
 ושלום חיש מתש ישחז ירט.שסו

 ם " ת פ ת 1 כ לח

 ויר"א ת"ח מוטחה לו שכתב ס"ת עבורו לכרוב הגיח רביטתתקמז
 שבתורח הוי' שמות כל כותב חי' בעצמו ורביטמפח"ק

 הוי שם גתסונת פ"נ בסי' לעיל ועיין ישראל כל לעיני לדמבראשיה
 השסזת לנתוב ,2הגניל וביזם בכתי"ק( שכתב !הסיום החתח5ה )מלברב"ה
 במקור מבילה ואחרי חריזות הכנות עושה הי' שתים או א' יריעהא
 תורה קל לנסרח סעודה ועשה הקדושים שטת לכועב בידו העםלקח

 ארכה בסדת ע"פ( 10 )ש5 קטנת א' כ"ת עבורו לכרעב הניח ונםהאוקמח
 עיח"ק ביררוייס תימני מומחה ממופר צבי קלף עלוכתובה

 וגת, שטמר בעת ודשו מדבד' קם"ב אית רבינו בת!ירוח מזר לע"זחו"ב
 ויגאלנז כשיבא ציטט 5סשיח ימורס שי שי!בילר טהרשו לבית זאתהס"ת

 כסין ואחת ס"ת שני 5י שירי צריר ושראל רמלך ע"א ב"ב במנדרריזוכטבהור
 ק5 שחהי' ר9 בעף בסרתה קטנח להיות דצריכה שפ וברש"' בו תלויקגויע

 המשיה ביות טקס בל לקרות בהוה  שצהוב מה מתנה כודוא ואמד אותהלשאת
 אצבעת ד' פחזייש יחי'  שהגליונות  אפשר הי' לא וועי"ו  ואםליי"ש(
 דלכתחלה ( א סעיח רע"נ )במי' בש"ע ונפסק נ' ילכמבלת לסמהבאגודל
 שבתבום טה וגם עולם לגדלי וגם העולם מנהג ט"מ כוה לדקדקצריך

 אצבעות ד' סח,קת אינה כולה המ'ת ושל  בזה דקרקו לא עולםגחלי
 שי מהסופר ונמתכ זי"ע הבעש"ט ישראל איר ב4-ן של רט"ת רי" בז)א"ה
 ומוריס סופרים ספי הוא ומקובל זי"ע( צבי מזה רר"ו טרבעש
 קטנו לפי והקאן נדלו לפי הגדול רק איתמר לא שיעורא דהךבחלפה

 חורר שרי שרי' הנ"ל יטהצדיקיב כיל יאסו אביו רצק בל וגיירוהו לגיירושם
 הנ"ל המעשה שמעתי ורנה שם עכר"ק ואסו אביו רצון כ55 ש"צ ראי' ע"כיש
 סיום סיפר זי"ע זצ"ל רם"י הנרך שי היאתת ביים ~כר סלוח סעירתבעת

 ור אותי ש5 רחתונד קל שם הנ"ל חררט"ל רווכם בהיות כי יותר אזתמעשר
 שהיטב )מוזיקאנטע"1( !במחוקות בתופים סגננים בעטי שם ריו כנו' !ח"חצדק
 מע"א ' ור ם !שנ ימים ועברו ונעיטוה( רמתי19ת ונידך כזד רטוניםיינננו ישיררי פטירתו שבזום די טוב סי אז יאמר זמרהמ קי5 הררט"ל בעינימאזר
 שריו מקום 5איזר 5בא פעמירם לדרך רז"ל כתרנים בקלי נסעו קבס ד'כיום

 טטעו הסוסים ומרכבות הענקה והנה בנמקם וירי נישואין לפיסחת לשםכחוסנים
 איר ראו ולא שוטף הי' הגשם כי אותם כונילין ררך באיזה חסד ירקוויא

  רשים  1פשס להחיוח סשיח וביסשי לתוכה נסנסו  מרזח יבית שתגיעו עדמאוסה
 רק' מ"ש ונזכרו אחרת( )ררך סאסוכ בק' שהם לרם ניוודע אז רררמ"5 רקבישראל נפי ונרוי שר כי ומהוטח כובוכח בא ורלא זאת לכם יערב איך חמרזח בקי5רפ

  בתוק עשי  וגו חהם נינוניפ ישוררו פסירחו שביום דנז' חחחונה עלהררם")

 לסגי! חרוה יום כי ודצוט צדיי אותו של לכבודו ועוגב כנודחישול
 שמה' נדרך להם שקרה חטקרה לפפרא והבינו זיע"א. מדום לשמר'בנואו
 הלום. עד באו בן על בי כיננו גברסוערי



 ש"ז הצליף מחם פת"פוטתללקי

 סי ח"כ נמנח"א כחח היייו לחראב"ד האשכול בספי לדבריהם מקור1.ש
 תשובה בהרהורים שליכ,"א שפירא רוד מו"ר לרח"נ נו רב שכתב וסר אע

 ע"ר וגם חא1תיוח צורת חפונת בעניו ונס הנ"ל קטנר מ"ת לענין וחאורות
 כבח"א בש"ת נרפס והוא הרואר ע", רפם רב ממרחק אופן באיוההמשייח

 היהח פור"ת שנת השבועווז ובחג עי'"ש( ב"ו סימן חנט"ח הלקוטיםחלק
 חלנו ס"ת לית, וקרה"ת אקדטות קודם יופי כלילת חוגג בהחןהשמחה
 חם"ת להוביל הכן בכלונמותי מאתמול הועמדה חופה וגם מדרדרובבית
 פ"ח נתינת כל ובעת פח העיד וכמנהג מדרשו בית עד דירסתמגית
 ממקום וכשהוציאוהו הס"ת בראשונה ליקה רבינו של דרכו הי'חדשה
 התחל הילוכו ובדרך גידו לקחה לביהמד"ר ובהגיע כנגדה רקדנתינהה
 וכשהגיע כפיסקא פיסקא וגו' אלים בני לה הבו חבהסרר )חו"ק(לומר
 עם ועמוק וגו' ומלוזית הארץ לח' מזמור לדוד אמר והתיבה הארוןלסקוס
 ואח"כ ואהבתה התורה כבוד והתעוררת ובבכיות קדושה בנעימההפסוע(
 חחדשה( לקראת ס"ת שאר עם 15את ג"כ )ונחגו להיכל הכ"ח ונתן וגוובנחה

 כרעת העמוד בראש שמתו בי"ה נכרנה המהקם"ז בסי' הנ"ל בע"תתתקמפ
 העמודים הווי שלו בם"ת נעשה וכן בזח לדקדק דצריךחפומקים

 1 סעיח רע"נ סי ביו"ד סר ועיין השסקים מחלוקת יוד 45 שו י עלוחנה
 רביע של ובמ"ח כארר( ומשם ב"ח סי' אכררם ובטשנת שםוראהרינים
 )פר' אהה יחודה י' בראשית ב' העמוד בראש האותיות אלוראיתי
 י"א( י"ר )תשא לך ושמך ש' כ"ח( '"ד )נשיח אחריהם חטאים ח'ויחי(
 אדגעד שב"ז 3."ח שי "ש נעני, "נח אחרי בפר' גורלות חעועיריםשגי

 ט"ו ובעח"ט עקרא ת'קון שב, קטנה מסורר דעה נוה לך שמך י"אפגדנ,ם
 וקסת אהרן וצית נעיי וטגחת בבורים. ועיטיה תורת וטעמי שם כיו"רהש"ך
 3שם שי כמגחת סובא כן ראת. דפר' ושמעת שסור יי"א אור צורהרמומך
 שלפטים עושים ויש שאסר ובדוך כחיי ורבינו סופר'ם ומקצת רומאמקראות
 כתבו וע"ז וקשיח אחדן ובית יזנה ובני הנ"ך וחטיי' מס"ק הגהתושוטרים
 סתוסר פורצת שחרי חדסב"ם לדעה בן לעשות רא"א וחנהם'י' מס"קחנחת
 נכחכ שופטים שהתחלת רבינו של כפ"ת באמה ראיתי ות יסמעם שיי"שהוא

 חוס ונפיר גופרי ככל כי גורלות. השעירים שני שכהב סי ויש הרהבאטצע
 הטפורסוזיס העפ1דים ווי תיקוני בבל הוא וכן יוגה ובני תולה אח- הדהבראש
 חשעירים שני או 5ך ופר או הסגחג דב, ומיש שם אברהם כמשנהומובא
 השעירים. שני וגס יד שטד רביט שי בם"ת נכתב זה שמטעם ונראהעיי"ש
 תשסוף השוויך תצא ( ד כ"ד )כיק פוט טח ס' חרושה( וגימאת
ח  סמ"ק בחנחת חזא וכן סוכו מח י"א מוטמא נ"ב יש הס' חעמן תצהבכ

 אהרן ובית תורה ותעסי תורח ואור ישח ובני הנ"ך וטו"1 ובער"טוהנבוי'
 שמסד וברוך בחיי וכינו תמסור שפתיך מדכא וי"א אוו ותורהומט"ח
 תיקון מקצת בשם ספארים ותקון שי מנחת נו"ב. בהשו' נ"ב סובאחישבת



 ושלום חים סת"םחלטת צלטישסח

 בם ראעידח 1' בחש'( כנ"נ רעה לחשני שחשש גרבר ורבינו יזנה ובניס"ת
 ב"ה( 5"א)וילך

 נס הדשים מ"ת נכמה שנמצא טה על הסופדים לחזהיר ישתתקר
 כלי מרעמה שם להיות צריך אין אשר ויחי פר' ברישישנים

 הכתב מאוה! יודי"ן נ' הפרש כמו מקוב שם זה כל על הניתזוהסוחרים
 ונדפסו שנרשמו קרואים מז הפרשיות סיום במטם ונם יותרואולי

 יודיו נ' או ב מקום הניחו כלל סתימה או פה!חח שאין אףבחוככים
 תיבה בין הצורך כפי רק הפרש שום להניח שלא וצריך כדין 2לאוהוא
 חפר2וח בסיום ולא הפסוק בסוף ולא באמצע לא יותר לא אגללתיבה
 מצריכיו כלל והיכר הפרש יעקו לא ויחי פר בדיש זבןלהעקה
 בסקוס פועמה שהוא אותיות ג הפרש נמצא אםלתקן
 נבון ולכתחלח כן שפסש והמור והראשונים מופרים חמס עפי"רשא"צ
 ברום ר"ת לדעת מתומה שחוא אותיות ב' שיעור גם להניח שלאליזחר
 וחה!מח שלמח וסחוטה במתוחח תמיטח ד' תורת ותחי קדמוניםמידור

 אקשר ואי הקריאה בעת כן נמצא אם ובדיעבד מזטמה ממטיבלי
 יש כי יריעה עי"ז לנעז צריכין אם וכן אחרת להוציא אין בודאילתקן
 שסוברים דעות על למסוך יש אולי או נטחקין שנרנן כהטסות כמטוךשם

 )טיחה כנז' הס"ת בכל לתקן החיוב זח זולת אבל נפתיות ט'דהשיעור
 י'( פי' ס"אאלעזר

 לגינת ע"ג אריח ועשה הים בשירת לס"ת יריעה שכהב סופרתתקנא
 שורות בכסה שעליו או שרטנתי חלבינח ער האריח הגיעשלא

 סלמעלח חמדת קו כשישיכו באמצע להלבינה האריח בין תפסקשיש
 ונלתי חיריעח לתקן צריך זם"ז בהפרדם ביניחם רחב חומק ישלמפה
 שאין נראה זה על דקדק שלא כזח וושופר חם"ת כתוך לשוטו איןתיקון
 נ"הן סי' ה"נ )טנח"א הת"ת בכל לדייק לחגית צריך ע"כ יצח עולהליסצדז

 ובולפים יתמים שורות קצת חאזיט שירת כח שככתב ס"תתתקנב
 גם ויפסח לחרט צריך חעבודים שבק שבפנים חחפרשלהרך

 ארוח בשפים יש אם מגילה בר"ן מובא שלס"ה כיון כזו ס"תבדיעבד
 שהגשרת האזיע קירת ושי וא"ב הים כשירת להכשיר די 4ה לאמצעוזרזת
 שעששם ושירה 2ררח שעששת חאהט שצרים במם' ומבואר היםכשירת
 שם( ח"ו )פנח"א בח יקרא איהאזיע

 ודצ"ל בממורח אשר רביית שאותיות לחלכח חי רביע של דעתותתקנב
 התנשך( ככ5 החש רבהו ואא"ג כי"א )ולא לועד בהירה ושאגדולת

 עד ושכתבו הישנים ההתיז זרבבל כבחי"ק( )ח"ח מנח"א בס18ץוכוזוב
 חוקתיות נמצא יותר מקרוב לחלאה עם תריי מנת 91 ת"ר שנתערך



 שנם ושק"מ חיים סת"ם חיטתירגי

 עצמם סמכו הסופר ת קט ספר שנתפשמ אחרי ורק בכיתםרבתות
 ואי, הנ"ך גבל הוא רבתות שאותיות שס"ל בזה הקסת עלחמופרימ
 ובמ"ת רבתות האותיות כל בס"ת לכתוב צריך רק כדעתו בנהחלבה
 האותיות הם בקראקא שלו גבהכ"נ והוא בכתי"ק הרמ"א רבינו כתבאשר

 וכן רבתות וכהנה מובן דטח מ' וכן צטר קן של הק' וכן תהי תמיםשי
 ישבתי ם ההזק תלמידו וגב חבעש"מ סופר כחי"ק חקדיקים בס"תנמצא

 טו"ה הגה"ק של הקדושה בם"ת הוא וכן ז"ל האר"י מידור בעלסראשקוב
 הנח"ק זקיק בכתי"ק הקדושה בם"ת דוא וכן ז"י מוברחאפייניש
 ממעי 9ר עד ובעצמו בכבודו שכתבו יששכר בני כש ז"למהרצ"א
 בינח( יורעי )בעי מלאנצחוט מחר"א הח"ק ובע ואן תר"א בשנתונסתלק
 רבתוונ האותיות אלו כל נמצא ושם תורח משנה כל בכתי"ק יכתבנטרו
 מרן סתלסידי ז"ל סליחתן סתר"ש ק הה כתי"ק של הקדושה בם"תוכן

 האר"י מרבי כן קבל וטדאי רבתי תהי' רתמים הח' ג"כ נמצא ז"להאר"י
 לחוד* במכרח הוא רבהות שאותיות דיעות כאותן העיקר כן על כןלכרוב

 רביט 2י בס"ת הנכתגים מנצנצך אותיות עם הא"ב חן אלותתקפד
 נדולווגגאותיות

 וחהגלח נ מפרא( )ויש גראפית נ' כ"ט( 'ט י לכרכר ישראל נשריךא'
 )ישעו זאת תגמלו חלה ה ד( ו )ואתהנז אחד ד' ל"ג( י"ס)הזריע

 )ויחי עינים חכלילי ח ל"א( י"ר )וישיח הכזונה ז' גחון על 1' 1'(ל"ב.
 כ י"1( י"ר )שלח יגדל ועתה י' כ'( נ' לשסות הוא טוב מ' י"ב(ט"מ

 )נצנים וישלכם ל' 5"ג( ג' )רירים 4יע ונך ך' מ"ח( כ"ח )חבאוהוזמטרתם
 וצר נ' כ"ג( ג' )גיחי קיישיפ מני מ' ג"ח( נ"ר )ג5ק פוגו סח מ' כ"1(כ"ט.
 ע' 5'( י"ג לשיה כלס ויחס ס ( ר כ"ז )טנהס כהטרפן ן' ( 1 יקד )תש"חסד
 ל )תצא הצאן ובהעמיף ף' ר'( א )ראזינו ופתלועל פ )מהחנו(שסע

 ק ל"ו( כ"ח )תצוח ציץ ועשית ץ' ח'( י"א )כא אתה צא צ' כ!"ב(פסוק
 י"א( ר )שרש ברא ערש ש' י"ר( ל"ר )השא אחר לאל ר' )הצב( צפורקן
 י"ס פשוק י"ח פר לשופטים תחי' המיםת'

 הקדוש הנאון פנהם בפר שצ"ל "לזיום" בריתי ראת קמיעא וי"ותתקנה
 כדין קצת ש-וכה הוי"ו שלו גס"ת כיזב זי"ע גה-יטבמהרצ'א

 נם"ת רירתי וכן ש"ז( שעת ח"ו תור" ורבדי בסורח ישטה קמיעא ורקוי"ל
 וישו אוה כצורה ל"ו סי' סוא ח"ב חסחנות 5נל מאפף בספרי )תיק רבעו2ל

 ש15ם( רבדיהי הטיע"א 1י"ו כעני, חפ1סקים כדצתאוינ1ת

 )11ה באל"ף דכא לכתוב בא גדיה 8לונהא יש דכה פצוערעזסצי

 הנהדק מאהיל כקביה יהודה רשאדיוץ אגרהס. וגא-ר חנקים דנדידעת

 שמו=ש=יץ =ץ ס =5 =שש



 השלופ שיים סת"ם"יטת זרניפו

 וכן 'מחוק בר"א נטצא ראם התניא ררב בשם בזד ומתכףר וש"ע א התגכע5
 דקרושר וכס"ה זי"ע מבעש"ט רפופר צב ר הח"ק ש5 דקרושח בס"תרהז

 ש5 ישנות ס"ת ושאר חאר"' מירור כע5 וי"ע ראשקובער שבתי ר' ררתשי
 נכתב רבינו 17ל ובס"וע ל"ב( סי' אברהם במשנת בנה במובא מומחיםמופרים
 מעיל ותשו' כ5י5 ופצחה )ררס"א חפומקימ רוב גדעת בחעא דכתפשוע
 שלא בעהר בזר שדחמיר ד"א ח יחסין אמת לדוד בזר ועיין כ"ס מ"ירקח
 ובהשג ע"א פי כואדבח כתשוכר בחר ן וע בח"א דק בא5"ף רכשלכתוב
 שם( אבררפ כמשנת ברה אריכות וימי, ס"ד ט 1"ד ד ם אפדבזה

 לגמרי כסעפ ונמחקת ב"ח הו"ר טשם היתד שנקפצה ס"תתתקנן
 ולא לגד הי"ד על וק הקלטם לתלכיד אין לתקנהוצריכי!

 כסדרן חשם ומיהי כדי הו"ה הביתיות חיינו היחם כלעל
 מפק ויןש כסדרן צריך ראין ט"ל הפומקים דרוב כיון עדיףדשוא"ת
 כ"א סי ח"ח )מנח"א עיקר התחתון כתב אם השם במחיקתדאורייתא

 בבח'"ק( פ"בוסי'

 ורגליהם לסמה ראשיהם חפוכות נוני"ן שני רביט של בם"תתתקנח
 העתם כמנחג כסתאננים בנסוע קודם הפרשיוה בריווחלמעלת

 מראשקוג שבתי טו"ד מהר"ג אינשת דעתק ב"ר מי אברכם כמשנת 4'י,בזה
 מירושי,ם שכחב קוטבאר גרשון מוהר"ר מרח"ק עפר סגי5ר טכתב שרשרשכותב
 בפ"ע חפוכין ניגי"ן ג' שצ"5 וחווהר רגמרא ס( ברורות בראיות וחוסיחעיה"ק
 ש4 בם"ת הוא  שכן ובחל  כסתשומיס הע1 ייחי יוהמ וא'  בגמוע ויחי שוסא'

 עשב כנ"ל בםשע המזכין נוני"ן ב אבורב יצחק ר' חרב יש5 להבררם חטרררב

 רפוכיו "ן גונ ב בעש"מ של סופר צב ר רח"ק ש5 חקדהפר בם"ת רואיכו
 סייויש ר' הר"ק של רקדושי כמ"ח רוא וכן מגוש הפוכח יצורתןכפ"ע

 זי"ע(טזכריזא
 למפת ראשה כפופה ט"ן בחרן" תרח ויסת גבי רביט של בס"תהעעקנפ

 כשפח ע"1 טשאד גדולח והט"ו עליה וחתגין למעלהורגלה
 כפופה ט"ו כוח ידעת שגריד עין גז שעדי דשת )ור זו שבס"ת כתבמתטונת

 כהין אצל לד'וה שצריך המזכר ונו"ן רייקגא בחאג' ראר השכן הפוכרמגיש
 וםחרמ"ל ומהב"א רפא ופעגת בחי'  ורבינו שעושון ירביע רש"י דעתהוא

 נרול טקובל וסיגו שי בס"ת ראר שכן תודח ולתכף הפמורה בשם תורהואור
 בשי נהשי'  ראהפקובער שבתי ר' וחח"ק טרמהיס. ספרים בשם תורהונוחסר
 שם4 אברהם בטשנה זח בי שין שלו בס"ה ההש ובן חקדום. בפיהנ"ל

 ויש מלא אחרת למועג יש אהרן וסמכו תצדה שבבז' דיעות ישתתקם
 ס"1 לכה"ג ההתפריט נהנו וז"ל אדר תורח וספר כהן כצחת דעת)וגח

 וי"ע פייויוא ר' הנה"ק של ובס"ת ע"כ ם"ו ריו רע באפכן 8' ממורד עלומפכן
 ל'( סי' אברהם בכהשנה כמובא הכשימין גין הלויה חויך חסר אחרןסזביחא



 שעא תשלוםחיים סת"ם הלכותדרכי

 רוב דעח  ~זה הסופרים וכל העולט כמנהג חסר אהרן רביע קיוגמ"ת
 רוא דב, שי ומגחת הורר אור ,דרכ ותגרד נ סי  מסורת בשפר ררמ"רסוסיים
 ,תקון שבתורה כחביריו ,י'1 חטר ישגיס ובדפוסים כ"י נורו'יקיםבספרים
 והח"ג הכרחם סדר במפר וכן ',נד ובנ' אסרים ,שערי כ5י5 וטנחהסופרים
 ושגגת( ואין כ, הוא היגד ע"מ רגם סימנא 'ק בק סוט אכניסו"ח

 שכתב אחד בבעה"ב י"א( סי' ח"א )מנח"א במפרו להלכה העלהתתקסא
 הסופר על אץ והבעה"ב נאה ובתיבה ש וי' כממחה סופר ס"תלו
 קודם כתיבהו לנטור באפשרי הי' ולא השבועות חג על הס"תשיוגמר
 סת"ם כתיבת אצלו אז שלמר אברך לעזרה המופר לו לקח כן עלהחג
 הסופר כתב כמו כ"כ מהודר הכיזב  הי' לא אך לכחכח אהד יייעח *זנתן

 החג שאחר והתנה תחג על והשלימה הס"ת בתוך היריעה ונח,מומחה
 הטופר שיכתוב ממנח נאה אחרת יריעה בטקומה ולהשים לחסירהיוכל

 פ"ת הטסייע ינתוב אס אך חיריעח לסלק שאסור ידו בכתבבעצמו
 שלו חם"ת בתוך ולשימה חיריעה לסלק וירצח שלו לכתב דומהאחרת
 כנו' נאה אחרת יריעה טומהוק מסופד יכתוב שלו חם"ת כשינסורואז

 חס.ת בתוך מיד ויתפרו הטמייע כתב של היריעה ויסירו בעה"בכרצון
 כולר הס"ת שכתג הסופר של חיריעה יתפרו ובמקומה המסייעשל

 אסור זו ליריעה חוץ המסייע של ס"ת שנגמר קודפ זח וזולתלהבעה"ג
 אתעור למנחת שפות כמה עם יריעה לגנוז שלא לחוש וצריך היריעהלסלק

 רק אפי במרחסיא שבת שטחת ממי אותיות בו שנכתבו ס"תתתקסב
 לסלק וצליך לקרות ואסור פסולת המ"ת לתיאבט שבתמחלל

 כשד( סי' ח"ב ושכח"א ולגונזו היריעהזיתו

 אחד ראשו רק לגמרי כולו נפל ולא לארץ ס"ת ח"ו נפל אםמתקסם
 לחלק אין פסולה הי' והס"ת למעלה רגלו שנחפר למטה נפלסופה

 5חק5 )ואין בה"ב יתענה ידו על שנפל מי ואווע לפסול כשר ס"ת בייכזה

 נו5" נפקד שיא "זע
 מראשו שנהרפך כזיון כעוטו דור נואשו ס ח רעו דק

 ויחל בקריאת אחד תענית רק יתעש לא שם שהי חקחל כל אב4פרגי,(
 כי לתלות צריך בודאי אז הלכה עפ"י לתקנה אפשר שנפלה חם"תואם

 יכולים שאינם החלושים ואיתן בפסול יניחוה שלא כדי השמרם ט,נסוכה
 )טנח"א חבנהו בפי האב"ד עליהם ישית כאשר התענית יפדולהתענות

 נ"ב( סית"ג
 מזיזדדוכות

 כשהי' תברגה דרכי נהה הנח"ק אביו מב"ק עוד הי' מנהגויעעקסד
 יום סל' יותר שם לחתעבב ונצרך הרחצה נעימת במקוםטמע
 דלתי בכל וקבע מביתו ברועת לוקח הי נכרי בכית אבמניאישכור



 ושלום מתם טת"סהנטת דרכישעב

 ל"א סי' ח"ה בסנח"א בנח במעסו )והאריך כרכה בלי מיד שטחדיררע
בכהי"ק(
 שה,' נ"כסניא "רקע" מע,גות נטקום נהיזתז לטעשד הלכח עשהתתקמח

 שם כסו ררעח טילי הכעח"כ וה,' יום מל' יותר שם ידתעכבמוב,
 רובם וירוקים קטנים ה" המזוווח אר פחחי ע5 שווור הי' עכ"ד רחםבטחומות
 חצי ספני ירסירר רצה ו5א ע 5ימאנראפי' רה רטה כ, מעיקרא פסוליםככולם
 רבינו ולקח עהשים שהם כרסצות נם נכרים כמו אזהם נחזיק שיאשלום

 בסי' )כנזל רמרחצאוח למקום סביחו אחו 5חוביי דרכו שרי ש5והמווזות
 ולפעול בעה"ב ש5 דמ,וזה מן קצת מקום בריחוק שלו ס!וזות וקבערדיום(
 כשם משאחו"ל  זחו וכשרוח  :רולות סו111ח השנה כי ככיתם הסהש,"כעז
 שהיך דלא שם ידאריך רפ"ד סי' כבחי"ק יו"ר )נפוקי וכו' דבר 15מרשמיות

 רכש,רר קבע לכן פטייר וריא 5יטאנראפיר"ם שרוא לורא רקרוב תוסיףבל
 בחורת( ילקחו חסיה לכיחווכשנסע
 דעוסד בשער דוקא 5או לחוץ חסטוך בספח להיות צריבד חמזוזרתתקמו

