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הסכמות

 הצדיק הרה"ג נז"י מדן הרבנים זקן והדרו, הדור פארהסכמת
 יצ"ו. טשיבין אבדק"ק שליט"א רוידנפלד בעריש דובמה*ר

 תשכ"א תמוז כ*ח ירושלישב-ה,

 שמהאל* דברי "אלה מהספר קונטרסים לתדופה עלים עיני למרזנההי'
 ולתהילה לשבח "מפורסם הגאת הרב מאת למעשה הלכה תשובותהכולל
 קליינוורדיק. אבד"ק הי'ד זצ"ל רחנבוים סג"ל שמעלקא  שמהשלמו"ה

 ליטהב סג"ל פנחס ר' הנעלה הרה"ג המופלג לבנו טיבותאואחזיקנא
 החשוב הספר את להדפיס זה טוב דבר לבו רחש אהחר הי"ורהנבוים
הזה.
 באלו הרבה בהם לעיין אותי הסובבות הטרדות נתנני לא כי אםוהנה

 לדעת נוכחתי לראות שהספקתי ממה גם אבל לפני, היו חשרהקונטרסים
 בסברות הנידונה ההלכה את ומלבן ומברר הולך בתשובותיו המחבר הרבכי

 רבנן. שבחוהו וכבר למטרה, וקולעים נעלה באופן הכל ובבקיזיתישרות
 על הספר את המעלה יחי' הנז"ל בנו עם תכון יזץ אף כי בזהואכפיל
 תורה של בעמלה העמלים אלו לפני לרצון יהי' בודאי אהער הדשס,מזבח
 להאדירה. תורהלהגדיל

 שלמה וישועה לגאולה ומצפה בברכה הכו*חכד'

 ווידענפעלד בערישדוב



 דקהל רב*ד שטייף יונתן מו*ה המפורסם הצדיק הגאון הרבהסכמת
 *. יע*א ברוקלין יראים דקהל אב*ד  עתה וכעת בודאפעסט,יראים

 לפ"ק תשי4ד סהרה מב*דע

 סנ*ל פנאס ר' הדב מפוארים בשמו נפלא, ובקיא חריף ת*ח נפשי, ידיד מכ'נתכבדתי
 מו*ה הקדחש הםשן הרב כבוד של בט עעריטץ, במדינת בגענף שליט*אראזענבוים
 נפלא מספר מיוהדים בעלים יע444 קליטושרזיין אבדק*ק זצוק*ל סג*ל שמעלקאשמהשל
 חידהשי כולל שמהשל* דברי *אלה יקרא בשם והספר זצה;"ל, הגאון אביו מר כבודשל
 וחידהשים ולמעשה להלכה תווובות כמה עם המפהשרה פששהתו ומבני ז*ל חביו ממרתורה
 זו דן דבר מלא ומצאתים במקצתן, כ"א עיהמזי לא פנאי ומאפס הש*ס, סוגיות כמהעל

 מטעמים יעשה שליט*א הרב ובנו ויהלום, נפך כספיר מאירים והדברים לאמיתה,הלכה
 הנפלא הספר על הסכמה ליתן הרבני ובעפזתטתו נפלאות, בהגהות ז*ל הנה*צ אביולכבוד
 נאמדים דברים שהמה עצמו על מעיד תוכם כי להסכמה צריך הספר אין אמנםהלזה,
 רשמתי בזה, ידי*נ רצון לעשות ודק רבנן, מלכי מן מלכים שולחן על להעלותןוראוים
 אמריק4( )במדינת יזףא ברוקלין פה בעה.ח דלזה למעלה. האמורות איליןמילין

 שטייףיובתן

 דבי חחגא שלם*א איזנשטט צבי מנהם מהד*ד המפורסם הבשזהסכמת
 יצ*ו. קראקא אבדק*ק ז*ל קורנהנר נאמיה יוסף מושר*ר הצדיק הגאוןנשהשה,

 ניו-יורק. תשי"ד, א, אור דר*ח ג'בעהך*ה,
 בנימוסין, מוכתר כמדדשו, האברך ש-ב ידיזץ לכבוד די בלי עד מרוגה וברכה רבשלף
 יקרת פינת שליט*שג רהנבוים ליטהן סג*ל פינחס הרה"ג "קח, זקניו טעם חשנון,חדוד
 שויי. גקי,בעיר
 המפורסם הבשץ הרב בן-דתי, אביך, כבוד של בכתי*ק עיהטזי נפשי, מחמד ש*ב,אהובי
 הצליל, קליץיווארדיץ אבדק-ק הי*ד, ליטהש-רחנבוים סג*ל שמעלקא שמואלר

 דאוריתא. שעשועי אמו לי והיה חורפי, בימי עוד הברתיואשד
 מטעמים חדיפת4נ ופלפלא למעשה, הלכה תשיבות, של נחמד אוצר בהם מצאתיוהנה
 אבא, דבית מן רפש דין זי*ע, הוזגריה ארץ גשני הרועים, אבירי בעקבות ינעם,לחיך
 ק*ה אבדק*ק זצ*ל סג*ל חהם משזעס מוהר*ר הנפלא והדרשן האדיר דמשין אביוהוא

 ובחיבודיו. בסשריו הטדעוהמדינה
 ל8ען אב, יכבד כבן חבםפג תעלומות לאור להוציא חיל אזרת כי לבי, שמח מאדומה

 מדדש4נ בבי שמעתת" ויבדרו שפתותיוידובבו
 ה', קדושת על נפשם שמטרו עלית, קדושי אבחזיך, על מעצבתך טחם ותמצאי, מיטב ימיך יאריבו הזה ובדבר לדיעיל, ומלמדך מורך אביך לכבד יצליח בידך הןחפץ
 ומעדיצך מוקירך אוה*נ ש*ב עמו. רצל חורתועל

 איזנשטט קמץ יחהשל ד' בלאאמו*ר צבימנהם
 תי"4 א% י ז"י 88ר*



חחץי

 מדבר נשבר בלב המחבר, בןהקדמת
 שבר עלי תרופה ימציא ; גבר יסבוןאל

 רבא, שמי' ויתקדש יתגדל בקרוביו חושך, ובורא אךר היוצר ריתעלה הבודאיתברך

 ז"4ה מארי אבא לנפש ציון להציג אבא, מץבח ברא חב, מבבד בן להיותשזיכני
 נפשו מסר  יתברך.  שמו לסדושת  ה' כהבח על עולה כקרבן ונלקח ימיו בדמישנספה
 לצדיקים, נפשות עושין ארן כי רצל תשרף. לה' כליל תמימה עולה להיות וטהרה.בקדדצה

