששליחם קשירות
חשליטת שהם כחסונת וע"ע ממש שזוסור לברך כנגדו תם אם יכמוהו
כחתיכת ששתןלבן ארוךיהי' סרוחעדשיניע לארץ וחזא דוגטת הנכרים

לרכי

חלטתמילח

ח54ס חשלתם

שמז

נשטשאים %ריחם לבית תפלהם ר ל לכוטריהם לקרוא להם שככתיהם
וח"ז מעין ובחוקותיהם לא תלכו וכמ"ש במהרי"ק (בשרש פ'ח) והובא
ברמ"אבסי' קע"ח דדבר שאיט לתועלתואין מעם בדבר אז איבא מועם
חשת דרכי האפורי ובענינים כאלו צריכים לרקדק בגידול הבנים
ומלבושיהם גם מערימותם וקמטתם לרחקם טחוקות חאו"ה נתכלית
הרחקות ובפרט בראשיתעריסותיו בהכניסתם בבריית של א"א והעיקר
כמובמדיניתפולין וביותר ברו"פובעיירות הקטטת ששם כנהג אבותיט
עודמיני קדם נחגו ללפף הילדים ולהביאם לברית לא בדרך ההדשים
והגויים רק כשנהג הישן ילפשםויניחום בכר ויקשרום ויכסום במטפחות
וכראוי לבנ"י רפם מק"ב)

תחצב .תינוק שהרופא אפריחסתין מחמת שהוא חלוש וכחוש ואח'כ
תבריא אין צריך להמתין ז' ימים מעל"ע נרום הבראותו כיון
שעיקר הטעם ושכדאל דצריך ז' יסיםחיינו לחבריוע ולחזקו מחולשתו
ול החולה שהי לו כשחלצתו המה משא"כ גזה שכל עיקר שחטתינ
במילת התיסק הוא רק כהמום חולשוע ולא מחוליו בלל וכיון שהבריא
מזהלמזוי ינתןלו עודז' יכלם ומה יתןויוסיף עוד הימיר חמלו ע"כ
א"צ להמתין עודז' יסים כמו שחעלח בזה בתשו' שגפ סופר או"ח סי'
ל"א לשם אות )1
תתצנ תינוק שהי' לו גועא גדולה כמו ביצה קמנהעל נכו והרופא אמר
שא"א למזל חילד כעת ואח"כ נתרפא הילד אע"ג שלא תגיד
הרופא שהי' לו חום מהפכה מ"מ במעפ לא ימלמ במכה גדולהכזו שלף
הי לו חום וא"בהוי כחלצתם המה ופצריכין להמתין  1יטים אךצדיכין
בכה"ג לדרוש מהנשים ונם הרופא שברקוחו אם לא הי' לו חום עפם
אות ז')

תתצד תיסק שנשדו תאומים אין לדקדק ב"כ על כחושו או
יננורתלי
שק
יען דבת41מים חכי רבותי ואין לשער לפי שמד תינו
ד
מנש
יחידי רק סשערין לפי ערך תאומים וצריכין לשאול את הסילדת
והבקיאות אם אינם כחושים לפי ערך שארי תאומים וצריכין
ישוב הדעת לזה ואם חמה קמנים רק בערך שאריילדים שסלדו תאונתם
בודאייש למולם לאתנח (שם אות ח')
תונצח ט"ש בספר מרת הברית שלא לפיל רק אם נהפא חתך חפבור
ואין שם שום טרי' עיי"ש אם באש לדקדק על זח אז כמעט
יתכפללנכי-י כוצות מילח בשמיניכי בהרכה מהםישעדייןלחלוחית
פריית פצע החתך %א נתרפא לנטרי (לדיות יבשתריס סנזש שם)ביום
חשותני וכאבנר יבדוק הכצהל על זה בראותו התישקכיום שלפגי פלחו

שמח

אדני

הלכות"0יח

אייםדפלמך

ימצא שם חגור בלפוט ובאותו מקום של הטבור הוא (על חרוב) דבוק
לחועלת וחגורת ליפופו מפני להלחותו של חפריי' קצת שלא חיתה עוד
לנסרי ולא שמעת לדקדק ~ליבחר ולכדנן ש יהטץ להם לישראל
"עי"ז מכ"ש שאין זה
קים לחו דהכי רבותיי'ואין חתיעק מצפער
ונבכולדלאיתולי ובפרטכי יתבטל ח"ו תרבה פעמים (כמעט כדש מעם,ם)עי"ז
כוצות מילה בוסנה ע"כ טוב שלא לבדוק כ %על ות ולמסוך שבודאי
נתרפא כראוי אך אם רואין תתינוק מקודם שיש ספק כמראותו אי
בבריאותו אם למולו בוטנו או יש לבדקו בטבורו לחצטרץ בצרופא אם
לא נרפאעדיין הפכור שלא למולוכיון דבלא"היש הכרעת עמה טפעם
אחר לדחותו טמילח בזמעובין שנדלח הנריש לבדוק אה"ב ש "טר
חס נתרפאלגסרי הואיל וארחי אדהי לשם אות ט)
רעוצו תינוק שנעשת לו ע"י קושי לירוש כמו מכח בגובת הראש
והרופא אוטר שיש לו שם קבוצת דם אבל אין שם מוגלא כ%
ודעיכת והומרת מיוםליום אךעדיין ישנה כגבות חורה בנח מד אביו
הנה"ק בעל ררכי תשובחזי"ע לדחוק שם קצת על הנבשישות הלן ואם
ירגיש התיעק הייע שיבכה בעת מישותו ודחיקתו שם אז בוא בבלל
תיעק דכאיבלי' ומצפער שאין לסולו עפי"ר גאון ובעל העיטור כמובא
בב"י יו"רסי רס"ב ואם לאירגיש הייע קמא יבכה אויש למולו לח'
ימים (מנח"א ח"זסי' "5דכתייק)
תתצז תיעק שנטצא הגיד נפוחע"י הטשמוש הרבה שלא בזהירות או
שעלד כך אשר זה יארע לפעמים נהנו הנשים להניח איזה יכרם
קודם השלה קאטיללע"ן אוה"ע חמה על הניד ויק קץערט הקאמיללע"ן
פח"ע עם חטאה ויניחוהו שמהויועיל לפעמים לחסיר הנפיחה ואס לא
סר הנצח עכ"ז צריכין למולו בזמנו וכן נהגוכיון שאין וה לא כההלה
ולא כאב וכן לפעורם טלר כן העור בעצמותו עב ונראה כמו נשח ואם
אירע כן צריך המוהל ליזהר כעת המילח לתפום חיפב בהידוקבין
אצבעזתיו כיח חשמלאית את עור העב שדם ומחרתך וידחוק אצבעותיו
בהתפסו בערלה עד ושירגיש (גרץ חשמאיית תאוחזת) בין אצבעותיו עד
היבק משם הניד זחיכן טהחיל עור הערלה זנשלא ידחזק
~
עא
ויתמם בנחזק אז לא ירגיעו היסב עד היפז מקום חערלחיכ
יר
תו
ןצבשעתזע
עב ועפת ויוכל ח"ו לרגוע בחניך או שלא יחתוך חערלח בכל ושיומרח
שצריכין עמ'י הלכה לאוח שלום ס'מן פס"ד ס"ק י"א שת נ')
הירצח תיעק שעלד אחר שקיעה"ח החת ח"ע8קדירן אןומזכין לחומרא
כחיתן הדיעותי1ם"ל דאחר שקיעה"ח כבר ביהשט" 9מחמש
גימל שלא בגמע אם ימולו ליום שלבנט ואם סם שלאחריו בא טצש?
שדישצריכין למולו רקביום א' דיש לחוש למותז הדיעות דמיד אחר

דרטי

חלגות מקח

קאםושלום

שגס

שקיעהעודיום הוא ואסור למולו ולחת את השבתבעבורוגי בשבת הוא
מילה שלא בזמנו שלח"א ח"א ס' כ"ג)
תתצמ תיסק שסלד מש"ק וע"י קישוי חלידה הוצרכו הרופאים ליקה
הולד ולהוציא מרחם אס והתירק נתעלף וכסעמ לא
בו
באגישי
רותהייםעד הרופת אחר שעת נמצאבו רוחחיים ומרםהר
השטש
שע"י
כברחי הולד בחזקתבריאכיון שנתעלףהוי זהחתולי חולתחנוף וצריך
ז ימים מעת לעתעד סמוך לביאת השמש בש"ק ואז ימלוחו בזמם ואמור
ה התימק למול לפני ביאת השמש וכן עשה מעשה בעובדא כזח וטלה
לי
את חתימק בש"ק סמוך וקודם לשקיעת החטה (אות ש15ם ס' רס"ב

אות ח')