 י"ו סי' ח"א 'א )טנח המנימים כחדרים אפי' רפתחים בכי א5אבחוץ
 (* ! 1 ס"ח"ב

 כדקת רק רשם מבסר אם אפי' בקר ברתח סוו!ה יעשות שאין דעתותתקעו
 בפוף ט"ו סי ח"א ומלח"א רפ"י סי' בפ"ח הסובא רקטהיד

רתשוכר(
 ררתי בעל הק' אבותע מגורי )מי)ם רבינו  בית מה" שלרני דרדקהתחקסח

 שנכנס'1 כחעטור'ם ממוזח עי" נמצא לא שעסה( שם ובעלתשובר
 כח שוד רירתו בית פתח לפני שהוא שבחצירו כרסעקר אכל לחוכר ירםעל

 חרשב"א תשף עפ"י הטעם )תנדנד כהיקונח שווזה  שם  יש אביו י בחרכינו
 באותו חורים כשיש רמ"ד מי חיו"ד ח"ד ילב זבימח נח פר יוסף בפניסובא
 !והפיה רנפ,ש משום טפזווח לחצר הפתוח חפדחדור כפתח לפטור מקום ישחצר

 נכנסין מבחוץ ביתו פחח שיפני המעקה שעי וב,ון משה בדרכ' ועייןע"כ
 ( ק סי' )וע" כוטזו,ר ופמור לה3"5 ריר שמח הקבוע רכסא יבית ג"כ ישםררן

 פתח יש וטכירמר"ר ררבים רשוה ררך התוכר שנכריס בברמר"רתתקמט
 דכניסה בימין רמוחח לעשות 'ש מחום תוא והחצר להצרשנבוסים

 רפ"ט בסי' מדרי"ל בשם הטו"ב )ברעת סבהפד"ר ח,וצא בפחחלחצר
 דלתות שני יש שפחח 5ביאהך 'סי, דרך העיקר איזח מסופקים שאנוובחרר סק"רי

 הוא,5ח )כרעה ותוזח צדדים בשני מספק לעשות אין ציר ה,כר יש דלהותוכסל
 שכחב ז' סי ים"רש"ק מחם שו"ת על בזח לסקרך יש רק ע'( סי' ח"איעכ"ץ
 כשהוא שכל כיאהך דדך שאינ! וששחול צד הטיפך למעט רק חתורי דקפידחשלא
 שירצה צר גאתח 1.ניח ביאתך דרך נחשב צד בכל ע"כ שות חשפישובמפק

 כח( סי' ח"ב)טגח"א



 שעז ושלום מעם מת"סחיגותדרכ'

 סי מיו"ר חנו"ב הכריע כבר הבשוכבת משופע שהוא מדתו נפתחתתקע
 לצאר יראר ורברכר גאלכסון העומדת בפתח חייב רפטור( רקפ
 בפ"ע אוהה וקיבע אחרת ע5 יברך ו 5מנ אי, ואם אחוח טזוזר עודכשיקגע
 5"1( סי' ח"א א )מגח ג"כ לכרךיוכל

 חסן פדיוןחלשות

 ער"ח החו"ד )כינת שליט"א נכדו אצל שנחג הגן פדיון סדרתתקעא
 בבאד"נ )נס13אד המוציא ואחד להסעזדד ידים שנמלו אחדניסן(

 פנחס לתומי גס' ורנר רטוציא אחר רפורין טררי"י בשם ש"ר בסי'ובאור"ט
 תי' כי מרימן איש ל סיפר רב מעשר כתב נ"נ ס"ק ש"ת סי' ביו"דשם

 ור ח"ח נרוקי וקבוץ רבנים במסיבה רפדיון ורי' פדד"ב בעתב0ונקאטש
 5א אג5 עי'"ש טררם נגד שרוא שם וחפר לרסעודר נס"י קודםרמדיון
 רמוצ,א אחר לרסעורד י נט אחר הפדיון שריר לאנ"ש שידוע 'פר לפניורק,דו
 מיגן שהי והכהן ס"א של הכלב"ר אדמו"ר רבן אני לי אטר וכן מהרי"לכדעת
 ברכת ארר ה"  ווייריוו דפה רוטטן שליט"א שלצער מדדט"1 דנאזן5וה

 שיש ריעב"י )כדעת ועומדים מוכנים הי' מיוחסים כהנים ושנירפוצש(
 וכסף א5י'( עייות בם נ"כ ועיי, כהונה חום' מספק ברנים בשני עצמויפרזת
 שני ראר,ז"5( בגונזת 1417 שבן רבינו )ואמד לקערה פקודם נתםהפדיון
 אוננאק עסטרייך מדיעת של כתרים עשרה זהב של מטבעפעמים
 ה' משקל בהם שיהי' אפיהחים עי לעטור קשר שינו במטבעות לכ'הישיגה
 הטטנעות זנם א' פרף ע"ה סי נש'ע דטבזאד כשיעזר מזוקק בסףסלעים
 1כ1 ס"א סי' וח"ג ט"ו סי' ח"ב מנח"א בשו"ת ועיין כירזע רנה כחמןנשחנו
 במדינות רפדיו, מעוה שיעור 1 בעג וח"ז בח"ר בכת"י בתשו' בור אריכותיש

 מה האב את שאל ,הכהן נהם( מד כעת שהוא רפעגנ"ע פעותאזדמר,
 י'( סעיף ברמ"א )כמבואר וגו' בכורי בבני השיב והאב ובו טפילעית
 הבן פדיון על הבדכה ובירך מהקערה הפדיון כסף האג לקחואח"כ

 סלעים ח' א' לכחן ונתן הילד ראפ דרך בפץ הטעות והוליךושהחיותו
 טפכע הי' הב ולכחן דנ"5( רשפים נתרים ערפיח ש"וא ודב אחת)סהר"
 בברכת חילד את וברכו בפה"ג יין חגום על כ"א ברכו וחכהניםכזו

 )והגרכח סטה של כשמחח חסעודח אח"כ נוטרים וחי וכו' יתרכךכהנים
 באשכנו נרנו שלא בב"' כמבחור ברכו 5א וט' אמו במשי עזבר "דשאשר

 חסטבעות נוטן שרכרן מי"א ינוסח וכן עיי"ש זו שכח הבהו שיברךוצרפת
 ציוח %א סנה נחה דעתו ח 5י ובו זה חי415 זה או זח תחת זרואומר
כאמרו(

 פ. ד ת ת 1 כ לת
 והקול בעיה"ר חסורימת נכל לאחב"י משערורה שהתהלה בעתתתקעב.

 לקבוע לאהב"י רוות טעם )שמנק"ל( פיורד סויגת כינשמע



 ושלוטחיט חוב הלטת דרנישעד

 אשר פסיק דלא לקלא לחוש צריכים אם רכינו את ושאלו 012דירתם
 צרורור מצרות כהטפאניען נתגרשו בעת אחב"י כי ומפורסםנודע

 הוה לארץ לשוב שלא ואיסור בחרם עצמם על קבלו ר"ל השמדונזירות
 הקור שגוף דהתירא נכח )א( והעלה להלכה והשיב וזרעיהם המחעוד
 נספרי נמצא שלא יעז אמת שאית דמוכח אומדנא ויש מספק יותראינו

 וגם טרונסבורג ומחר"ם כלבו בס' שנמצא ודר"ת חדר"ג כמוהקדמונים
 ושנח צרה כעת מפרד ממגורסי יצחק הנמ' אביו אבי שהי' הב"ימרן

 ונסתרק נעעמז הב"י מרז וגם הלז מהחרם בספרן כלל הביא ולאת"ח(
 שנים עשר בן אבותיו שנלו חגירוש בזמן וחי' פ"נ בן זקן של"ח ניסןי"ג
 אם אפי' ובפרם לת לתוש צריך אין כן על הלז מחרם כלום חזכילהא

 ואם הלז החרם עלינו שנקבל בניהם מבני אנו אין חרם לספקנחזקהו
 ונם פרהסיא שצריכין במקום תוה"ק כדת לחתנחנ החופש לחםיתנו
 ליהודים מדתר שם הכירה כעיר וגם עצמו כפני ליחודים קברותבית

 )סנח"א שט לדור לילך אסור לזח חופש יתנו עלא ועד שם דירתםלקבוע
 '"ד( סימן ומח"א שו"ת ביקרה נךשם כעת בבתי"ק ל"ד סימןח"ו

 חייט כיקורחלקות
 משהולכים כי מהצדיקים בקכ5ר מגיא נ"נ אות ח"ב תורר רבר' בספרותתקעג

 יחז'סו נרוק ומופה נס וצריכין נחוץ ענין ע5 שיתפ55 הצדיקאצ5
 יתפרסם אם כי 5פדנ5 ויצא הרבר שיפעלו קוים דאפשר מר ככ5 בסורררכר
 ודבינו תישועה רבר יביא ש5א ויגרום ח"ו ע"ה לשרוט יזכר אן מקורסהדבר
 5א5ישע שתכר דשונמית במעשר ד'( ב' )מלכים בקרא שממווכח 5זר מקורנותן
 " שיום 5כע5ה ותאמר בסור דדבד ורחזיקר בנר שיחידרגביא
 ש"חו5ח לעת ~י"ע טזיויטשזב צבי עטרת בקי חנה"ק בשם כקובץתתקער

 שיטת 5פי זח ובכח דגל געל טאיד יר' צוקה ויתן יפרקד ר"5מעוכן
 טץ אות ח"א תורח הקברי נחייה יישאר תקור יש למיעוטא יש דח מאירר'

 אכופו שהרופאים בחוגר זי"ע משגנז היים רברי בע5 הנה"ח גשםתתקרח
 ליחן שלא בטח עגיו למתפלל אין אן הטבע ררך ע"פ לחייונואש

 להחפ55 ש-יך אך נם נדרך רק לבא שצריך כגר על שומבעש  ביוו 5פקסרנלנקות
 תורה )דברי וירפאהו רברו ישלח יתעש סתשנות להיגדע בלבד בכזהשבהאז
 י'חלה

 בבת""
 שט"ו סיעה ועיי'

 י"ס סי' ח"א חרשב"א בשו"ת עיין )א(תתקענ
 שנשאי

 הא' ננטד' שנאסר טד
 לאדש 5א כי כתיב ורש אחריתי שמתא ייזל כמתא 5יה רבישטען

 ההוא חמותם שסול שפעטים והשיב צעדו את ורכיו הולך שיש 5אדרכו
 באדיבוה עיי"ש ההפבה" מתוך יצא אחר לטקסס וכשנסתלקנורם



 שער ושלוט חיט חיים ניקור הלכותדרכ,

 עדיין אם מחה רזהו הי לא לחולה טען קריאת איספת בעניןתתקעז
 כשבאו טהנ הי והוא שמות בצירופי יריעת בלתי )א(זאת

 לפעמים ורק אחר שם צריכין שאין חשב שם שינוי על לפניולשאול
 ולייחד לצרוף חננתו לפי החולה שם לשעת שצוה אירע דמיעוטאמיעו~וא
 וא( שם( וכחנ"ה קל"ם אות רבינו ת51רות בם באריכ,ת כוה )עייןהשמורק
 נשסה עליות ותפלות אמו בשט יתפלל חולת על מתפלליה אםתתקעו

 חמצבח על ונם הבעיו"ט מתלמידי כן שמקובל ואפר אביובשם
 יפות בפניט פבואר וכן ובזהור בש"מ מקורו והראה אביו בשםיחקוק
 מ( מ' אות ית"ה ד אית 'כ ת ת )ר' כאריכות שלוס סוכת ובם בהעלותךפר

 5הם ש"ט נם מסוננים 5חו5ים )אפעראציא"ן( נתוח שעושיה ברופאיםהעעקעח
 יתרפא יועיל אם במסק חולין רתתך וע"י ומנים זמן בוראיכחיות

 15 יש נחסן לרומש אותו כממור 5חקל נוה רסורח 5"ע מדר יסות או 5אואם
 סררש"א כנקיון 5ח5כר חבריו ורוכא ע"ח סי ח"ג יעקב שבות שו"ה עללסמוך
 ורנ 'א סק ש5"ט סי יו"ר בפת"מ ועז חנרעק"א אביו בשם קנ"ה מייו"ר

 מפר כשם סק"כ קנ"ח סי' תשובה יכררכי י"6 סי' חו"ם צדק באבנ,טסינוט
 רנתוח בעד שכר ררופא ש15טח וכ,ון טוחה דרופא שלוקת ררשכ-ודבשכרתשו
 פ"ר( סי כת-י ח-ר )מנח"א אותו 5רשא באוטנתו שביכלתו פד ב5יעשה

 לעשות אם וטמופק אפעראציא"ן נתוח לעשות ח"ו 15 שצריך סיתתקערו
 5צו1ח זי"ע תשובר( ררכי )בע5 אביו ש5 וכהחגו וועתו ררכוהי'

 שרנתיח ועהפ יכוונו אפ 4ת בפני שלא וח ומומחים נרוליט רופאיפ שני5שא51
 כ"ט( סי' כת"י ח"ו )כמח"א 51רפ"ש ולהיים לטובח יעשה אונחוץ
 חולח עוד "פ אפי )התוסד נמחים נתוח לקשות "פ נר51 "יסידתתקפ

 5רעח יוכ15 רמת ת'511 פתיחת ע"י הרופאים 51פ,"ד כוו במחזרשנח5ח
 אלעזר )מנחת ואטור יש נ"ב בחיים עורנו אשר מהולה את 5רפאוח איךעי"כ
 כ"ח( סי' ד'ת5ק

 נזר ארמו"ר ספי שמעתי בראותיה חתם סים באר במפר עיין )א(התקעו
 שם לשנות שחלי5ר גפי' 5י שאסר וצוק"5 מיכל יחיאל רבינוישראל

 בר51ד1 לארם דנקרא שם כי ברוח"ק כמעם שנשיו שכ5 ארם לא אםרחו5ר
  של חיותם ורוא 5טע5ה שסו  הוא באשר חשי'ת טאת טתרמן ככולי  ר1כוודעי
 עכורת כספר וע,ין עיי"ש חיותו עוקריו השם שבשינוי ואפשר ינשו נ5ירפ

 חכם ע"' רסס שינוי שכתב ליאיר כמנמן ז"5( רחיד"א נפרז )5חנח"קהקתתר
 נספח וינ ושין עי'",פ נוזיהשח "דשך נפש 5ז 5"טחו'ך נרחרח גטננחליר"ם
 בת רחל יקראוח 5א מאשר כשעושים חשם שינוי י אוה ש' מערכה יפידבש
 ת"א סי' סנר1נא פהר"י בשו"ת ועיין יוכבד שרה חנה אלא לאה תמרבאש



 ושלום חשם שנוית"ינות דרכישעו

 שפחונהחלפדת
 כבנד האכילות יגף שבעת אחר האבל ילך שלא מקפיד הי'תתקפא

 ורמוט ה"1 דינים שמעורי ואמר הפת על הקריעה בושנראה
 שנתן סחאחח( שא,נו קרע )שרוא אמו ועל אביו על בו שקרע בבגדיםנחג
 בש"ע כמבואר שסותר כא81ן לוגפרו יוכל קהעני א' לעני בסתנההבנד

עולבשי
 תצנר( עורעיז 5מר טעם ר5"1 רף עח"ת בתפ"ב נעיין אח"כ

 ליוח וחכשחנ פסח ש5 אהרן ליהט אוד ע"ה הצדיקת אט1 כשמהדתתקפכ.
 יהח1 שלאסו ציוח נשים 9"י 51אשה הארץ ע5 51הניח פחמטההנץ

 נר51ה אשח שהי' נשים טשאר אסו שאנ' ואמר אנשים רייקא מהמטההנוף

 15 ואטר הפראן טארץ שבא אחר חטיר בבית שם וחי וקרושים ורוקיםובת

 חשוב ישראל בארץ דר שהי' בי1, מהמטה אוחה ויקח נ"ב יאח, שרגארבינו
 ש.ום ואסר 5ב13ת ש5א עצמו חחחוק 5פני1 מום5 שמחו ובשער 9נ?השיתעסק
 קורם שינעיר ברי ד5וי' רבינו חטרים פטח ש5 אחרון נ,ו"ט ובבוקר ר1אטוב
 בבית יי בביתו שחרית התפלל ה15י' ואחר סתפ5ח עצכמ יפמור  ולאהצוח
 5התפ5 בקביע1ח חי' רגיל 3י ומחמת 5ה55 0דרש1 5ביח ובא רקריסו(מררטו

 )ובביבן בזח שיגח לא אז נם ירט( בכמהני )ובג"ץ יו"ט במל התיבהלמני
 1הקירוש ופזסף וקרה"ח חל5 חייבר לפני 1התם55 בפרדסיא( אב,15ת ירי'שלא
 ערבית  לחפלת  צצנוו שהקרים חגם בלילה )כי 5י5ח ש5 הקידוש א, עשרביום
 ושוב לה"ר אבץ שנסת5קח ער קירקף לעשות עור חספוס 5א אב5 חי' אמוכעור
 שלא כרי פטומה טעם לא וה נטני כל( אהל כעורו וירי טעם  ולא אכללא

 טמענו *עח ו5א ותלמידיו אנ"ש עם חיש סעורת ועשה מברכה עצמויפטור

 נש"ק( נתקומם המבמם שיגו לא )בביחס"ר יו"מ בשאר כמוכ5י

 ה' ררני לח"ח אם כי  צם נבברי נם בע"ב סתם והספיר נרנ 5אהמזקפג
 ,במשורה כמושקף במדח הכל דק בשבחם ממט חי' %אמזויעים

 א4" או חכוים אל נחבא חעיר מעניי שהי' הנם אוכונחו שהורחו סופ5נ51ת"ח
 טלאבח בעל שרי' הגם קונו 35ין בעו חפים ר51ך יר"א רק ב"ב ת"חשאינו
 5פ714 נתהלך ופירץ ,ה על דושיח 5א ד,א שטי תקוא ולא פש1טח1ח1מנח

 האיש ללות אפי באו ולא 9רכ1 ירעו לא שדע1לם ואפי כחמטי1 אח ושיכחאותו
 או וצד" חכפ לאיש ככף חי 5כ5 סוער הביה ער לוי' מצות קיים ורכינוהזה

ח15י
 בואשותיהן כאין פאודעות עוכרים מרעים כפח"ק העיר ואנשי מפורמם

ברייק
 בפיו הפפר אמירה רק לאמור אין 5רע4פידו שלא שצוח חרור נר51ת!זקפד

 01ותר לחלש אין מתבור נהו4כ שיחי 1חדפסד במשבח אבלברניט

 ע"ג,. ש' ""נ )סנ"וא הספר שיו5כהוב
 בחבפת שכהב ירע טח של ירו להוך געפלי"ך 5הה שנ1הנים כחרעזקפח

 לבטי אין כחוכא וההוא פשח מצבת כקוט'אדא
 שתתב כסו חפטהנ



 שעז תתלום חתם שסחות "יכותדרכי

 סי' ח"ו המת"א סק"ר שנשב סי' פ"ת ושייז שכש, סי' ה'ז"ר סופרבתהם
 כתייק(רי

 החרמים תחח מעט עעיו וע5 תחתיו רק כולו פניו ע5 א"י עפר יפיר 5אתתקפו
 כ'( אות מ"1 סי' ח"נ)מדה"א

 בקברו עליו זח לשום ולצוות א"י עפר ליקח שרווה עשיר נכריתתקפז
 )מגחת מותר לסיימו וא"א איכה חשש יש אם רק לו ליחןאסור

 שם(אלעור
 ועיר עיר בכל לתקן שצריך בדורות בראיית והאריך הרעישתתקפח

 שמשרו דבר שהוא סומים בעגלה ב"א הסחים להוליךשלא
 לאנשים עכ"פ דק ב"מ הסתים בבל לתקן אפשר שאי וטקזם סה"תמבואר
 הטתים בין לשנוה ראין חשש שייך יא להקן מוב ג"כ ה ויראיח"ח

 נ"כ ממתו ישאו ואוהביו קרוביו ויטצאו העשירים עי"ז שיקנאוואפשר
 עפ"י חמנהנ בעירנו ופה ממתו וירואו קרובים לפעמים ימצאו לענייםונם
 ע"ז נפשו שטמר שנסה( בית בתו5דוה יעיין שלמח שם בעל הגה"קזקיט
 כ"1( 6י' ת"א )סנת"א במסח נושאים הטתיםוכל

 דפה"ק והבד"צ תשובח דרכי בעל טהנח"ק שנשלח אגרת להעתיקזחנני
 ת"ל הבד"צ מפנקם ונעתקלהח"ק

 יש"ו עירנו שבפר הב"ס ת51כת כעני, גפנינו חציהם אשר שאחכםכדבר
 מכתפים 15 שאין 5מי ענגה יש תם כרחז"5 בכתף השאת ממר מאזיש
 הנחגו מת ושאלתם תדשר לקוקוה ,רסיס נתקלקלה ד'שנד דענלח51"וטר

 רם כהרנין ח15 וסכל ששת מקר5וח כאף מענ15ה תטונות כמה 5נווהראיתם
 כתב כע5 רגא1[ בימי עוד שמר נעשית שהיא יען פיעםב1רנ רק"ק ענלדהמונת
 כפץ ותנאי באופן זאת ונם אחרת ע5 ו5א ונחסכים נוכל עליה 5כן 1"5סופר

 5רת"ק ויהי' מוסר ליסור תשאר רכתף 5גשיאת דממד אשד למעשה קורםותנאי

 להוביל משפחתו בני ירצו אשר 5מי רק רמשה נושאי שיהי' כגתתלדממח
 אנשר רענ5ד בתמסח תעשה אשר ענגה ע5 5הובי5 רשות נתן א, דוקאכענלח
 חי.ם וטחי ררו כי שינוי גלי כתטונתד עתד כשיעיפו פ"כ נק"ק כעתדיא
 יישיני לאורים רכר, ויקמור לנצח רמית 1,כולע ךפנים יסים אריכות לטיתן
 בענקאטש 5פ"ס ק"ץ ע"ת ראר א' בעה*ח עתו נעוריםעפר

 שפירא חירשצבי
)אב"ר(

 שפיפצער משח כחנא זחליל שפצאל חכהן זאלצעררוד
רומאצדום"ירום"צ

 שרצו בפח"ק וכיו"כ בחסידות מוחזק תוראה ומורח לת"תתחלפם
 לחם ונתן מיחה לא בטקוה כזח הנפתר אח למבחחקרוביס

רקיען



 יעלוט חמס שמהקת הלכוח ירל.שנה

 ופקוק רחוב דרך חממה עם שילכו רצה לא יה ע אגנו כשנפפרהתתקצ
 צוח רק תפלתם בית דרך ולעכור לפגוע אז שיצטרכוהגדול

 על צוה זנן פמא מקום בהם עובדים שאין קפנות סבואוח דרךלתמיכה
 צדיקיט( הרבה ע"נ הקפירר )באשר הקדושה בצויאתימטתו
 ,יר"א ת"ח שהי' נם י"ע א' בסות כי כחלות בכפה שנ!הנים מהתתקצא

 אתם תי' ,אשר ואורבי, יריר'1 יאחוז אז בקברו יניח!רובעת
 מחבורתם וידחודו מאתם ירח'ק!רו כי וכיוצא ברבים ת"ת טובותבחבורות

 נתפררה 15טר שייך או"ר בסתי ורק רמה אח ומבזה ירש לועג גביידוא
 כל5 ישראל 5סהי ו5א ע"א( וי"א ע"ב י )דח ע"ז כנמך' בטכואררחבי5ה"
 ט"ו( אות ת"נ תורחניכרי

 בער כפדר )ריינ, א!יסלע,ער שיר,' בל"א ירטת שאומרים מד !נםתתקצב
 לוסר אסוד ג"כ המרינר( בי ובעד תכרתו אנשי כ5 !בעדטשפחת!