 קדושים הני מרומים, לגנזי עלתה ונשטתם ממרף שמפם מנד לעשוות, בידי איןתם
 צבור אפרן השמימה. ועלתה מממתם פרחה קיה*ש על דמם ונשפך עצהרגווטהורים
 מזרח בארצות אש לשריפת עמדו "צראל, בית עקידה כשה הטמד כסא תחתוגנח

 גם הרשעה מלכות וגברה המציק חמת עלתה בטושד מדאינ באכזריחן נרצחואירופה,
 חסידי בזדון בהרגו ולחרפה. לביזה להרב להרג ישראל עם העטל תש*ד, בשנת הגרבאוץ
 באכזריות זקן על חסו היא נער על חמלו לא משומת, במיתות וטף נשים אנשיםעליון,
 על נפשי במר ואבכה חלליהם, על מעיי משץ חלליהם, על לבי לבי - לשעדה.שאין
 ונעשהה נהיתה לא כמוה אשר בחרב, שצפלו "שראל בית דעל הן עם על מולדתיאבדן
 הנוראות, ושעדורזת הפרעות גודל לספר יכול מי ; תבל פני על לגוי היה מחמ "צראללעם

 הטדאה. תציה תאניה גודל לתאך המלים למצוא יכאומי
 הצל "ארג המ גם ופרשיוו ישראל דכב צבי "בי מ"י נאאתמעק

 מצהינת ומפוארה, עליזה קרי' ום8מנה יקרה עדה קהלתו עם יהד גולים,ברחמם
 מאצת לפני הוסדה, ש מני בישראל. ואם עיר וסחשרים, חכמים מלאה עיר ויראה,בתורה
 קליימוארדיק קהל חץ; נצ"י רשמ יקו8, טזף מ"שה טובשממ
 יתפונ %ת ל %1שם נאך שמ ג**ם""דה עם יחח" ""שם ומ1סוטטיה

 כקש*ת זצוק*ל זקני אבי אדוני נףק רה רע, ושךדרב

 ראזענבוים ליטש סג*ל חיים מטזעס המכונה משהפוה*ר
 בק חחוא הטשב הארץ, ל ב טזע תאג, צהק טמי"ז, חהר גשןז?וק*ל

 דשו ופישיומע, ום"נ  ספףם כמה וחצר שטחה, םוז השזהנ ;א"*תמםךמ
 תרשישים מנזע קודש מהרדי יסודתו ברמה, נשקמתו הנהינ בכתובים. הם עודספרים,

 האדיר הגאון י בקודש למעלה עד מאירים, ולדרים ארץ עלי תורתם באגצחן כולםתמלים"
 עמים. לנס העומדים טשראג אחתר*ל יאוד א"תבעל



 ה 8 ד קהוע

 פורי אבי מקומו, למלצת הרבנות כסא בסאו על ועלה קם חיתו בחיים עודיאהריך
 ולשרת לעמוד *, עלע ידיו אעצ סהטה סמך כי ה' רוח מלא הי"ד, זצוק"לורבי

 בתוייתא זיב%א עד אביו. בחיי עוד הרבנות בכתר לשמש ועדה, קהל בראשבקודש
 אליבא שמעתתא לאסוקי ויגע טרח הפוגות מאין כימים, לילות שם באורייתא,עסק

 טרדות המון למרותדהלכתא.
 הכ~

 ולימוד גדולה קהלה צרכי 1 שכמו על עמוסות שהיו
 דרכי על העם להנהיג טרח רבן. בית של תינוקות על פקהעת היו עיניו ובפרטהישיבה.
 בעמדו הנפלאות בדרוטותיו מלכותו, שבט מוסר בשבט צדק במעגלי טהורה ויראההתורה

 שפתותיו לשרת, העומד גדול ככהן היה נהדר מה אמת קודש. עם ברחשיבמקהלות
 נפשות ועוררו בלבבות רושם ועשו בטן חדרי ירדו הנאות אמרותיו צוף נופת,מלאות

שומעיה4
 ובא ואליך אלי ויחשיך כל אל זדח אשר היום מאור על מאד ואתמה הימים ארכו לאאך

 כל והרס ה8בד בהלוגינו מחע עלה הארורים. הנצים מגרמאניא, מרחקים מארץהשודד
 בבית בארץ להקבר עפרם אל לשוב קדחצינו זכו לא גם כי לראהטונים, זכרון ואיןמחמדינו.
 מקום על ציון להציג בידינו ואין קבורתם, מקום על להשתטח לט ניתן ולאהחיים,

 קיי דן בהמלת סכטת אלפי מבין אבי, בית מכל לבדי שמוארתי אני קמתי כן עלקדושתם.
 גלמוד ועמדתי יצאתי, בית-המדרש מחובשי כמעט עשרים, כבן צעיר, ועודנינמלטתי,

 קהל וקבצתי החרב, אדי בית א% שבתי נפשי, במר שבתי ומשענה. משעןבלי
 - אבותי כסא על אותי והושיבו עדתי, קהל לי, הראו אבי בית אל וחיבתםהנשארת,
 לא רחהטי מלכותם שכתר הגם נ*ע. אשצתי שם שהתפללו במקום אחדות שניםושמשתי
 אבי ומבית וממולדתי מארצי והלכתי יצאתי ובגולה מצאתי לא לנפשי מרגועהלם.
 רעיוני להגשים יזכני מרום, לאל אקוה שהתמהמהתי, הגם חפצי. מחח אללהגיע

 קדושי. לארץלילות
 ואלקטה נא אלכה . לבי, אל אני אמרתי לנצח זצוק"ל אאמר*ך זכרון יעמודךלמען

 8בין לל*ה מארי אבא של יד מבתבי בנס הנשאר מהמעט בשבלים,כמלקט
 מומשובותיו ומאששאר שונים, וסוגיות ענינים על תורה חידושי ניצולים, כאודיםהשרופים
 ופוסקים בש*ס בקמיתו ורוב ; בתורה הגדולה ידו הקורא ירזמה מהם אהטרלהלכה,