מנזק תימק שנתעלף סךד ואחר לידרע מהמת קינו"י לידה וגתיאחטו
כבר ר"ל מחיותו ואתר 1סן קצת ע"י פעולות חזר לחיותו ונריאתו
ושחי'כפי המורח שעותכבר אחר שקיעה"חטים ר' בשבוע) וכשיחשוב
שהי'
ד שיוצא חטער בלבבו
בחזרה הזמן שהעירו והקיצוהי
חחשוברת
י לם"ס
בו
לידתו קודם שקיעה"ה עכ"ז יש לסולו ביום ה' ואיןול
שמא מלך קודם ביהשס"ש ונם יש לצרף לספק הנך דיעות דנם אחר
שקיעח"ה שלם מרד אים עוד ביחשט"ש זה לא כשרינן ראין כאן רק חד
ספק פית שנתעלף כ"כ עד שנתייאהטו אז מחיוהו ר"ל צריכין לחטתין
ז ימים מעל"ע סהבדאותו (שם אוה י"ב)
החזקם תיטק שסיפוח שנה"ל אפי' רקעל הפנים לבדויש לאסור לגדלו
מ חי מניו כמו נעה"ל ואים נעח"ל ממש והנשים ונם
אךי"
טיודעיו צווחים שגני טשפחתו גם הנדמים פניהם הםכעין מראה הלזו
של חתילק הגם שאין סוטכין ע"ז במה שאומרים הנשים ט"מ אם זה
המדאה אים רק על הפגים לבד אז בצירוף הדיעות (עיי ,כורת ידית)
דירוק על חקנים לבד מותר למולו וצריך רובובצירוף כל הנחו יש להקל
למדלו בוטנו ביום הח' אם הוא (זרה זר) בריאבליומינוי אחר (שם ט"
דט ג אות ג זע "ש אות א' מהו ג ותזי יש הקצוין"1י אםהיתגערי)
תתקב בדירותינו איע שכיח עלך מהולמיהי חוס העפרה במגלח כולו
וכוהב שעל הרו נגזולו לאלפים (שכחננו סרנינו איזה שנים קודם
ססירהו שכבר עלו החשגון סכג"י וחןל אותם יותר סוושרחאיפים חוץ מסים
שנתייהרו על ירו וחוץ מה שאירע בקטנים וגם גרועים שיש 5תם חום משוך
ונרבע ע 5גובח הער"ח וכן טאותן שנימ 151צ"י כמחלים שעינואומני1 ,נן1אר1
כגורש) וביטבם
ציצי ,הטעבבין אתדמויה ונתקט 'דו ררבר אלפים
אירע ב"פ עדים אהדר קוריםעי
יא
מפהר
'יקרם בולד טחול
לחם "נולד מחול"ד"כא
מעש שלא כח צריכין להחנך חופ ערלה המקיף את חופ העמרה כולה
 91רובהוצריך אוטנת למול י %כזהבסיד מהול והואחי' טהר עצמו

איי

שנ

1לפ,

טיפושלום

הלטת 5לה

באוטנת בנקד מהש כזח שהי' נותן חצשרן אצבע אערלסיר שמאל
בין עור לבשר ובצפורן זה ונם בשאר אצבעותיוהי' מושך ומתחעליחם
תופ עור הערלה הסובב ש חעפרח ובידו הימניתחי חותך סביב אח
חוס תערלה הזח (והי.נו רצועה רוב ההיקף אבל לסטה היינו פצר השני ש5

וי

העטרה מסוך לנקב השתן לא יחתכו כ~) וכוה הצפורן ובראשי אצבעותע
הנכנסיםבין עור לבשר ועליהם נמרוק קצת עור הערלה הוא הננה שלא
יחתכו לחוך חניך לפם אות ד')
ו חלה-ם שנקרא" ,טלר פהול" כי הוא
תתקר לפעטים מזדתן באי
כחיתין לספההייע שנקב השתנה הוא לסמה קצת משארחילרים
ואח"כירנישע נזה וישאלו שאלותלענין כרות שפכח אם הוא לצומח
מחעמרח  14לא ונם אם הואבידי שמים טלד כן אז עצה היעצהכי
המוחל ירארויגיד קודם סילתוכיכן תוא נקד ואז אה"ב לאירנט בחנם
שהוא קלקל ח"ו ונםיחי ברורעי"ז שאיע כרות וכפכח ולא יצמרכולעיין
כלל אם חוא כנגד חעטרח ולמפה בראותם קורם מילרע שהואבידי שמים
טלדכן וח"ז כשר (שם)
תתקר צריך ליזהר מ"ש בה' דדך פקוריך מ"ע דסילח בחלק הדיבור
י"ש בעטן האפקורסים וכמניט שסלו שצריך להזור ולהמיף
דםכיבעוה"רשכיח הזיקא ברורות ח~ו עקבותמשיחנמד הביוןר אשר
בעוח"ר אינחו נפישאמינן וט' ומרבית העם עשאים להם פנים
ומכבדים נטתם בכיטדא במצוה זו ואין איש שם על לב גמעשיחם
במצוה  11כמעופה קוף בעלמא ונרע ביותו ע"כ הניכשלים על ידם ח"ו
ע"כ
גדילים בעון בני בלי שםכי אינם חוצמים במבעת
המלךחורתןשעוכס"י
נפחיז ירחק מה זלא יכבד נכיבודא דמצזה וו לכת הארורה
ל
הקדושוסייםרבינוע"ז ומזהיש ללפוד נם בומניטביותרבפרם הרופאים
דקמווץ"ם ושבזונינו אופר חפצים להשתמש כסתוח זו גאסרם כי הם
זהירים ואומנים בזהעפי חוקי לטאתםשימדו (מלבר ב' נהפוךהח' שפי'
רוב ולזח צריכין רק סייעתא כשמיא וכרות עמו הבריה ורזונו ית"ש חוש
שררשזמים בשמו עומלים גתורתו ושומרי מצותו רמר יעשו זאת כצאצאיו
באות ברית קורש ליראיו) והרופאים שבזבחינו שלמדד חכמת חחשכלח
וחטיעת בגתי אק רניסצאויד"ם המען תתק את בנ"י כלבבם נשאר
שערש שרה של הכפירה חשר לסדו שם בע"כ בסיבת חידוש העולם
וניוצא חמכחישים עיקר* האמונח חעליחם ביודני נאסרו דנדי וקט
בדרךפקודיך שאחר סרלתםצריךלחפיף דם כרית ושםסי' רס"ר אות ד')
תחקה איןליחן תינוק לטול למחלל שבזע (שיושב בחעתופיכחה כשגת)
אפי' אין מוחל אחר בעיר ת4ם מל אדם כזה צריך אח"כ חפפת

שי"

דם ברית דדיע כעט"ם (שם אוח ת')

חיגות שלח

ללטי

מסטושלום

שנו

תתקו אם איןאביו של התינוק בבירע ואבי אביו (ש 5רתינח) תוא
מוחל וחאב"ר הוא ג"כ מוחל האב"ד קודם לאבי אבי הגן (שם

אות ל)

תתקו רבותינו שבגלה הקדושים אחשר כארץ החיים ה"ה זקינו הגה"ק
מהרצ"א מדיטבזי"ע כעלכני יששכר וחגה"ק מצאנו בעלדברי
חייםזי"ע ו )8לא הניחו לכתחלח לחיות שוחט ומוהל יחדיו מפני שטא
דקגרים שנקרא שוחם טשא'כ הספלה שצ"ל התגלות ההמדים ומוספת

י שמדם סיער קורם
חיים (עי בכהה דסדדי5י 5זאזטר 5ך כדיתךחי"
ז נמשך דה חמדים פוסה"רגל כמוחין שהםגי' חיים עיירו)יהכונה
דפסח מזה
בכידור הר' שבתי שיח" הילד שה לבית אנות לחיים וגם עפי"ר
התיזחז"ק תיקון כ"ג (דף ס"ט ע" )8ברית וא' ח וביטן תמניאירמי,
ע1י1ש בבל"ר בשם ע'ח (פ"ר משאד אתאר) בענין מצות כפלח הוא
מפיטראדילך חח' שחוא הד"ר עולם התיקון עיי"ש ולפי"זכיון שטילה
הוא משורש הד"רישא נאמד בו מיתח ע"כ לא יתכן שהמוהליחי'

ל סמיר הד"רעולס התיקוו
אזטנדע סםיתלבע"ח (גם הכנטוהויופות)כי~י
וחחיים לכל הכבראים אך כמקום שאי אפשר בכפרים קטנים שהשו"ב
אות ר מגח"לל ח"וסי' ב"ז כחי"ק רבדי תגרד
ש"צ ומו"צ יש להתיר
חרט אות )
תתקח יש לחרר אחר סנדק (תסחזיק היקר ע 5ברכיו בעת הפיקה) היוהד
מוכ וצדיק ויפה בזה סנחנ שלין שנחגו ברובה כאולח שחרב
ן נשוית נודש ביהורא שמא חיו*רסי' פ" )1אצל כל
בעירו הוא סנרק(יי
חילדימ ולא כמו שעהגין בעוה"ר במדינהיע בגיעניים (אםבי רמח יר"א
וסחם תצא תורח)שיכבדו לסנדק לכלסי אשר יחפוץלפור על בכה ויומצא
פעטים רבות הריב)ויש עשיר גם אס חוא נקלח ובעל עבירח ר"ל
ואיך יסכרו (עי
טהרת ויר"א של בניהם בשביל אגורת כקש שעתן הנדיב
הזח שרוצף לחתכבד בסנדקאות בו כמו שתזהיר בנה בם' חסידים(סי'
ובסנדלעוז להג"מ יעב"ץ ז"ל שלא יקח אדם סגדק וטוהל באהבת
"ו בשב %הועלת אם אינם ראויים בי תקנת הגער תלוי נכורו
ע"א
תת
אדם

ישם

"

הממפלים עמו ע"כ וצריך ליזהר בדבריהט (שם 8ות ז') ואן
העעקמ טיב שיהי' למוחל ושרשרת וללבשו ולדבק השרשרת באחטל כדי
כשיזרקע אחרחחיהוך ישאר האתסס תלוי %איפרל לארץ שלא
חמכין בנפילדע ~אדי,גי נעלי יצפדך ר~מכין עוד הפעם ות