 שם( )רב"ת לרגש לועג ושיירכ,
 צרקר ש5 בקופר ,הו5כין הכות שטוייכין בעת רסנהג ע5 חושש הי'תתקצג

 בכלל נ"כ רשייך ממות' חציל צרכה ותוכה שטטי5 למי!אומריו
 סמוה הציערו לא לב, צרקר קים לא שרמת אימר כאלי רנראר ירש15ענ
 גן( לזמר כח"ק משמש רננים שבפח"ק)!רגם

 בביר לבינה ספח !חתימת סים צלוחית להעמיד חסנהנ גלידותחתקצד
 בביתו בז לעשות וסיחה )א( מקור לו שאין אמד ז' כלהאבל

 בסתר יושב נומר רופקה כו' מ'נן בבר תורד ישראל רמנתג רקיקתתעצה
 דלף ,ק,י"ל סשה מ90י' ר5א פסוקא שהוא רזם סחטי ה' אתה כיער

 אות ח"א תורר )הברי "א ר5 פי"א עירוכין רוש5מי ב רמנרנ שמבוארפמקינן
 ורבינו ז"ל פכי של 12מהר נשגשא, )חמפ"ם( אהש"ע ט בי, ונרנ5"ח(
 רמך בארץ אשך מהקרושים וכיו"ב דקרנה אביו אצי )וכן רטטר בנושאיהי

 עם נועם !יחי סדר עכץ וחקחל בקול אסר וחי המטח( מנושאי נעצטודי
 מטחתה ימקום שתניע, ער בשנק הררך בכ5 בסחר,ושב

 לבקי ושכין ת בב שדי' או הסת רלוית משות מן כהורה כשדלךשעקצן
 בת ושנח שהי הטפה אך .דיו את ליטל נ,חנ חי' הקרהט'ם אבקתי!קברי

 סי' ח"א חסחגות 5כ5 שאסף במפדי )ועיין רגיבוס אחר ער בר משמש הי5א
 ה5ך לא לטסו" אג5 קט"ו( ס"קר

 בהנחוח ויה יאו,שכר בני בעל חנה"ק בתג וכו' רחמים סלא א' בנופחההקשח

 חשבינח בנפי תת"ת וכו' נבתר מסחר רמצ'א לומד יטלא 9ו,ש,כח"י

 השם שנותניו טעם נתן שמהות( )בעניני הכנהנים טעיה בפפר 4(תתקצר
 אדם חכמת בספר ראח ולא טיפש ואח חידש אב5 ספהוחתיכת

 קדישא חגרה)גהנחנת
 והאבי

 טים ש5 צלוחית שכשמידין טה שבחג '"נ( מקיא
 ק"מ. הטנהנ הטל ויריך האפירי טדדכי חוא מפהעם



 שעט הילדם חיים שמחות הלכנתדרכי

 ו%( 'ה( ס אות ח"ו )דב"ת עכ5"ה השכינת כב' ע5" 5 צ 5ישדאל אגל 5גרוק

 ושלא עצמותם את לשרוף פותם קודם שצוו הטפרים אותןתתקצח
 ודרכי הציבור טדרכי כפורעים תשוכיס חם לקטרהיתעם

 ביו"ר )כמו הדין לחם ויש הסתים בתחיית וכופרים אבותיו ודרכיהתורה
 אועין %א חוותו עמו מתעסקין אין צינור מדרכי דהפורש שמ"ר(סי
 ת"ד( סי ב ח)מנח"ל יושרתי קברי בין לקבלו ולא )א( הזה חמת שרפת עפר להרחיק וישעליו

 אין שלהם ,והרכנים כיח הנעאלאנען אצל שנחניירו גריםתתקצפ
 דפסול ו'( סעיף טי"ט )סי' ביו"ד כמ"ש הם א"כ עדחז"למשניחין

 ד הב' להיות יריך כלכר )הע"פ נ"ר בפכי שלא  כששיירו  והזייןלעדורן
 וכאלו רמ"ח( ' ם ביו"ד ש כס עכ"פ מספות  )רינ  בשרין  בפניתןשיתג'יר

 זי"ע אביו בחיי מעשה חי וכן ישראל בקגרי להניחם ואין גחגיירולא
 אצל ע"י שנתגייר נר ישראל נקברי לקבור הניח שלא תשובר( דרכי)בע5

 י"ג( סימן כה,"ק 'ר כח )מנת"אהנעלאנע,
 יש ם"ם דגר לכל עטו מתעסקים שאין אע"ג לדעת עצכם גראנדתריר

 קח"ל וגקבודה הוי קטרה מענשי דמצבה טצבה עליולהעמיד
 ל"ב( סי ת"ג )סגה"א עסדחמתעסקיך
 של מהציצית א שום לפסול ושלא לחטיר שלא בצוואוצ צוחתוש-א

 ונעל תשובה דרכי געל הקדושים לאבותיו נעשה וכןחמלית
 רק צדיק לראש עמרה להסיר נכון שאין ואמר זי"ע אביו ממר הסירלא וחקיתי המלית של העטרה ונם בזה דעתו גילה לא ולאחרים שלסחשם

 וי"ע לרביט וכן בראשיחם ועפרותיה"ם יושבים צדיקים כנ"עשיחיו
 י"נ( הל' י"ב ט  בחיבות ד'והפקבה גרזךזת ו )י העפרה הסידולא

 ואפי שעות מכ"ד יותר בפרס הפת את להלין שלא טאוד הקפידושהרב
 ואיו בתורה שכתב מה על טחנה הוא גצוואהע כן הטתציוח

 5"ד( אות ה"ט ובר"ח בסי16 הכבזר ממני משיב מ"א )עי' לולשסוע
 בבים כשהביס נחולות בשתלות החשק לכרתי להזהיר צריכיןותוסרג

 שבת מחיי רשעים וקוברים ביותר לחם שפפור למיעיניהם
 וכמכבדים ול שנותנים הכסף בעד לח"ח סכוך עשירים בהיותםבפרהסיא
 וככהה דאורייתא באיסור עוטים והמה חפושעיס לבניהם בזהומחניפים
 סי' ח"ב )טנה"אאתגרים

 ס"א"
 טררב עוגם בודי וכן מזה ע"ב סי ח"נ אחיעזר כשו"ת י'ו 4(התקצה

 אח לקבור חאוטרים הדור טחכמי נרוק קובץ חרם"ח בוכנתראלמ1כא
 "ירא5 של בכיח"קחאפר

* 4 ש ח ט ש 4 א 1 ) ש



 הללום הים שפית יגעת ירל'שפ

 אהגר בכפרים קמגות קחלתו ככמה שנמצא כגאמפ5ח לממריר נחוץרעזרד
 ספלך קבר לאחוות ץצדר שמנח 5הם ניחן חסלך להצרימשחישתה

 סרפנים להרחיק ומיכין כזח וכשדה כינידמ ק רעשם נדר ירק חנכריט45ברוה
 חח' בתוך הנכרים קברי יההה5ת חיבול שהוא חנרר ממחיצת אמות ח'לנדר
 ס"א( סי' ח"ב )סנח"אאפוח.

 שגקכד במקום אפי' יחר לקברם אין 5זר יה שזנאים שריו שניםתהרח

 תנור שחיות טזכא אינש וספיר השני ש5 אבותיו סונריםחראשח
 5חק5 שכתב דחסירוהא טילי כם' )ו5א שם אחזו שקבור אין ט"מ אבוהיוכמהום

 שקב חשבות כתב ועא חההפ י"ב נקבר כבר שתאו אם !אפי' חנט(באופן

 ראות 'ש ס"מ השנ' ק5 אנותח שם מונח אס 15ק5 צ"1( ס' יו"ר4""ב

 נ'( סי' ח"ר )כגה"א להלל שין זר באופן דגםבגמר'

 וא"א בדם צורך ואין נרמסו לטבבר ה"ת ש15 שהכהבים ריוח אחד נרגלתתרו
 לעשת? ושבהו פמירהו בעת נקברו 'ניחום רכתך( קישי מחסהלקרותם

 הכתבים יתכו רק הכתבים ושהניח כקברו לחסום אסור רטל5 נההמ יכברכן
 ר"ת ברברי עיין צוואהו תתקיים וכוה ואבו מפי הוא חמצבה הטצבדתחת
 אלעור )מנאת סיגה היען דגולך ע"ב קל"ב שבה ותוט' ""ב י"ס ברשותתום

 * דץ סיח"ר

 ולבוושירם נכרים מהרצני קצת הרחק בפ"ע שנחברו מלחטה ררוני יחוריםתהרו

 בויון לידי ויבואו העצמות חעבו"ם שיוציאו השש בחם שייך שאיןהנס
 שפקרו חמלחמח משדה החיל בני שנקברו למקום כבור נותנים דחמדינהסש~ם

 סביב נדר לו יעשו יאדרבח ההוא המקום יפנו 51א וסדירתם אומתם בערנפשם
 נותנים אפ נה"ב( )מעמען א' רתכ קבו בהוך כ"מ שיכנרו אך עולםלוכד
 אחד כ5 לקגור כרי "'כא ומצוה מוהר ישראל לקברי ההעיבם שפגעםרשות

 י' %' פ"א עירובים בירושתכן ע'ה ביחד כולם יהי' ולא בנ"ע כקבריאחד
 נ"נ( סי' ח"ר )מנח"א לחלבה כךהמפואר

 ושם אוהו יקברו לארא בחוץ ומח ישראל בארא דר שהי סומר נושאלו,11יח

 על שם חניחז בעת לפולשה קורם בתגאז בפירוש וריהנר בחוטבארה
 5ירחט5יי אה"ב לר51יכ1סשה

 "8וא5 ליץ ולדחיה לקרע אה'כ פוהק אפ

 ויש במפינח המת שפיליכין עכשיו שפדם לגעותו שאין טעותם מכמרורשיב

 שמפה בהפפינה כחנים יסעו שלש א"א כי עור יפני ושייך נשביםשוברים

 נ'( ק" נכת"י ח"ו )סנ""ע ירץ ע5 בהניס שיבשלו הוא ות59רבהוכח

 הניחום שלא ונזירהם ותודהם ועפרי הפנפח ע"י בכפר 5"ע סצצן סידעזרפ
 ש15 בק גופר הופ ונעבד בארון והגיחו היחחרים הברוח נכיתקוביים

 אשיא כפו העירה 5כיה"ק ומחובלו להוציאו "ריכין היוציאו הוז12ה יותןכאשר
 ב"ו(. סי' הזד )מדה"א בארחמכוון



 שיא ושלום מתם שסחות "יכותדרכי

 אבני ש) חרות טבריא( )בעיה"ק ררמב"ם רותקים איש קבר ע5 כשמצאתהיי
 דא( למספרם רשנר מבמר וגם העט,ם בלשון והסתלקותו ת1לרתו ~טןשיש

 ח' קנאת ולבש אבן מצבת 9י בדשונם יכתונ התורר עם"י שא10ר בזחמחה
 רק ונשאר רעמים עשון ש5 אותיות עם האבן והעבירו אח"כ שפעי עדוחורתו

 "מזכרת מצבה ע5 יקטום מע"א כתהא ובפח"ק קודש בלשון סחור שישאבני
 מאמינים לאשר נצח מוכרח אינו כי אפיקורפות שרוא ואמר נ"ב מחדנצח"
 הקנח בעל אלמים איש קבר עי גפראנ כשרי וכן יעתיר רמחים כתחייתאנו

 לתקן והרעיש הקרוש דקבר צורת אמצע דרך עורר נדר שמחיטת ודארדנדול
 וי"ג צודק אוהו שללכבודו
 !אי, האגרד 541א הער"י קמ"י טיזהדת בונה בנה יש חמצנך עני,וזועריא

 ו5רעטיד לדגרים צריכין כולם וע5 בנ"א ישאר נרוי ארם ניןלחלק
 יח"1 י"ג סי' חזנ א )מגח אביונות יטי הו ככלות ד מ לגפורו 1ן צחסצבר
 לקבריהם מסביב בטי אהל לרם שיש בארץ אשד כקרושים ונם בכתי"ק( דסי
 שם( )מנח"א שצבה נ"כ להעמידיש

 שנים ז אבות קבר על הי' שלא דמי חעהם בפי ששטר מהתוזדיב.
 לא וכלומר לזה מקור שום לי' שם'ע דלא רבינו אמר ילך לאשונ

 סזור"ק ששכיח רהש1בה כעוף ד' מי מששחו, שם כשו"ח ן )ועי ליסבירא
 9ל חי' 5א 5יוא, גר שיחמא שם דאיחא מהא רע51ם מנרנ ננד ט"ו רף שפותם

 אצלו יבוא יחמא שבנו זאביי וכשר1ריעו שנים י"ב כבר 5יואי אביוקבר
 לקראתו ושפה בקברו נתעוררבמהרה

 יש אך שם אחל לבטת רוצים ואנ"ש ונדזל צדיק ל"ע מת אםתחריג ע"כ"
 התנחת לא כי אהל לחם שאין שלפניו וגדולים רבניםכבח"ח

 הראשונים לצדיקים גנאי שחך ואין כעת אחל לכנות טוהר בנהאז
 כתי"ק( מ"ט סי' ח"חשכהנא
 שאין כעחר האבן שקנה חנכרי ואהתו נכרי קבר על שחי'  סגכהמצריד

 כבית דגכרי קבר טעל בחזרה  האבן את חמדכר ליח לצלםלו
 כשיצועך נפש לציון מצבה לעשותה לישראל אח"כ למכרה מהרקבורתם
 בזח התטש שים ואין חגפמר ישראל שם מחקוק סביבותיו תאבןרפהטז
 5"ר( סי' ח"נ)סנח"א
 החשנים ופרחים עוקבים לנדל גמיעות לנקוע יש גדול אישרתתרמו

 מדרכי נ"כ הוא אישרים כמה בו ששייך חוץ יחודים קברותעל
 עשבים שעסעים המתחדשים ביד ולסחות לעקור וצריכיםחריטיי
 נ'( אות ס"א סי' ח"ר )0נהאא כנ"לושורעים

 8ה לח"ק בזח רביט כבחב לחעתיקוהנני

8 ש=ש א טע אח פש ח ו  א א  א  4טי4 וסחטש 



 הללום 8"ם שהחוה הלנה דרכםשפכ

 יע"א כינקאטש חרצ"ו חיי ים ב' יוםב"ח
 יצ"ו בטה"ק הח"ק ויאשי מנהלי האלופיםלכבוד

 אשר 1ר1אה שנטע כי וים יכינו וראנ1ו רוחינו קטרות וראינו נזרענוהנר

 הוא אשר החנם בבית הסמרורה קהיתינו יצ"1 עירינו בישראי האםבעיר
 עי ובפם"נ רבר בא5י' 1טובא בטהר'"ל !י לשון כטניאר וטהור קמושמטום
 פרחים' קברים אייר עי שם נמצא רנר ! ט ט ס תקפ"א ס' א( )ארמג*א
 רמה והא"ק  ואח דודענו וננד נ"ל ם ראחדזנ נדחי זהשז ע בש נאסר כבראשר

 על העמירן כי איסור עי איסור נוסף ועתר שלפניני 1"ל הגר"ק מהרבניםעור

 טמ'לא ואסר חעכו"ם חוקת ווהו ביימער טרויער כהמונה קבריםשני
 ובח"ה מארצ'ג1 זו ע"ו לעקור נבקשכם ע"ב ינות א ב.ן פרחיםב.ן

 יא ואם 1רבר"צ רתורר מסק עפ'י רוא כי לקרובירם למודיע ותוכלושלנו
 נא והפח15 ולעוקרך להעבירם עליכם פומי קרוש רחב או בעצמם רםמירום

 האוררה העתק 1% 5ש5וח תסחי, וא"ע ואת עשיתם אס 5רוריענובמוככם
 תורה להול תשתעו אשי !נתקוה כני "א5ז דקברים לקרוב' סירוכשלהתם

 ומוקירם שוכט"ם נברכת חוחט'מאנו
 שפירא אלעורחיים

 הסכהכע"כ

 אין אפנו רחל קבר בציון בוצרה ולקרות להתפלל שנוהג'ם מהתתרמז
 בס4-י מוח באריכות ועץ נ"נ סי' ח"נ )פנח"א חשש שוםבת

 בהיותו מעשה רבים עשה וכן מנ"ר( כ"ד פי א ה המחגות לכימהטף
 הקדושה אטנו רחל קבר מנוחת באוהל שם בצבור שהתפלל לע"כבאה"ק
 עם העדה בתלך רשנ"י הקדוש ההנא באהל במירין בעומר נ ב4וכן
 עיין ל"צ על כהנים )נענין עיי"ש ירושלים מסעות בם' כמבואר 'תפו
 * לילד( שאסר מ"ר סים! ה"נ אמנס

 הקברות בבית הנדלים השישכים ולמכור לקצור נהנו יצ"ו בעירנוהחריז
 אנותיו בזח מיחו דלא כתי"ק( "ט סי ה ח )מנח"א במפרווכותב

 ליחנות דכותר להתיר שלתם הביד"צ עם המכיכר ואדרסההקדושים
 הח"ק ועוצרם הטצכורב יקלקלו לוטנה כהינה נפם יניחו שאם כיוןבחם

 עניים מתים וקברות לבק"ח צדקת מטת מהעשבים שלוקחיםבהסעות
 ושנורח ר"ת חכ"ם בסיטן טת של בבגדיו לילך שלא  שטקובל  ומהונדוטה
 קפידא אין צדיק של חשוב וצובע בחמרה כי רבינו אטר מנעלים(כובע

 צדיק של אפי' לובשים ואין מקמירים כרעיים אבל יחשב ולחשיבותללובשם
 הקדהש וקינו של במנעלים ואביו חק אבח כיל במנעלים עשה וכןוקדזש

 נמנו לאחו תנ"ר ס" חסיד'ם מס' )סתויו אוהד. שננ!ו אחריהםשנשארו
 ועי"ש ככעך ערער וארבה 15 אסרו 5ענ' אותם יחת ורצ" מת שי מנעצםי1



 שסו ושלום חשם שמהית היכיתדרכי

 ע"כ סכנה לירי ויביא ל'שראל יהירם שטא אמיר יגכד' 5טכר, אס"במפרש
 ידלבון קדש וממרור קגלר דברי דבריהם שב5 רנ"ל וצדיקי נאונ סרבר'ורנר

 ס"ק ב' סי' בח"א המחנות 5כ5 מאסה במפרי )עי'1 גרבים אותן נגר ראייחי

 סחה ש5 יצ54 "ה' אות וחטך חסיד'ם גם' גמל רט"ס יומר שריגיםט"ו(
 בכלל מתר לנדל יחבירו ארם ימכיר 5א א ע' צ"ד דף חלין מש"סוטקירו
 מתח הנחש נשיכת מהמה שתא המכנר מפני ב' שמתערו מפג. אהדשחוטה
 ארס ש5 מבהעלים המ"ח כלל רי נר 5א רבריהס ולפי ע"כ בעור נביעוהארם
 ג"כ חציו בעת ברסנע5ים לבוש רמת די אם רק להק שכתבו 'ש ינםשמה

 לאסור( .ש אופן בבל רנ"5 צדיקים קבלת 51מי הוידא יש ואזאעמיס
 אפשר שאי הישנים בביה"ס וכפרט וי"ע הקדושים ציוני ע5 דהו5ביסתתריח

 שיבוא בדי רקברים שאר על לררוס לוותר דקבר ?זרת להכירשיד
 שם תפלות ואומרים סיוד שהוא ביון בזח ספרי ולא רצדיק 511לציון

 טקטוקי וצם בביד"ק חפמונים רמחים בל בער ס רצדיק בין נטוהריסובירים
 ד"ת חלו.' בשעת לחחש5ל חצ'ון על ל.לך )אין שסרי( סימן ק בכייו"ר

 מקוה טבילת בלי הקדשים קורש ציון 11ים על ייקר ש5א מדקרק ר"תתרכ
 יאפי' הציינים לבקר רחום למקום כע ל מעטיו לדרך שם וכאשרסקודה

 יום באות, עור מכ5 )בשנא במק,ר סקורם לטב51 רלך ריום באכרת לשםבא
 יצו ר?ייז עי הלך ואב"כבבוקר(
 ר"ז פחה"ק שמקובל אפר רנב.א ובריה קבר עי ישראל בארץ כשהי'תתיכא

 וכרי' קבר ק5 השתרר שלא זי"ע טלע15ב הרר"מ ברר"ק ז"רכיניר
 אותו בעור"ר שרינו ע"י לכרעיה קטרוג ת"ו 'חצורר ש5א שחושש ואטרדנביא

 לא ונביא ברז ה' במקרש הרג ואם טשבויעים וכי' תאב5נר אםוכמ"ש
 שמקובל אמר 'איד בן פנחס ר רתנא מנוהת 5גסר רבינו יכשחלך עכר"דמשמיעים

 החבורר בראוה ויער עשה יכו רפב"י קרושת קבר ע5 הקפוח לעשיתכחור.קים
 ורוהבים מטיפין אחריו אחו והעם ובי' בסתר ויושב בכח אנא חרוויבאפירת

 כוח( 'רומיים מטעית בסמר ב"ו פעמיםז
 וירבו ציביר תענית ביום נאה ירי' חחיים בית ע5 להוסיף צריכים אםתר2-כב

 קרישא חחברה עם הולך ר' ירא וח"ח יום באותו בצדקה העיר בניב5
 הפלה ואומריו הישגה הביה"ק עי טשרם ועומריו אגשים כהישרה פחותיא

 וכו' פהקנה גשמית עליכם שיום חמתחי5 פ"א סי' לשון סקנה בם'חבת,בה
 ~ה ומקיפיו חב'"ח על תוססות לעשות שרוציו התכף מקום קי חו~יןואח"כ
 ובכף הראשונים תהלים פזסורי ד' אוטמים תקפות כל וקורם הקפות ז'רססים

 יבושעיה וק"ר ק"ג 9"ב מוטור תהיים המקים זח של קרנות בארבע יאפרוהקפד
 וערפית קרן בחזר יתחילו הקפח וככל וגו' חדש שיר יה' שירו פתחיל פ'בפי'
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 ושלום חתם שמחות היסות דרכישפו

 יקיפו קרן ומאותו ק"ב קפיטי5 גתר5ים 'אמרו קרן איתו בצד ותיכףסורח'ת
 קרן אותו ונצר צפינית כקרחית לקרו שיניעו ער רקפר ררר ניעם ויחיויאמרו

 נוקם 1,רי חקפה בררך ויאמרו יקיפו קרן וטאותו בתהלים ק"ג קפיטי5יאמרי

 ק"ד קפימי5 תחלים יאמדו חקרן איתו יבצק מקרבית צפונ'ת לקרן שיניעוקר

 סערביח לירן שיניצו ער נועם יירי  הספה דרך ויאמתו יקיפו קר,ימאותו
 שיר לח' שירו ומחחי5 מ"ב קפימי5 בישעיה יאמרו קר! אותו ונצרדרום'ת
 בפסוק הראשון השם 1'בוונו בכח אנא יאכויו ראשונה חקפה ובנמר וט'חדש

 והקפר רקפה כל נכוי שאחר הקהוה סדקשבע הקפה בכ5 ,תנרנ וכברומושון
 בשבע שכית השבע שינוזרו עד שסית טחשכע אחר שם 1יב11ני בכח אודיאסרו
 חי"ק ודולחיה י"ג סי' "ור ימנח"א ברד סי' הפארה צבי כתשו' )ע"זהקפוח
 נסע רפר"ק ביה"ח על וכשדוסיפו בבא-ס( ג-צ בביאת ארוכים ס חי יני'ת,

 51חיים.* 5טובר חטרר לעשות מהגיר"צ לא' וכיגד רעיר טן דאתרא חסרארכינו
 שייך 51א לטובח כעריני שיליץ י5כקש צריקים קברי ע5 מלך סותרון~זרכנ

 ס"ק( סי' ח"א )טנח"א קעביר מצוה אדיבה הסתים אל ה-ורוע חששבנה
 שמנוחתם הק' אניתיו קגדית ציוני ע5 ער"ח בכל כשעט לילך גהנירביבו
 !צ"5 אביו ששם ח'( ס"ק רכ"ר סי' אורת )גטוקי בספרו מ"ש ועייןבפח"ק
 ר"ח ,גרם נ' ושהוא ער"ן, נ"ט ביום שהיומין מלא רכחה,ש כוה חברכדלענין
 משא"כ אז לברך צריך הגרבה יום טלכר י' עכרי כבר רשני בער"חנמצא
 בדבח פפק הוי חברנה יום עם רק יום 5 תפסק יאין חסר שחוא שלאחריובחדש
 שם עוד ועיין עפ"ד יברך לא השני ובחדש יברך א' דבחדש נמצא יבררילא
 אהבם "ואסק" רק נריק אתכם "וחכית" רוטר שלא חברכה טסח לענין ב'ס"ס

 באהל( כבר כחבר'ה רביי בירך )רברבר עי"שוכי
 תוך נפטר קבר על הולכים שאין העולם כפי ששנור רסנרנ חה!יקהבכרכר

 צדיק קבר ע5 !51ה בערם ולהמליץ יחשתדל רחושם 5נהשיב"ה
 )אן כ"ח( אוה ח"א )רב"ת רכ"י ד9 ויחי פר' בזוהר לוה שמקורהפירסם

 בנית וננמר קדמניות משניס נכרים קברות שהי' במצום 5ה5כח א5התהרכת
 וחצרוצו בתים שסח הבנות חעצטות ולנרוק והפור חעיימועצות

 לחדוי 5ד!רר צדיךשאין
 העצבית שפיני כיון רר'א הרחוב בטקום הבחנים ארחות

 כוררבנן רק ראינו הפרס כבית שנירוח ובר בה שנחרש כשרר רק רדיו 15אין
 ס"ה( סי' ח"א )כבח"א 5הק5 4ש שם שחשג וספיקות טעמים כסה1בצ'ד41
 מטילת לחצר חסמובה נ8"ם( )שיצה"ר הרחוב שנבנה כעירט ח!הירתופרכו

 מינו לא ננינפ נעת והנכדים מקודש ננדים הברוה ישב וחי'הבר!5
 ולא גלל פיטי בלי ההבדות על רם כ51ם חבתיט אב5 חיסורוה בסקוס רקכל5

 לשם לילך שלא לבהלתה ליוחר כחן וצריך 4לי המכוער הפרס רבית ריתרשייך

 יסך שפ 8מםח ~רת שן יט מאד פ5 "י א 4יר חחש
 חח,8 -8 בתמר קדיש לומר שפסק כיום ריי הב[ ישפץ לילך נמשמע אקשלש-מ



 שיי ושלום מעם שמהות הלכות"רכי
 פקרם ע5 שנבנה הצ.ונים ש5 נימנאויו"ם מלסאה און ביה ע5 תרה בקולוציוח
 רקים "וץ שם מינות( )ספרי 55פ1ר רו5כין ברנים ונערים דט1מאח קברותרחוא
 5ק51 שומעיו ואין הוששין אין נם ר"5 מיטת בית שהוא טיני בררבר5חו

 בקוגטרם ח"ב )סנח"א שם ייכנס פכחן ואכלר כחנים טומאת שם שש.יךחכמים

 צ"ח( סי' ככתי"ק ובח"ה סגחרשירי
 1עי"1 רערבוה בדדך וימכרו רוי אנ'גות1 נעה תנותו ימסור 5רס5 איןתתרכז

 כבר שגחט נסח ודי בתוכה אחר שיעמוד נ יום אחר 5פוהחולהתירו
 בעת לסכור יותר 5חק5 לא אב5 או שיסכר מסוכן חי שרחולי כעתירקל

 ע"1( סימן ח"א )סנח"אאגיטתד
 שפוא מיזם אבלות מעניני הד"ת סתם )א( ל"ע אבלו בימיהתרכח
 הניח לא )א( האבל בגיח לוסר שנהגו שבתהלים מ"פ מזכורתתרכס אביתי" קברי ע5 ה5ך יתום קריש 5ומ.רבען

 האבילות בשעת בביתולנמר
 ובשנה במו"ק טנלחין אילו פ' משניות למד האבלות ימי בשבעהתתרל

 הקדושים לאבותיו משניות יא"צ על כשלמד וכןהראשונה
 ( 1כ1 מאיין )יש דמקואות פ"ז )א( למד1כדזטה

 בחוח"ס יכתוכ שמיתר כררך שכתב ב' פעיף ש"פ סי כיו"ר עיין )א(תתפכח
 תקע"ח סי' שסה 5ך חאיף בשו"ת וע.ין אב15 בימי יכהובסותר

 בברכי טתח 1עי,ן שמחד דחוי חרהפיו 5בתוב אסור שמחר רבר כ5 דחפוראכין ניסי אב5 בחדוש,1 סוחר ויכך האבר ברבר הרבר ת15' בחוה"מ 5ח5לררעחו
 תקנ"ר סי' או"ח בשע"ת ועיי( בט"ב רהו' לאסור ררעת1 נ אות שפ"ר סי'יוסף
 כח יפח בודאי אך הטצריס כין תערבת אס"ד ובשד"ח כאב תשער לעניןסק"ב

 עי"ז וזוכר אבי5וה תירושי רק שבותבין במאי וכפרט עיין יסמוך חרס"אשי
 עליו שהאב.לותאז