 הגדול כאו הראה בפרט האדירים, התלפוד ים במי צלל כאשר האחרונים,ובתשובות
 מכבליה, אשה להתיר גאילתו כדי ומצא שטרח עגונה, היתר בענין הארוכהבתשובתו
 את הציתו כבר ארורים וידי הו,צעה, שפשטה שבזמן התורה על נפשו מסירת פהואזכיר
 תש*ד, בשנת היה ויקהל-פקודי פ' עש*ק אש, כמדורת עומדת כבר הגולה כל וכמעטהחש,

 זצ*ל דלברשסין ישעיה טהור"ד הרהגה"1 : ה"ה הונגרשג ארץ וגדולי גאוני ע"י להוראה שמך וכן'
 ליב 5רדכי מוהר"ר ווחונה*צ למלך, מעשה ס' בעל החטצעןאבדק"ק

 הינק~
 השחר אכוקיק חףל

 חומהאהר. אבדק"ק זצ*ל כהנא אימלך יו8ף מהור"ד והרהטה*צ מרדכי, לבהצי שו"ת ס'כעל



ווזוהקדפה

 שמורה מצה בענין גדולה תשובה וכתב בתורה ועסק יזץ נהה הלא רוחו, שקסה לאעוד
 חשרי8ה ההריגה לגיא משפחתו ואת אותו וחמסו רמסו עד תורה, כספר טייותוהיו
 להעמיד צית מהם ואבנה דרשותיו*, ורשמי בשה מעדה תורה חידושי בכתובים אתי ישוכן
 ולהעלותם מהם לדפוס לתרופה עלים הבאתי כן על נצחים, ולנצח דורים לדור וזכרושמו
 והוגיו. קוראיו בעיני חן וימצאו אמרותיו צוף ממעם יהמ תחשיה וחובבי ספר,על

 שמה חשר שמיא, בשמי דובבות יהיו חשפתותיו הטוורה לנש6תו רוח נחת בזהואעשה
 עולמים*, באהליך "אגורה צו:( )יבמות חז*ל מאמר בזה ויקוים ו מרומים לגנזי רוחושבה

 בשמי הלכה שיאמרו רצון יהי דוד אמר אלא עולמות, בשתי לגור לאדם לו אפשרוכי
 דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין *וחיכך שבאמר בקבר, דובבות שפתותיויהיו

 ישינים*.שפתי
 על שנקרא זצ*ל אאמ~ר שם על שמואל*, דברי *אלה י הספר שםוקראתי

 אבדק*ק זי*ע סעללעשער שמילקא רן כל בפי הנקרא הצדיק הבטן א*זשם

 ע*ה לאה מרת הצדקת הרבנית ורקרה, מורתי אמי שם בו רמזתי וגם יצ*ו,סעללעש
 ולילדיה לבעלה חייה והקד"8ה נפשה מסרה שסחה, הבנים אם הבית, עקרת שהיתההי*ד,
 צין קא במאי נשי הני חז*ל: מאמר בעצמה קיימה סבא. ישראל בדרך גדלתםאשר
 ימשש4 מי חיל אשת לתורוה בנייהו ומגדלי מדרזצא מבי דאתי עד לגוברייהודנטרי

 ולהקל כנפיה בצל לחסות בבית, אתה אהצר כל אען לוהל ותעצומחע עוז בכלדהצתדלה
 הקדחחה. ולעבודתו לתורה פנוי שיהיה כדי זצ*ל, אאמו*ר שכמי מעל והמשאהעומס
 על חילו לעולמה, עמה אתה הלכו אשר וילדיה, בעלה טוב עבור נפשה מסרה אונהבכל

 הטוב שמה ויזכר בעלה, מתורת שכרה שתטול היא בדין ובכן תש*ד, סיון בי*במוקדה
 הטוירה. נפשו ציתעל

  הטהורות אמותיכם 1 ואחיותי אחי נטרפות, אכזר בידי הרמת הגוז*ת הקו,נתרוקן
 היקרים ציון בני עליכם נהי, עליכם ואשא וקונן אתאונן ואני פורחותבאויר

 המופלג התשוב הבהור אחי : נחרת לעד לבי לוח על כי לנצח, פה שמכם יעמודוהיקרח4
 ראובן, כה*ר לבבי וצמיד אבותיו לב חמדת ורגיג, וחמיד צבי שמים ויהאתבתורה
 ההשובה תחותי פיגלי, מרת הטובים במעשיה שפרה והצמעה, המהילה "בתלה(8ץותי

 יניק החשוב ת8ץי סימא שרה מרת והנחמדה הנעימה ואהותי מאהטה מרתהמפוארת
 גרשרן* כמו*ה המוקד על עלה מצהת עול קבלת לפני מספר ימים לחינוך, שהגיעוחכים

 הבא. העולם להיי לברכה יעמודזכרונם
 לקירה לי תעמוד זכותם - צרורות תה"זה הורים בצרור תלינטה בטובנפשרתיכם

 להיות אבותי 1ום על שמי תעוף כדאי חשהיה לאורה, מגמתילהוציא

 לדפוס ועובדו הוכע איא בעצ18, הי*ד וצ*ל ז8טו*ר ע*י 2כתבו יא שבס8ר אגרה 5דברי הלקים*
 וצ"י. אחדיו שהוואוד כהבףיד בתזך שמצאתץ קירוה רשי1והע48י



הקי8הוזוי

 ש"פכים ישרים די *עםוד אתידא, יתוה שרי נדדמ ור", בדדד "ייאיג
 לקדחשים הגשמות ויחדד לאורים, הכהן המעד עדי הקאסין, שלשלת הכסףחבל

ושהורים.
 להרבות לחה על ודמעותי מיגג ירדו עיני עיני אמי, ב8בל יותר להשוריך היה הראו"ימן