יתקלקי

;חן ועוד ספח ',4אעחש

 00כעשן שנוק לו8עטוםזיין

בווא11ע 1טעושדחע"י

פו שלום רעע רסיס ס-ק כיק ,הקריו קושטיך

שע ושלזם 4ראא1ט~י4

וגב

זרג,

חיטתס"ה

חטם ושלום

לחהוךציציו אם ישארו עוד לשם אותי) וצריך לחיות המכין חד וחלק
ובלי פגיכם ככוו שמבואר כשלחן גבוח דאיכא צער בעלי חיים ובהיטק
ואין ט מפא דפצזהמ
 ,השבחר חד וותק ~צאה מה שמובא בעקרי
חד"( 1דיני טינה מעי ח') טא' קדוש סדבדדיש הוכחה מיודעי חן לכול
ם דוקא ע"ככיון שאין בודקיו אותו בצפורן בבדיקהו כמי
נסכין פגו
שבמנקין אצל שחיפה בע"כ כאשר ינסח לפעכןם בודאי ימצא בבדיקתו
פגימה רקח פן הדקה אכל פגימה הניכרת בודאיאיןלתגיח באיזמל (שם
אות ט')וחי מדקדק רביט שאיזמל של מילה לאיהי' יון אף שהי' לז
איזמל שתשתמשו בו אבותיו וזקיניו הקדושים מ"מ לא השתמש גחם
טחשש חלודת שלאיצער את הניכשל ע"כ לקח הדש רק הקתא היגינה
שנשתמש בהם הצדיקים הקדושים לקח (סגח"א ח"וסי' ח'כחי"")

בסוף ימיו קיצה רכינו הקתא של איזמל סרהב וגילה חפעם
תתקי ורצונו בזה לאשר וחב מספרו עולה כמנין דו"ד ולחמשיךעי"ז
מלנעשה וכבזד אלי' הנביא מלאן הברית) העגין של "אלי' הנביא ומלך
חכדשיח" הוא דוד דיכא משיחא בב"א (פעם אחת שהי' סרסר טזד האיזמל
 .מסי ם בני מוג בזד"ל הנו' מהזד נעוח"' לישועוה גרופת עי תאיזם
ד
זדעבי"ר) וגם חי' לו איזמל קוהקתא נעשת מכסף ואמר הפעםבי בגלות
אטצריכין לכסף בחי' חסדולעתיד ב"ב יה" מעלת חזה"ב על חכמף
ן לעיל בסי' י"ר בחנ"היתבי),
ויסתכן הדינים בשורשךיעיי
תתקיא מה שנהט במקומות חאשכנוים ליקה צבת התכנים כח בשר
עפרה כדי לחתוך כראוי חוא בשבל שלא לסדו אומצת המילה
ואעם בני דיעה להרגיש ולחתוך כהגון וע"י הצבת נורם צער
לתיעק כמו שכתב הג"ס יעב"ץ כסנדלעוז שזח טרם צעד לתיטק הבקי
אין צורך בהולטי ומאינו בקי יוכל להבנים גם בשר העפרה בתוך הצבת
התועך ע"כ וטתב רביט שעיניו ראו כהשלו חרבה נערים גס בניי"ג
שגה שהי צריכין תיקון טדינא ויש שטרד אחיו מחסת כולה וגם גר
גדול וכיוחא ועט ואמרו כי בשעת החירעך לא הרגישו צער ומהם שלא
ידעו כלל בשעתהחיטיך אם חתכם נבר ממעםכי החיועך בסכין חד
וחלק במתירזתגדולאינומרגיש כאב בלל ובפרם וכהמומה הצינח בעזרוע
משא"כ הצבתהעידולפניויודעים ומביניפ שרצע כשהמירו תצנהאחרי
החיועך בסקופ שגהט בהוחי' בפקומה מ"' דח נתר) צרורות דם תחור
אך במקושת וגמלות שכבר החזיקו בצבת חעשויי' הזאת וחסוהלים
שלהם לאיוכלו באופן אחרכי לא למדו כלל זולת לתועך על חצבוז א"א
י באעו יותר (אוח
להם למחחזכי אם יטעו בלתי זאתיוכלו לבאליד
ש15ם ס" רקד עגהי"א)

דרכי

היבזתמהיה

הים ושלום

שצ

תתחיב פדר אומנת המילה שנהג רבינו וכתגם באריכות במפדן ואני
אנקום בקצרה
א) טוב שירי' לסורן סוכו מפות (טיכ )5נקיות שבאם ימצארנ5י רתינוק גלה'
כקופלות כהונו ואם ימתין ער שיזכו דרבנו מחתרת .כחכות ויצמרכו
ה ולאיחי' עי"ז כ"כ ברעת מיושבת
הצנזריהמתין ורסור 5יהי'ג חציי
יכרכם
 1מטפחות נקיות נג"ל
בעת רמילה ע"כיהי' באמתחתו
בהימזחמ.כ
שיולנ
יהר שלא
יז
עלרגליו לעל רפ"חלה) וממיר 5רנ דושיא ירגיש התינוק ג) יש
הילרים
רצריכיז סיורר בור
ירי' רכים מגולה כ %רע תחתהמחתית.ביות
שהגיר סטןויביסני 51ורחב ודגירסמו ,בתוכו כולו וכשיפתחו ויראהו יתמהו
את הליפוף
 .שיישרו היסב
'1בר5ו 1ע5רר.ב כשי5פפום ריטבהיינ
בהדו"
5צד רנליו עי"ז ישא חנירמכיסויו נחורו כאלו דחקוחו
חסטפתות מסורלהגיי

נאי.

כאח ויתקשח מעם ואזיוכל
 .לתמום ה'מב ולשער רער5ה שע 1'5ו5מ 151ע"כ
 .שררנלים קשורים רקסמיך לברכיו והניד
כאשר יראה הליפות ש5א כדאו'ריינ
עם רכים ש5ו חוש סלופה או ,קם 5הטטפחת (ע 5חצי)על תמונת משולש וישים
רמסופ 5על מקום האברעדשעיע אז האבר מתחת חטטפחח ויכריך סניכ הרה
היטבער לתחת'תו בענביו ואח"כ 'ברוך עור הפעם ע 5מהוםברכיו לחדקם חימב
שיה" מונחים (קשורים וששטיםביושרכ"א) ולא כזק,פר(כרישיחי נוחההכניס
כשיוציא האיזמל אחר חחיחיך)
לתפסם בידיו ושיא יוכל 5פנוע בהם
יעותיו את ראפר מהחת רפמפחת
הג
וצ
סא
וקם יקשרה כקשר למטר ואח"כ 'וציאהכ
ץ העי"ו שיוציאה (יהאבד) בהידוק ודיחק יצא הניר לחוץ ב51ט וכפאר
יחו
לכיס(ויחי' הכבפחח וכדיל בינו
רטטפחת הרק היטב להגן סה"תיו על
יוץ כנז') היתקרה קצה ויוכל 5הפסו
5דכיס שהכיס ישאר פתחתיו וראבריצואס
וח
טל
נם אם רוא ניר קטן מאור ונראר מוצנע בתחקר כנו נ) המספחת שקושרים
ע 5רג 1'5לאיה נוצמד ותו מהטת ואינווידוא (א) בנגעו מסוך לדיתך ש5
המילה ד) יזדיריבישכיהטולל את הסנרק בתחלה ש'הי'זריז יהחזיק
היטב ושיניח ידו ריסגית החת עגבות ההינוס והאצבעוזאח
ידל יניח
יו
ג
למעור ע 5דגליו חיינו ברכי התינוק ויחפים ברגליו (רסשורים וכלופפים
ער אתרי רמציצח
יהריו) יידהקם לסטר קצת ושיא יניח וירפד
יבמהום שכורבין אמפ5גית יחזיק עד אחרי שיכרך פביב חוסי ראספ~ית רימב
שיד 1,ח5ושיס או כ)יחתין נחוץ
ע 5דניר במהום הכחלד ואם הסנדק הוא
שיעם,רו א' ב'רו שיחניק ררנ5ים ש 5דנפול כנו ה) ואם רוא בעצמו סנרה
ומוהל יעטיר א' בצד רנ '5חתינוק להחזיר כנו ואז חתינוק מונח ע 5ברכיו
עיגו (ביר
דסנדק
שיוכל
ירסארשנוו) מצרחהירנכ,רקםבעלדצדיסיכט ח של רתינעורקי  )1רחיתלוחךהיי
צ"5כחהב-ישוב הדעה
נרוק (לאודם) י5חתוך כשפוע כטון קונוסס שיחתוך לצר חכרט יוחד שאשר
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וש דה קירצ הבו על שץ ונשיט הלשף דהינוק 14ת שלום עוף
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שן
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ר דרנליםדי,נ,יסטריארץ כי גן רפא סדרחיט רעטרר נ ג גיח שצריכין
יצ
לחתך רע1ר רמכטח את דעטרר 1ור דעטרר ר,לכת כשמוע עד הצד מטר רוא
ן אהע"זמי ר
ר בשפוע במקס בראש רניר זויינו טופ ,למסר לארץ (עי
כי
וגהיקח מחוקק ס"ק ם ובשארי נה"ב שם) ע"ג החיתוך צ" 5באופן זה,ריינו
לרמותרטכין כצד חהיגתר נקטהלמעיר אך לא 'עשה רשפ,עינתר מדאי שלא