 איל נו רדאה שע"נ 40 ליועד בבאחענ רוא שאוסרים המנרנ )א(תתרכט
 בקיאתו בנודן 5באד"נ נם עכ"פ זאת אומרים שרכגחסיםחסמרדים

 נמשל שם דא1כורים 5רש 5וענ בזר ששייך מעסו ניגח ורבינו לוה סקור טצא5א
 חאב5 שבבית תשב"ר בשנת שנדפס מליטא חלאכן בס'רור וראית' נרמזכבחכמת

 תתקצב( בסי' לעין )וקיין ט"ז ההלזם לדור מכהם יזמריש

 סוף זי"ע טקסאונא טזד'"א לעה"ק משניות עי אדנ בסעפה יץ )א(תחרל
 מאביהו כרבן סובן שקג15 פרנ1תינו קבלנו שכחב דסקואוה ז'פרה

 נתין בו ינטור אחר כ5 51בן 5מקוסה חנפטר של רנשטר מעיין זד שבפרקז"י
 משניות שלטח ופ5 ור"ת וכיוצא ביא"צ ואורביו וגחוכיו ואמו 1 אבנעמת

 נשם"ה אחרונות טשניות ארבעה של ור"ת "הדיח( "1% )"יש אי"הרראשתת
 הניסח להעלזת אלו כישרות כליסוד ויכוין "היקביל( "פקוח כשלשר)"נפל
 הנשפה לחע5וה הקבירה יההי הבדפין ליחוד תכוין א."ה חנקים עליוןלטהר
 הי יוד הה עד הה 'ור הי וזד 1.כוין אי"ה והזכירה האוד יפקוס החשךפיתום
 ה"ח פעפים יור ח"י פעמים יור כשפין בודוין ארני פעורם שני ק"יבנמסרי'



 ושלום חלים שטחנת חיכמת ורםשפ,

 וקיע של נוטח אטר - חסכוניות לינוק" קודם תפלחנספח

 ובררה תיקנה אשר במשניות( כה עד טרנדפם קצת בשינוי)והיא
 וצוק"ל וכשירא שלמח מוהר"ר אלקים איש הקדוש הגאוןאדומו"ר

 בעגור לאמרת ביקש וגצ11את1 סתקאטש פהק"ק אב"ד,י"ע
 חפהורהנשמתו

 תרוחות כל אלהי אל הנפשות כל אדון וחסדים רחצים סלא דאנא
 אבותינו ואלהי אלחיע הוא אתה המעשים כל רבון הנשמות כלבורא
 זה לימוד נא יהא כרצונך בהם לעלעת והסתים החיים נפשות בידראשר

 נפים ולזכות לעילוי ורצון ברחמים לפניך טקובל טשניות %סוד באשאני
 שמך וקדוש עד שוכן והערא הטמר הגדול האל אנא )פנ"פ( ונשמתזעוה

 ותשים החיים נצרור )נשסתה( )נשמתו( זה לימוד בזכות נאתצרור
 פניך שר מזיו הנהנים עולם יסודי צדיקים במחיצת )סחיצתר()מחיצתו(
 אין אחגר וחסדיך רחמיך ברוב ותעביר ותמחה ותכפר ותסלחותמחול
 לפניך ומשעה( ועוהר )שחמור יפשע( ורע,ר )שחטא טה כל את גבוללרם
 12ערי )לה( )5ו( לפועת חסד )עטה( יעסו( נא וגמול )חייה( )ח'יו( 'כףכל

 תחת נאוהח( )אוהו( לקבל עדן לגן )יהכניסח( )להכניסו(רחמים
 נכונה במנוחה בקבר יפח והגוף הגמור מטוב לחרת החייםעץ

 משכבוחט על ינוחו שלוס יבא כדכתיב ושרפ ושמחהבחרוה
 וערבה ושככת תפחד לא תשגב אם וכתיב נבוחוהחך
 רב מה כדכתיג לצדיקים הצפון מוב סרב 5ה( )15( ותשפיעשנתיך
 רעת טפחך ושאנן גדד במח )ותשכון( )ו'שכון( ליראיך צפנת אשרפובך
 אנא עונש בשום )תענישח( )תענ'שו( ולא גיהנם 38י )תראר( )'ראד(ולא
 )שעשתח בחייו( )שעשה והתשבח וטע"פ חמצות נא זכור וחנון רחוםמלך

 )5ח( הה נא ותזטר כ% ופשע ועון חטא שום )5ד( )15( תזכור ולאכחייד(
 )לר( )יה לחיטיב רחמים לעליר( י( )על ותטלא )שסביה( )שסכי(הימורים
 5נור5ה( ותעטור תוריו( )'עמור הימין ולקץ ונחת ערג )יה( )לו(ולתת
 לתהייה שיזט ישראל טחי כל עם חטתים בתחיית )שתהיר()שיחיר(
 אמן גימיע במחרה גואלינו בביאת הרבים ורחטיךבחסדיך

 ,רפא כתףעולה

 כה-

 שמאלי כתה ע51ר ר"י פעם'ם ייר ד"ר פעמים ',ד הימני
 ותשעה בפתח( ורדאר אמונח )היו"ר אחד קמץ ח חחי דד 11 ייונק1דתיהם
 אחק ג*מ( ח'חם )חף פתח וי ססץ שמר ייודדדתההי*יין
 ח"ה ,חחים ייר גנאיז סאת'ם ועההן לכתף קלעים שודק5ע
 טוזזקז ב אלף בגת ה ו-9שי פריו את לנוטרים סאתים חםזאת
 אלף לטד ,זלף וולף איתים חלהי אלח אל נמסור ומאתים א5ף ושידשיןכחח
  דכחשטשין זממן אלף 'דהו !?ם ייקד הה לעד  אלף ירד  הה לנם. אלף  ו,חללטך
 החין יורין אי"ה וסוד הנשמה סח מהנם ש5 אש 55כבות ור כשם ,ינז'1 ו-נרלנהר
 ילמד יתחיל מח"כ בעינים חש איה שם תה וא11 הי יוד בשם באפיןאופין

  ויוחות  עליון  1*"1 מאד 55פקימח ההמשמה להע5וה 'כרן נחלי, דשהכשיאמר



 עטו ושלום חטם שמהות חיטתדרכי

 בגדיו כל ולבש הכהונת הדחיף )א( בעש"ק אבלות ימי כ!'תתראו.
 נבלותה ימי ב!' תחי הרבנית ול!ו' שבת בכל כמו ש"קלכבוד

 המתונת פקודם שתתן לח ציוח ז"ל מקמארנא הגה"צ אביה פתירתאחרי
 מעיף שם"ט ' ם ב,ו"ד טוה )ועיין חיא תלבש ואח"כ רגע על אחרתלארוה

 של בשבת ק"ו סי' בתשו בש"ל בשם שם מדרש"א בגליון וע,יו ברמ"אא'
 סנהת והתפלל שטות( של תמידות ר1א סכוכם כתונת הוכש שאינו סיאכ15ת

 גבל כמו ממנהגי כ% רוינה לא חודו והתחיל העמוד לפניבביהם"ר
 וישב לוערח ועלה בחורח קורא וחי ובו נוננח לכו אמרו וגםשבת

 )כ( כטנהנו הטדרש בבית שם והבדיל בלילה טאוחר סעודותבשלוש
 ג"כ הבשמים ברכתובירך

 רינן כל לנותק יכוין רשי"ג וכשיאסר עיסין ש"י מעליל "ש עצמו והיאכ~רסייא
 טוקסין א15 1כ17,אכ!ר 5קח ~יוסיף חכם וישווע לשלג עוגת כל תחסכו ושתקיפין
 רגשכם יטבת יכוין הריח וכשיאמר מהגשמה צואים ם הבנר כל ר להםיכוין
 שבעת מע"ב שם שהוא יכוין נפ5 וכשיאמר וכל מכי כתמיר ייהר.ח ם חיכמים

 חשם !ח ר"ת לאביונים נחן פ!ר ויאמר רנגלר לשם צדקה בכאן 1,פרישפג"י
 נר"נ ביהוד יכוין שלשח וכשיאמר רצדקר ע"י טנפייהו רנפטר גשמת5חעלוח

 חויה יהודים שלשה 'רי על כנשמה גשמה כרוח רוח בנפש נפשהתקשרות
 עולך שלשה ויכוין ופה חטם ביחור עיי, הישלבם אדני רויר אלקים דויראריר
 וכשיאמר רשכינת לפני הנשסה להעלות ויכוין רנ"י דוד שכינר נרמסמר
 הנשמר 5רעלוה התיים צרור ששם דאטא יסך הה 'ור רר א5מ שם יכויןסקור

 שם אחוח ואו הא 'ור יכוין תסביל וכשיאמר לשכינה גקבין לטיי,ימוסמר
 הפרק וה ילס1ד לאטו אביו ועל כי"ר אסן יחליץ ועצטותיך עצמות בושסחם
 קורם וכע"ש "ט צי וכיאיר חודש ב י כל יום ובכל הבדלה אחר מו"שגכל
 בנה דבריו )העתקתי עכ"ל כ."ר אסן חי כ5 נפש לרחייה בצורך 5עהמנחר
 לפניהם( נמצאים הנ"ל משניוח ואין ר בסור רבדיים חי כל נפש5רהי1ה
 דלא נראח שם שועתו קע"א סי' טהרתה שי תשורת בשו"ת עיין )א(תתרלא

 על הנובה 5י~ם שיר במומרר מחחי5 שכת דקבלת כיון רודונאמר
 רבר ורוי בציבור כשעומר המכי' בת"ת אסור דאבל כיון חוד, יאסרלא כ~

 בדברי בזד ודאריך נדגנר לכו יאמר 5א וכן ת51 ערי'1 דאי כיוןבסרדסיא
 ת"ר סי' במו"ו ! ועי שכת עליו יקבל יכ51 דיחיד ררעת1 ס' סי' ציןחשיבת
 כח אין ולפי"! שוטר ש5 החוב ולפקועי עליו שקבל שבת תתום' כחראין

 כח אחרן ביר אבי שאודם שנחחייכ אבי15ת שי החוב לאפקועי שבתהתורפות
 ת"ר סי' שם חמחנוח לבל מאסף בספרי אי"ה !ה כל ויבואר דטו"ז עלחשינ
 נ' אות כ"ח בס" !"ל סקיראנוב לרר"צ שלום משטרח בספד כעת1ראיחי
 תום' שמסבלים אחר ל"ע אביות שבימי 1נד51'ם פחסירים רב והמפחשפכיא
 לבשו ואח"כ תהלר ללבוש לאחר גהנה ויחיוק שבת ~כזד בסקור חויביןשבת
 האבלות טקפ עיקר כי כי ז"י האר"י בשם שבחוב ביון הסקם ששסק ומביאחם

 5א ע"כ שכה וע"נ בכחוד פועמם ע"י אם טהפידיס והמחים הסיע כגורבוחשם
 נסיט ופלא בדבר האר"י אחר יבוא ום. רשנה שבתות משאר חילוא שוםיעשו

 אך מקוה לענין בזד להקל לרבינו רתעו ש5א רגם והנה ע"כ נגרובפוסקים
 גרת סקור, נזדאי הפלד לעגתעכ"פ
 יברך יא דאבל מפרעני טרר"י גשם רצ"ז מי אי"ה יו40 בברכי בפחעיין)ב(

 רעתה כתב שם כרכר בשיורי אך הנכרח דאינו עליו וב כסוסת המשסיםעל



 ונחלום חייט שמחזת הלכות לרכישפח

 סי' ש15ם באנת נעיין סנדק להיות לאבל שיכבדו חמנהנ אין כעתהתרלב
 שצ"נ סי רהמ"א ובדבר גמול כאריכות בזר יראריך מ"1 ס"קרס"ר

 סנדק( 5ר.ות 5אב5 יכביו ר5א וסים נמעיף

 שיצא לנהוג יש אכילות יטי ז בתוך הוא חנוכה או ר"ח אםתתרלנ
 יאסר והאבל בברכה ה% הצבור ויאטרז אז אחר יחדרהאכל

 דברי בעל טצאנז חגת"ק מרן בזה נהג וכן ביחידוה אחר בחוה- הלל כג
 חלל דצבור אמה האבל ובבית ח בר באבלותו מחדרו שיצא ,י"עחיים

 דט"ו סי "יו"ד הגייגא גו"ב בתש וש'1 ד אוה א ק5 ס או"ח)נטופי
 בן(דפבואר

 הטיתה רפאם פ"א גפ' יעיי שיי ראשח ביום תפילין לענין אביתחריד
 הפילין יחניח צריך הנויי סתימת אחר אחד ביום אינווהקבורה

 קצה בצינעה רק טבילות ימי בז סו( להניח יכה דר"ח ותפיליןבברכה
 )עיין למקיה בבוקר לייך לו מוהר ק בש שחל הו ביום אגלתתילה

 סק"ר ת"ב ס" רטו"1 בדברי שהאריך מר ב"ו סי ח"ב מנח"אבשו"ת
 א'ן דנעת ג"כ שהעקה מ ס" צדלר שטש בשו"ת ועל עליי שפלאוסד
 לאי 15ח( אב עור שפך אין החסה הנץ אחר יויר בנוקר הג' וביום לרסהקצריך
 גם וחיבא הבשמים ע5 מברך גו א ראה כן מאבוררדם הביא דדכגר"נראר

 ר' אות הבדלה ערך ח'1"ד לאברהם בזכור ועיין וזו"ז 6'1 שם ח או.בט"נ
 על כסו"ש כרך "עמס דטנדנ ד אזה ו' ס" מלקיט עק מדא'ת ~ספדציין

 כתה ועיין לדורות ראו וכן בירושייס משוט רמגחנ וכן אכף כשרגאבשמים
 מד"ק ברסוני' וראריר יברך דלא דדעת1 פ"ח כס,' אכמגדריד מדרי"ףבשו"ת

 1 זע ד"כי ה לב ונקביס ~אה ד10נסד אח סביאין ו א שם דאמרינן כ"גרף
 מברכי, ראין סטעטא 5א גמי אסא באב רבט מיקר 5ענ'1 רס"י סי יו"דבנ"י
 חי,"ד שיק מתרנים גשו"ת מוח עי'ן אבל כאב בם' שחל במו"ש דבשמיםע5
 5אכו5 ג"כ דאסור 5ט'כ ריסר ואינו רבשמים ע5 מברך ראבל שרעלה שס"נס,'

 רלנ את המשמח יין לשהות ררשא' אב5 אבל לרדיח ראסיר נ"כ י"5 שם,רולופתות
 ע"כ רנפש את רכ!שב,ה לרריח אסור 'דיאיד

 רבינו שיטח שמהור נ"י אחד מופלג ת"ח רעיריני דדפסח *באמצע )א(תתרלר
 טמהר"ש שמביא 'וסח טירכי הוא אבלו כיסי תפילי, 4רניחשיכול

 טחרח"1 שככהבי סר ואסר אבלו בימי רראת הפילית שמגיה ז"לותיעבי
 עה"ח( ג"ח בסי' חיים כאית )עי' ע"ב פהאריו"5 כלל ות נמצא 5אהאנושיים
 מכתבי גק' ממולה )שהיא 1"5 דאר"' לסרן הורר בלקונוי כי וה ע5ודקשה
 נטתלט רטומין כי שם כותב  הר"מ( ווילנא )גר*וס ויחי בש' ר"ל(סרר""1

 טת"י5ק אח"כ אכ5 א ביום תמי5ין 5חניח ואסור לאונן ראשו, כיוםסאבי
 ז' סיום ער ליכנום נעטרים אינם אבל ן חחפיל להניח וסוחר הטוח'זליכנום

 זאינפ מאבא פוחי יא אבי רהפי4,, שסקם דאגו* נטז"י, זד בל וסטנם םט
 ררשה תפלין יניח לא ירכן בהיקוף שם )וכותב ראבילות 'מי ז' כ5נכנסים

 עיטתו. למקוה לילך ט,תר שעי ודהור וגם לתודת לעלות פזחר 2פ,או



 שוט ושלום מתם שמהות היכוהדרכי

 צריכיז עצמות שמפנים דיום ת"ג סי' ביו"ד דקיי"ל בהאתתרלו
 בקבר מונח שהי בארון הסת כשמעביר אבל להתאבלקרוביהם

 להתאבל צריכין אין אבותיו למקום ביחד הארון עם אוהו מפניןוכעת
 אכילות ג"כ שייך אק ויונא שום וליבא באדון מנזר מוגה שהואעיזן

 י"ג( ס" ח"ר)מבח"א
 יב"ח כל ואם אב על יסתפר שלא להתמיר המנהג אין כדורותיעתערלו

 א( שצ טיטן בכתי"ק יו"ר)נמילי
 יסרר לילך נ"ב יג"ח תיך ,י"ע ,אם אג אב5 מי ב 5"ע ' ר =רםתתחח

 אחרי ער לדחופת כבדאו זטר בל' קול 'שמע שלא מחגר וריקידושין
 כ5ל 'ב"ח בתוך ערב '5ך ש5א רעתי הי' יהסעורר אך מהברכות משםצאתו
 5היהר שט טשר בדרגי ועוק שס"א סי' 'זרד בנמ1ק' לר5כר כן)ובירר

 רחישון והשבתי עאנ חכמה אין כניתח במהום בי בחכמה ולא יג!1ה1 וסי ( זכל
 איג, 1 בל רר"ת חפי5ק יניח 5א לכן תורד בלקוטי שם בתיקוףשתוא
 חורה בסוטי כי חנ"ה בתורת כ אח זאה רוסיפי רה ו"5 דאך"ו מרןסתורת

 ויחי פר המצות בשער וחגר ,ה כ5 שם ליתא ר( תרי המבערג )רפוס שןה
 לים מתח ואילך כ מיום כ' שאפדנ, מ אע דאר" מין שם כתב ע"א( י"א)רם

 ליכגסרמוחין
 אימא דמ"ר ן במוח זר רנד אז( ן בתפיי מותר ז )וע' באבי

 שם 1כתכ ע"נ האביטוב מי ז' כל נכנסים אינם אבא רמצך רמוחיןאב5
 חמקונ5 5הח"נ כ11נה1 )נראה א"מ אשכנזי מהר"ג מהמנובל וחרושיםבחגרות
 ,מזה שם( ברקרטר וכמבואר רספר כהגהת בס,וע שהי ז"5 ר.י5פעריןמהרמ"ט

 ע"2 כאבא מסטרא חם כי ראבלות בים דר"ח תתירק 5חניח ,ש5א לדסדקיש
 דברי בצ"ע ח שרג ג באות שם 5דפרו"1 'ר כדג ע"ב( י' )בדן עו"שועיין

 השער מדברי דר'ת ן בהפיל ב ח דאבל שנתב שקום בגהר שריבימרר"ש
 בצ"ע שרניחז בזר שיטתם ירעהי 5א בזד דרסר ,בסכ'ת עיי"ש בזררמאות
 טין דברי 'ש רטררש בזר ירע 5א יכי ,י"ע שרעבי טרר"ש הנורא המהותדברי
 ברכת בהקרסה שלום בגרר כתב ה5א ז כ5 נכנסים א'נם אבא ז שטוחתאך"י
 וכו' ע51טות רד כ5 כו55ים הס מסות "תרי"ג ר% שגחם אחרי כפירושושחד
 רר"ה ה4'5ין לרניח שאסור אב5 גם ז"5 חרב בחב 5א איך יובן ומיהכוהב
 ן 5 תפ ראבל יניח שיא דמק1כיים קצת כמ"ש בנוקע ראכא מוחין עלדמותה
 ב "י תוא שררי רמאות כל כשאר חם ידנ ב יזח איא בן דענין שאיןלר"ת
 בתפילין ובן שגירם מאג"א מוחין המשכת יש ומצוח מצור וכ5 רמצותבכ5

 רביטת מוחין שאלו א5א כיניהס חילוק ושן דלתון בי, דוש"י ניןדדאעש
 ריר 5תפי5י1 רטש תפילין שבין רחיל,ק במו דשנירם דחכמת ,א5ודשנירם
 הנ"ל זזוצבי"ע ראצי' ע5 רטורר תורח ברברי איא אסור ראב5 יאיןדשגיחם

 אינס "כא מצר ן דלוח ראד"י מדן יסנדה רר מרבש"ע דמרן רריעכ"י
 5זה זר שייך שאין בקבור חער61ר הורתו בכת רכר"ע ועב"1 ז כינכנסין
 )דפוס הורר בלקוטי שנגוצא חג"5 חנ"ה וברברי דד"ת תפילין לדניתוצדיך
 יד יש15ח לתפשו ירא יא ואיך גן שהניה זד הה" סי ירעחי לא הנ"ל(ווי15א
 רבדי המה שחם 51ומר הנאות והמעיין מכשול נחן בי פנ'סר נקודשלהניה
 יכין כר שגיאות כי גערו ילולי וד' חאריז"5 רבו' ודיםאלקים



 ושלום הים שסחותהיכית ורכישצ

 וגמרדבי פ"א מי טיגץ 3טרר"ס ריא וכן 'די ע5 רבוכים פריאה מרר"םודנאון
 נ'( ס"ק תרצ"1 מימן כנמאו"ה ן )!ע תתצ"א( ' סוס דפו"קפ"נ

 כיוס! יום מדי תפלות תג כ5 רתפי5 5א אביזרי! כימי דחול מי בתתרלפ

 ופ"א שהריח א פעם טס בכי א תפקר רק רוב ועפ"י רתיבדימנ'

 חודש הי"א משך גב5 חסר 5א יבטוש"ק ח5'5ד וחוזת ערכית א ופ'מנחר
 התיבה יפני ערביתלדתפלל
 א' יר סב למבול ות5מיר'1 והג"ש י'1"ה ביקש ר"דושר בצואתותתרס

 מקוך טמאנו )לא ונשמת, זדזדו נפקו לטוובתבפקיר
 לעגי

 אם כי  ור

 רנר"ס מיברי שם ד גרז' תתר"5 ס' יעיי ועג נאמן מקיר ר!א בעצמי  גייב

 בסים דנשמר למבול יכוין רריה" משנד לימור שבעת שכ' אורגבמעשי
 ישרה רגל כס' יעגן ובחשסט!ת קט"ו אות ח"ב ברת ועיין עכ"לחיים
 מק!ח(אית

 יבבות )חלא"ט( חרש בנד לי כשנעשר 5אג5ות! חידש ב בתיך גםתתרמא
 רוא מכשי יאח"כ רגע ע5 תחלד 55!בש1 אחר לאדם ציר שבה או ט1

 נשפר יציאת גשעח שעפרו ורכים השסשוה נין כסטק ל"ע שמת סיהתרטב
 סי' ח"ח מחח"ד שלאחרי! ליום חיא"צ יחויק לילה חי' שכבראמר!

