
  הזקן רבינו של הראשון הסדור
 ב"סי תמח 'סי ר"שוע

 יכתוב ,הכל לדברי גמורה מכירה שתהיה ,חמץ במכירת הדעות כל ידי לצאת בלבו גע 'ה יראת אשר איש כל אך
  .כוסח הכתוב בסידור מכירה השטר

  ו"תפז ס' ר סי"שוע
  .זמן חירותו זכר ליציאת מצרים את יום טוב מקרא קודש הזה, בקצת מדיות אומרים את יום חג המצות הזה

  ח"ב ס"לוח ברכת הנהנין פי
  .)כוסח שכתוב בסידור(ארבעה צריכים להודות ולברך ברכת הגומל 

  ל"מהרי ק"כתי ציצית 'הל הזקן ר"אדמו סדור
  .צריך להזהיר לשים העושות ציצית: ואחר כך מתחיל כאן, כדפס עד גמירא

   קידוש לשלש רגלים–ר הזמן "סדור אדמו
זמן [זמן חרותו , ואת יום מקרא קדש הזה, הזה] רת החגשמיי עצ| חג הסכות   |השבועות חג[ חג המצות יוםאת 

  .מצרים ליציאת זכר מקרא קדש ]זמן שמחתו| זמן שמחתו | מתן תורתו 

  רגלים לשלש קידוש – קמא מהדורא סדור
 עצרת יישמ יום את :עצרת לשמיי ,שמחתיו מןז הזה הסוכות חג :בסוכות ,תורתיו מתן זמן הזה השבועות חג
  .מצרים ליציאת זכר קדש מקרא שמחתיו זמן הזה החג

  מו אגרת הזקן ר"אדמו קודש אגרות
 המתפללים המין על ולהזהיר לצוות ,עמו תכון ידי אף ,שלום הבאת ,רבה למצוה רצויה כוותו ת"שמעכ מפי אך
 בשלום להיות ת"מעכ 'לכ עירו אשי לו שישמעו באם ,ה עשרהשמו אחר עד שאמר רוךמב התפלה סדר ישו שלא

  .וסחאות בשיוי איסור שום אין הדין שמן ... המין עם ובמישור

  ו"סט נח אגרת הזקן ר"אדמו קודש אגרות
 םמוסיפי או םלפעמי הקבלה י"שעפ רק ,אצלו התפלה עיקר וזהו ישראל כל שמתפללין הוסח מתפללין או הרי

  .שם הדרים ישראל כל כן םאומרי מדיות בהרבה כי ,חדשה דת זו ואין ,מתהלים ופסוקים םומזמורי תיבות

  התשיעית הטענה על במענה עד אגרת הזקן ר"אדמו קודש אגרות
 גם לומר והגים שאחו זאת ורק ,היהודים כלל של כתפילותיהם אופן באותו בדיוק והגות שהן ,שלו בתפילות

  .וחילופיהן אותיות בצירופי הקבלה תורת כווות י"שעפ לתפילה התוספות את

  תכז'ג אגרת י"ח ע"נ צ"מוהריי ר"אדמו קודש אגרות
  .ההין ברכות ... להדפסת שה מאה תמלאו זו בשה כי ותוכה – ארוכה שיחה – ה"תר כסלו ט"י ... ברשימותי

  רצג אגרת ב"ח ע"זי ר"אדמו קודש אגרות
 טעם מפרש ר כךואח ,חרותו זמן ם טוב מקרא קדשיו לויפ חג לו שיתן העין גודל בארמ בתחלה ש לומרי

  .למטה משך השי רא קדשומק ,מ"ליצי זכר שהוא רא קדשהמק

  16 'ע ד"תש השיחות 'ס
 כי ,הוסחא משיוי רשימות זה לפי עוד היו כראה אבל .ג"תקס בשקלאוו לראשוה דפס הזקן ר"אדמו סידור
  .שלהם בוסח להתפלל להחסידים מהממשלה רשיון יתן כבר ח"תק בשת

  )קסד 'ע הזקן ר"אדמו התולדות 'ס( ע"נ צ"מוהריי ר"אדמו ק"כ רשימת
 שכתבו מהם ,יד- בכתב החסידים בין הזקן רביו של התפילה וסח ]ב"תק שת[ ההיא בעת כבר התפשט כאמור

 וסח את כותבים היו הרוב ועל ,הזקן רביו לוסח יותר איםמת שהוא ,ה"השל של השמים שער בסידור השיויים
  .בהם מתפללים שהיו אשכז וסח הסדורים גליוות על הזקן רביו של התפילה

  ז"ס הכולל שער קדמתה
  .פעמים שי בקאפוסט בחייו ודפס ... בשקלאוו ג"תקס בשת בחייו הראשון פעם דפס הזה הסדור

  

  