ישארכטין ציץערערימטר רנמ שרוא שם מעט דעטרח למטרכנו' אך כשישאיר
כולו או רציץ רנשאר נם זח יכמר ע"כצריבין נםב,הלייזרר ז) כשהביס נרו(
כן ביותר לדקדק התתוך בשפוע אך אז א' 1ורגמי ,בין עור
זהאנר קטוציי
ן עוררכ.ם וכשיחתכו היתוךררא כ 5מד
למשוך באצבע,הו
הערוד,בי
ה,ינראו' 1בש
בק
קד
י1
ור
י ודבס גוונח החת
בעת הפיסה רער5ה א ,נםנחייתי מליפ
רמזנית שד,א סטמחת ריפוףגר'מ גרות ,ס,שך כנד א'א ש4אימשיך מרכים
(נם מהחת מהת41ת(1 )1פעסיםייהר מראי ער שהי נחתך ררבר ח"ו סרכים
ואם חתוך בשפרק נמוךור נו שלא יחתוך (גמעם) מאוסה 5צד רב ם אז
רי
טב
סי
ך
(צ
סיר אחר רחיתוך רניריתרך רכים ג 10יהרך חור קטן וצר י
יסבווי
לות לחתוך משכימר כמ"ש בספרים עד שיצא לחוץייוכ 4לעשות דפריער)
שח
ת
לאחר ש'תרפא יהי' כפו ערל ונם הניד בהיותו בתוך חורו במנים יתדגק אליו
ך ברדד שמוצע (חתוך נם לצדדרניים
י
י
ח
כחורר עקר רמריעה ע"ב צר,כין
סיט,כיחידי איד "חיח,ך טקט ד"זב קשה (חינו נאזדך טצד ראשו לרשיו)
לפרוע בנקל 1יתנ5ד רניר ולא יתדבק א5י 1עקר רמריער כחורר
אז
יקו נם הגשם בעה רחצתו 1רמ,אתו אח"כ (עפ"י פק1רת חמורי)
פד
ופ
יר
כשי
ץ (משא"ב כשידי' רחיתיך מעט או סרני עשייתן בעת
לדחוק רניריחו
רסואתו כיון שהניר נמ 5לפנים ברנקב קטן ומכיסה לנמדי מכ 5שביביו) יטה
שיה ',נראח לסדאית העין כא 15נחתך מרנים ע"ז 5א 'שים קל לבובי יראו
ל"ו
כעת רפואתו
אחיג שיתרפאוידי כרלכהולכשירידי
בי
יי
גנ
ץד
נחתךוירחו
גנז') ומר שנראר דחס
ר רק נם לרעור
ידגים
טמק1ם
ראינו
ירחבי
דך
תו
ופ5טעלה מהניד 5צד חכרם ששםצריכי
רסבע אחר
 ,לכ"ע לחתלך
ר
ת
י
'
י
ד
ו
ו
רחיתיךסיד שעור הבים ג 151שסביבות דניד נמשך (אחר רחיתוך) קטטה
ועי"ז גמשך נםמחיהיך ש5מקלר מהניד 5צר הכרם נראה גא 15דוא נחתך
תחת5 1צד חכים אך צריך ליזרר שלא יחהוך באמה (יותר מדראוה לתוך
רבימ ח"ו ח) כשחותך 'עשר הנוער ברתחנותו ברולכהאי כחינאר 1ח 1יחתוך
שמובא בעקרי הד"ט בשם
ש מה
ואין צדיךיחו
ע יכאב
סהר',תרזי
ן ושאין  15שורש כל 5בהכתר
נו"דערלח לסדורםכיי
מקובל א' בדרך רטזיהיתתית
בכראריז"ל לנשוה בדרסה דוקא ט) ,תפוס הערלה בשקת רברבר כמבואר
בב אור הנר"א דאיטורא איבא אם אינו תופס חערלח בשעת חברכר משום
קובר רעובר ,שבן רוא בברח ריאשתים בשו"ת תשכ"ץ (ח"ב סי' רע"ו)
ררדרוויקא בשעת חחיחוך יברך וכ' הטעם כחשום דע,נד 5עשי,תן ממזךיחפריעת
ך יברך בשקת חחיהור סמוך לחפריעח
וכיון ומניקר דמצור הוא הפריעהיכ

יא

דרכ'

שיכות

מלה

מטם ושלום

שגר

ז הכוונות
ע"ב(ירגיגו"י נירנ עצס 1שנסר רכרכח עם כפירת הפריעהיחריםי
שלחסייה טוביכוין קודם וכטסוך 5ר כ 5גוה ראפשר כ כעת עשייתה איו
באפשרות ב"ב ברייק לכויו הכ121ת כי הוא טרור כזהירות מעשית 051הר בכ5
האפשריוצויי ימשיך א! חטעשח קצת ע"י ט,רדת מחשבתו כהכונה ויצער
ההינזק ה" 1יא) רפואת רפי5ח מגרנו אחרי חטציצה כפה 1רף" 415ן כורכת
ומהדהיר טחחת 5רעמרח ברצועך קטגח 0כ1פלת ו4ל ,אדאפ)ודם נארע0ט,כיים
בסי באר (כויר 611סער א! נקרא כוירוי רא  )4%ועל חעטרחפלסעיח פתיחים
ורוא ברוק ופנוסח שעי"ו נעצר הדם וכפקח
כויר
411טע ג"כ
ממוכלמהברטחי יב) דר0ני"
ידות הרוחצות רת'נוק יש לרחוץ שעות ושחים
5
החבאה ונחרטא
5כר"פמקירםכרי שלא יתעורר ררם מחמת חום רסיס ונם יזהירו ש5איהי'
הטיב הפין טא1ד ברחיצה שקירץ סלחו 1ב'ום ראשון אחר סילתו ירחצו
א! יטיח רק
כ 55כרי ש5א יעוררו חדם ח"ו לצאת ,כעת שישתין
ו"
ר כגז רק כיזם
נא
הת'ב
חוו6ט"ע שרגיחו ס5סק5ד ,י
נ ח 1חדשח נ"כמטובי בטי
ע סחחת דעש,ר בגחת
חגא!"
תם ר את חרצוער
השגי
יצ
ע 5רניר שם במקומו או טוב יותר
ש
י
ח
הר
ברש
ך
ר
יחאיבקיאה) יתכ
(הסילרת
י ונעשה העור מחרש ,כעת חרחייה
הא
זפ
מר
כת
ש5א תסירו רק גיזם רשליש' שאז נ
ן אס 5א יפול מעצמו בנקל ואחרי יום
תסירח בנחה וע"י משיחת ויאופיי
העזר כראי תחח העטדח ונד'יחזק רעוע
רשלישי כיון שנתרפארמייר
נר
ננא"זע רנז' רק ימזדו ררבה איינשיטמו5ווער
,ח
חרש סוג ש5א יכרכו עור ב
ינ) עריךלייזרר (בסטנם שאין סברת בהיאה 1פווהרה 5זהז ש5א לתתיר למיפה
חתינוק סדג 1'5עד 541ושה יברש 5כח"פ כדי ש5א יחכך א"ע ברנ5י 1זל"ז ושי"ז
יעה-ר הרם ח"1ויעכב רמואתו ,ד) אחרי הוהירוח רל! עב"! כאשר רפאיפעס'ם
עור רפד'עח גס ועבא ,הכיס נד1 51רגיד"סו צריגן סא1ד 5י!רר בעת רחיצתן
ם אח"כ לתוך ביסו ועי"ז שירי' מבפנים כסב,פה סביבו יתדבק
שיא יפני
ריעה 5דניר במקום חוט לערכה ,כיוצא ע"כ כטיחי באפן כוח ונם
העור'פרופי
כשחושש רמזרך שחתך מעם מהראוי יכחחלה 'וריריאכיו שיזריר 5כנ' גיתן
ח 51רחוק
אחר' לפלחי שיזררו כעת רחיצתו ,רמ,אתו להדוק עור הפי.ע
5ר1ציא רניד ונם שלאחר שיתרפא נם בריותו בן שנה יביאו אותו לפני רמוח5
י וא"ע לתקן ואס גרבק רש1ר
דפוד5 5ביה1ירשניח אם רוא נס51
או
טצהי5ךלחום חעמרר צריכ'ז לתקנו כמיקדם מררבאייון שנרבק לחעמרר ל"ש ליבור
כהטקייים לחכחזין בקמן מ10דבל בבשר 4ן' שונדל קצה 'ותק רכיו
 ,שדבוק
 4הגיד ו5א יופרד דעות עד שיחררנו הקלפנו בירו כגו' 5ה15
כגר אז ל4יי
ועז (אםירוע שנפעם ראופונח נימול כרלכתו) בקל לחסן 5נד שכא' כזר וסרר
ראום17ת רוא שיקח בירוהשמשיית את חניך בפטום רעטרד (הכפתור) ויח!,סנו
3לל) ימשוך בידו
ו הימנית הרק באצבע
בכח יביר
סהעמרחות(,ס1יעווא"חצ5הלהחחנויכד הצספ
יילנופה כפעם א' או
נך
רו
וו
ב
העור ש 5הנידלצריח
בהפחי פערים ועיפן יקלוף כמרואשיר חנדבק ע 5חעטרר ויתגלח רעטרה כטיב