 א'( גיים "ציי ע5 רלבו או בשבת ריאצ"ס !אם בכתי"קכ"ג

 נשואין ת ו צ לח
 המדוברת ש5 הככירה שאחותה לו גירע אך החיתון בקשר שעומר מיתתרסנ

 לעשות ל! מותר מגס מאילתה בעשו !5א זכינם אמד כביהרוא
 בשי", ושין י"" ' ס בכתיכם ""ד )כונזו"א כלל לחיש וא"צרשידיך
 בקמב"צ( א סיטןהעיד

 וחמיו יחתן !הסותה כ5ח יה" ש5א תע"ו( )סי' חפירים הס' בתומרתתתעמד
 רגר"ק שכן 5ההט א"צ אחר שם עוד יאחר הפ כאם שזיןשהתירן

 שקהעורו וציר שם  עיר לאהר שרי' באם  להשתרך  ההיר  פ"ע ג~בעל,א שלוםשד
  1"ל פוירימשוב צב' עטרת בע5 רגח"ל כעיבוי מעשה עשה ,בז רנ,סףבשם

 בצ"צ סג!אר !ט צגי יהודר שט! שדי' 547 סראדל חש"ק את להחן 5!,ןלקח
  רתניא  בעל רנח"י  וייט  בשם  קמ"נ( סי'  לבחיהע"1  1"ל מליבאוויסשלהנה"ק
 !בן י"ג( סי' ת"נ )כמת"א שזין שסותרתן נכיל זח אין שטות שגי לא' ישראם
 ד" שלבת! אחד לגעריב וי"9  תשוגר דרכי כשל דנח4ק רבינו ש5 אכהפסת
 כיון השירוך למהית והמכים כשסו א' שם הי זרחתן חמותח כשם א'שם
 ג"1( מ"ק הפ"! סימן שו"ת לתמי, שסותי שנישחף

 חמנחג )פארשפי"5( שפיבהאל"ץ שקורין חחתונח קודם ברחבתתתרתח
 כגטי( והבגרי )שסר"מ5 שבת בגדי החתן שלובש חחטידיסכין



 שצ" ושלום מתם נשואין היכיתדרכי

 חזון שבת בכ!נרני במררי'ל )יטקור1 חזון בשבת ואפי' לחהינתםשהביט
 ת"ב אחר ההשנה שרי אב 1 בשבת שסקרן דר בני נתא4,,ץ שם עשרכ

 שבת בנדי כ5 יובש הי ותחתן בנו יכבור 5גד שבת ש5 קטא 5בש חאגורי
 1בדג,י סק"1 תקנ"א סי' במנ"אוסובא

 דשת, סשה מרדני דסזכ" נפם טרבבה

 אחר לקרה"ת החתן שעלה ובשעה רחושים( בנדי לובש הון נשבתאם"
 לזמר )א( הגבאי שהתחיל רביט של טדרשו נבית תסגהג תי' שכיכרכה
 לישראל שוב אך שואל אשר יבב לבר נדרש אל ומיוחד 'חידאחד

 עורת מבית הנשים זורקיו הי' )ב( לחדתן מזמריו שחי' ובעתהללויה"
 לצורך הנשים כשבאו ואפי' וכדומה אגוזים ביהמ"ד ומפיוזדודנשים
 ואמר מיחה לא פנימה בביחמד"ר להחתל דזטר פשעת אגוזיםזריקת

  להוק אנו צריפן ע"כ זה מנהג מכפלים המתחמשים נ' ורואיןמפני
  סת"ם( כבהב .לא פשום בכתב יריה )הבתובהלעומהם

 התופח שם  יהעסידו אחרת  לעיר מעירם  שנסעו וכלה  כחתןושקרמי
 בסקוס שרר לחרב לרה'ש( קצה יותר חתלק שנותגיסהבלהג

 ארבעים כנון ההופח לעשות לעירו שבאים להרב הקטן והחלקהמחוהנים

 ט1בא השהונח יודם לתירה שעוט בעת החזן לסר המנהג )א(תתרמה
 יחיד אחר עליו שמזמריו והטעם לבוש בשם רפ"ד סי' סוףבתצ"א

  5ס5ך רומה יהוא עוניתיו להחן  שגמולי 5פי הפ' הקריאה שלתן בס מובאובז'
 ועושר ין עונה 1תוא מרשי"ת ולביש  לשאול כח 15 ש ש במה"ק מובאוע"כ

 אהה 15 מזביריו ע"ב דרך 15 לעשות גרר פרא ימלך מחטא נסי דיא גיבטשתי
 ע"כ וכףיחיד
 שם גתוס ין וע נ רף ברכוה געטר' סק1ר1 אגוזים לחתן 5זר1קחסנהג)ב(

 סביאיז  קר1בי1 רי' אשר בנשיאי ר'  הל' פ"א  רושלכר ב ועי'1 ו5אד"ח
 1 וע' שלקטין והתינוקת כתינוקת לפני ושוברים ואנ1זים סגות מלאחחכיות
 הטעם קע"א סי' או"ח כש"ע כב"י ועיין בזה כירושלמי רות בטר"רנ"ב

 שבחב  שג"ב סי' גרותה ועיין בזר ורשב"א רש"' בשם 1קלי1ת אנ1זיםשזורע'1
 על 1 יום בהשכמר א1הו כשנעליכין וכית חת, עי היטיו לרשליך שדמנרנטר
 אצלם מנהגם שח' ן נישוא בר5' במתרי"ל 1 ועי ע"ב  עך ישב  היטים  הלבשם
 באבוירהם ועיין ירבו פרו ג"פ למניאם א1פרין 1די' חו"ב לפני המיס15ריק
 הראש1נים סכל ורנה  אנו,ים יהדוק בטעם נ ענף שלמד נאמרות ועייןטרח
 בש"ס אגוזים שוורט'ז  ומנרנינו רתויר אהי 1את ב5 לעשות סביארהנ"5
 ין ת5 שביעאה ביימא 1חהא ר5ע,5א ברכאין כל רזודר ע"פ רוא רחת1נהשלעני
 עיקר ממצדים בצאתם שנעשו נס דכ5 נצבים פר' ים ה ם ם בבאר שמבוארוכמו

 פמפיות( פ' )בטאטר מנים ביימב וכמבואר ש5פני1 בשבת נעשרושורשו
  שיפנית בשבת תלי' רהירש התהישיח שעיסר  שלמניו בשבת החירששמברכ'ן
 אנוזים שז1רק,1 רשוי בשם לע"א בס" בתו"ע יוסף הבית שכתג ובינןע'י"ש
 לטי שיהי' החופה שכניסח הקידם בשבת זאת עושיו ע"כ סבא לס"שהוא
 שלפניו בשנתחל"



 ושלום חיים נשואין חיטת דרכישצנ

 המחותן קל בעירו לתרב 60% וסך אצלו שגאים לתרכ 40%לטאה
 ח ס ת"ב סנח"א 1 עי שרכנת שכר ן בעג ל"מ( מיס נ ת א)מש

 רק נשואיו לעשות שלא שנהגו ח"ד( )פי' חרפ"א שכתב בדגרתתרכז

 שהודש ב"ב יום רעד הקדושים מאבותיו מקובל הלבנהנמילי
 11( כלז ועד ב'( אית הירחים מאמר 'ששכר ושער הנשואין לעשותאפשר

 נדק זי"ע רברכד חיב בע5 דנר"ק נכרת לאשר ין שיקח שנ כזיונההרמת

 צ עם כעל ק הה גשם ( ה דה חווחר )כרקרמת חי זורר כסמ"קכדבריו
 שכתב )ועיי"ש מנחוץ ומרובע מכמניה ענבל כסף ש5 יחי קידהשי,שדטכעת
 לקדש שליט"א יחתנו רכינ, צוח וגן עורר( אשהו 'רי' ש5א וככוסהשכר91
 בתו אצי שושביניו בקצטו ריר נס נוחכבגעת

 נריה מעורר לעשות הנביו תחי' בתו מביילת דחת,נר ינ' אחד יוםתתרממ
 קורם במעודר קצת בשמש ור שגח גנרי עם בא נו ודג ר רע ייענ

 דסעודח ואחר בגרהמ"ז א"ר לעני כיבד ,אח"כ רשלתן אצל קצת ישגבררט"ז
 הנונוה*( נדבות ואחר אחד 5כ5 שג שרי' רעלו יאבענים נתן שר צוקרחלק

 רעם כ5 כ"ג רבינו מתענה רי' תה בתו 5ג,י5ת טופח תרד הניעתתרס
 מירי בשעיטת והכלה חחחן אצל כךמב רי' ב5י5ד( 0שהי' תחומה""ר

 שיעוריו גיטי ו5א יעמוד לחדרו נכנה את"כ  ומיר ו,רם

 ישנתי מורע שיחי ריישא ברצונו פי' ומר וכלי חכנורוה געליתתדנא
 ו5א

 עניו חוא חתונה ש5 וחח חתן שמשי להיות בקדשי וריברמעכו"ם
 ה5ב את מושביו שחם נב5 עם נעים ככנור אשר המזמרים ונאמעעותגדז5
 באפאתית אתשר אי חרו ית"ש עילאח יחודא ל19רר עליון בקשר להתקשרצריכין
 9טם כשחם נם זמר כ5י בטי חמר כיחורים מורע אם משא"כ ממאיםערלים
 אמ41ד א"א ש, לבריתו שנכרם חיא נטי ישראל שחטא אעפ"י 1מוויעיםריסים

 ע"כ ידידות שירי השומעים ע5 וי רוה ותחי דמננן כנגן חי ב5 ננמש5דתדבק
 תא וארכירי"ם חדור נדיי רבנים שם וישבו חחי' נתו נשואי בעתתתרנה

 ואבותינו רכותינו חצד'קים שאצק ואנוד תורר 15מד לחמסוביםכבר
 וברוזנות ר"הרין כ"מ בכל ושימהו שמהן עלא גבורי יגבר דשינו לאחי"ק

 ושמחח סיפתח וסעודות וכלח תתן סזסוטי זמי וכלי ההש"י ותשגחותוום,רות

 כ"ג( אות ת"ז בע"ה )שייז המשתר ירי רבכי
 מרקד וח,' ח' ליום אור חנשואין שחי' תחי' בתו דכלר עם רסחייזתתרנג

 אחר ש"ק וב5י5 סהטושפחח אנשים 5איזד כיברו ונם אז הכלרזם

 רקד ברכוה ושבש בט"ו אתר שגט ביום וסו ג71וח שבע יברכהבחמ"י

 . סיור של בריקודיו "כ5י עם נ"ברביד
חש ה א % איו",שת   מא,זו=קו( ערת 



 שצג ושלום חתם נשואין"יכותדרכי

 ש5 חב' וביר בירו אחר גצם במטפחת ואוחז רכס עם קרוליין אוהותתרנד
 ש5 קלות כנרנ שזרו !י"ע טשינאזוע חנח"ק בשם מביאהכלר

 וכסובא חכלח" לפגי סרקרין כיצד דה חז"ל אסרו 51א כן שחנחונורבדהנים
 1? אות ח"א תודד פרברי י"ז ר4 ע"! במס' חייםבתורת
 שבע לעשות אצלי נהוג הי' 5א סעויית( נשלש דרעווין רע,זא בסעורהתתרנח

 רסר ריי אסרו יא ובש"ק כ"ג( סי' בארע"ז כש"ע )עיי,ברכית
 בד ונט דקורמים סרורית עור מנרנ רוא לנטור יניחוהי ולאחמטוב,ן יטמיקויי טיפ חתינה בסעירת ר"ת שאומר דחתן ב, שנזחנין מרחתרנו
 ונם ייחות שברי בחי' ר,א כ' חר"ן בשיחות רה"ק שכתב כמו הסור עפ"יטעם
 אץ אות ח"א נאה כאריכות )עיין לרפסנו יהוסה  פשומו  ע"י  טעייש

 בני )כע5 זי"ע מעינוג מרמ"א רנר"ק !קינו נרנ רי' ובן עצמו נדנתהרנז
 ייקח כה-קרק ' ר ברכות 1' או חהינר בסעודת טסיב שרי' בעתששכר

 מצור אגוש( לבב שמח )יין כזר ויקיים לשהותו לדחתן ויפגר ייז ת רביעגום
 טדרצ"ר רהט בשם שאמר !"5 משינאווע חנר"ק כשם אטרתהרנח ח" אוח ח"א תירה )דברי חחהן אחלשמח

 מהתז את ירחחיב הרכו שחי' צבי( עטרת קבעי ו"5מזידיטשוב
 יעז דתית, ,צ5 ת זז בקרו טו"י( בסות כשאהז"ל )בראש כרכות הובטעורח

 עכר"ה וכלח חתן וחגור יחור דבחי' ריא חדיז הצדרים ב' פחבר וזית רקתכי

 נצא בפר' רש"י שכתב ע"ד טו"ב סת"5 בגי' צ"ר כי יותר תבלין נתןורביי
 באים חישיעית 1ב5 חצ5חר שצריפיו חענין חתח5ת עת בכ5 טו"ב מ!"5איו

 בבחאר"י כנודע רתחהון 5מז"5 העניין מפו"פ וניח נוצר היינו סזלי"ןפתרי"ן
 ע"כ מו"ב( מז"ט גי' לחלו" צ"ר לג"פ צריכיו ע"כ כהלין ב' ושחם ולאושרנ"ל
 למק"י יהי' !וגו בת אח שישאבעת

 טב' דצדדים רנ' אח בזוית שיחבר טו"ב
 ו'( אוח ח"א )דב"ת כנז'אלי"ן
 רעשה דזרז מהנת בעת שסכרי!ין 5המנהנ מחור רבינו נתן חנ"5 ש"פתתרנפ

 פין צ"ר חתינ"ם לפין כ"ת צ"ד צ"ר הכלח סהר החהן מצ"ד פעםבב5
 כנ"ל אולין טב' חכיד ומצד החתן סצר טו"ב פז"5 ששלח וווטו צ"ר(בית
 ( 1 אוה ח"ד ר"ת עיי רר"ישונה נשגר יצד'קים לנטיע )ואם)קם(

 יפי שכעת במשך 1ח5י15ת היסים בכ5 בהשמרייט5 לג"ש ה5ך רב,נותחרם
 ב"מ אחר נפטר 155ח שהלך אז ואירע ת",' נתו ש5 ושמחחהטשתה

 חסיה ולא עירנוטחשוכי
 השטרי,סיי

 בשטריימי5( ה5ך רתנאים בעת )נם אז גם
 שלדם רעה והפורא נע5אנען קה5 אצי שנ"טאח באשר 5ח5כר הע5חתחרתם

 כגר שהיא חגם נארט"ה ישראל לדת חורו ואח"כ רקירושיןמירר
 זכשט~רה וקידושי, כהנפה נות לקרשה שגית צריך ס"ט  טכע,הטחביה
 הגאונים שלפנינו גרור שרכותיני ביון החופה תחת ברכות ח' אירוסיןברתה



 ושלום חים שונ'פ ענ'נ'ב דרשישצי

 וס.דור חורקתם ופסלו שלחם 1רשו"כ המורר הנע5אגע, אסרן וי"ערקרזשים
 רם 5רת דא"א תוקרא כענין ח"ו מקשה געשה שלא רגם ש5הס וקידושי, ן טנ
 טעם( ' ם אברע"ז )נטרקי לברך למריכיו פשיט כרכות 1 יעני, ם מ פ גכלי

 רוא ובהתיהר כרטיבה בין וברנשים קדיטח עיתן העולם שניהנין מהתתווסת
 רפק5ה בימין האנשים דוא ואצלינו כן תעשות ואסור ם חגויחוקות

 רנטלים ע5 נשיו ואת בניו את וישא יעקב 1.קם נתורה שמבואר רבדירוא
 עשיו ויקה שנאכף- 15כרים נקבית רקרים ועשיו יגקיבות ם ~כר ם חקר י רשפ
 ויצא( עה"ח 1ש015 )חי'ס בניי ואת 1 גשאת

 פהרי"5 1ב5ק1טי קי"ח שבת בגמר' )עיין גשמה 115נת1 "רא לא פע51םתתרסג
 וכן א' סי' גארע"ו בכגה"7 זדובא בשטה לאשתו קדט 5אשטע51ם

 ( ד סעיף מ ר' סמן 5רנסררי"ש שאול כיררוא

 שוויךעניניך

תתרם-

 ר רעעויסיטש ע"י חובו  לנבות הטלור  שרלך  בבע"ח לרככו רורה
 חשן )נטרקי לו 5רשאיר ך צר נרגל ת רמי וכן שבת ש5 מ"ל שרשטר יצא(יב 5י אין בטענת מהבד"צ ת ולצי לשלם דצה שיא )יען חערכאוהש5

 צ"ז( סיפשפס
 רבינו אותו והזדיר הש'ע עצכץ כחוב ורי' יהושע שפו רי' אחרתתרסה

 ( ח' )נחפי' כהג"ך אחת פעם טציגו כי כשליגעת הישפ לכתזכלהנחר
 ביטל 'ש5א כ,מנ' יננא' ע"ב( ל"ב רכיו )ע כנמד' בו ודרשיגן חסר יושעשנכתב
 א'1 בורא' חשי"ן אחר '1"ר שכותביו אותן וכפרט חסר נכתב 5נך דע"ו'צרא
 וחש שמו רוא תיר נפש כי עג'ן זה א ע5 טרמו נז'שראל שם כ5 ב כןיעשות

 בין ג(פס'ק הוא הש'"ן אחר יו"ר כותב ואם נהורין מ"ע על סרכץ מיהושעע
 הח"ק יד "תיסח ושדאה דב כהמשח 'סיפד נד,ד'1ש"ע

 וי"ל טבעו 'הושע כח""
 5א חתימתו בעת הירים משה ששמו סי סנפיר הי' ובן נש5יכףת  שמושבתב
 תחקע"ו( מן ס )ועיין וברנר משחירש כתוב ו אחר ר' בתהימהובייע
 הבעש"ט ת5ם'רי בשם פ"0 אות )ח"ב תורר רברי דברי במפרו נ1תכתתרפו

 שם רבינו יחשיר שמו בחתימה ,חור טספד 5ו 'עשה אחר כל כיזי"ע
 עייש"ה ח'( ה5' )פ"נ חנינה מירוש5ס' יזהמקור

 51א ת5סיד" כתואר רישיבח בנ' לח5פיד'1 כתב ודא קרא 5א סעיפםתתרמז
 רבי בתור עצמוחתם

 בסוף ת"ס ובר"ת טקס אות מח"ק בר"ת ~ו",
 רקדהפה(ובצואתו

 ונם יו"ט 5סוצאי קרוב תורה שמהת ב'ום רק כ5ל עשן פעלה ח" יאתתרסח
 שאף רם בהפעם; לא אב5 ציגא"ר טקשן הי' פדרים ושושןבפורים



 שצד ושלום חיים שומתעניניםדרכי

 בח51 'ושב שה" כעת ,כן מאנ"ש לשהד תצינאר אח"ם וגיבר רעשןקצת
 קצת מעש, הי הררך באם כשהי' וכן ר בצינא אותו בדו ,כ מצורבסעורת

 להתפלי רוא העיקרתתרסס
 ,סיפר שמו יתברך לבורא ר נ לעשוח שיוכר רק

 או והי' ר"ח בע5 סרן אצל בצאנו בחיותו תשובי ררבי בק5מאביו
 ואטר ח ר' בעל להקריש קוויט"ל ונחן ר ועונד וצדיק מפורסים שהי' אחטיר
 הע"ח סרן בו וגער יו"ר כע"ר עררן להיוה שאוכר בערי נא יתפלל רבירחטיד
 עחר5יכע"ר שחחי עצמך מעלת לרשינ נו די לטובתך רצונך כזה נם רלאוצעק
 אסח דלו בשבח כ ע כ ניו"ר

 לחפוי
 5רב1רא נ"ר לעשות שיחפוץ חעיקר רה

 כי 5א או יו"ד עררליכע"ר מעלת בשלימ1ת יחי רארם אם ט נפ ואיןית"ש
 עכתד"ה האמיתי תכלית יזחו ש5ם ,ב5ב כאמת ענין דבר ככל קונ, רצוןלעשות
 וש15ס שהיים ע"ס אוה ח'ט בד"ת )עייז ע וי חיש רככי בעל סדןשל

 1'רא(נרקח

 שזר תמיר וללמות בביתו סנור יושב וריקח רחמידיה עיקר שאין אטרתתרע
 ה' לעגור וצריך דעהו דרכיך בב5 העיקר רק כטניות לדיות כן נםיכול

 או געירה או כיתו ככג' לטחנת דה נעגיני יירו נא נאם ייד, הבא רבדבכל
 בנבור קריות צריך תורה מדברי פעמים במה עי"ז שיבוטל חנם רעולםבב5

 מזג( אוה ח"ד כר"ת )עיקמלחטר
 נירגל % ~כשגיח וירקרק דאבנה שצריכין רחינוך ע5 חציר מאודתתרעא

 את יצוה אשר לסטן עח"כ צחות בררך לפרזו ואמך ובנותירםבניחם

 צריקים במה וברירוהינו בימינו ישנם כי ר ררך ושמרו אחריו בית, ואחבנף

 גסס מהו יא אי ה' בדרכי ילטרון לא בגירם ואס סג1לד ויחידי מעקדאנשי

 51פי"ו ר"5 עור לרבר אין בגיחם מכני ונפרם רער לתרבות קיצה ערכראוי
 רבתב בחירור תורה של ועוו פאר בבל נם ס"ת חא5ו רצריקים כותבים דיאס

 בש"ע רמבואר כעין ע5יח נרוק חשש ד'ש דם"ה כחבו הם לאשר ס"סוחלבוחי
 לנתוב בשכא פטום וטעם רפסולח מפור שבחבו ס"ת ר'( סעיף רמ"א )סי'יוקד
 דבתיב וה"נ עיי"ש ברצונו בכונה רשם מקדש אינו ד' בקח5 מצהר יבא5א

 השם לקויה שצריך ה דרך השסרו אחריו ביתו ואת בני, אח יצוה אשרבמ"ת
 הלו 5רכתוג לי חש רלא רביון חראוי' וכונתו חמץ ברצונו מקליט אינווזח

 בעוח"ר רנאולה עיכוב וגר ח דדך לשמור אחריו ביתו ואת בניו אתלאות

 ויר"א 5תירח בניהם אח 5נר5 ישראל גי מנת ~דיות להוכיח הטד יוכלו איךבי
 נפש כשאט ור ע5 עוברים בהתנהגותם והסה חימרות בדרך בנותיהם אתובפרט
 קל"ב( אוה ח"ב )ר"ת ישסרנו ח' ר"5 דרבים את ויחטיאו לרעד ילמדווסמנו

 חליצנוח מדה כי זי"ע מרומאטכ מהררם"ס א"א רנד"ק בשם אמרתתרעב
 לא בפרעה זאת הי' ואם ראטונר ירכחיש ר"ל גרוע היוהר רסדההיא

 עפ"י הכ5 וסבחיש ומהליש מעביר ה' כ' סכות העשר נם לו מועיליםחי
 )עח"פ וארא פר' עה"ח ושיום חתם בתפרו וקיין כוה ליזהר צריכיז לכןליצ13ת
 אתבע( נושיה אגבי פרעהויאמר



 ושלוס ארם *ומם "נימס ירפישצו

 הטפות שמו שכותגים 5צריק 5תת שנורנים חק11'ט"ל ענ'1 רחויקרע,רעג
 חטסות שמו וזוכר חימב ומכירו הצריק אצי שרני5 5פי אמ'ב"ב

 נ"נ( אות ח"א )ר"ת ב.ת1אנשי

 כי פיפלנ ת"ח נלבב יאיש שיחה פע"א מפ"ק נשמע הפריונות בקנ,ןתתמעד
 צדק" א' מטבע יום בבל נותןהוא

 פעות לידו  יודגם 'שלא שסבה"נ

 ייתן הי' רראוי שפ! ראם 15טר ורום'ף ר"5 שבת מחיי' בפרפ ביתדשש
 נמי זו בז1י' שאומנות סיום אבל כי5 אנשים אלו יבמן ש5א 5רהממלצרפת
 ארמו"ר יה,ות והארושרי"ח( חרגנ1ת את ובשנאתו מענוותנותו הניד )בן5ח5קי

 אותה וכאלתי אחת עכ"פ בע"כ הא1סנות כשסור מהזיב שהנני ושראיתיורבי

 אנשים שיבזא1 נתפלה הגר סנ(בע נותן חי' זצוק"ל אגיז ובתיי כנ"לאבקש
 נרולים חי' שלחט על חסםוגין 'שאם ראה כי ש"ק עי לאביו ות"החשובים
 ועיקר רעתי נריהא והי' נבירות ת1ר1ח רשמים מן לאביו נשפע אזבתו"י
 בנטם ששסע שמיום אמר כ'( בסי' )וכנ"ל יום בכל לרסנעה"נ רמטבעותהקינח

 של קומח בתור א' מפורסם מחמיד שעשה נ1חנ שדי' ~י"ע טצאנו הנח"קמרן
 )אות הקופח יהיוה בנה ת13ין 5ו ואטר הקופה( שם לו חי' )ש5א במכתוצררה

 ואומר סונר הי' וכך )'דך סירי מטבע כ5 וט51 כרצרהר( השם יחור 13נת ש5ר'

 כ"א סטנעוה ז שסנף עד וגו' שכינתא האוקטע 11 פטבע זי"ע מצאנןסרן
 רבמ2בעות סליתן תמר לא נ" רב )מ'פר 1ח5אה הרוא ום וט סי1חדתיכוונה

 שי"ט( וטיסן שיענ טיסן )חקיין ואכמ"לכנ"ל

 אשר  ופעלו שהחפללו  וי"ע הנעש"מ תלמידי צדישמ בקם אזסי ט'תתרעה

 רעה שם יחזו 5א המתקין וממירת בבקשתו לפביחס איש  שיבאבעת
 שיוכלו בכרי קדשתן ברוח הכל שראו מהנם כיחו ובני הזח איש ש5ועבירות
 דברים( מ ושלם היים ן )וע האמזג שלם ב5ב גערםידעתיר

 ב'( סי' )בנ"י בבוקר שנית שקראן אחרי )ק11יטלי"ך( הבקשות מתקיתתלעו

 *"א דגה נם ישראל שיות לשרוף בבדי שהוא ואשר משרפן דרכוהי'
 מאוהל הפתקאות חוייל עכ"פ באויר פורחת ואותיות נשרף נויך ע"ד'שח1א

 רק סתחימ שיימו הקפיד כנו ברן אגרפה וטרם וי"ע. הקדוש.ם אבותיוקברי

 שבג 51מד שישב גרשום לפניו חש5חןעל

 דבר כבל ציינק כי וייקע נ"ל ~ונלין רח1זת חקדהש רגיט בשם אסרהחוסן

 לחיאה ית' חשם 'ע!ור בן כץר 'אכוין הענ'ן זח נער ח' ברוךשאוסרים
 להיות וצריך שעבד עי רע כשמברך תיטחנה טעינתי וטסק כפרימר ה"נדאל"כ

 י'( אות ח"א )רג"ת 5זד סמור רראה ורב'נו רעת'ר עי בקשר וסידת'כמ

 העליטן" עטים ז"ל רש'"ת בלשונו אסר אתר אם רב'ני דעפ,ר מאורתהיעה
 כבהגה רק 'בקש כעצטו שהוא לוסר ת"ו חמקטרנ 'כול כךדכשאוסר

 והנט כבר פעל ג"כ חי שהוא טה באסת כ!ר ור' 'ומר 51א קטן ידברפועטת

 לשונו פ'1 ושומר השפע 5צסצם ש5א כרי לתחר צר'כין ע"כ כבגשתוישיעה



 שצו הפלום חים שתים ענעיםדרכי

 ותכלית. נבול בלחי שרוא וכיו"ב יושיע או נעוור" "רש"' ברור בלשוןיאמר
 מ"ז( אות ח"ר)ר"ת

 חי' כאשר טשינאווע זייע 'חזקאל רברי בע5 מרן חנח"ק בשם רנירתתרעפ
 ברכה אינו זהו כי )פ"א( אמר המשיח ביאה ער שיהי' אותןמברכיו

 כל א"ב שיבוא יום בכ5 15 אחכה ואמונת עקיימ כי"ג שהוא אחרישעיסה
 מכנפות ינערו שהנושעים א5א רמשיח קימות יחי דרור האותו שיר" םררשע
 למראת לילך שיזכר מחבירו מברך צדיבין ,ע"כ פניי מקבל כיק זכו 51אהארץ
 כח"י( ח' אות ח"י )ד"ת עכר"ר ב"ב גביאתו פניו יקבל צרקינוטשיח

 וזרק אבן מא ~פעטים בידים כף אל כף הכח עורב כשראתתתרפ
 ח"ו ורב"ח נח פר' עח"ת ,שלום ים ח בספרי )ועיין ולגרשולאיימו

 )א( טרח שפי"1( )שקמי, עכביש ראה ואם עורב( קליפת 1 טענ םאות
 נעלו חלץ ופעם ושרפת אש נר ולקח הפפמל על בעצמו עלה וכ"פלהרגה
 או דךפיב  כשציין )רבינ, נעלי אשליך אדום על ואמר עכביש ביוהרג
 מ"פ( ע"ר כס, לתישיך כתב אז טוב לא לסנננו וכשעלה מס' עז סגיםהס

 5נו ניתן אשר ברורים וידים הנסיונות קהלי 5נור4 מאזר רתמרמרתתרפא
 ביאת לפני תקיא( גרא וחא כנפש ורן בנוע )דן בהר"ר ברראבעוה"ר

 5חם אין ופורש ללחם שאיו ועטיים ות ה"נ 5חץ 5נוד5 והנר ב ב צדקנוטשיח

 הוא ב"ב( עם רנוסע )בפרם רפם 5אמעריק"א פחיראים ש 'סעו בתו להשיאאי
 וחסיבר בנודע כראוי באטזנה ויר"א תורר 5ח5טור גניו 5נד5 אפשר שאידבר
 טט5ח יחירי )ווכח טחם רב מספר שם ודרבנים מהמורם הרבה נם אשרדוא