 נשבד לבי אך וצדקתהע תומתה מדוב לטשר שבאיה להניד הקינה ולהריםהבכי
 זוהה הבית נתמלש נ*ע, הוריפ בבית ושקם טהיו שזנתיפ 1 "נרוני על בהעלותיבקרבי
 כנהץ. לאבל טה8כה דגע שמעט - הרכים השחיותי 88שי הילדים, מצהלת חשמחהותודה
 אתאבל דקה דממה ובקול חשתשתי, טוב אמרתי כן על לבי צער לבטא מכחילמעלה

 לי. מנהם ואהן שברי כים גדזל כיעייכם

 2 תראה עקדות השלה זכור מזבחות אלהאת

 מששט משפחתק חללי על ואבכה השה פר חרמ ים השי טעמי
 י ע*ה אמי מצד הן אבי םצד הן שמה. גדול ובישראל ביוזדה םזע ומפורסםתמיוחסת

 בולם כמעט בוחא. החזה ע4הגח14אזוששיפה"ב%י ם"י ףלםןי
 תעיט,אץפח תש*ה שנת ופרעות השמדות בימי ונשדפונהרגו
 לשא"ש אשל חומי נהאי מ * מ9~ייי למיה שוה ו מ"וה מהמם9אה

 עצחההג % תחת ששז של אשמאשףש, ש א הפחרמם כבים מיוח%ש

 אמי פח על דומ פי זחש ששז, 2י. ישחא חית מ מ אשק מנויאלה
 ק*עטודק שזיק חה צהק הי ויו הי חטד הי אפתי ועשן זשץא*עת ל" פעסל רבקה נות ושוה תפטה טטיה המקן התמת קנתקז

 אורה יומ8ו שממפ הגדול הבית הבית, עקרת בילה, צד על חיתה שלוה חיהמעטירוב
 משלו "שצתה לעת סמותה. וצדקניות לצ12עות תמזתיה תורזע לגדולי בניה גדלהותורזב
 1 קדחש לארש מפודסם צדיק לאיתו היתה בת 2 נורשה מה בפיתה ומת" האיורוה הץבה

הטין
 הגד~

 הגשץ אביו מהחם עמפלא סעללשש חבדק*ק שהיה זצהן*ל הץם פ2הס מו*ה
 ל "וה*ם(. צרור ס' בעל חנוק*ל סעללעשער שמעלקע רןדשטריד

 השרישפג הסידא רבוג גברא השי על אר"פה תהי אחפא קינה 2 ישראל חפדת בללמי
 ש אולו פגרסא שמיה מסק לא הילה, טמם העזה ברוהו הגה בתורה לו חפניםמלא

 ',ן ובטיצקג בקדחשה והעמיסה אחו ועלו רברגי, לאילני בניו נתגדלו בו התודזג אהלהיה
 העי[888 זצ*ל %ום נהום נ2,ןה כמו*ה הצדיק חמצו "דץם ח8*ז יוע דודי בבורה"ת



(טהקדסה

 ה5ר הא ק"5 ח45;תא
 ועח"

 טףה גראסווארד"ן קהל ל8"ש
 מצרארתששמ 1חל ז*ל בלום עמרם1ןהפת1שףרהמ5שםועשזפדר

 שמקת יבמת "מע ים ועו מאי יצ-י באיש* אמקק שערים**בית
 1אץ )בת ע*ה היהמרת

 זוף"
 בתורה, ומצהינים המופלגים בניהם בדם דמם תתערבו

 נסמכו שכבר ומהם בתודה תספלגים גדולים ומהוכמים, מושלמים אכרכים בשניםרכים
 עמרם, והמחצלם החשוב הבחור 1 הבחורים ה-ה, עיניהם ומחמד הוריהם פארלהורש28
 צבי, יהדדה מוה*ר ובקי חריף בתורה המשלג גרשון, מוה*ר 4מ1פלא ההצלםוהמת'
 מאיר מהו"ר וחרד הירא והםזר שמעלקא שמהשל מהףר והתמים ההסידהבחור
 ה' ראה הי*ד. ע*ה מאשה מרת המההלה הבתלה הגד~ה אהותם עם הי*ד. י-האריה

  הש4ק 1םיס משפחתו כל נהדגה כישמשחאייפתטנ

 בש*ס בק* הרזים, חכם לספור, אין בקוצר שבחיו  הדור, פשר הזכרו4 6א 9ל ןדי1ח9

 הנדי הגשוון הרב ונ*ל( אח*ז )חתז דודי כבוד בשערים, מדעהצפקיש
 הצדיק

 לפני עדד לעולמו שהלך אונגתאר, דק*ק רבא דיפ זצ*ל בלייא מאיך מו*הכש*ת
 היא הצדיק על הקב*ה וחס עמו, אל ונאסף ימיו בדמי נקטף קשראל, ערי את הןשוחת
 הצדקת הרבנית עגתו עיניו, מחמד כל על חמל דמא הצר בלע כששר משפחתו באכדןראה
 ףרחה לתורה בניה לגידול וריה ימי כל שהקד"שה זצ*ל( 1ש*ז )בת ע*ה פערלמרת
 מו*ר הה"ג וביראה בתורה מקומו ממלא ובמ היא, שלה בניה ותורת תורתו בעלה,חאמר

 י עירם שער באי %ל כנודע תורה וגדלי אמיתחם מינים שהיו 1 בניו יתר זצ*ל,גרשון
 אברהם ה"ג וה"ב אךיה, יךד84 הנ' וה*ב בנימין, שמהשל 1 ה10נים הבחהיםה*ה
 בעלה עם ע*ה פיךכשט מרת הנדולה אויתם עם גהשבי לעךלמם הלכו הי*ד, ע*הצבי
 מו*ההחסיד

 ישך4מי
 מאווה הענקיא, 2ייינדל, : בנותיה ףתר ע"ח הךפכשן דוד

 יכרתם. יעסוד  לעד דמם, תבסי אל ארץ ארץ בם*מ, םלם סוס מי*ה ע*הודבורה
 גדול בו שהכל איש 5שכהית חיש בארקח1 בלי דלא עיפרי האי על קינהיאשא

 ובמישור בו~לום הלימד, למד לימים, צעיר עוד בהרג מעשיו. בבל ותמיםבתורה
 זצ"ל( אא*ז לתתן דודי כבוד ה*ה במראיתו היה נחמד רואיו לבל היה א5וב עדתו,נהנ
 נחטף יצ*ו, ק א ד נ א מ דק*ק הרב חנשל מאיך אברהם כמו*ה הצדיק ועשיןהרב