יא

שי

(שמץ

=ו

חיים לשלום

חלטת מילת

רחבי

תתקיג אין להתיר לעשות הסקיצה בכלי זכוכית או להניח ספוג על
הדם ואם לא יסכים חבעה"בלמיל כדינו ולעשות חמציצה בפח
4זיד הירקיםאלתהי'בו ולא יקבל עליו לחיות מוהל בלי כוציצח בפה
כאשר קבלנו סאבותיטוצריךלהיות נפה הןע"פ נגלח הן ע"פ נסתר וא)
(שס 4זת י"ב מנח" 4ח"וסי' כ"ז כחי"ק) בעת חטציצח לאהי' לוקח
ן להוךפיוכיון שחמציצה הוא להוציא דםוהיין בפבעו הואלעצור דם
יי
רק אחר ממציצהחי פחף עלידיפיו על חטילח וזחו הפעולה לעצור
הדם וכן דעתחאדיז"ל לעשות הזילוףע"י"פה לטם 4זה י"ג)
מעקיד צריך ליוהר שאחר חמילה יהי' נקלה העטרה הקיפה של חום
לגבוהומקיף סטבהנידעד החריץ דהעיקר בנה להלכה נהככור
שור (כחי ע 5שבת דף על"ז) שדחה דברי חחכמ ספררי שהובא גב"י(ט"
רמ"ד ביו"ר) דנקרא עמרה נם הבשר מעל חופ הנבוח הסובב עד כוח
חניד ואם מבסח רוב אורך הבשר חוח עד סופו אוחוי טכסה רוב נובחה
ואם לאו לאהוי רוב גובהה ע"כואין הלכח בזה כדבריו רק החום הנבוח
א העמרה אבל חבשר שאחר החום עד סופו אינו עטרת ואס
תמקיףהי
טדזבק חעור ברוב אורך חוט הנבוח המקיף אפי אינו מתרחק לרחבה
ל עמדח רק כחוט השערה חמה ח"ו בכלל ספקערלי בשר כרית קודש
יש
ם גברו 4ו
(ו 45שחר ורישלת איד שינד רוטר בחוט רסקיה שרש קט,יו
טיעוסו רמצ'נו כוה לחבכח" 5סרל5ס"נז ש'עורם כך וכותורו חותכר שכאן זח'.
אם משך חזח מן עופש
1כ 1ארבעים מאח חמר קורטוב וכו' ע 5גן אם
דחריץ ער ראש גובח העטרח יחזיק שיעור כ' שערות אז אם עור הפריעה
טדובס כרוחב י"א חוטי שעד מן עוסק החריץ ולמעיה אם" רק במקום א'
עו )5וחנה"ק
רינו חוט דק אזדיגו דוב וזבה "עטרה טגוסהיסעגנ
סרן סשינאווע זי"ע בעל דברי יחזקאל אמר ששמע מחגה"ק מחר"ש

יין

יאשי

ייזי

מבעלזאזי"ע שבעת ביאת כהטיח צדקיעיהי' נעשה גבעות ערלות מה
שיתיגו סילת בנ" שאינםגמיים כדת עכד"ה וא) וע"כ סיירי כנ"ל
ין מקודם כליומאזמני' (כי אחכה לו ככריום שיבא כסו
וצריכין לחזהר לתק
שהוא מי"ג עקרים) עד אשר ל 4יבואויסים אשראין בהם חפץ עשארז"ל
אלו ימות הכהפיח שאין בחם עוד קבלת שכר על חמצות שיעשו אז כיוז
ולשינם בדדך נסיק עודככ"כ
( ,שם אות ט"ו) ורבית הלך אהד מצותוי
ועורר לכמה אגשים על זה ותיקןילדים וגם זקנים שברולפניו לטרסת
כדי שלא נשארו ח"ו בשגגת כרת ר"ל כל ימיהם אם אינם כמזקנם עד
(א11 ,ש "מך5

צט"ס

ל 4תשוק חורבן ,5מף ע" המחרישים השתפזום לכ"ל סרות 8צ1צר
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הלבות סרח

חתם ושלוט

שז

יום מותם ועשה לעצמו כלי מכשיריו לזה כדי ליזהר שלא לחתוך ח"ו
יותר מן הצורך רק כדי לתפריך העור (רצ )-הדגוק ולא לחלן וכל אחד

יזחר בזח
תתנוטו קטן שבשרו רך ומדולדל או שהוא בעל בשר חרבה עד שנראה
רק בעת
דפבואר בש"ע
שמתקשה נראהמרמ
דצריך לכתאקיןלו איעמהי
י העין ס"סאין
הת
אי
הבשר שמכאן ומכאן
ריבוי חת"מ (חיו"ר סי' רמ"ח) כשמתקנים ספני טראית
לברך כמבואר
יך לצאת דעת הפופקים דם'ל דנם גכח"נ יש לכרך
כתשא
העין ראין לבדך
ר
"
ו
י
ה
אסאר
סי' רנ"ר)
(עיק שו"ת דבר טשח קמאסי' פ"אוחש.
' סהד"י
כנוב לברך הברכה ולהרהר השם ותיבת אלקיט כדעת הנה"ק טבומשאפהט
ז"ל סכמו אלו בספק ברכות בכל מקום אבל כשטהקניםציציו המעכביו
שהם בעור הפריעה כיון שקיי"ל סל ולא פרע כאלו לא סל על כן
כשמתקנם צריך לברך ואם מתקן ציצין המעכביו רק לדעת הבט"ש
כיון שיש פוסקים דאית מעכב בדיעבד על כן כשמתקנןהוי ספק ברכות
להקל אך יהרהר השם כנ"ל (שם אוה י"ה) נאםעור הפריעה נהתך יחד
עם עור החיתוך או שנתרכך ונפל מעצמוחוי טילהמברייתא ואיט נכלל

טיים

פל ולא פרע (שב אותס").

ואין חשש,טעי"ו יצמרך לבדך
תתקמו
שתרהלהמייוותשבפנלרטקםוטותלרסי"ח
רדיאות ו' טנח"א ח"אסי' פ"ה) וכן
הברדגכינו שהי' סנדקס"
ל
ה
ו
מ
י
בתג
יחריי
תתקיז בליל שבת לאחר חלידח נכנסים אשל חתיטק לטעום שם
ונקרא זכך כסטאר בש"ע והיכא שיש שני שברעת כשן שניר
בתחלתליל שבתמיד או שחלה הילדוצריכין לחטתיןו ימים לחבראוווו
אז יש לעשות השמחה בליל שבת הראשון אחר שטלר וכמובא בפמ"נ
אורח חיים סי' תצרר בפיז מק"מ) ומנחג ישרוול וצרח לניבול
בתחלת ~וד
עדשים אצל וכרי ויש נזח מעם ע"פ חסוד וכמבואר-
ל תחלים (קפיטל ק"ד) לחנחנך טבוטשאפהפ ז"ל לשםאית ל" 2ל"ד)
תתקיח מח שעהנין (א) לקצפות מעזדח בליל ח' שקורין ותנ"ך נשכשפ
בבסי חסילה לר' ישקנ תנוזר ",ל שחג'
חט
מערן לו"
מהראשונים שנות
טסך לזח מטדרש תגחומא פר' תזריע וכיום השסעי
בשרערלתו בא וראה כטח מתבכיןישראל אח חטצות שחן מוציאק
חרבח כדי לזבנג אעם חטצות ארל חקג"ח אף אני תוסיף לכם תומהה
שנאסרויופטענוים בה' שמחח חשביי אדם בערש ישראל ינילן מכאן

עצב.

ימי

"יח אי"
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דרכי

שנת

הלכות מילה

תשם הצלום

נחנו אור שמיני בעל ברית ששה שטחה ומשתתביין ובמיני מנדנים
עכ"ל ורביה טחן תבלין לזח אךסיים לדקדק שלא יעשו לטפל עיקרכי
עיקרפעודח חנדולהצריכיןלעשות ביום*1וכליל ובנ"ך נשכ"ט העיקר רק
ם אות  )'5והי' נחוג ליחן למנעל בריתסכין
ללטוד שם אצל דתיטקיש
של מילח ליתן תחת ראש התיעק בלילה שקודם חמילח וכמנהגחעיס
ן
י
כ
ס
ח
ק
ל
שחוא לרחרח שפעמים לא מל באותו אז רק סכין אחרלביל
אח היעדזאב .רבן לובש ננד.
ב ום רס5ח)
שבה בטי
תתקיט טלין התיעק שדם עליט
לשבח כמכה"ר גש"ך לס"ק ב"ר) גשם
1
4
חנהות מנהנים תשא"א לחביא חתיטק לביחכ"נ לגיח
הסדריתספני חקורוכיויא אזאין לבשל פטירתעלים בגהכ"נ ואומרים
שם בבית חתיטק עליט עוד הפעם אחר המילה (שם אוח "5ט)
העעקכ הא דמבואר בדרך פקודיך (במצוח כלח אות '"נ) שהכסא-הי'
חלוק תראה כשתים אחד לאלי חצניא ואהד לסנדק (ועי,ו ע"כ
'עי"נ) רבתו לא הקפיד על זח רק שהיתה רחגה הכסא של
בריחי
אל חנביא העמיד טמזך לארון קודרו לצד צפון והמוהל סי' עומדפניו
"ן וראש חתיטקחי' למזרח וכשהי' רביט מוחל וסנדק יתדחי'ריחש
לצש
חתיטק לטערבכדי שיוכל לתועך עובדיסיט וכיד יכננו) טזנד הכרסלצד
חרנלים של ההיטק כנ"לסי תתקי"ג אות ח' וכמכי' חברי"ם בבית
אחר בבירס"ר) או לא הקפיד באיות מקום תעטור חכסא רק שיחי'
נגד חחלתות וכשלאהי' כסא רחבה העמידו ג' מפסלות עם כריס
תתקכא בספרידברי הורח (ח"ו אוח מ"ב) הביאושסיפרולפניו ת"חאשר
זכרו את הח"ק חמפורסם מו"ח נתן דוד זי"ע פהצידלאווצי (בו
ח""ק
יד"טזא 5ב ,דידה" דקדנס) כשה" ההד געירו להיות
"ת מילה (בשת הקור ש5א הי' אפשר נחביא חילד אליו 5ביהטד"ד)
"י
סנדק בסבור
ואמרו לו ההולכים ארע לקצר הדרך במבוצעת קפנים והוא לא רצה לילך
רק דרך רחוב חנדולה והשוק כהוום כבוד חטצוה ורביט טתן שם מקור
למנחנו מירק ר"ל דמילח (שבת רה ע"א) ושלא בשעת חסכנה מעלה
לסכין"יזמי) סול מילח בנשאו בשוקלעין כל משעם חיבוב סלוחעיי"ש
והוא פשופ ראין בזח צורך כלל להמילה כמה שיגלה וישאהו בפרהסיא
נבהקז"א דק משום חיכוכ מצוה הנדורה לחראותלעין כל כקיק נודל
' כשעת רנ"א וש 1ס' '"ב)
ערכה ע"כ (רבינו תקפיד שהי' נרותדיקי
ו717קכב .כקצווכיזע התיעק אסר ברוך הבא ברוך הנימול לשטונח
(מעורו סאבורוקם ~מפר דטנחינ סי' קכ"ח ועיין ג"כ בטט"ם) ואפי'
אםחי התיסק ניכשלפילא בזבתו אמר מביט נ"כ ברוך הניכצל לשמתה
(ונדאה סעפו פשוטבין
 ,שצריפיו ז'יסים טע"5ע מעת בריאתו א"כ נקרא אז