 )טהי"נ דמשי"ח ביטח באמונת להזכיר ובפרט וכופרים קלים דטדשברם(
 התמון עוד הננו ומר ובעיניהם בלבותם ריא ,כצחוק שמי רכר מאןעקרים(
 זיצי5נו( ישכחינו )ר' ר"5 הארץ כדור ערות הטמאר בארץ כפף ש5 בע"זהטרור
 חרת בעניני כמלואו נפרץ רוא שם אשר ח' בהור"ת מע5 'מע15ומטילוא
 אמונת לכפירת ר"5 מזה יבוא ואח"כ רבו דמגהפולות ופינה פיגר בכ5וריהרות
 בית שיתגלה ביאנצב"ב טרם נדור היותר הנסיון ,וה ית"ש עולם אעפ"יטציאת
 כיעקב איא ובו כאברהם 5א ע"א( ת פ )דף פסחים בש"ס במבואר אמתיעקב

 שיפתו דנסיו! אעקום עשה זה 5עומח ~ר מות ליעקב אמת תתן וז"ל ביתשקראו

 עכביש קורי לפנות שיש מדם תוצאיך כשם ר"ג סי' כבאהדך עיין )א(תתרפ.
 נקראים שיכות כ חסוך ע"פ דמעם ובש5"ח ברבר געטק ועייןשבנית

 סיר וחהש יתר5כון רשעים שסביב החוחים נין כשהצנר נאסר ועמידבית
 שרבית יפנוהם שצריך רעכביש תמד והם בית שלום למזנות שרצונםדם5יפוה
 שבה ביום ובפרם הע5יהח תארץ שהוא חארא סו נ5ו5ים 5העביי מורשחזא
 הויי! ותבין שכחי ר' בפידור נ"ב ועיין עיי"אג המלכות מדת סיד שהשקודש
 והחריב שהשרף מלך בחיולי וריא חהפש בידים שסטית 5'( )כמשליבגא-רש
 תוך" ביברי רבינו שהאריך טח ועיין ע"כ. הקב"ה פלמ"ח שלסקדשו

 אוה )ח"ם



 השלום חים שק"ם ענינים דרכישצח

 ת15י שבזה אס"ת ר"ת תור"ר משי"ח איקי"ם שרוא א5ר גשוש ח"ולמרוד
 ושטם תזם בסטרו עור ן ,ע ח ל אוח ח'ר ת )דב א בג סר שירגא1יר
 ( חק כהיב1ר'1 ווכת' ובכמר וישלה פרשתעה"ח

 פי יגמיא גםוח כי 1'"ע הקדוש הבעק"ט ת5םיף כשם שמקובל אמר2121רפב.
 וקעים מהכתות )ואינו כפשוטו ישמור ותורתו בהש"ישמאמין

 רב ,שק במאמר יששכר בשער )ועיין ביכרו רכעש"ט גנזו רכוהא ' רהפוקרים(
 החוצה( אוהו ויהא עה"פ לן פר' 1ש015ובחיט
 לשורר חסמ"א ש5 ושאיפתם כדם עיקר ארום נ15ח נסוח כי אמךתתרפנ

 ימ"ש  חבחלשעוייקע"( מרור 1כטו בנ"י כלבות ר"ל כפירהסדשכ1ת
 ית"ש 9הם אפקי פציאת חסכחישים ר"5 שטד ש5 דורו הוא אשרורוס,חן
 ש,כ1או שכתב ז"5 סרר"ן לקוטי רכרי והגיא זי"ע בעש"ט ת5סירי בספריוב, ר~כהי בכמה ועוד רכתובות 1פי1טא סוטה בטוה קרשם כרוח הו"ל נבאוולזה

 באסונה לעמור נפיון להם ,הי קטנים לנערים אפילו ר"5 כשירדסחשכ1ת
 אלקים יש גי 5חההזק י1ג15 שמזח מקודם ואת ראה שהוא כאנטנה עי"זהתחול שיובלי ברי בן שיחי' הסחיר ע5 יינחר שנה ספח טלפני ואת אמר ור,אהפשוטה
 חפשיח ביאת קודם היסים באדרית עזר יד ועכ"ז דוחף וישבישראל
 וש15ם )חיים האמוגר כענין פחשבתם כתוך רבות וכלחמקת נרולותנסיונוח

 חדתו( כיום והפ5יהי עכ"פ הוראפר
 המלביות בין ,מלחפות משיח חדגוני שביטי אדם לכני טוכיח ח,'תתףפד

 סאתו יפחכל 51דעת יקראל אבקי בה' לנטוח רעיקר אם כי וכיו"ב נקפל זדא, קם שור ורעתונים דפו5יטיק ע5 רק כסלם ישיכו לבל ר"ל וצרוחודריסות
 צורח חנא יח"ש חבידא ש"י ורץ מבלורה אחרת ישוער לישראל הפאיןית"ש
 שטות( פרכות 1ש015 חיים )עיי, ב"ב 1פ51תםישתנא

 ויש בבירכ"ס הגותן על דרביקות דנל' ממנה ויפררו וכשמכרת יהרגוהכאשר בי בחוש שרושך שם והביא עכוזכן ז כנגר רנ5ים שבעח למפסיח יש5נך שם וכחג ע"כ עשש והן תחפש בירים שפורח חת"ר וא' סמומים ריא נםויעש תחדוח פר' דמר"ר רבדי והכיא קשיו כגנך הוא זו שכף שממית לעניןצ"ט(
 יאגרו או וירקבו יבוס ג' או ב' רק אח"כ רנלי' )במותח( יתקייטו לאוכיוצא כטזתח לזב1כ אשר ויותר א' ושה גציו מותן אחרי ראלי לררנלים קיוםלחם

 ושריחם סגוש5תם ובפרט כב51ם שרוגן אזסות ישנם כעת חאתשת כלרכוסות ארום גטלכות וכן סטוננים אינם למיניהם מרם ודרבח מאודשמסוכנים רגים סחם ,ש רשפסים כי עו"ש וכבחב כנם,1ן וחראיח, רגחנת, וזרבסינר חדושים יתושים שארי דמבע כדרך שלא שאני הלקיפוח כח ב"ז כיקרטעם
 חשססיה דונגית וב"ז נייחים שהם טאם ויש ר"ל מסובנים ישראלים שונאירמח

 והפעם חברי' 11 על נפלאות שגרב מה ועייפך אדום חיא לקוטיו חז"לשדס1ח
 מבצה לינת וילת עכביש גרודי זבוב ותופשות חזבוב ע5 עדשות זושבגז'
 1 נ ס"ק קט"ז סימן בדר"ת )וע,ין סחשבותי1 עמקו ומר ברבדיו נפלאותנחרתה



 שוס ושלום ח"ם *זנ.ם טינ.םדרכ'

 ארם בני מו15 וצאן בקר שקשר וכ5 גהר( )נפ' ופיר"כ ברנים ומ"פושע"א
 חעתונים על משניחין שאין נו ה כברמה עצמן ימשיפין כדעתשערומי,

 בעת( וצאן כקר נחי' בזר עצמן עושיו רק רע ער טמזב רנשסי חעוים ריעות1
 החבלי בימי היינו 5א5קאה ורצועה רורר שבם )מל' רשבט תחת 'עבור אשרכל

 לחתחוק העיקר ואו ר"ל תקיפין וריקיןטשיח
 רק התאמצות ככ5 במחשבתי

 בפ' כפירש"י המחשבה שם ע5 שרוא יו"ד ע5 )רומז העשירי וזהו(לשסךם
 ירי' כי( שניסח באסונה במבכו ו'תחוק שיחשיב וריעו 'שיר אז עה"בבשלח
 לה קורש ישראל שיריו ב"ב נוגר שבעונם וההריםוה החבלים שע"י לרקורש
 שקלטה כמי בקצרה עכתד"ר בכבור קרנם ויתרומם סנ51תו ועם הבואתיראשית
 יהנשארים הכ' פי' לפרום כתב בחקתי פר ער"ח ושלום חיים יבסמריראוון
 סרך ודכאתי חיצח"ר( נזר חסלחסר גקשד' יעטור 'וכלו שלא )טראגוזנרכבב

 גנדר לעכבר יוכלו ש5א דמשיחא בע.קכתא שנתתי כ5כבמ מהמדך שהואביבבם)
 בארצות יחוצבו( רק יאמינו 5א ם ירב במשפחה ושנים כעיר א רעהאבוזנד
 עלה קול יפחדו( )בענבם אוחם ורדף רגלוה( בארצות רמצב )יהמיבאובירם

 רפז5יטיק כאן פי 'ספרו אשר וב5עטע"ר צייטוננע"ן גרף רעי' )נקראונרד
 וא'1 בגלות לוליום קוה וטמייא וכיוצא אחרת גסי'נה זג, לסלתסד רכןאוסד
 )כי ונפלו תרב מנסה ונסו ועי"ז( במפר"ק כמ"ש בעתר והנר גורמט לעתטיב

 אנצב"ב( ב אמונת כבמחין יעמרו שיא ספני בסיטר כשאח,"י ניסה נפילהתחלת
 איתנו מבהון יוכוחנ. גר' וו דנם )שמראד רודף דוא( 'ש ית טוח ן )דאואין
 עכדר"ק באסונר( שיעמודפי

 הש"מ סיום מצור סעורת ע5 כשישב תרצ"ו חנוכך בנאת יטיו בסוףתתדפח
 איך לרכר והתחילו החטישים פעם זו מעידר על יחשב שכעתמופר

 אפד יסיר רכר וכשמחר שאת ביתר זו סעורה נעשח די רקרטגיותונשנים

 עורפי רקדושים שחיו בעת רקרטניות בשנים צרקינו טשיח כא לא מדמתני
 שחיי רנ"ל טהצדיקים נדוי אור רי שא, כאמת אך רבעש"ט תלמידיסקלה
 רי וגמאם לרתחמם מי אצל ירי ו5א חשכותנרול נעתטיך" יבוא משיחאב5
 אוטר הקב"ה אבי אוחו הביאו צרקתם שככח לחשוב אפשר ' ה משיח אוגא

 שיאסרו אדם אין נרי חשכות רוא שככר כעת אבל רבינו( )וסיים אעשהעסקני
 בימינו יבוא בוראי משיח בא צרקתן שבכחעיין

 ולא חזק ג"פ אוסר הי הערה חומשי טחכהטה א קריאת בסיוםתתרפו
 "ו"ח כשם קל"ט סי' בב"' יעיין זנרטתוק חוק לותר שמהגיזכמו

 אוגוויס וכשמיים ירושע שי כידו ת ם שהי' רבה המדרש מדברי דכברנשיצא
 ביהושע הפסוק ע"פ והוא י"א מעיף בדס"א שם בש"ע ג"כ וע,ין ואסק הזקלו
 ושג"ש בטאון נעיין שם במד"ח ין ע חתירה ירכתיים ,את ומבדנין ואמץחוס
 טסיעחן יש ורנר חוחם ועיי"ש משח נגממרי' חוק ג"פ שאופרים ויחי פר'סור
 הב"י מרבדי אב5 '"נ פמוט י"ס א' "יסים דברי הפסוק סוחפי, ,חוא ונתחזקחזק
 דכבהינ בס' דיא ובז חוק וק עיקר נרתח ברמ"א בש"ע ובן חו"חבשם

יאבודוהם(
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 כדיבל )חני בברכוה ל צ בביבות עיז טנא %י שורה יענוד
 לש"ש שלרם כעס עע שדצדיקים א"ע א קדחת בה"ס י"א[ ב ]רבויםרבדכד

 הבעש"ט בשם רבינו במ"ק רגיל די גם כאריכות ציה רדידים כלממותקים
 ע= ובו לבלף מיות בפג דיגו כיתיי בתוך רקפרור לא מ מ רפי 'ע ירקרחם
 ע"ש( י אות ח-וכדב"ת

 שע"י בדגש"פ עוד חבי צ"ל ק עבד ף שורד נדג"ד האעמוד
 )אות למשפט טאזנים מאמו י וכשע וכו תפוף שפוך א"י בפיסקא כ( ע)ל"מ
 עד-כ בנפלח וכפ וכר אחיו אל השב יר"כ ההנב פ דימום חים ובספ"א(
 עץ חלום רטבת כבוקר לעשות כמ"פ די רבעו של )ותרכו עף"ש לשבתךמכון

 ואכמ"ל( א"כ סי כאור"ט חגה נדעכת אפג

 חדפ"נ כזדתן ככה"ק כהב דב"ת ס ועליון -פ גלודה י"אעפוד
 ט"ז תפילין זכות וכפעי כשטןימיל שדלחכן כחלום רחרחן שכסכתחלת
 למטר מסוד ריהז ואס פסת ליל שדי ד-ע אדמו"ר את בחלום דר ראשבט

 ששמע דמרר אחר לי ואמד למעלד כזר ורוא ע כפ דסדר צל מקודם()שרהן
 במקום אמרוד ואיך רם בקול עה~ דקידוש דמסופו( כל )עם למעלדדוב

 רועד שבט 1 כ כעד"י ג"ש אהרתו חנוכד נר לדדליק ודזנעיס ישראלמקדש
 לאמור ורציו? שלום לך הומס וכחלום לפי נפל כאשמורת כשוהןכמהןבחלום
 עי"ש להניע בער יודעי בס' מחרת חלום נרסס ]ובז וכו סוכר שלדםשים

 [ וע כברכהו אשד איש כ ער רשי פובתם-ב

 השבע מדות בספר ראד ררא ובכימי חסוי של רהלום מצלותבעדן

 לך כעם שם זורר במראר ( קצט )ברך תחחושדזמאמד

 )ורגיל ?.ל דמטא וכאפד משכינר רכלל טחנת ידח שורד יתםעפוד

 חציי רא"ל כער דאו דוי17ר דוצי מכלל לד אץ דררש ציון שחז"ל לפרשר"
 עהיש( הת"ת-נ"ך המה וצ-נ סי נפניט ועד רב יקח מאכקמ"י

 יריו שנטל במי בהרע עסהפ"נ מ-ד סי ב ח א נמנח )חי א'מימן
 לנטך הפמהים במיםשחריה

 חמה ספו-ס מים לו נזדמנו ואח-כ לטענך-
עייש(



 דוכיפות עםדשטטותחב

 של מתפילין ררצחצד כשרסיד כך רי צ-ל כך די דנתכם סדר הבמימן
 זו"נ כעל מראפשיץ מדגרה )נתבע ראדץ על קצה בפויחהד ררצועד רשליךיד

 ק דגר ובנו י-ע היים הכדי כעל מסאנז ק דגר כן אחויו הדג דיעקודש
 בספר יצאן ד בסור לרבאים רק שזרו נילד יחזקאל דברי כעל ע דכהמעאווע

 ולקח טרד אוחד ורגביר ותבין( באריכות 'ד של רוזועד בסוד שמוויםמצות
 דצריד ת4א מדאי ח-ל ג רם דף ג בזח רמז כזפ ]רש ד של הסיל'ןדעת
 ז דריא דרב ]רעדת ק ודו מעד ואתתו תחא הלהן מינך וז-א להתאחר

 ל[ זמרגלית

 כצל רבעו מאת א חסיד כנקש א פ ר דג ל צ רלכ כנגד בידו בקטטיסנן
 דנד רבעו לו ואמר 01 רטו )לדוליך זו כעבודך אוהו לשמש ד-ע חדד

 דד ללבוש ג רכר צייך רי פ כיודכ רקדשים קדשי מכיה ומתהד כףלדוצאח
 דעבודד שסילוק מוכח ז ר וכי דחשחכות מעבודות ור" כרתר כגדכגדים
 בו כעצמעו לדוליך נו מאבוה סגדגעו כ וע עבודרג"פ

 ראעו שב שם חים כאות )ךצף! מים צ-ל מים שיש במקום מ"טסיטן

 נטי( צחך אק בכך שמצוחו בית מדשא אכל מחומרארק

 ודקעררד דק )דד בעצמו להנער וצמחן ט'טיסן
 ש-

 וכעת וש"ר(
 וגו ואשוחיך פסוקים דג דמצד עם אמר דאצבע עלהכחכות

 שיניח עד רקדל עליו ימחיש שלא כמי ערם דשא חצור צ-ל מקדמימן
 ת דר חפילק ינגח כ ואח בצביר מוסף תפלל דר"חתפילין

 כ-ד ס"ק ליב סי חטם אות עי דדל"ת המתת כשק מ"חסיטן

 ואת שחריות חמלת זמן אחר יהפללו שלא מקפיד די ומנו צרבפיסן
 צ"ו י ד ת בד"ת )ע= כסומוע"ט וכס-ש וצול וקדדשים מצדיקיםללמוד

 דק רהרבד לפג לעכור לו שא-א כ-ח הוך באבל לדלכד ודעהו מזד(באו-כות
 הפלד זמן על ילכוד ולא אז רודבד לפני הפלל שלא דמוטכ הפלר זמןאחר
 ( סי )נימוא"ח זדמפס

 לבטל סדור שרוא לסי גם קדושר לחוס' מוצלת מקת- ש"גסיטן
 ( כ אות ח"ג ד"ת )עי ורוהסחשבוה

 ור ומטעם כמתק ציל כמונק( כאחאאד בשחד ירא )של" קט"במימן

 ע"ב '"ג בונות מישע כן ומביא כלל בזזי-ת לדאדיך שלא יטש"ר בםראויך

 להגד"ק שעומר במגיד ג"פ הצין כ% בחרת יאריך שלא בדכויושמבואר

 שכ ררמדם מדצתי שמביא ע"ב נ"ר רספר כדפי כרכוה בטס' ע"עמדעוכ



תג דוטפות עפהשמטות

 ובו ולמטר למעלר כמחשכתו שימליכרו כדי אחד של בדלי"ת לדאויךשצריך
 משסע וכן כר לבוק צויך כ ג ולמטר לטעלד דגם מ"פרנר

 בוש-
 וד"א

 נ"ר ר רספר בדפ ש"ש ועין עכ"ל בת ולמטר למעלר דכותת שכחבוכאהל
 בוכות מרש כ ג שרעיר באזררת חמה- ארץ בס ג"כ ת רצ ע"א ד סור
 ת( בה לראריך שלא לוג

 תערג רב מעשר וכס א ל דף חרדים ק בסד תי צ"ל קפ"מסיפן
 ל זרח"מ

 )כעמוד נחמדים רבוים בספרו הישכר בני כעל הגדיל ויל ר"כסיטן
 מבני אחר 1 כשח ישראל של למנרגן טעם קבלוד בירושלים( בפלמ"ח דס

 בלשת לו מספר רוא רמאותם מספר כשאחר דנד רבויאר כשלימוה אינועמנו
 כן שאץ מד לד חל קראנק ז א פלחי אצלנו אשכנז בלשת כגת אצלורמורגל

 חרלר את פלת אומות ם עכועל

 אברי ככל אלא אבוי לרמ"ח אמרו לא לאשר שכרך ומי ר"כמיפן
 ראב שם רק דזגןרו לא שכרך מי ובברגת כ"ח( )ס ב ח א כמנח ש מועי
 א מדרש מרן דמ"ק עם רבינו שדהקשר ח חרפ וכומנת כלל ראם שםרלא

 בברבח לרזכירו בכדי אביו שם אח א"ר קורס מכתב ע" רבעו שאלאלפאנדרי
 מי בברכת אז רזכירו לא א"ר ער תשוכר רגיע לא רלאשר כמ"ר שכירךמי

עבצ
 שקע.ט בי ,ת. א%

  ענימנו- וסכל יז-נו מעשר נכל ר5"גמפן
 קרל ותשסע וכר ותוענו

 הפסוקים( )ואח-כ חפלד שומע י כא אהד והחנת הפלד שומע א ביהחנתימ
 מעתר וכוציך צאוך וסמור ד' וגו לך יצור סלאכוו כי וגר לירכו רלךךעקס
 ערלםועד

 וגו יבדכך ממאמדו שם לדצומדים אמררבעו

 זצ-ל אביו של שמנרנו ק-ר( אות )ח"ד כר"ח עוד תה צ-ל רע"חמימן

 דכבוד מסר יכו ז ברם רטמן כסחם רק שמו בפירוש לרמזרו שלאדי
 תר )ד"ר ב אות ב ח ברית עף תם עניש בצךהמיק דעכזדדודחסרבחץ
 תו תסזב ל% עדיפ מסעי פ בנים ובמושארת שש-ז בי" ם ובפג רהול(בימות

 בזד ע"מ-ש זכר מסעודת רמעודד בחוך קנציווו וצןאו ואם ממואבמיפן
 י"א מב"ח כעל הגדף חבשם ל"ד סיף רס"ר סי שלוםבאות

 ד' או ד כ"ט של גרולד בטרפד ישבו ודבירנו אכונינו משחשמימן



 הוספות עםהשפטותתך

 בשם ז תם סי לקמן כמ"ש ז לברדם עיכול תיעור משום חששו %אשעות
 עהיש ע"ז רטעםרבעו

 נוהגים ז בררם קודם דסיודד ואתר ין אזשחדם גדולותבסעודות
 ג כופר כי ברבר בלא לשחרת ומותר לדחמיר אי"צ קאווע שוואהנעומחלקים
 ג בופר בירך לא ראם ועתו ומוכת ד( קע סי הימי"י"ת פוטרתו כברשבירך
 ברכר בלי בדמ"ז קודם לשחדת ולא לרתמירצדיך

 שמח לב במירור חמין שם ת וכשע ל צ שם( )יכשע"ת ש"בטילון
 רם ודכוחות רע פגע ואק שטן אק בכל ששלום דנהטבת 'ל ז מאלעסק צלדגר

 כ( ע כלל לעהררם אק כי לסלק ואק בהטסתשזבודם

 לאכול שלחן קצת אחד לכל יבא רברבן מסילות על ומוסעים ש"סס*סן
 ז( קם סי ח )גימאו יחד לזמןמותרים

 ורמשת רטוב לכול אק מ מ יעות לרעמיד שדסגדג דאדמוף"מכשלחן
 וכדעת כאכסנאי ורוד במיצר נושר וכבר שותפות לי ולית כיק יק שעועל
 ד( ע ק מ ת ר הר ר קע סי ח מוא )נ כזד ארם

 או שדחעו לכרך ירמזר לו הפלר אברו במת רכ"ג בסי רמתבר שבמד
 אלו ברכות כלל לבדך אק בןמיט ורמטיברסוכ

 של כרפ"ק מכחכ ראיון אשר בזר ארשום אגב ד וצ ל צ שי"גמיפן
 רנתנו לאביו דג-ל שלח אשר מרפ"נ רמעהע לו ודחויר לא כתב אשררבינו
 לי"ק בא לא לאבנו נ רפ נשולח באוצר דאחרתד מחלחד בשעת זי"ע דר"חכעל
 )רצ" ד עב במרר שיה ידיגו מעחחק נחול ולמען נסהלק ר שבעורעד

 עי"ש שמועד סי הלניל ב"ר( אות דקזזשדבצוואחו

 ידועד מחלר עכור כלשתם ט ייצעפ פ כס נוף רבינו דג"ר שם"וסחטן
 דידוצר רחחמד שיוע לדאפטחקער כע"פ שלת אוובו

- 
 רבינו פכורת ואחר

 אורות כ"ד אח, ג מרדורא בד"ת )וע'י דועיל ולא לזד דוס-ופד נ גנוצו
 עא"ש[ בסופו 1 ל ואות ל פרוות מ"ע מלחולק דקזץש מדחחדדסקה

 ליקק מארר יודר ולכן שכ ד משנר פ"נ חסד מצר )חח ש"כסיטן
 ד-ע( מלהמלץ דחחד דק הבעו לנו צוד וק וסו יל%ר בשינה לפעטביום

 נרחת מספר לדמשמש אומר די צדיק של אצ"ל ר" אם שס"הסלפן
 שרד( דממפר די )לא רלדלא לכבוד לדדכםלדביא

 קמ"ש )דיט עושניה לרהפלל *חע- שנמוץ למיכר הטח שכ"גמ*כק
 ושסמכו ולא שקיע"ת אחר מעוטץ ע"כ שרוא לילד ודאי כשדואבכדכוד



תר דוספזת עם-שרות

 ם בב ם שנודג כשב"ק וגם ד( רל ס )נימואו-ח המטד שעל ש קר עלכזד

 נכי י מ קצת מבעו מע"כ דלרהסלל שבתלקבל
 מלקדש לרמחץ רטהג

 גאת כמד נדט זנו סעדו נ יאח קו"ש שדא שאז כ צאר עד רסעודדלאכול
 ( סי ח )נימואו במרינתעואשכנז

 לילד בחיץ הדלים לומר אק ים כלילר מקרא ללמוד אץ שי"דטיטן
 עיירן ,לס ש כק לילר בכל ם חדל סזטורי ד שאומרים טד אךרראשתר

 מ ח קנאו שאני 1 ולהג אז שאומרים דרחמי מסוק שאר כמו רוא חצות(קורס
 ח(דל

 מאמרי יקחטכר בכני רעחן ב"ו פרק צ-ל ו( כ פרק א )מאמר שי"פפיסן
 שבכל ז"ל מקאה, פ מרר דד"ק כשם ס"ד אות ד מאמר סכת כסלוחודש
 תרעיל לר שבל בחרר דאיתא לד דל בתחילת דתלתות את לסחוס הסדוללות

 סותמן( "צרג

 ועמ"ש כ שב רטלית עטיפת )בסרר שמוףב נמצת חח שס"הסיטן
 "ז( 'ק ס א כ )סי רטחנוה לכלכמאסף

 ממוקרא שחילק בעת ק כהי איות )ם-א ר רג ל צ שנ"אטיטן

 ובעו הימר רעולם תחפזו רבינו ע דסכץ של חודו תתרפךלדמסוכים
 דשתיזו לא רע-כ פ כס כזאת אידן --ע שלמר שם בעל מרן זקיגושאצל
 רבעו( )ומכם דק ידיו לחתוך כול רי דב-הו טרוכ זקינו כי ש"ק עלדסכץ
 עכד"ק ובו דסכין שגם כ כ גרוע דנני כי דסכין יחתך. לח חויהאכל

 שער כי זי"ע דדר-ת בשם כ ס( ר )סי אברים לקוט שם שנשהסיפן
 דמוכחר מן חבל ז"ל י דבר י עפ ס"ק לכבוד דטבילד יוצא חצתה קודםאחת

 ק לש סבוךכשסבול

 רבעו פ'רסס רשער מיקרים הי כנוקר דרגים רי )פ"א שט"בסיטן

 למקומו( רשער כשחדר עד דגים לקנות שלאמורעד

 בבי שנת לשונאת נדעכת ו-ל מרגליות ( ד"א י= שע"דסיסן
כוישחא

 דרשב-
 לעורר שראר רב-ק סי ל"ב גליון ירושלים ]כאוצרוה במירק

 שכרם אחיימ כמקימות במתלהם דרגים שמהוך כמירץ דמחפלליםקלל
 אחתזית פונים 12בת בקבלת ב17לום "בואי הבאמירה למודח פנירסמכתים
 לצד )שהיא לדדוי פירס מכוהם ת-מתפללים דאיל זד שנטקוטלטעדכ
 אחוזןיח שפונים שטועים כאחרים )ולא נמעד יטו למערב ובהטנחץםיריבים(