 ע*ה לאה הךה מרת הרבנית הצדקת ווגתו עם בשריפה נידון להרימ2 הצבלבחנזריחן
 בדמי עוד שתם לספוד נמר4 י5" לי י4 הי*ה " ריש שעשועים ילדתעם

 מאי אשת תח"ו אאינדי פרת והצנועה אחשובה האשה מהה ה45שש סין מאיש המורה נתשש*5,,, תוגונ מלא ורוחי קרה שבר על שבר לקתן,וויהם
 אכרהם מוה"ר ופרישא חסידא האך בן שימה הר*ר ה*ה מרבום, ששרם הדא ת*8 "5דאגברא
 והיקרה ההשובה חששתו נ"י עסרם הר*ר וגוחש מלא הששרך, 58יף חקך ובצם ז441ק1ש"שצקי

5 האדסואך ופןת אפריו4ש העדי שו5שובי בראע דב "5שכר ו' אמזץ ארב בתהפ" מ  עע. 



הקדמהא

 פניו, תאיר חכמתו המדברים האש בגוברין גבר דחי בבוד לזברון פה נשאלנצח
 לפני עמו, לנס עומד היה המפורסם, הדרשן וביראה, בחכמה אבותיו מקוםממלא

 )נאסף טאליע דק*ק רב שהיה זצ*ל סג'ל ליב אריה מו*ה כהה"ג יתיצב,מלכים
 בתו לוקח וחתם זצ"ל קתד' דק*ק הגאון אא*ז כבוד אחי תרצ"ה( סיון ט' ע5יואל
 ימיו בדמי מאתנו בהלקח והוקדרנו נשברם משפחתנו. תפארת עטרת מאשה, שרהמ'

 היתה נפשו אשר זצ"ל אבי דמר בספרו עולם לזכרון אלה שורות יעמדו אלוקים,ארון
 מאשה שרה מרת הצ' הרבנית אשתו דודתי מיתת על ואקונן אתאתן וכן בנפשו.קשורה
 ל * ג ס מרדכי מו*ה הה*ג כראוי מקומו ממלא בנם מיתת ועל זצ"ל(, אא*ז )בתע*ה
 כ"ץ אהרן אברהם מו*ה הגדול הגאון הרב של חתנו שהיה זצ*ל ם י 1 ב נ ע ז א ר ש ט יל

 נהרגו כולן נעדרת, הרכים ילרטז 8ן פיגלי מ' הרבנית זוגתו וגם יע*א, מיטראאבדקה"י
 מה*ר החשוב הרב בנו, )אהשת כלתם אוישביץ בגזירת נאבדו ממשפחתו הי*ד. עמיבשבר
 נהרגה נ*י, ן י ב 1 ר ל 1 א ש ר' הרבני בת הי"ד טךיבה מ' החשובה האווה נ*י(גרשון
 ה"הועבתוטחמואשפה וארי-ה פנחס יעקב, יצחק חיים לרה:עם
 מ*ה ילההם עם קרתס זנ1ל שמ1אל מה*ר הרבף בעלה עם יחד דה אידלמ'

 ק הי*ד ילדיה עם הי*ד ע*ה שינדל מ' החשובה האשה בתוונן

 אשכלות איש רוח, יקר איש דודי : אבי מהיפחת בני תמיד, לזכרון לפני יעלורערד
 וישרים, טובים ומעשים במצוות ומופלא מופלג טובא, ובקי חריף חו"ש מעםמורם

 חששתו זצ*ל ראזענבוים ליטש סג*ל ליב אריה מרדכי מו*ה : בתורה לו ושםיד
 ם י 1 ב נ ע נ נ ע ט ל א 1 מ ש מו*ה המפר הנגיד בת ע"ה מאטעל מרת החשובההאשה
 והילד ךשינדל, בלך23ה הילדות ילדיהם, ושלשה ע"ה קהלתו ונכבדימחשובי

 הי*ד.אהרן
 למטה אהוב טהורה, ה' ויראת בתורה המופלג הרבני אבא, אחי דודי, אזנורכן

 מו"ה דיהודאי הכימא באמונה, צבור בצרכי עוסק מפואר, מגיד למעלה,וחביב
 חיך לבי על בהעלותי עיני ירדו מים פלגי זצ*ל, ראזענבוים ליטש סג"ל יהודהישראל
 קבורתו, את ח"ם ידע ה~א ובשביה, בצרה עמו אל ונאסף ברוסיא עבודה למחנההובל
א מאד לי נעמת - אחי עליך ליצר  אבדן על ואבכה אזכרה עת מים יזלו עפעפי : 
 חו*וו לתורה, עתים קבע מופלג, חכם תלמיד המפואר היקר הנגיד הרבני היקרדודי

 נודע הנגיד הרבני בן היים יצה9  מו"ה זצוק*ל, זפ*ז חתן ובמעלות, במדותמוכתר

 מ% סרת החשובה אשתו עם ג*י רוזנבוים סג*ל ליטש נרשון מה*ר החשוב הרב בש בחיםנשארו*
 הרבני ובעלה שתח" 5ערל פרת הצעידה ובתם ע"ה. קאוע סרדכי מה*ר החו*ב הטמד הרבני בתתח"

 אושאי. הידיהם דושולס דודר'
 עם בחיים נשארה הי*ד, טניראדהזה פריוסן צבי ר' המשואר הנניד כת בילה יוטא 5ף החשובה איתו'י

 5אי. גוטטן יהורה ר' אשת שתח"י פימי ו5ף צ"י קא0שנר יוסף אברהם ר' ש"ב אשת סרים 5ףבעתיה



ו% ה מ ד קה

 ע*ה, דבורה מרת הצדקת זוגתו עם זצ*ל הצניג יוסף שמחה מו*ה יתהלה, לשםבשערים

 ומסרה חצלימות, בתמימות ואם אב כיבוד מצות וקבלה קימה תבורך, באהלמנשים
- *. זה עלנפשה  לאביה שגמלה חסדה רוב עלי דודתי, זכרון אעלה באפי נשמתי עוד 
 ונדדה כימים לילות שמה והיא קשים, יסורים בסבלו האחרונים בימיו זצ*ל הגה*קאח*ז
 הבתולה ילדיהם, ועם בעלה עם נאבדה יסוריו, מעליו ולהקל להחלימו מעיניהשינה