יא

ניסוי

מלטתה)

 )-הדסי

התקי

ב

לרני

"יטת סילת

חיים ושלום

סיס

תתקכנ.כותב בספרו (דברי תרה ח"ו אות ס" )1ושאביו הגה"ק בעל דרכי
תקצבה וי"ע הקפיד כמשוד לאותן שנוחגין לזמר בעת שמביאים
התינוק לסול הפסוקים פנחס בן אלעזר וכו' עד הנני נותן לו את בריתי
שלוםשאין לו שום סקור בכחאר"י ז"ל ואיןענין או לקנאות רק התכלית
התגלות החסדים בעת הברית (ע'ן אוה ש15ם בהשכמות)
תתקכד (א) קודם שמתחיל למול אימר זח הכסא של אליהו הנביא זכור

לנדב (ע  1במט"נ! בשם תלעת יעקב שאם א 1אומריםכן אינו בא
"שסךלישזעונךקייתי ה שברתי לישועתך ה' ומנתיךעשיתי אליהו
יוסמנני שברתי לישועתך ח
סלאךהברית הנה שלךלפניךעמודעליט
ן בדרך פק,ד,ך בטעם שאומדים תעם שנ.ת זאת) שש אנכי על אמרתך
יעיי
כמוצא שלל רב שלום רב לאהבי הורתך ואין לסו פכשול אשרי הבחר
ותקרב ישכן הצריך נשבעה במוב ביתך קדש היכלך והי' אומד רביט
כל הטסה הנ"ל בקול רם וכותג נספרו לשם אוח י"ב) שהקהל
יאסרו אשרי תבחר וכו' הגם שגד"ם כהב שלא ראה שטהגיםכ
 ,מ"מ
צריך לחוש לדעת חווהר בפר' לך שהחכיר לאוסרו להעומד שם ונם לבן
פנוי'כיוןשאינו טסזרצריר ג"כ לוטר כל הנוטח זה הכמא וכו' אךידלג
הכ' ישמח חאבובו עד ואעבור עליך ונר אבלקיים את השד חוח לאמו
צריך לוסר (שם)
תתקכה חמל סברך אשר קדשט במשתיו וצוע על תמילחואפי' אםאבי
הבן הוא מוחל בעצמו אוסר נ"כ נוסח הברכה כך (כרעה הרמ"א
במשיף ב')וביז חתיכת הערלת לפריעה מברך האב אקבצן להכניסו
בבריות של אברתם אביע ובשחאב בעצמו מחל יברך שתי הברכות על
הטילה ההכנעא קודם החיהוך כדעת תפו"ו (שם אות נ) ואם אין אבי
תבן אצל הטילתהי עהג הנה"ק געל דרכ תשובח שהי סוחל ורביט
ילחכנימו נ"כ קודם החיועך
הוא בע אחריו בנה שהי' הוא הסברך ברכת
וכנ"ל והגם והי' סנרק א" 1אחר ואפי' הי' שם וקע של התינוק בעת
המילה כדעת הפוסקים בזה דחב"ד עומד במקים האב ובפרס גקוחוא
בעצכם מוחל (שם אות ח') ואחר ברכת לחכניסו חעוטדים שם שנים
כיפה (א) שנכנס לברית כן יכנם לרירה ולתפח ולמעשים טוביהו

.

תתקכח( .א) הנה 13מח ררמב"ם וטור הנ"ע כשם שהכנסחז לבר ע בן
ן במדרש רבת קהלת פסוק
תכסיסנו המק נ"כנ""נ בר '5טירחיעיי
שת מדת בנוסה הנ"ל אבל טפח רנמר' פרק ר"ל רטילר ובדשדש ובאב,דירם

ז בטו"ב ובש"ך ועי' 1בהגרת רב"ח בנמר'
כשם שנכנס וכו' כגזםח ריר,יעי
שפ וברא"ש ושעדם משםשיתפסחוהרי ,בסרבן נתנאל ע 5חדא"ש שם שרביא
דבת הש"ג שעדיף הנוסחא כשם שנכנס 5פי שלפקסים אין האב שם או אין
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הלכותמיוה
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תתקכו חערלח יתן בעפר ושהר פוב מליתנה כאפר שיש בנה פלוגתא.
ואם הוא מוהל ופריעה יחד יזרוק הערלהמידו במהירות כדי
י זה על הכמא וברוב
לעשות הפריעת מיד הגם שיחערלה טפלת עליד
פעפים על הארץאין בנה חסרון אםאין מתנה מיד לחבלי עם עפרכי
בזה מקייםלירון הזוח"ק 8ר' פקודי (ררת ע"ב) דצריך לאשדאה לערלה
לחוץ ובאופן הנ"ל מקיים שניהם שטק1דם ורקה לחוץ זאהה"כ טגיחים
אותה לכלי ע8ר (שם אות כ"א) וכשמלין ממזר צריך ג"כ ליחן הערלה
בהול ושכן הוא דעת התיקוני ווח"ק לשם אות "א)
תתקכז בארץ ישראל שחטנהג שם שהאב סברך שהחיינו במילת בט
כדעת חרטב"ם והמחבר בש"עסעיף ז יש לברך שהחייט אחר
ברכת לחכגיסו שמברך האבבין הירכך לפריעה ואם האב בעצמו מוחל
דקיי'ל כמו"ז לברך שתי הברכות על המילה ולהכניסו קודם חתיכיך
(כנ"לסי ההקב"ה) לא יברך שהחייע אחר כרכת להכניסו (דזדי עי"ז
ם דאיע רק
הפסק נרולכין כרכת הטילה 5חיחור) רק אחר המריעהסייע
ברכת שמחה ונהנין ש"ש עובר לעשייתן דוקא (שם אות '"ח)
תתקכח אחר חברית כרלהלוקחיו כוםומביכין בורא 8רי חנפן (ואח"כן
שבח דקל"ז ע"ב
וה
בא"י אמונח אשר קדשידיד (ע"1
ידירי
יי
יצחק ובתום' שם כשם ר"ח שזה אברהםחני 1בזורר לר 5ך אשירח נאידת
דא יצחק רחף יריר ואקרי יריר ער 5א יפוק לע5סאועיין נוו"ח במדרש איכר
מ"ש ע 5מח לירידי בכיחי) טבטן ותוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות
כרית קדש עלכן בשכר (א) זאת אל חי חלקם צורע שזח (הצדי' בפתח

י""

יו

ד נתרוו נובח אלא בלשת גפהר ע"כ 1סהב שם על וה ול'
אב א"כ א"איוס
נראה רבאם שאב' רבן ס 5בעצמו ראוי לברך כשם הכבנטתו לברית אב5
אחר א"כ ה" נחנט לברית ע"י אחר ראוי 15סר כשם שנכנס.
כשנ,סולע
"יפיסים נכנס ע"' אחר מש"ח נהינין אנו לופר ב5ש1ן נםתר עכ"ל
וממנ שרוב
ועץ'בה"נ ששם הגירסא ותורח ויתופח 1ת 1לא וכ"ח בירושימי ברכזת פ"ם
ר"ר ובסידור ע"ע נאון חנירסא יחורר 1לח41ה ולטשות ולבעש"ט ונוסה דירן
חוא ברי' ף ורטב"ם ושא"ש וסור וע'ן מ"ש רבינו בפי דדברים
(ביקדסת~
5פח ק אות ש(1ם) כררך מחסר
תתקכת (") נ,רסת ררי"ף ור"ענאו ,בסידורו בשבר,ח ועי' 1בש"ך אומגיא
הנינשא טהר הלכהזכהלת ע5כן גשור זאה א5חי יהא ח5וע להציל
אנ 5כהיכות נרולות תוצאות הנאון פחר"ע הילדעסח',מער "1ל מובא נעיון
הפלל רנירגיו צוח מ"כ כפת"ח) כיו'ת לקרושים ונוטח חרמב"ם בתשו' פאר
קמ"ר ע 5כן בשכר זאת א5חי תרקנו לעד צו
ד(רבופרה"(חא)גמכפצסור'דתם)לקטר"
י
לסלרנוברציו
תו
הש'ם לרכיל וגו' נושחת בא"י וגו ולא טש
אשר שם נכשרנו וניהמת אכודוק-ס צוה (כפה"ח) להציל ירירזת ורע קורש
זרע קרשייירוה
שארנו ונירסח המנהיג ח"בסי' טכ"נ "באות ברית קדש
הקיא
לא
שארנו" ובפם'קהא זוטרתא פר 5ך לך כח '5ט'לר רנ'רס
ילח'צוה(כפת"ח)
5רציל" וגו' ולא גרס הלקנו צורנו וברקרוסי סופרים (במסג' שבת שםקיזז