 מהרגש להגרתן שלמר תפארת טמר-ק פלא דבר שם מביא - צפק(לצד
 שדמגוג הנמרפק הברך ר בד שרד חי נכפרקות שנותב ד-עמדאדאמסק



 הוספות עם תהשסט,תו

 רנשמות על לרמז שבת כקבלת כשלום כא שאומרים כשעד מערב לצרלדפוך
 ר( קח שנד ירא )פ ח איש בן בספר רצהן 'ל עב נצלו דם גם לחוץומדחים

 בשבכותושנין

 נ כ במונקאטש מ"כ ז-ל אאמו"ר פטירת לאחר שאלרם ד"ז שעסוסיפן
 אזוב אבדח שו"ת בשם קם-כ( אות אבטלות )מער בשד"ח במ"ש ג( תועכסלו
 דק אק דנמטבת בשכת קדיש יאמר אז ש בע חדש רי"א כלו ראםמדברו
 מדברו אזוב באגודת מ-ש אולם במנים כגז לו דשיב תערנו עיישגדעם

 כבר גידנמ יש ט דברו קדיש ט כיו יאסר לא בעירט חודש דהא כלושאם
 דק ס"ק ד' )שער אפיים תמטי עשי דמטד כקצר טיןתמר

 שע"חסיפן
 א-

 עט-צ בעל לדגרנך ז"ל דאר" סידת- על בדגדות
 כ רדמ"ק ובסידור ש עף מקרל בזוד-ק נראד שכן הרנ"אן ]מתקאטשי"ע

 ב ח עינים הכאור עף"ש ופונם שבח כגדולת גריעת מורד בשכתשדאוטרו
 עכ"ז מי ניפרם ש עיי ח"ו רשבוע כל ידאג ואמר טעה שאם וב ז עדזרר
 כ"כ( א כ מי ז י )סרק רכילל בצרצר דוציא כסידור ועי עי"ש[ ב דהן

 חים דברי בעל רק מרן שאצל רבעו וסיפר ר הג לישועד ישצ"זסינון
 ל לדג ואמר דר"ח מרן ודקפיד חכירו של חלק לחטת' ריצד אחד די--ע

 ובו מלומדות גוס אברוכםט

 ]אולם אחרת כעיר ש-ק על לפעמים וכשרי ש-פ הבשכיר ת"חסיטן
 יחרו פ וחש"ק נכו צדיקים רננו כמחול ומרקיין מזסרץ רי רישיברכנ

 ד[ ה"מ סי ועי וכו יחד כבוית כולם ובאו זמר עידרוטיפו

 ד-ע מקארעץ מררה דר"ח בשם מ-ש מנחר כסדור וע" תפץסיסן
 שמעי פ אלימלך נועם בטפר-ק חמי בזדה[ רבעו ינשיף רגליץ על]ובכה"ק
 אל לכבעו נשא ע"ר ירו את אדק רשא וזדו וז"ל ידיו את אררן ישאכד"ר
 מחמה אז קו"ש דבורא כשבזדה לבו ישא אשר דאדס דיגשו דפי ר-לכפים
 נקרא רכורא  עבודת תמצא כף אל כף מכד דוק שבו ודחלהבוה ראהבדגווך
 ששל"ר רידית שע

 לש-שת שיכות לו שאץ אחרת דסטדד רקדן ואמרו טעו אם ת"צפיצץ

 רעית בוירר אצ-ל בכרכמו ועכתר דפטודד וקראו מוסף אחר תזכרומשבה'

 )ומובא שחוטא דמררש מד שרקשד מד תנחאטלפן
 כב-

 מה  או"ח

 איו המשחם שלפי רדגל שמחת כהצרת ניעכ ככר וי"ז( מה ובכ"חימ"ך
 כ"כמדר"ם4כ

 )וע-
 המטפלן ל"ת אות ד' מרדודא בד-ת



חי הומרת עםדשסטות

 כמד זר ראיתי אולם ר-ח סעודת רסחצאל( )בשם נקרא י" תנ"גסימן
 וראויך ס בש נדהר ח ר דצת כאשר מזד נוחד דף שלא ד ח מנח"אבכוד"ק
 ב ור ד( כ שת א הקנ סי כא"ח מררש"ם ברגרוח )ועיבזר

 כ' לש"ת ובא אצל גמנחר כיבח זכו וחום ודוא לומן צמד ת"ססימן
 דומבר לפט לעבור ארכס ריר לאגשט ק אבו י4י ריא ואכין ל זצ ואטמו
 מדרש ר אדמו וקינו מר כ הדעות שאמרו מדם ושמעתי מנחרבהפלח
 של רב! אביו כמנרג בנהג וככל דחפלד נוסח בכל מדקדק דיך וזז דעללד
 א( פ סי תפארת צב' )שו"ת ר דגללך מדעאב א מדדצ ק דגרישראל

 על רעושכם כעמניס שלחנו על לעירד רי וביזר קול  ררכן ווס"וטיטן
 ק כחי שהשו ת"ח חד ט 11 וסי וע"ג סי גפמם )עי לפרט או לכללרפדק
 באריכות י מה ח"ר א מנח כשו"ת עת במ"כ דמקוד ]ע"ד ל ז רדד-תשל
 לדבע"ד משחקות )דשער דסבנד כשעת לגימוד ע"כ בזדיל כהב ובשפומזד[
 מנהיו עד"ת( חים רדבוי רבינו רציע עלירם אשר ורבנים רכגדיגים מרוב 'לר
 ד"ח בזד יצאתי כש"ק דשלחן על רדבוים ופרסמנה ח-"ו לשחזועל

 נר מאמר יששכר כבני בלוחכות רעמן 21האור ק עכר וכי לנפשו חררורשומע
 עי-ש וכד רעם אח לעורר תובחר מצות דוא כמר עד שכחב ט ל אחזמצוד

 חמקכם עד וק נשטות לדיכיר שלא ק רד בס שנרפס ומר תק"הסיסן
 עלית בקדושי סרוקי בוקי הולי כי כחי"ק בחשו רבינו כותב יותר ולאשנר
 לאמרם ואסור סערלס אוץ שמעיץ ולא דעות על עלו שלא ריריםד-ע

ואכמ"ל

 שרהמרמר ו"ל מערנאתא סרור"ק ששמע רכינו פר וט תקכ"דסיטן
 שגי כיו"ט ישראל בארץ כשד" ועגמ"נ גדךל רדעת חלישה לושדף

 ]נשיא ניסן ב ביום גס וכו ר יר של דלז נוסח אמר הבעו תקליחטיטן
 או"ח נסיק בסוס כעת לנרפס בכה"ק דצ"ל בתשו שם בתוחב יששכקשכס

 וצוער יגויס רחוזד של ברזד"ק מאמעים בני מאמעים אס לאשרוצמ"ח(
 מ"ע ק השד לזקמנו שדגיר מלדבלין דרבי ד"ר מרף" רגאת הכד"קלמרחוק
 שם שיסוד כגוי בה סובא זד שם ועל המשכר משבט שרוא יששכר בניכעל
 שרי קרא אשר למלוכד כמאמרו כדקדסתו שם נריר וכן יששכר בנימסרו

 ת ער כינר יה,מ בעל ה"נ טלאגצוט רד"ק בנו בדקדמת וכן עיישביששכר
 דור א"ר בדיר אבחנם לכיח למשפחותם והפליז כחיב ולא17ד שםהשפורש
 וט יאידז אד וכו פלוט מהשבט עבדך אס באם יום כשום אומד לא ע"כוכוים

 שקראכם פלשי סתלבט הנשיא שבוכוח אומר עם בכל וץ באוט( אם)בדרך
 נשא ב בעם גם אומד זעני )וכן וכר עלי נא יאירו דיוס דפרשרכרש(-ודך



 מזעפות עםהשסחתחח

 שבט גל נשיא זכות עלעו ירשפע רעאם בשארי שגס רריינו 'ששכקשנט

 וקרחיהם בזכרתם עלעו לדחק שכנרם ב די כל ז זב כלולים כולם כיתתו
 ודעי ל נאמרו ורדכחס כנ"ל לעצם כשאג חרו ינחו מעסעז ביזמו 'יםדבר
 ל עד זוטא פהחא בס ודנך ק עכתד הנ"ל נוסח קשר לא לאתרים שדלבזור

 קראת אחר ר ריר אומר רי לא ד"ר שלמר רשם מק כי שישמע דביאמסח
 דנדמ"ח רודאים ויח כספר ]חנפן ואכמ"ל מכותה שמרצת אק אבלדגעהא
 על לשכח טעם בדוהן 1"ל סרגליות 7 רז-א דרכ ברערת בדועזלהו םכלרוטל

 [ חזאים וצח בשם רספר קרא ש"ע מצזצז מרן 'ק שדגרטד

 על סברכק פסח כליל מ ח( ל )כיכות חעלומד מגי עי תקליטסיטן
 ש עף ראדמר ב"פפעטדישקא

 מיוד שפקפק- זי"ע דב-ח בעל דק מק כשם רגעו מפר תרמיזסיטן
 ואכמ"ל מלאכול למניס רוצר שדי בע"נעל

 ק דר במכתב ט( )ר ח"א אררן קרושת בס עח תרפ"דסיטן
 דדעות כל כנגר מכריע שדוא ד"ר דק ט הבעש נדג שכ"כ ש"עמקאמארנא

 ד"ע דנדבד דיבל בעל ודק ע ף טזלאכהחחב מיכל יחיאל מו"מ ומד"קוים

עץ-ש

 ס )בערמח דאלענא אבריק ד"ע דן בר משר ד סו הגרת תרד"דסימן

 כנעוויו רי אשר דש"ס( חי שדם ואטוי עד"ת משד יכוץ פע"חשרף

 דבעש"ט אשר תכר ועי"ש ט אות ח"ד ת בד כמיש מ"ע לבעש"טמלתמידי

 ל ואנס ע ד סרכוז במ"פ זאת  ושסענו תפקוק לו חרג

 -ט( ס"ק ט ם )סי תשהבד מדרכי בזד לדעתך ודפי תרקידטיולן

 בהינד אחר בנהור אבל בשר אחי בגבינר זר רכל מק"ג כמ"ז וב עפת"שהתל

 ומכיממ הלב סעודות על ז כרדם משמקוה בחג מבוך דמחמיר מאן אמירכר
 דצ".ש עלך לדזסיף דלא דבו חומדא גופא דדוא בית אח"כ בנמד לאכולעצמם
 ט אות דטור כהגדות ג ככנר הר סקרו סוףכשס"ד

 בס ראיות דשבועות כחג חלב מאכלי לאכול שלוהגיו רמנהג בעיקר]ורנר

 כש"ס דמבואר כית שדעלר עצרת( וערב ל"ד )סוף מ"ג דף כחילק חתםהורת

 זרך רטעטץם ולכל דוקא בשר לאכול מתוהמו טבחה יום דפ ומנצרתשם
 אח"כ כשר לאנבל בע"כ יצטרך חלב שבל אם וגם בצצרת בשרא נמילבוכל

 דלפיממילא
 דבו-

 למנוע טפי עדיף חלכא בתר בחרא לאכול שאסוד דוהר

 עזכועחז במס שב היכליר על ג"כ שדחפלא מישור באורח וע עהישרטיהנ

 ולפסוק דיטכ ודדחר קעוה לעשות "ש חלב מאנקי לאכול שרנצהגדנמנצרת

 ברכת כמכויך רוא זד דדלא בושר יאכל ומח"כ יחנך ולדמהן רמזתבברכת



תט רוספית עםהקטטות

 קפל"ד כס-ש ט כיו בשו לאכול דמוכרח כיק בשר לאכול מנה עלרמית
 בלא"ר דהראי בשר לאכיל עצמו כמכץ רף ז בררם כשמברך כ וא שםנופ
 טפי עויף ע"כ צרכך שאעד ככרכר קצה די ונס כרדפ"ו עריק מכרך דילא

 כלל חלב מאכלי בשבועוה יאכל ולא חים רמזרת ש כמ דוד דמנרנלבטל
עץ"ש

 מרן יביא רשבהעת כחג "לב מאכל לאכרל זר שמנרנ כיק אומןובגי
 פק"ד ו פ כלל בטנת ועי 'ד על יעבש אשו דוא ס הצ-ד ס כאו"ח אדוס

 לקים רבדי רכלכו כשם זר מנהג שרביא "א ק ס שם באו"ח יעקב חקובספרו
 דסק אהה שעד רק כרמהנת גבעד כ ואח כשר קדרם לאכול לרקל ישרסנוג

 בפחחע נם רמאכל נתעכל לאכול תאב רוא ריום חצ עד בהמלרשמארכץ
 על לסמוך רשתו לנו אץ כי אם תער ע-ש שימו לחצרו "4 אך שעותמשש
 וכס-ש גכינר אכילת כין שעחע רוש לרמיתן ולא חחלר בשר לאכולדנלכו
 אכל כשר ואח"כ אביגד החלד אוכלין רק הצ"ד סי סוף ח באו נ גורבשיכר
 נבק דאעו בהנו נבער דאכילת רכנרנלמנחו

 חלב מאכלי אחת סעורד דשבועות כחג שאוכלץ נההגין רבים שמעודתער
 מקת אץ רזר למנרנ ונם רזר ביום כלל בשר אוכלץואין

 ברבו-
 רפוסקים

 דמשמעהו ותלבד ר%פענ
 מרבו-

 שרכיא כנו ואת אוחו פרק סוף ן חול ס רש
 בשר ואכילת טבוח ום דוא עצרת דיום ס רש טדבוי רמשמע חיםרחורח
 אפגים ביד תס"ש בשר לאכול דמחתכ ט י משאד ט-ע לא הנד אדם כלאצל
 אוד המחוט לא דמם דף כיצד דש-ס מרביי דא" ודביק א סי וישלמל

 פרקים דבר שכהב ר דך עחובות רזןס מדבה ומביא ו"ט משמחתלממנע
 פ"ר סי ארי בשאגת בי אמה רן ש עיי בכימות לרהיטה דנילין ריבעונד
 באטד לאכול רהיוב דר לא ט"מ טר*ת דוא בנמרץ ט ו דשמחת דחףרעלר
 כ וא באחכוה עי"ש ממנו עערגד וגמר לו כראה דשמחד לעשות רקדוקא
 סי שמ"א חם חלב מאכרן לאכול יכול חלב ממאכלי עתד נהגר דאםהל

 חיוב אק מ"מ שמחד ביד דכויה אע-ג דכע"ט לרדוף שב ט"ו ס"קוויצ"ו
 פ"ר בישיש מכושר רגר אמנם עי"ש קטם שכדמיק בעק רק בשרלאכול

 דוא ירט שסחת דדא בבשר אלא ושמחד דרק פשיטא כ' ת-ל שכהכיצד
 אלא משר אכילת ס~~ משמח טוב לכ בו לדיוה סעהרד נקרא %אדסעודד
 הקב-ס שם ליחל בס-א וע וכר שלמיס כשר אוכלץ רי קיים שברם-קשבוסו
 עי"ש כ-ופט בשר לאכול בא"א דרף רהשכיס כשט כעצמו רמ"א שכסקינ

חעמ-
 לכפ,לר מציד רז  חיזביח מעוד רר ילא זא"ז שחדק ומץ דט"א

 דקדנס דנאק ארמו"ר מפי ששמעחו כליא ריפא כד סקוס ידםהברחר
 חשו כעל וצל"ש פצ(צזרשכבד"ג
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 דומפרת עםדשממות

 שאינם שיש שמעוה וךנד רוקא ברנר בשר ביו-ט לאכול שצריך אלאמשמחין
 בסעודתם אוכלים שגלילך שרכסן ט יו לנבור בשר ביום מלאכול למנוערוצים
 יוצאת שבזד באמדם בשר מאכלי רק אוכלץ שהו-ח ובסעורת חלב מאכלירק
 ט"ו סי שם ארי כשאגח כי ראם ד לפעג יהבן לא זד מנהג גם אמנם ע לב חי

 כליל אכל ט ז על שחרק בסעודת רק כשמחד ת מד חשב ראק שםמבואר
 רק ת מד השצחר רף לא י"ס שלראשת

 מדרכני
 לדקל מקום יש ש עיי

 ולשמח לענגו הלילד סעודות לקים ויכול רוקא בשר לאכול וב ח אק סו,ננ
 שם ט חקכ ס תשופד כשערי רנד אמנם מרס שנדנד מאכלים כשארא"ע
 ט יו של יראשתד כלילר דגם ד סק 1 וקם סי א דם מדברי דכיא כסעי
 לאכול מצוד דף כלילד גם ראטור ולפי עי"ש מדאוריתא שמתך דחיוכרר
 רוקאכשר

 נ]ע
 נכי

 ע נ דקדקכם ומאכופו מרבווד שקבלהי דמגוג ותר לפג
 פה בלא רבא מקדושא כשעה דחפלד אחר ומכף כעצרת חלב ימאנלילאכול
 רותר שעד כערך וממתרץ אחרתר ברבד ומברנין ארעי סעודת בדרךרק

 כבשר שחריה מעודתואוכלי!
 את לחצרן שצריך רק לכ"ע כזר יוצאין ריי

 לפענ"ד דמוכחר רמנרג וזרו ל כנ רטונים שכף מדגביני דסעורר קורס 1שיג
 ען לכ ח י יוצאוכור

 דעוכד שדצדיק דדיכא בסופו א( ל אות )מד"ק ת בד תי תרם"זטיטן
 לדקל דמורד צ-ך יצער אם רתהגוחו כעמן המורר חכם עם מושמץד

 נ"ט אוה ד ח ובר"ת נאריכוח עי"ש ובו דאפשר מד בל לריתר לולמשיב
 ט ואב סי םובפג

 אביו עם רראשת כפעם כשיה רבעו ]וסיפר צ-ל בעצמו רי"העטור
 שם לשאר אביו שברצק ודבין ררגיש ד"ר שלטד שם כעל מק וקש ציקעל
 פעם בכל כן הבעו ודג ודלאר ומאז חוצך רבעו יצא וע"כ לבדו מדזמן

 ואכמ"ל( ונ"ל אביו עםכשרתך

 קודש בזרע ועתן עכדיק ל צ  ענדכן כקרפור למעלי תרבתךסיטן
 כשליווחת כ17יו1קן דלעה?דדברים

 ע-
 דכ"א ט-ב אחר עד בוימת מי"ז לנו

 מחשב ד17כיצות חג כי שבועוה של ד פסח על ד רגלים מד ט תו חגיום

ס י"ר"2י:::לי~י"נדנ " 1 %  

 וד"ר ותיכוה חםבועהת בפסה ש"ט שדם יהמ ב ב מר ודם רטוב גמעניריכרד
 לששק אלו ימש ב רב ג"כ הזרפנו ולעובד כר נגלים ע"ס שרםיר"ם

 ברם בתפארת חבץ עי"ש עחר יו-ס שדם יסרם רכ-ב כמו חו"קולתמחר
 ע"ז שכהב ביך תשמחר מילד מכבודך או-ץ תאיר ער"כ רמצי-פ()לכק



 אח דוספות עםרשמיות

 הכבמחד נגילר ואז משמחד לעה"ק ד~1 דימוים כטךתדפכו בקודשלדרכו
 אררן מו"ר לדר"ק אררן בחילרוה רנתן ש עת ימיט ב רב באלוב"ך

 על לנו יכשר אלידו כטרבוא ד א ירי מים א שרב פנחס פר ז"ל רמזיטאמ
 אי"ד בדם ראמרו בחמת ז כ די ס ריו ודחחלת טעמם ימים כדלםמעהח
 שבחשדי וכמו טובים ימים כולו ידי באב ימים ררטית כתם דברים וכפרדלל
 רום שמחד ימ ירי דללו מים ד כך ת ש רוא "ת רט רוס רחג ים ת טדם
 בין מאמו ע ד מכלאדב ק להגד לצדיק כצבי ן יצ נ ע גדול ט יו דדט

 יימ רללו ם שריס ז"ל דצד"קים ביד רוא שקבלי י"ב ובאוה כ באוהדמצרים
 כ ג שרם צ שמע עד ר סר תשוי ריסי רקרושים ם ריס שגר ימד דמצהסכין

 בין רימ 'ום כל לקשר דצורך כדי ב ט עד כהמוז "ז מן כן כמו מים בכ
 פדו דמכוק ונטרי דימי ביומודמצרים

 בז-
 תסחר טמע רזר ודדכר לימודקו

 במררש"א עוד מפויש שדדבר ודעיר ע"כ רבוהידם מן רק מדע כעלי כלבכד
 דוא לסיגו כשם עוד ש רעיי אתתא דבי סבי גב בסוף דבכורוה ק פבח"א
 ח בם רוא שכן ישופכו כנ' כעלהגר-ק

 ו2רמ"הסימן
 )ת-

 דלבחט בשם אן י ס"ק ז ]משב ד הקג סי פס"ג
 ש עח א ירעהירמ שב ב שואות סי בשע"ת הציי לברך שיש רוא

 תו אסרס ל' 'ק'ו דבקדפסתן

 א פ לחלוחך( תפש בלב כהלם שבו אמנם אם )בפזמק תרופטסיטן
 11,צי בעל וכש בג" כעל רקרוקךם אבוהר' של דדכם ור רנה כזד רבינואמר
 פרדם החדרו כולם שבו אסאם אם רללו חנכת לאמר שדגיעו בעת ע ףבעד
 יעדר בעם זאת אומר ד,4"ץ טרם רלא לאמד לדם ואדשו ושאלו שטבורלנגד

 שובו הא נא טפש כלב כולם שבו כי ש ית לכבות ובוחן ריווה למנייקדהבד
 וקבלך ומשעים רצתות ס רחטא לכל העדבר כחרטך שלזמר בהשוכד עתרלכם

 ואמד ר עכר ובו 1 ח קרקרים דובר גרי לבל ש ת לצברי רעתיד עלגמורך
 שו מד אנחנו יפל נפלא ורגש נכת רוח לב שעד באותו אז משפיעוכקורשתם

 ברוחץ בעוננם לדחפלל ש"ץ לדיוה מדכרח עי גם בעודפי אמנם כוחעוומי

 דובר ח"ו אדי רלא אכלם ולא אכחד שלא וראו דביטו שיכם גאלךאבהה
 שבהם ב' ו לפג לומה ת"ש חעלזסות דעדע עינ לנגד 'כק ועלאשקרים
 ם שבשם באתנו לכתנו תשא רלז רצק כעת תחשוד דפקו שלימיבוה4ובד

 הבר שלימך בוזשהכד ש יה מלכוהי עול עליתלקבל

 בנץ כעשו ילכו ער"כ בא ם חבלי בעירא עה חבה ועת על יצ"טמיטן

 וגר האדק מ17ד אח ד' צודבסוער



 חופפות עםדרמות בה

 כטס מובא ור )ורא קוא ל צ קרא 1 לפג דביאו כ "ח תש"זטיטן
 מכח ניל דוא כי כר"ד קרא לאכול שהר ע ף מקאריץ פנחס ר מור 'קרד

 דהקררה ודוא בפנים קר ודוא רחסדים ומעורר ם ריס כח מניע שרואדלכנר
 אחרי מיד דבש עם תפוחים לאגול ל"ד בליל תדגין ע"כ( רז-ניןודמיינת
 עה )ס5עךק( לפת )קרהט( קרא זול פאפירש למדר"ם צ ,ע זכושקידוש

 ד( מ )ברכות העלומד דמג

 סי א )ח שם בסנח"א תמנו דחקיעות בק ר ריר בעמו תשכ"דסיטן
 תערוכוה מפר מלאמרו למנוע שיש דטעמ אלא דפסק שאעו כהבע"ר(

 כשם ש מ ב"ב ס-ק תק"ץ סי דמטד כקצר באריכות בזד )רצירשמות
 ש( עח ק קד ומדרים ש אמדר"ם

 פ ובוש"ב ( ח אוה ום ר קפוטת )מאמר השעכר בבז' עה תשך"וסיטן
 לסשפס ם מאה וכמאמד כ"ב( )אות דסליחות מאמר הטשכר ובשערדאבנו
 עה"ש ב"ו()אות

 מ"ר זח"ג ז"ל דין אען אלעס פעגצטער אלע מאכן אדף תשם"םסימן

 )יערת צלותרת לקכלא דישראל לקכלירת פורחן פחחק כמד יומאבדדוא
 ל( ז מרגליות ז רויאדרם

 כל לאמורת ל ז רכים נכנס דמפווי יומא דמעלי כטיא וכשס"טסיטן
 אצטות )בדלכומ שסק ל ז דקיהם ם דרטב ואמר קדשו פיו אח ופתחנדוי
 ארוך שדחתן ראד סלצןיש צר אותר לרפאוה הייכ 12חלחד כאשדפי"ד(
 ודהלך כתומד חווק מגרשך רריני או וכו לר ואמר לרפואד ררבד ממתהפסיד
 שיו דוב פשוט ודבר עכ"ל ארץ דרך מטני כ! לעשות רפף ואין לושומעק
 תקבל וכשלר חלילד אם אפילו שבשמים אנץנו שם מקרר מגיד לב רדצבזר
 אתר רוץ ודרצוצד דשבה.ד ישראל כגסת חמתך על דסקטריגימ דבריבל

 לא דהמב"ם דברי חק=ם ובודאך כולר דירדר כל את מקף0 רעך דרחמןאבהר
 חבוקים הסו ואת  מבכל ובפוט רקשים ובמוסעו בחלעו גם מניך מעללגרודנו

 ז"ל רכש ולמורי טגדהי ל ז קלייך דוד רבי דהנוד דגאק )סש בךודמך"
 ברזט ומנשח תה"ל כסלו ט"ו ביום נלביע ספד וקויאת ארתם ביתכעמח"ס

 ל"ד( אוח יר"ע טיץ "5 וגבייתם( בוזלקת דרדרםדר

 לרז" רידוד כגליון הגיד ז.ל דד"ת כעל דבש )כדג"ד( השנשבסיטן
 זיל שכוט לרר דשדש שתל עטה כמגדת רגע במשנ"ח שכ"ד ז"לשבזן
 הט"ב ז"ל אשר לד"ר יבטידוד יצחק בטנהתוק

 רובם מתועבים דמר אשר מאי דכאיט אודזגים החית תשס"דמיטן



תג דוספות עםהשפטות

 לדהרא כלענק מו"ל( ש ג " א מג" באהבות )ע" עלידם לביך אץכבולם
 ע ף משינאיף דק ר אהמו וכשם ( ע סי )ה-כ במנח"א עיי ל לחו אאפה-וה