 הי*ד. יוסף שמחה והיניק הרצקע ונג18צלי גרשון החשוב והב' שרה, מ'המהוללה
 ע*ה מורתי אמי הורי גם מסביב, מגור כיער ניכף כי אבכה, כהצפחתי בעד נפשובנור

 אמי מצד זקני אבותי זכרון לבי, על בהעלותי השביעני, וראהצ לענה בחרי,גדע
 מורתי אמי משפחת מצד גם אבותי בו הלכו דרך תמרורים, אשים ציונים, חשציבהע*ה

 בתודה תמיד עסק מפורסם, וחסיד נגיד אביו, בית מכל נכבד היה וקצין גבירעהי"ד.
 הרבני אא*ז צדיקים, באמתת כאלתים לו וחסון רבנן מוקיר חסדים, וגמילותועבודה
 ר' מגזע סאליווא, מק*ק זצ*ל בירנבוים סגל רארבן מו*ה בן שמדאל מו"ההנעלה

 פתוח ביתו זצ"ל. איגר עקיבא ר' הגאון חתן זצ*ל ב"ר ר*ש של נינו זצ*ל. וואהל2יאול
 מרת הצדקת זקנתי, אמי זוגתו עם בעלז, חסידי מגדולי ותמים חסיד לעניים,לרוחה

 כהנא, אלימלך יוסף מהור*ר הגדול הגאון ורבי מורי אדוני ממשפחת כהנת ע*ה.פיגלי

 מהר-ר הנגיד הרבני : ובניו ימיה, כל חסדים לגמילות נודעה אעגוואר. דק*ק אב*דהרב
 - פחש משולם ר' הנכבד חהיבני אייזיק יצתק ר' היקר חהרבני גדול, ת*ח ע"ה,דרד
 אריה משה מה*ר המפואר הנגיד אשת רהל מרת היקרה האשה ; הי*ד אחיותיהם עםהי*ד

 היקרה האשה )בתם ע*ה. מ*מ איסר ישראל ר' הנודע החסיד הגביר בןמערמעלשטיין
 : וילדיהם ז*ל הי"ד עהרנפלד חצעיהו מהור*ר הרב אהצת ע*ה שפרינצה שרהמ'

א ע*ה( ברנה מ' ואחותה הי*ד ע*ה וראובןמירל-פיגלי  ב*ב, יהושע מיצר*ר ובנם 

 דבוק אח הדור, צדיקי של רגליהם בעפר התאבק חזסד צדקה עחצה רוח יקרא"ש
 הגאון זקני סבדת פולק, ע*ה מרים התשובה האשה זוגתו עם הי*ד, ע*ה לאמיושמן
 והבחור *י*. אריזיק ויצחק שמהשל , ילדיהם עם יחד נאבדו ז*ל, סיללישר 12מעלקאר'

 התויו*ט, מסהצפחת ז*ל, הלר זאב ר' הנגיד הרבני יזכר ונע הי"ד. בירנבוים משההיקר
 מינאידא( הרב של )אחותו החשובה האשה לטובה תזכר וכן ע"ה. זקנתי אמי שלבנה
 ע*ה, וזקנתי זקני בבית בית עקרת היתה היה ע~ה, פריעדלאנדער שרלמרת

 ינצור. לטוב לנו וזכותם יזכור, אותם דמים תרש ע*ה, זקנתי אטי שלב*א

 שנשאר היחיד לבנם ותגן תעמוד הקדו,1 וזכוהם הורי, ברכות על יגברו הצדיק הגאון אביהברכות*
 ג י צ % ה ס ח נ פ מוה"ר ההשוב -ךרי חבןבי ש"ב ה"ה השרתרש מביו עליו וף בהמלת וקפבחים,

 והילדה ג*י מרדכי חיים החכים הילד הלדיהם, תח" ל"חז מרת החשובה אשהו ש נמויורקגא
 תף.רבורה

 מלונרון. נ"י קצפר חחם מה*ר אשת שתי, טויבע,יבע מ' אחותה של שמה תזכר"
 במנשסטד. כעה פ*ב, -הד נ", נהפן אריה ר' הרב1 אשת ת", פימ-חי מ' בהם בהייט: נושארו'"



 ה 8 ד קהווא

 8ר הורי זקעו, אגותים היה משפתץע, רשש עטרת לצד פה 2א אציגה בכההשלת

 מאהיו הבתל הבאן וביד*ש בתורה מופלג המוימם הצגיד הרבני את בר*וחמי
 בצדקותיה המפורסמת האשה זומע עם  "מי שטרן הכהן אל" משה פמ*רכש"ת
 וב2תה ארה*ק לענח ובפרט לאביתים נתנה ופזד והסד צדקה שגמלה הטוביםומעשיה
 ויראה לתורה בניה חינוך על בעלה עם התד נפשה ומסרה המשרספת אכ8חה ברבביהה
 הגביר בת ע*ה פיעידע מרה זצ*ל קלוגער שלמה מרן האייר הבשון מטהעפושןסששתיה,
 בודעפעסס בעיר היה ביתם ז*ל, צבי שלמה מוה*ר פזרום בצדקת בשעדיםהמדע
 בלע*ה תל*י היום העומרים בניהם, גדלו עמל ברוב המת"רתה לך בששבחת
 בחייהם ראי עולמם - ותמימים ה' יראי אהובים כולם בישראל, ולתפאדתלמם

 בגולה הלכו כשששר וגם הקר; כבוד עזה באהבה שתם שטרים שהיו בניהם,בהצלחת
 שלשה על איב ביתם בם געקף. בעיר ונתישבו הג"מ עליהם ה' ובחמלתלבערגען-בעלהע

 כבוד לממהחו תיבל תש*ז שנת תפח י*ת בש*ט נפטר וגמ*ח. ועבודה תורה י עולםעמודי
 בנה בבית בכבוד בשבתה לאר*י שזכתה ע*ה הששתו בציריך. ההרדים של החיםבבית
 הרבה זכותם ב8 חשן ב2ה-יורש ומנ*ב תש"ץ ב' אדר ב' בש*ט נפטרה נ*י יתהמוה*ר
 בן בנם עיניהמנ טהמד אבדן על חובלה ורוחם לבם נשבר אך הי*ו. בהעשחתימ כלעל