דרגי

הלכוח ס'לח

הייםרילומ

שמא

ודוי"ו בציר"י) לחציל ידידות קארט משחת למען בריחו אשר שפ
בבשרם בא"י כורת הברית או"אקיים את הילד הזה ה) לאביו ולאכר
י בר פלוני) ישמח האב (וביתום 5יע א1סריס
ויקרא שמו בישראל רפיונ
ישסח האב בנ"ע וכו' כמ"ש בב"י בב"ר בשם אי"חעיין אותשיום שם אות
ט') ביוצא חלציו ותגל אמובפדי כסנה ככתוב ישמח אגיל ואמך ותגל
יולדתך ונחסר ואעבר עליך יחרחך מתכופפת בדמיך ( 0ואמר לך
בדמיךחיי ואמר לך בדמיךחיי ונאמר זכר לעולם בריוץ דבר צוד
אברהם ושבועהו לישחק ויעמידה ליעקב
לאלף רור אשר כרת את
לחוק לישראל ברית עולם ונאסר וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת
ימים כאשר צוה אותו אלקים הודו לה'כי מובכי לעולם חסדו הות
אופך'מ הודו 1כו בשעה שאיסר
י פזבכ' לעמס חסדו (וט
לה'כ
כןיכנס
הסירך)פלוגי לו) זח הקמןגדוהלקהייחי
כשםיששגבבינרםךללבהיהיירני
וקונוחנין
לתורה ולתפחולמולשים סוביס ואח"כעושיומ

"

ע"ב) מביא מש"ס בת"י פינבען משנת ק"ג ע 5כן בשכר טוב אל חי" וט'
זבש"ם שפנינו א 5חי ח5קט ?וה והסר תיבת "צורנו" אך הב"ת כציר וגודמ
ו ?ולט ורטסח כש"מ כמבואר בפנים כסו שאסר
רצ" 5א5תי"יקנ
וא גתומפתא כרכות פ" 1הי"ז ובירושלמי ברכות פ"מ דל' ר'
רהיט וכן ח
ורנר הגאון יעב"ץ ברנהת הש"ס שם כשבת כתב הצריך 15מר צ,ד רצר'
מר
בהירי"ק 1ח1י" 1בקם"ץ רפא בדעת הש"ך סי' רס"ר סק"ד שדיריךיו
בפת"ח וכן נראה רעת מהרשיע בח"א אנדוח 5פי פרושו שם צור בחירי"ק
וכן מבואר בגעל רעטור ח5ק ד' סילד כשם רב האי גאון שצריכים ומר
צוד בהירי"ק וכ"ח בסיחור ר"ע נאון בהירי"ק אב 5לפי הנ"ל רבים עומרים
בשימה שצרכים לומד בפת"ח וזח ועת ררמב"ם בהלכות כטלר פרק נ' הלכד
נ'ועיין בפ"ח ביו"ר שם
ר הוה וחקה 5עונין
(ב) בתניא רבתא מבואר שהמברך אומס קיים את חיי
ל
ה
ק
ה
ו
ל
ג
ר
נ
ם
י
ר
ס
ו
א
המברך
לאביו ולאמו ובן
'ה"
פני
נא
בתפשם חבטנהנהנהשקעטןלוהש
ייויקטן נהתהאיה ד'
,וח
עיירה אך 5א
ן כמי התינוק כמבואר בב"י ומובא בט1"1
( 0כשאוסר בדביר חי' טתנין
י
י
' 1בפז התינוק קורם
והנה גטה כתב
ובאגורתם טחב הטעם
רוכ"
או"אקיים את רי5ר 55
" כהב עלזר שם שאנונורנין שלא כיהןי' 1במי
ש' וראיתי אצ 5רבינו כשהי' ר1א אוסר רברכית
ההינזק עד בדמיך הי' עי'"
י אבל בשגתכבר אחר לומד חברבות
לא גהןחיין בפי התינוק קודם ברבריך
י
ח
ן סכוט חביבחתת ,לחינון לתיך פיו נס סורם שאמר
יי
לסח רבינו
בח?בעי
י וכשחניע המברך להמייךהיי נחזרי'נו ייזגאיבעו
הסכרךפחכירןגי,יוךהכחצירד 'חןריי,
ושל
ילא ר
י
ט
י
ה
א
י
י
פ
ל
חוא נומת סידוזץ האששצ,ים ובהרחץ חגאחוים וכ"ט נוסח
(ר) כנוסה
ח כך יסגם לשורד
נו"ניי חרטן אלנקם יגדלדו כוום שנכנס יברי
ח
האבודרהם
ל
פ
ה ולכהגשוט וכן 'ה"ר ונאוצר אבק ובשביי' הלאט ה'5סויגהסי' ר'
ומצותיחפ
מלרתך תאפר וימל וגו' ונמסד ויעמידח ליעקב 5הק ישראל בריח
הסיום
ו'
הודו לת
תגיכי טוב (והאחל שופרים)בי 5ע 051חסרו חתי הקכק נדחיחי'יחי
לכפדל עוד כ פ בדמיך חף
ג
ה
נ
א
ל
י) ו
מש גהעת

חי'

יית,

נ"י

ש"ב

יהבי

הלנותהייה

חיםושלוח

היין לשועת לנערים קפנים ולעני ,היין שמתנין לתינוק ראינם שומעיו

חברכחעיין סיח כפה"ש כשם חמור ר3יא5ועיי,

גה-ך פקודיך ודעת רביכן

חי' בזח כדוח הש"ר ס"ק י"ר ווכהג שבכל המאומות 3ותנש לשולוה כשריס
שניעיכשהי ערלהביו"כ נם אזחי מברכין ברכת אשר קדש על חכום
ובדעת הרמ"א בזה שנוחגיןליחן ה-ן לתיטק הנימול והנפשר בכום הי'
שופכיו אה"נ על הארץ (וכס"נעיי
 ,תדע"ז)
תתקכט בזמנינו אין טחגיןשאבי הבןיברך ברכת אשר קדרם וכו'דכיון
,שממיימין כברבה לאצי הילד ואמו קיים את תילד הזם לאחיו
המעמו ויקרא שמו בישראל פ' בר פלוני יוקמח חאב ביטש חלציו ובו
וזה לא יתכן וניאמר חאב על עצמו ונם אין לעשות שיברך אבי חבן
וקיים את חילד ונתינת שמו יאפר אחר דהוי הפסק בין בפה"ג לושתיי'
כאשר העיר בזח בבורת חברית (אות ש15ס סי' רס"ר סק"ח)*
תתקל כשחי ב תיטקת למול וט ג ז 9יוהרהי' כסחט כדעת ח*ת"ש
כשם דרכי טעם לברך ברכת בפה"ג וכן ברכת אשר קליט וכו
על כ"א בפ"ע ואחר סילתהילדים (ב' או ר' אין נפק"ם כזח)וסי שגידך
כנהוג אזהעמידו את חילדים יהד זח אצל זה ואסרו חמלאך העאל וגו'
~כותב במפרז זעת שלזםבסי' רט"ה ס"ק ט"ו) שתסגהנ חוח יטדוע בחררי
קודש מששתיו ואנות אבותיו זי"ע
התקלא המנחג שמוחא ברמ"א (כס" רמ"ח סקיח י"ב) שנחס חמוחלים
להתפש ביום מילת שנאסר רוססות 4ר בגרזנם וחרב פיפיות
ן חסנהג כך וכדעת תשו' סחר"ם מינץ (מ '1מ"ג 10בא
בידם בפח"ק אי
גש"ר שם ס"ק כ"ז) וביום הברית כצלח שסל רביט את נכדו הילד
(ר יאריךיטיףחי כפנןרכיט בפסוקי דזטרה פסוקי רוממות אלבסריגם
וכו' ואמד וההוא לקיים כגחנ זקיט חנחון חקדוש מתרצ"א טדיטב
זי"ע בעל בני יששכר שנהג כך (1עייז מר שכהב בזה לפרש גוברי
חורה ת"ר אות "5ג שייכות זנך זה 5ברי"ס) ואצל שארילדים לא נהג כך
רק אמרו וכרות השנהל ואל"כ הקתל פסוק אתר פסק בקול רם כנ"א
סי' קכ"פ
תושלב.יש ליזחר לעשית סעודה לברית מילה בבשר ריןוצריכין
להתאמץ ולעודד לחוסיף אומץ בסעודה זו לעשותה גשמחח
דלף סאניו ~אמו יחא אח לשבעת ושב כשמונח כשם ושכגס ובחנוף רבתי
סי' ציר (הגוברך אומר) פ5ו3י ח"ח (וחקח 5עסיס) נדחיחי (המכרך אוסר)
עכימ) לאביו *61מ( 1הסבוך אהמר) יהב אא לשבעח (1תקה5
הילד
יעחוינים) וא(בוהקהי
נשפנה (וי"א) ונם למקונח עיירך וטת הכרחש אח לשבעח עם
לאומדנה בשביל 5שס נזם ויש מפך לטסה זה של האובלי לשםיהתג-א בוותר
שובסיטור ח' באט ה' המין נ"ל בפסיקתא זהשרהא פ '-חחפיעד

ירטי

חיבותמ.יח

חים דקלום

שסו

וטוב לבב ,שכטעמ אין ערוך לה לפעורה טצוה כזה בקדושתה אשר
הגדילנו פן העמים  '4סעורת חתונרדיא נם רעמים איר"ע יששו כסיבן)
ולא כהמון עם עדשים בטעט משקה ופת הבאה גכמנין ועינינו רואות
מח שהי' מחם והלכו אחורנית כפרט בניחב ובנותיהם כמעט יצאו מדת
יהודיה ע"כ יש להדר ולשבח על עושה מעודה בשמחה וכל המרכח ה"ז
מהתבה זכסנואר בדברי רש"י נמקוטו (שנת ק"ל ע א) שארעל גל מצוה
שקבלו עליהם בשמחה כגוןמילה עדייןעושין אותה בשמחה פירש'י
כשמחח ופעושין משתה עכ"ל וכן הוא בכללי הסילק לר גרשום הגוזר
שעיקר השטחה שארז"ל שעדיין עושה בשמחה (א) הוא אצל הסעודה
ויש לוסר זמיחת בסעודת הצוה  11והגה"ק בעל ד'ת וי"ע אמר שאם
עושים מעודת ברית מילה בשמחה הוא פסוגל להטשיד פרנסה (כי המיגר
א שם דפרנמה והוא תיקו ,היסוד עפשם באים כ5
רוא רמצוה בחת"ריני
רשפעות ע"כ והיית אך שסח ס"ת הת"ד עדשארו" 5בפר"א רמי5ר שם כ5
ונצוה שקבלו עלירם בשמוח עד'ן עושים בשמחה ור סילד ע כ הוא רסון
ן גאות שלום (ם" רס"ר ס"ק כ"ט) ואצל
כס"תוהיית אך שמת ע"כ) עיי
מעודת זו ציוח רבים לזמר הפיוט יום ליבשה (ניוצר 5ז' של פפח) כמנהג

.
כ
.