 כשם ק"ר אות רב ינהג מאמר ב11ע עוד )ועי לדחרא שלא מאורשדחמיר
 ק דגר אדמו"ר על א ח ת דעיד ר( חרס )שנת ולפיות ול כקחבץ הנןרב"ח(
 לשתוחם ריר ולא כוסות ד על הן לו שלחו א שפע יע ת"ס דבריבעל

 נדפסים מפויס )אבל ד עב מועט רבר וק דדי אף וצו מהראע ראיןמטעם
 באר רנפלא במסר בארובד וראד ( כת" א כגח )בחשר לדושא( חשש שוסאק

 איעבאך ~יב שלוס תם לדגאע [ ק ט צ ]בדף קז,פימ סדר עליצחק
 רושלים מ ז-ל)פעסטעו(

 שע- )עי ערבוה וב רדסיס ג לקח הגעו תשס"חסיפן
 מאס מא

 כד"ת דצה באמצע ודדסיס פהבמאל וא מיסץ א רי רערכות ל"ז( אוהקרבא
 צ"ב אות וחלק

 עד הו מודחס אתקעו חסל אשת אחר מ חור בשכת תשקיעסימן

 מזמור לאחר ראחשפידן אמר וביום ראהשפעק סדר כ ואח ברדד לסעיףאירין
 לרסוכד א בליל כשנכנס אלא אמר לא ר רירלדרר

 כדאר לכרן א שכח אולי רטרור בשלהב אטר פע-א תשע"וסימן

 מצוח לשם בד תכוץ שנית כרח שיאכל בזד לחקן שיכול בהחלד אכילתוכעת
 ל( ז לדהיד"א רדגל בנכסחת )חף"ספד

 עודרני ממעסקים( רסעלוה שיר ד ע למטר ר )בהג תשתנאסיטן
 סי שפמם ]עיי כערר-ת מ שרם שאומיים דטעם כי כצ"ל טשאפראןהגדת
 )בספוי וכן דאוה"ל סידרת ובכל ח הופע כשעד"כ פז ותבע[וגש-ט

 זר רטעם ולפי ש עה רקומים מן לחם ומצוד מיד רארז"ל בשו"ערמניצים(

 ל ואכמ לרס"ר שייכות לואץ

 מדיום "ג ליום רקרכנות מסת סדר כ כזד נידרשים ונשתרטסיפון
 ראשתר פעם תדפס מסודר ד-ע יששכר ר"מ מסח עפץ ורקפותודרשנות

 כשוח ספר-ם( הכסר ח ובערם מפרעמיסלא זיל קנאלער מרור"ח רר"חש"י
 ויקתים קצת עם הרס-ח עעח במתקאטש נדפס נבן כמ"פ תדפסתרליא
 לעמס ריר בצרמ"ס ז-ל מנ=מעסט ריקים דגאת לעי תרפ"ב בשנתתסק-כ
 סדר רהספוה עם בבדוקלץ נרפס תשם"ו הכשצת במתקאטש( יד ריאשר

 ודופק רושענוה פ' קודש רבוי וקתסרסהמשפיהן

 לא סכור דליכא וראמעא חמנד( )דלבוה זהה אור דגל התשאגשטן
 עב-ל בחצבות משריקין אנו נין סעמא מאןירעבא



 הוספות עםדשמטותתיר

 דמנהג נחמד כ גן מ אוח ד )מרוירא שרד כתף ת" תת-גסימן
 דפוסקים לדעת גם בחנוכך ורסעודר רסיסי ס ש רחברד זאעו97ים מכקדלת
 בחנוכד אלו דרמעורוח א ררם וגם דם שמחר ריסי ל ורמדוש םדרסכ
 דרשות סעודת ואעם אז שדי רמזכח הנתת משוס ממפלא דם מצודסעודת
 שרם מסכתות ו ל רש"ס לסיום קגריס זמני מ ס מצוד סעודת לעשותםוא"צ
 לרומס דוא חנוכר מעלות חרקו יששכר כגג ש כס דחנוכד נרוח 1 לכנגר
 ש ועי וכי כגודע דתלמוד דוב פ סעהן תווך קק~רדד

 ד ע ד מ אות )ח"ב הורר דכדי בספר חק ד( )בת תתכ"דסימן
 חדש כזרר מפורש וכ"כ ו מררח ברגדות ש הגי ח נ דף אחרי בסדזוד"ק
 ז דויא דרם רערת ש ע"" איכר כבע"ד ב ק ליוויך דפוס איכרמדרש
 ז"ל( ותמרגל

 שם ן א אשר טמקוסות דם אשר לרבחורים אר רמנו תתכ"דסיסן
 כ( יד אבותם ככיח כשדם חשכתם על שהשגיתו נוצריםאלא

 שרו"ט( )מלברשי תתם"במישן
 ע-

 ששע מי מאמר המשכר כשעד
 של בטלית 9 ושו בסורים רבעו דהפלל גם ג פ סדק יוסף וביסוד ח, כ)אות
שבת

 נקרא שעז-ץ בית רשקל מחצית ברד ידצא וכו מעות תתם"גםיסן
 וכו רוא אך ת מהצ שריתר קדסתיוה סעעש מהצית שםעלי

 נקוד כן על שאמרו בעת מנחר כשעת אז כעש"ק וכשחל תתנ"דסיטן
 במחי "יץ ששו אתוגו

 כהלטת אער אפה אדם צורח כל  שעל לפע"ד במ"ש דחדק תתע"זטימן
 צדיקים צדינה בפפרו שדדמיס מדפיס מד ודועיש א רטט רוח ו עלשולט
 ומ"ג( סי )נימואו"ח בזר מלכיאל דברי שו"ת הר ארץוגאתי

 יכגסד שלא לודר שי= ס"ת ק ס א קפ )מ כד*ח ת5 תת"פמיפן
 בשם ש עת ממש זקן נקרא משם דהחתע כלחי למטר ררחנו כוקףדפאוח
 עי"ש לסלקם יש דגנים מסוף יותך ארוכים כשדם דפיאהז וק ז"לראותי
 כ"כ( כס"ק שם עוד )המץ דיע יחזקאל דנדי בעל דר"חכשר

סיסן

 תתפ"-

 מקתל שכן ח"ב( בדה"א )כסוף פחד מפרוף חץ
 רבעו וגיפר כטררד ללמוד זדירו אבל עךי"ש ד"ע מקדושים ורבוענומאבותיו
 בעל מון זולגו בויתו כ-ד( סי כ זח משח"א דמחבא הגוראד רסעשרכענין
 סבתא רי הלדעתי דמדומה את מכיר שדי דרעית רמבדלת ד-ע שלמדשט



תטי דוספות עםדשמטות

 דבר רסהר א וככור כזח-ר יזרירו דלנזדר ומזדיר טררד כלי הורר סחרי~מי
ואכמ"ל

 שבר רמאור ל רחז שמבאר ( ט אות כ )ח כר"ח עוד ועץ ר?ו?פ"וסיכון
 רתורר כפנימיות ומאמץ שלומד מ' על קא' דע'קר תו לטוטבמחדרו
 יכו וצו ת בדשי לדביקות כלימודיו זכר ואז כהורד טמתים אשרוסודרה

 ריעו וגו ד צוד אשר רדכר זר כ עד מטות פ ריש דכלר וכאגרא שעה
 לדם עראטרו נלא ש ית לעבודתן דרך אחד לדם ש14רד כוו ד"ת לרםתתאמרו
 כאיילות ש דוח יכו ש ת לעבודתן דרך מזר לרם יצא לא אשר חריפותדברי

 ד שלום באות עח מעוברת כשאשתו קוואטער לענק וזוזק"חסיבון
 ט ת עטור ם רושל וכדפוס ן ת עמוד ןכשוקל

 גס כסף של מחט כמו לדם ע"ש מורטם ערש כמר ומתקרבסימן
 אות בזר עי וכו בכשר דבק דוא אם דגקכ דרך דערלד כעור וטשמשץוארוך
 ד רפ עמהרשלום

 ס ע ררגרות )בהוך נחמדים כדברים ועף ל צ לשם תתקכ"דטימן
 אלי אומרים די אל כשמזוררה פעם ומבכל מעשר מאמהי שדביא ( לפדבש
 ש עח לטוב וכורדיביא

 א על שם לקרוח שמותר ז( כ סי ד )ח א כמנח תף תתקכ"טסימן
 נקרא אשר רשם כות רשי ן עג שם ביאר יכן דקבורר קורס רוא ביד"ץששל"ת
 קודם של"ח אשר א על שם לקרות שלא הבעו מקפיר די )גם עיי"שדאדס
 לקרתן יש ם נוהג אשר דאחר ורשם אחר שם כצירוף רק קערחמשים

 )עח בראשתר דגוסף שט לקדוח יש לגדדל א שם מוסיטע אם וכןלראשתד

 עת'הב( ד ובוש ו תתקע ס' ועח כ( ע א קפ דף אברדםילקוט

 זמם כ"ט אם ות שץ שמירק מ על רתק תתקמעטסן
 י-ק שעו ,"סב ז ע עמר ח"ו שית שי' אש" לשםשא

 המתח עוצ ר" זע(( יששכר מי נתל טז"ק )מז תתקמבסיטן
 ~מעלר - צ"ל חמש שלמטר רגליך צ"מ ר כ גברו ח"ד די ת רםדארה"ל
 פ"כ סי' בשים הה" ד אוה ד מדדירא בד"ת עי ש תמתח בענץ צ"מארבע
 הצל"ש פנחס פ חבקם הבב"ס התקג.ר סי ע= שלום כדיות ושת ת-ורמ"ד
ריטב.

 מר מותות כשהקנר ל"א( אות )כלשלהי סופו-ם קול בס תתקסאוטיטן
 עו"ש תו ז"ל יד-ה כעל רזדתו וכן לקבעם בעצמו לצלך שיתלטוב



 שטפות עםהשטפותתטו

 כלב אמתך לו קףרי ע"ג( אוה ו )ח מירד בדבר חי תתקעקעסיטן
 ב )ח תודד בדבף ע" דדע עק ובענין - ש ע וכרכהו דצדיק בתפלתשלם
 עי"ש( ל ז אות 1 הה א עאוח

 בעת דלר בעת כביד"ח אלא אמרו לא רחמים מלא א המזקצ"גסימן
 זד קדיש כמסח דנדיגו )ולא ם הדמכ כטסח דוסיות עם יקדיש אמדןדלף

 ח( רם עמוד מ דג צדיקים זכרק מאמד עי בזד ראייתי כס-ש פעםכשום

 )וכבר כקרמים את לקבור צויך אס רכננו אח פעיא שאלוד תתר"וטיסן

 ואצל לקבור דלכר עפיי צ א פשוטים כאנשים כי  ודה"ב רקכורד( נעזרד*
 ז צ סי ד ע שאלר עמק בשו-ה מצאתו רב ימן )אחר שאם ב הנו כמוצויצים
 ובו רפפו-ס אצל מונח אשר דעך שיקבר מרר-ש לכנו בחלום בא שהנו-כשב

 ר כ פרק רעות שפור מאמר במעביי המי עב-ר דעך מצא נפלאוכדרך
 פכירת אחר כי אז רבויו וסיפר ע""ש( ]אבר[ ד רנת ויר שלוםובמשטרת

 דך"ק דודו מצא ע ד שלמד שם כעל דקזקית
 דרמטי

 א שת מסטתזוב ד"ר
 ב ור דשן ונגע דקיק על חנשיט מנק דורו ולקח -טובעו

 כסידור כ ג כחב רללו לשתות ב הנר ר( )ברג תתרי"דטיטן
 דל מדופק כנידר וכן דסידר( כמנף )ע-ש ל ז שכיו לדריר בלידר לדאהז
 דשבהוה מאטרי יששכר בבני חגיי ויל אשר לרר בסידר דתן ע"ב()צ"ב
 ש עץ ל.א( ס"ק ש"ח )סי דמדגוח לכל כמאסף עוד הס א( אות ג)מאמד

 מערבי כחול אצל דסהפללים מאלו נחתר רעתו די לא תתרט"זסיטן
 דעתו ומלה ר"ט כשבתות ונפרט עשרד( )שמתר חובר של קציצותתפלוה

 מר זטן על לאה"ק הכואו פ-א וק ילך לא דוא כי לאד-ק נסעטרם
 עידיק מירזשלימ דחפרדוחו טרם פעוד תוהי

 רבעו יתהחנו אם שרן ששמוהודם בג-א נ לשק ונרנרס"דסינון
 ע"זרקפיר

-91( 
 אחים כ ובדבר בס.( עדר הגה"ש ח"ד נ"ו ס"ק ביעת

 אכוד"ק בשט רעעו ואמר נ"ר( ס"ק קט-ז )סי ברד-ת עה אהיח כשנשאו

 י"ג( ס" ג )ח מנחיא בשו"ת ועיי לדההוק ריוידושלא

 וע"ז כלל ודכלד החוק 'תראו שלא מעשר ושעף רחסידים כשתגדיעיק
משצת

 קשו-
 ורצו )ממשפחתם 'וצם א חוץ נשאר ופ-א חתתתם ער רחיהת

 עיז דסכים ולא ע"ז רקשיד ורבונו קרוכע אצל שם ושהגדל לשוונולהביאו
 עוד )וכמבואר רעןר כעותר ג"כ דרד ושלרלאשר

 בסער-
 נודל מוסר

 כזר( נזדרו שלא באם רילרמנמטולוה



 זת הוספות עםהשרות

 דרכי בצל רברבן של כוד'ק ובמכתב לסטר( )ביג"ר תתרט"זסימן
 יום על שרקפידן ד"ר דקדושט מאבסת מקחבלני רנר בזד"ל כ דיעתשוכר

 דלילד בהחלת אחר רחופר תרי כ ע נשואין לעשות שלא בהרויה ד גא
 רס"ל במכתב עכד"ק לחרדת וא"ו ככר ודוא 1ב1 בערב צד"כ אחרדשו

 לעמוד מהי לרבעו דנשאלו דב" ע-ב( ק )דף אברדם ילקוט בסב4
 מעל-ע דחופר לעמוד תסיד מצוד אז ( א יום אפי או מיה ב )כמפת"חרחופר
 עיטש שלנו רמהלד רחשבק מכפימאוחר

 כצעיף רכן'ר לכסית רמחוהמם עם דחוע דלך רחופר קודםג(

 וכר אח רוי אמידת לאחר דחוע שבר זכוכית של רכוסד4

 רחוץ נגד א"ע לדעסיד דרכו די קידושק שמדר תת י?תרנ"דטיטן
 עי וכר שער בגילף נשים שם יש אחי רברבר ולוסר מסמוך פסו מולממש

 ג סיט ע"ד סיכנסאו"ח

 רק יגע קולא ראסשר מר כל לודר לרודות דרכו רי גרך חופתבצנין
 "נ( ס"ק ר קצ )סי ד"ת עח באצבע ולאבטבעות

 שלאחר ראשתר כשנר לצז-קים לנסוצ מוהר אם העזרנ"פסימן
 ר( )אוח ח"ד תמרד דכוי דארךנשואק

 מ"ש ( ג סעיף י )סי דעור שלחן עי אלמנר ורקון ע"ר תתר"םסימן
 רבונוכופם

 מקרוב חדשים אהגר מצוח רמאדאן ר ע "רתם לחשו תקפ"טסימן
 בטעמט זד נרבע לדאייך ועד עיר"ק לירושלים נם רמכתר את והביאיכחו

 חהם ברבוי ד"ע מצאגז רכשכב.נ ר ארוס רב. זעת על אסגור לאצימוקים
 לגלות שלא טוב יוהר שבזר שם כ ואדרבא רדבר טעם כ ולא בזרראוסר
 תבנן מלכי ומאן רמלך אחרץ דכא וסי רללר רפסק בקצרר לכתות רקרטעס
 מדמצות דמכתוח אלו כולם אסרו אשד זצ"ל דתורד שרי הצדיקים עולםגאתן
 נתע ר כמראת מי וכל וכר וכר ישראל לבית מוועא בס' הוטחבהידםכנדפס
 לעשות עידיק ירושלים בהימכי ובפרס עוטי חנד מאז מרם נזדר כמדאיכלבבו
ף יחדששרול טשת" ה%ם ם% ת"י לרע ללמוד ענלו מבצו אשר כזו חישרפירצד ח  ברר גומר מ"כ גפש נוהי הגבהתם רק ונחזרו פר מר"ת 

 אלו תשמעו בימיו אפרם ינן זצ"ל געי אסוי בעל ראביד והגאל סיער
 ]א"ר שליט"א מסאכטשוכ רהב חמסת רחורר שר הנאק רדיד דקן רורדככר

ע-
 מירף חבטי עה-קק תקל"1-ל"ז וט" ושע"כ סי ח"ב או"ח גזר אבני שו"ת



 הוספדת עםהשמצותתיח

 תתודאי רם קדושים משראל ( )בו ריבוים יפרסמו דכרזו סורב לאאתו
 מראנו מחמצת משדו מכל נצולנו ור חלילך זו ועד בפ מלדכנס לנפשםתדרו

 ישראל זקיף דרים נמדוס רס"לים כבנץ תחדנד נינו רע ישועות קרוננפלאות
'רם

דבו-
 מס'ני ענחנר דוערד כנח דכוהכ

 שפירגד הירשצבי
 ז"ל 'ל רוד ר דרבי של מפע שמע כי סיפר ל ז מרגלתח דיא"זארב
 כופר "ווארשא נ כבידכ בחפלד שעמד אחרי תפליו את שחיל,)בעת

 ועות פ גררסע ארינבוייעען וחמה מ12ת מאווין וי ל בזד שאמרדעיקד(
 רושלים"גרן

 נחוצות אזהרותקצות
 בשבת פסח ערב שחי זובשנה

 מיק סםמרביע
 רקיק סיופיך ץ מרפ ונצ"מ - סמהכדת )%1רג,( נלסון גחי

 !ד"נ( פ4 פכ מעיט ~" שוץס ישג "צמ - ט' נ*מ מעי ~נפרט - סזסיפסמירא,ת

 מצור סעורת בשאר או מסכתא מיום ועל ד כעם יתענו רבכוריפא(
 לאכולרשאים

 כל כאמורת שכטלור כברכך כדת רחמץ את כויקק עש"ק ז ליום "זדב(
 בוחסירא

 מבעד שדזא בזמן דלילד בדיקת של דחמץ את מבערץ עש"ק ר כיוםג(
 כל לומר ואץ מעוט 55 במ 9 דינער דרתנו דועך וותר של פסה ערנבכל

חמירא

 תצוח אחר 4 מאלב תיגער עד בעש"ק הוא וו כשנד דחטץ מבירת זנכןק
 "מץ עם הלוק זלק2א ולקנות למכוו אק חמק מכירת אחר הרלאד ומאזריוס
 דנוור זמן עד יקנד חמץ שאר או ש"ק לכבוד חלש לקמת שצו-ך מי כןיל
  פסח כע"כ כסר כבוקר כעש"ק רהמץ למכור יחמירו )הרמדקזקים 'יחרולא

 שרט(בשאר

 לאקשק קעעל כגו( מקמח דנעהצד מאכל שום ץ  שבת על לחוסל איןד(
 וכיוצאפערןויל



יט רופפות עםדשספות

 תן כשבת לדבק של" תם מצוד של שמורד מצה וו בהזבח לטלטל שלאו(
 רסדר לליל שודויךמד

 של מדמצות בין שבה של מחלד נען שבת קורם חלד לרפריש ליזררז(
 וראופיס ור בחפ"ק לאכלס אסה- חץ מרחמץ חלד לרפשה אפכח אם כיפסח

 זד בעש"ק חלד ליקח הדוי לש"ק דחמץ למכורשאופיס

 לדסדר שצו-ך מלח רם ולעשרת רוריצ ולצלות ודגךצד רחרוסת לרכקח(
 כשלם והביצר שהד ע ע מלח ודמי רחרוסה יעשר אד שכח ואם ש מערכל

 כלילד תיכף ושכלוא בשלם או הסח א ביוםכאכלם

 מבזקר מעוט 55 עט 8 שעד עד דוא זו בשכת "מז אכילת זמן סוףט(

 גד,לד נתחר אחר ששר שלישנת סוודרי(
 שמתפללי

 בשר רק 1 תיגר
 שיברך דר=נו לשנים דסעח-ר יחלק בבוקר שגם וטוב וכיוצא פ'רוה או םוחג

 תכרך משנר לחס על ויבצע ידיו יטול ושוב שעד רביע ערך ך,טדרכדמ"ע
 אכילד איסור זמן על ח"ז יעביד שלא עצמו לדקדיס ימדר וקברמ"ז

 רצניעם חמץ של רבלים ויקנח דמפד עעו שחרית סעודת אתאכל אחריא(
 או כבאושט או במסלח ישראל יכבר ם עכו אק ואם עכו"ם ע ע ת רברנבד

 מעט שיח בקעות טוי לא אשר מחמץ דבוק קצת שאר ואםבצרצר

 ךעאד אשור זמן קודם ס לעכו יוע פת ככיחו שיי אם'כ(

 בעם פ בע שחומשםחטייא

 ראשק טוב כיום גם לאכלר אסודר פסח ערב בשבח קעחלכ דחלביד(
 שנהלכד תרום ו-רט ב ביום לשהוחד מותר ט דיו א ביים שיתלבד)ודחלכ
 אסור ע"כ כטלטיל אפילו אטורד ריי"ט ב ביום כין דיחס א ביום גיןדחלכ
 ויו"ט( ב יום לצרך כיום בו דיקט א נןומ שוחלבר רהלבלדוכיל

 מקודם פ"א בד בישל אם זולת חדשד בבלי לבשל אסיר כיו"ט דודסו(
 חלת לבשל אסור חדשד חרס ככלי ביו"ט לבולל ושרעד מי הזאת כשנרהעד
 ש"ט קריש בשהפ"ק סרס בר הץמם או נכשלאס

 דפנה שנה יפי ופסח חפץ גיהקתדיני
 שם אתל שפעמים רחנות רכן בידו ופון לפעמים שם שדולך מרתףא(
 נייקדצדיך



 דורות עםדשפמותתג

 ירפקיר לבטל שין הלבו 1 פ ךדא הבלבו בפד יבטל רבזיקד "חדח
 בו שמרבו שמבין כלשק גם דביסךל לומר נכף נאמת לו רוע שאעירחמץ

 עפ" ידי מכירר השטר כמדגת ובן לת"ח שאלד עץ וק לדגעיל שלאג(
 בדבר ם בקיא שאינם י ע המץ מכירת שטר ם שכותב דמכשלד רבד כית"ח

 איך כנרפסים ממירר כשטד וגם מניוד דשנו כורכת בענית רןעסדועד"ק
 ושריבד דקתד רנכף עם לדוצדג איך מבירד כענעי ודן רטופס אתלמלאת

 יראד דגל חשש ודוא אלו רעים נטוכ נרם שבק עצמת על וחהשכימ מטוע
 לעשוה ר לדוך כאגו ע"כ דפסת אחר על גט דחמץ על חשש הש מצאוכל
 תורד של כדת שמים חרא רכק ת"ח אצל רק רטזפס למלאות או מכיררשטר

 לכסות ם שכנ מכמר בחנף טשאלענט ררבד שמשימים מקום לרזרירר(
 )שטאדץ( סר כב דקליהכל

 יפר לרו"ח דרכדוב קהרס שנד כבל הודרו רברבי קודם דופק ר לדםד(
 דשחיטד בית לדבדב שלא או צעק דם בו רכק ישאר שלא רשחיטד ביתיפר

 חכם שאלת יעשרובדיעבד

 בדמות דרבד לו שיש )ומ חמץ לרם ליוק מכיור מדג לא בברכותת
 צ( לדכד שאלד לשאוליבא

 עשאו מי בבירור יודע אק אם בפסח לשתות שקתים רהן את-ות חדדוז(

 נוה בי ב1ד לנכשל 1 ח נקל כי ו ח חמץ ה"ש חשש ושרחבת בו יחישלא
 רשע בלא לסוהר מסותר וקד מידכנמכרים

 רק למכור תדרו נ"ר של בשקים דאכילד מירי שמוכסים ות דחנ בעלח(

 לפסח כשעשו נ"ר שלכשקים

 כוי לנכוי דפסח קודם )דעפען( שמרים זע שאח- למכור שלא ליזדר 'שט(
 שמים ליקח שלא ליזדר יום דפסח לאחר תם דפסח לאחד מיד לוורידי

 בכל ]תם חירך של כדת דחמץ את דמוכר מגלילתנו מדפאנויק דק)דומען(
 כלי כרכשר קרוא ערדעו ממקום וק רעפען לופט "נהו שלא עדרודעעד
 כתב לדם שיש מאלו רק וכיוצא שרף ין חמהצים רבוים כסארי איסורחפוש
 אח שמדכוים שקו לסמוך ראר אשר רשם מרבכת או אב"ד מררכהעודד
 בכל אפי זד תלת איסור שומן כרם שמערבק ח12ש ואץ וערד של כדתרחמץ
 מדם[ ליקח אץרעתר

 דנ והנשו מד בלוה בפסח לישראל ין שום דוררוןורייזער ישכרו שלאי(
 לגח למכרז אסור נסך אפ" בשפיררטוס דוף מחבוש כעצמם נאמנים שלוחםאו

 רחשש ענק לפי ש"לד עץ בלודבפסח



תבא דוטפדת עםדשפטות

 דוס אם מסח כערב הנוחר פת דעכתם חספחהר לעבדו ליחן אסוריא(
 צורכו מכדי ותר יאפד שלא ש ומב איסורו זמן אחר עךאכלוררבד

 מעוה לדט וק ל מוהר רק חמץ איסור ~מן אחר ושפחתו עכרו עבורעוץ2אר כז-
 ישראל כבית אכלו שלא הכלצל לאכול לעצמם "סקשיגנז

 מיו-ט ש ומכ דיאט כ יום על ויו"ט א ביום לשחוט או לבשל אסוריב(
 ל'זדר יש כ ע לחבירו ט מיו אפי לרכין אסור מלאכך שאינו דבר ואפילחול
 ב יום ליל לצורך ו-וסט א ביזם מצוד מצות אפי מצות או ן י לרביאשלא

 ט דיו ב יום לצורך דיו"ט א ברום דאכילד אחר רקערות לררה, אסוריג(

 חול לצורך דאכילד אחר מסה של אחרק טוב ביום ומב"ש בפסחאפילו

 טוב ברכת ו על וחבא יתעםולדשומע

 ק לפ עת"ר אחרי במתקאטש
 שפירא הירשצבי