 לכל איקתין לזיו היושי כליל והמדע, התורה בהכמת ההצלם חיוש חכמה, שקנהזקונים
 "ןראל גדו,י בישיבות תורה למד מרגליות, מפיק פה צמחעם, אתו יחדיו המדותחמדת

 שנספה הי*ד "ניי הכהן צבי ,שלמה מוה*ר הרב כש*ת והתרה התורה בנזרשעטרון
 דמם, תבסי אל ארץ - הי*ד ילדיו ג' עם נ"דא בארץ תש*ד סיון בכ*ז ישראל המוןעם

 4מרחצ2 יחקק לעד ובלבמ מנהשום תהיה שמיםובמעתי
 בהכיו רצל למדתי, ממנו תורתי רובי אהיר המחכהק רבי רבו, בכבוד אדםהייב

 בצמא ומימיו "יו על מים יצקתי למדתי, שנים הרמה בישיבתובתגדלתי,
 "שראי גדולי בין מדע ש18 התורה וור הגדדל הבשון רך2:י מךרי אדרני ה*השתיתי,
 א21גווחך דק*ק ור*ם "אנ*ד וצה*י כהנא אלימלך יסף טףה כקש*ת ורבנאטר2ש
 פהשת פה לרשום מהשחדע מצע קצר ובסהרה. בקדחשה קדי*א על דמו מששךיצ*ו,

 לבי חביו על וכבן נודעת בזה חיבתי רק כבודו, לפי להספיוע כדאי אני ושיןגדלתו
 בגחכרין גבר "נרון יבויך וכן בעדי. יגן זנצהו בקרבי, שפור לבצח זברתונקרעה,
 עניו הי צדיק הי זצ*ל ה2שץ אאמה*ק כ*ק של תצובהק חביב תלמיד וצסקים בש*סבקי
 גפ*ת בלמודי שחכנסני להוומל, למלמד למויה לי "יה הי"י' " שט מקיהמו*ר

 .אצהש משך חצרה אהצ שלמדתי היקר חבדי הפרת התלמוד, בים הנבתה הדרךתצרימ
 יודא מיכ(של רן מההר חו*ב מתצת ובמעלית במדוה מוכתר האויוב הצםץור ה*השנים

 גם8רו ושם יד פה להם עשיתי - חיה אבא של 2שמן תלמיד הי*ה ע*ה88טצדאער
 לצדון. עמו שמם יעמוד למש ההביב רבםשל
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 הברכה על יעמדוהשלו
 ורעננים דשניס וארוכיס טוביס לחייסויבדלו

 על לאל ואודה יושלם כעל גמח~ת כעל השב, לאל כפי את אפרחש ~בר אכלהטרמ

 הצילני אריות ומשני השרופים מבין הוציאני עמדי, חסדו שדפליא הטובגמחי
 ומפנינים מפז היקרה, זוגתי חתגון, יפה זיווג לפני הקרה בכר, דרך חהבתני בכר עליחסדו
 עליה, כפו יפרחם ה' תחי', שרה היה מרת מצאתי מאלף אשה וחסודה, בשה אשהיקרה,

 ת*י לאה הילדה יו*ח, לגדל יחד תזכה נא הח8יעה דחשם אנא יברכנה, ברכותובהשפע
 שיחי' שמעלקא שמואל הילד ובנים סבא, "8ראל ברוח טובים ולמעשיםלחופה
 יעלו נ*ע, הקדחשים אבותים בדדכי היכים להאותם נצם שיף, אל" משהוהייד
 זקנים לעטרת השלמים יראים חירה, וגדדלי מופלגים חכפים לתלמידי ומעלהמעלה

 כה*ר. אמן ובנעימים בטוב בנחת שנים, ועשרים מאה חשיבה זקנה עד - בניםבני

 רשמם על הצלהות, חשפע ברכות טל טלם, השמים יוריקו י ותהלה ברכה פידינצלא
 ותסד, צדקה רודף ההתדות, בע~ם המפורסם הגביר המפהשר, חמי מרכבוד

 וכבוד  עושר של הים שמים, ויראת תורה אהבת בהם שיש חיים ותסד, חן הייםימצא
 וחקר די אין וצדקותיו, זכיותיו רוב בזכות לטובה לבו פתפאלות כל השם שימלאחיים

 ולתהלה, לשם מעם מורם והיקר, דגעלה הרבני כבוד יקירא, גברא דהאי בשבחילספר

 ממשפחת מיץ, שטערן הכהן היים מוה*ר במעשיו ותמים חסיד ה' לדבר ותרדידא
 שנה שלושים זה כשבתו זצוק*ל. מבראד קלוגער ,8למה מרן האדירהגאון
 קהל המפוארה הקהילה ופרנסי מראשר המיוהד אחד היה בוהשפעסט הבירהבעיר
 מושבו מקום וסג~ת פאר וכעת דשם, ארטהאדטקסען היראים קהל ישורון,עדת

 לה' נאמן בית כולו, אומר כבוד היכלו ביתו, אל הנחני ה' הבירה.עי-יורק

 יפה בעין כחזיק חפנים, במלוא צדקה ותתן פיזר חסדים, וגמילת ולעבודהלתורה
 והצילם לתם צר בעת גדולים רבנים ההיה קדחשות, מוסדות וכל ישיבות תורותתלמוד
 ומאו פרנסתם, להם המציא לכשות ומשפהות גדדל, בכבוד צרכם בל סיפק המציק,מחמת

 דופקי לכל לרווחה פתוה ביתו אהיו. יפבה אהצר לכל צדקה להשפיע הפסיק לא עתהועד
 רבקה פרת וצדקת החשובה הששה היקרוג חמותי זוגתו בעזדת תצינה. באהבהדלתיו
 נאמן עזד תבורך, באהל מנשים ע*ה, פרידלענדר ששב מאר*ר התשוב הרבני בתתחי'

 עד לעדי ובנעימים, בגחת נפשם בטוב שיתעטצ רצון יהיה לביתה, והדר הודלבעלה,
 זוגתי שיחיוי דהיציהם יוצאר כל אצל ומא שוצר רוב ידאו יני21 ועשריםמאה