העולם גם הרווי הדהמן לברי"מתיו מנגנים בבחט'ז
תתקלג קודם בהם"ז לגרי"ם ה" אוטר נודה לשטך זכו בפסה הנדפם
בסידורים ובמנהג העולם ובעטח הרחמן שנוהגים לומר בביהם"ו
בטעזדת מילח שכ' "איש הירא ורב הלגבעירדוע פסולה אם שלש אלה
לאיעקוש לס" נזרום כטפוף (אות שקוס שב ס"ת "5ט) שטוביותר תטסחא
שהקמע בזח (ואוסרים שהוא עוד טהגהאק מדרצ"א טד'נוכ זי"ע) איש הירא
ורך הלבב ירצה עבודוע כקמורת סמים ועתה אם שלש אלח יעשת לה"
עד כאן(,כס
 .שנדמם בטרד חטד"י)
תתקלד כמיחל מילח בשבת וצריכין למול קודם ובמוך למרקיעת החמה
(באופן רנ"5סי' תתצ"ט) אחר תפלת סנחה אזאין לוסר צדקתך
במנחה (אוחשיום שם מק"ש
תתקלח בעיר גדולה שאפכפך להזדמן גם לאחרהכריח בנוקד עזו תפעם
לכולילד א' הגם דחוא מפק פתר לקמת בשבת האיזמל מן הדם
דחשעב זאת הכנח לטילה אחרת נתקהו שנת אך בקהלות קפנות מזרד

צחקב,
העעקלב( .א)עיין מטד גפדר"א פ כ"
אתטיכצשחרק'בנו ,רנישוש5בסעג"חחחיעמ"ינםהנישי
חטובח
5טי5ר שנאסר ויפץ אברהם
ועשה שמחח ופשתה .שכא ,אופרו חכמים חייג אדם
לעשות שמחה וכהפת-
אברהם אביע דכ' ויעף אברהם משתה גדע
באותו יחם שזכה ממול את
עב"לועיין במד' שותר סוג סנסור קי"ב  5",1סכאז חמדו חכרכם כח אדם
יעשות שטחה ומשתה באנחו היזם שזכה5מי 5את בנו כאבינו אגרהם שנפסד

בג.

שקן

ייט

איטתמייה

חטםדשלוט

או כפר שיודע בודאי שאין דר שם ישראל אחרשיחי' לו למול אצלו עוד
בשבת זה יש להתיר עכ"פ לקנחוע"י תינוק לאתחלה כשבת כנד (אוה
ש15ם סי' רס"ל פק"ב) וכן נח 3רבית שקטה בעצמו כשב"ק האחמל אחר

המילה
סנהנמדירתיתג יוצאים ביד רמ"א שמתיר לכתחלה שימולו
תתק*
נ"יאחת נשבת שאחד ימול ואחד יפרע ואות
שני מוהלים סולח
שלם סיטן רם  1ם י"ג)
רעעקלז כשהמוחל ח1א חיתוך זשדע בעעגע זחל מסילה בשבתאיןצריך
ליזהר חטהל שתיכף יתחתך הערלה בעודו בידו יזרקנה לעפר
טקסס סוקצחכ יש הששסכ"נלפי"ז לאימצא ב"ב מחר המקום שצריכין
ילפרוע ואחר שננסר חסילח כדיע יוכל ליחן הערלה
להבנים צפרניו
כעפר אך אם חםשני מוהלים ואחד הוא חיתוך אז צריך לתהד המוהל
שתיכף שחתך הערלח בעודה בידו יזרקנה לעפר כמבואר בתשו ת"כ
תניינא חיו"דסי' קם"ב (שס ס"קנ')
תתקלח בדבר הלכה חמבואר בש"ע שמי שיש ט שתי ערלותאיןיכפלו
נודבת אירע פ"א (ב,סזת חח )51בנלילותנו שהי לחילך במקום
עדירה (קודם כהלתו) כנע שני דדים והפוהל תפםח"עידדיס יהדע וחחגן
בפ"א ואח"כ הי' עור חפריעח והניד רק כס סטארהידים ופרעו כראוי
וכיון שנמצא זאת בזטניט שאח לפרש כוונת הפופקים שתי ערלות
כוונתיהם כשני דדים האלו ואם יחי' כזהבים חשבה ממפק חוסרא
דשבתאין לסתו אז לשם אוה
תתקלפ בתיעק שחוציאו הרופאים את היד ע"י אינספרומענפע"ן
וצבתים שלתם ויצא הולד חי דגריא לא חשוב זאת
יוצא דופן חגם דלא יצאמעצית כמו שאר חילוים ואם טס השטיני חוא
בשבתיש לנעלז אז לטם אות ח)
שנלדבחודשהשמיני אפי' אםרואיןדישלו שערות וצפרנים
החזקם מי
לאמשגיחיו על זח ד91ן למולו בשבת לצם אנת )%
תתקטא בת ישראל שילדת מנכרי (אמי ריא אשת א"ת) אםיום השטיני
חוא בשבת מלין את חילד בשבת לטם אותיץ
תתקרש.אין להתיר לבוהללילך חוץ להחום בס"מ ב' למול (מנח"א ח"ד

"

י)

בכיי

מאור ע"כ:
את יצחק רוי בסצחזיו
1הדפ אבררם טשהד נר 51ביופ
פע
ך לעשותחפ
ראשכם בדל סי5חרנתי
יודר בברי"מ
ועיי
שסבוא נ"ב דציי
 ,בספר
ספטק דגתועיין בטס ישבה ק" 5ע"א פ"ר שש וגו' שיקש המין כטחוליה
,
י
א
חשמלסי' חרט"ט ס"ס  '1כשם סהרנה במשמי ח5כ מקיפים מצות רעודת
ב"פואיה בשערת בסי' חקנ"א ס"ק "5ג כשם תשו'איר נעלם יתאדה מילה
וס"ט שליו כשע"ה שם
כזגגה היא מיוח

האוחיתי

דרכי

חיטת מזלת

היים הטלות

שסד

ח ל כ  1ת גריס
תתקמנ גר שבא להתגייר ורואין שכוונרצ לש"ש צריכין פקודם ללמדו
שחובל להתפלל ולומד ק"שכוי שאםיום גר לא יעמרסידעל
םע דק"ש ותפלה דרגנן (טנח"א ח"רשם ,ס"נ מ"ר) (עין תקרות דגינו
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העעקסד אםמלין את הגר צריר ג"כ לברךעל המילה (ורסחבר שפסק לברך
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ס"ס י"א)
הועקמה אם מלין נר קטן מברכיו ג"כ ואין לחוש שמא ימהה כהפיבדיל
ונמצאהי' הברכה לבטלה לטפרע (שםסי רס"נ סק" 1נסורי יו"ר
סי' רמ"ח בכתי"ו)
רעעקמו גר קמן שבא לחתנייר מותרלגייר אווצ במקום שלאשייך פחד
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והא דטבואר נטחברנגרי קפן אס ישלו אב יכול לנייר אווצ
ואםאין אבוכא להחנחר או אמו מביאחולהועיירבי"דסניירין אךוצ
כהכות הואלו וסקורו סרש"י כוצגות (י"א ע"א) ופרש"י שם נר קפן אם
אין לו אב ואמו הביאתולחהבייר עכ"ל רש"י ב"ו איע לשון רש"י כלל
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ואמו גזהכיון לנכריליתלי'חיים כ(%נמחי יו"ר שם שהביר)
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ואדובו חנר"ו
אשר וקינו דמ"ק חרדמ"! 5י"ג גזס)1
מ"ק0ובסאעסורובעםלתעומךיתיי
ער גדרך
פברדיטשיגזי"ע כע 5קרושת 5וי
י
יל
מל
אז
בי
יור משמש(והי'בי"ר נ')ונםא
ו עמדםעודאיש א'
עת
נסב
ריוחויטייליזוח

שי

ש 5מילח קין עלף וכיוצא ובדץ-ך מצאו תעה א' שהי' פ,ט 5נדזך גסרניס
והטה בין הקוצרים לקצור תבואה והם בחשאי טלו אח חילד
שחנ
ירפ"י מעשח נתגוהו פיר (בית נידון יהופים בס"ק בראד חססיכח
לשףיחנתיורותאב
הגמור שרוא נר צדם ושימב15ר 1אח"כ לכשינר 5וינאץ חיגר ונעשח
וכחבו פיסקא
ם
ו
י
ב
חתוגחו
ת"ח ובעה חתונהו בא חינו הקדוש הנ"ליגראד וגילה הרכר
גד51ח (ש5א חי' או פתר אסם הנכריה שכחה
במשך השנים
הלשעמקחשי
ייכ
שמחהוהדבר ירוע ין שטו וכשים גניו אח"כ .ובטחכבח
ו בבורה כי
ו כ)55
ו ראו בו נשמח יקרה ניצוץ נדון אשר מסרו סיטם עלי' לנסוע
הקרישיםהאיי