 תהלה, כל על ומרומם הנעלה היקר גיסי ובנם שיחיו ילדיע עם ת*יהיקרה

 בתורה מהטלם שלימה, באמובת ושלם ירא בתדידזג חימד ועניו,חסיד



הקדמהעזצ

 יחט מרת התשובה, זוגתו עם נ"י שטערן הכהן אברהם כטו*ה וטרם טוביםונמעשים
 היקר וגיסי נ*י, קלחן ,םלמה כמ*ה העולם בכל הטוב שמו טיע המרומם אלוף בתת*י

 היקרה ואשתו נ*י הכהן זאב מו*ה חו*ב ה2נון חריף סגולה מיחיזץ חד ונבון,משכיל
 טנדת הי*ד שטמפעל משה מה"ר וצדיק חסיד להאי בת ת*י שה2נה מרתהחשובה
 מעם מורם חששכולות איש המפורסם הגביר חתן זצוק*ל מבאבאוו הצדיקהאדמו*ר

 לתדון. הבירה בעיר ש" פרישודשסער יזעשעמה*ר
 נ"י( חמי מר )אהות דזדתי ש" משפהתנו בני ידידות שיר אזכיר יברכהילטרבה

 בשפע ברכותיו לאל, אוחילה ת'י יענטע מרת וחכמה השובה האצילה,האשה
 והיקרים ההשובים וניניה מנבדיה נחת רוב ותראה ונחת באח2ר תהי' רצשה עליפזר

 הגביר נר*ו, חותני כבוד אחי דודי, רזכר יאי. ובאהבה ויגיעה עמל ברוב אותםשגדלה
 טובי מזן שה" ו נר*ו הכהן אריה מו*ה המופלג הרבני חו*ש והיקר והנכבדהמרומם
 יוהת. עם נחת רוב יראו ת*י, הוהטובה זוגתו עם יצ*ו בבודאפעסט היראים דקהלהעיר
 הערץ נפתלי מו*ה ובמעלות במידות שלם הנכבד הנעלה הרבני היקר דודיוכע

 ש", יףח עם ת*י ההשובה וזוגתו בפעסט,  בעיר קה*י של הראשי מזכיר שהיה נ*י,הכהן

 ילדיהם עם * ההשובה וזומו נ*י הכהן יוסף מו*ה והצטע הנבבד הגגיד הדבניודודי
 טובוה ובמעלות במדות מה2לם רוח יקר איש וחסד צדקה רודף הרבני ודהץהי*ו

 ש". וי*ח ת*י היקרה זוגתו עם ברכות בשפע מבורך יה" נר*ו הכהן יונהמו*ה
 אבא אחי אבי, בית מכל לי הנשאר הפליטה יתר רעי, הה דודי זה חביב חחרחראחרת

 קילמה כפו"ה לבבי צמיד טהחיה, ויראה בתורה המופלג הרבני זצ*ל,מאיי
 נר*ו ם י 1 ב נ ע ו 8 ר ש ט י ל ל * ג סיוסף

- 

 שתי. היקרה דודתי זוגתו עם
 ,שהיוטת מדלדתי עיר קהלתי לבי, בכל ואברכה האלהים אל כפי את אפרח2וכצאתי

 וסופרים, חכמים מלאה עם רבתי וחסההג נאה קהילה עייזה קריהטשמ
 אהבה שתות בכל משפהתנו והוקירו הטהור לבבם ברנשי והבתם אהבתםשהשקהנו
 על והושיבו הכסף חבל דגהשיכו השחריו ש*ל אני אבי כבוד עליהם המליכו מאתוכבוד,
 - והנורא האיום הרעש השתרי מקומו, למלאית זצוק*ל ורבי מורי אבי אדוני ממלכתוכסא
 הרבנחן כתר ושמו המלוכה חז,יו ההריגה, מגיא טשמ2 מהנל אוד הפליטה, יתר חזרוכששד
 למען - עלי השפיעו בנים על אבות אהבת רק רשמ2י הולמתו לא בעניותי אשר רחמ2י,על
 לעולמי זדעי ווצלב מלבי ימה2 המא תמום שלא שלומי וברית ונאטנתי וחבתי אהבתיאות
 שמסרו קלייטהשרדיין, ארפהאדאקס יראים קהל הקדושה לקהלתם ושם יד פה אתן -עד

-
 משצה ודילדה שלשש תנים דומק הילד : ילדיח אבן פרי באבון מאההשביץ ההריבה ממא יהינצל זכו

 תר48ה, תמוז ככ4ט ששה י4ג בת שסרה ע*ה שעסל ההיה ובתם הי4ד תש"ד סיון בכ4ז2הרגו
 מהדש. כיהם כ*ה לביתווכו

 ההי. היל אהיה בואו עם יחד נשבוזז דף4ד, טישלבו"ם וומעוןמחח*4ר והחיי התטרם השמד בת הי*ד, ע*ה שערל מ' נעדריו, אשות חהצנועוע החשובה הראשוטע אשתו"



,וחהקדמה

 עדתי על בנהימה, ואקונן אעשה מר מספד ועברה, צרה ביום שמים שם וקדשונפשם
 אלו טובים לחיים ויבדלו - ארימה. נהי וקול חשהימה בשיחי אריד לשמה, נתנהאשר

 אלו וכן קליינוארדיין ק"ק בקהלתנו עוד שנמצאים אלו הן מאחמרים יהיוהנשארים,
 ברכות על יעלו ברכותי - תבל קצוי בכל שנתפזרו וזמי - הקדחסה לארצנו לעלותשזכו
 עדתם, בני בנפתט קשורים היו נפהבותיהם בחייהם אהמר הקדוומים, רבותיהם וזכותהורי,

 עולמים. לעולמי אחריהם ולזרעם להם תעמדנה - נפרדו לאובמותם
 טובות ומעלות במדות מוכתר בתוי*ש מופלג הדגול לידידי בזה אביע הרבתודתי

 בסידור לי וסייע ויגע שטרח 1 לנצח נר*ו סךפך-זךגמנחאן צבי דךד מו"ה הג'הרב
 ישרים דור לראות ויזכה הטוב פעלו ה' ישלם דצוק*ל, אמו*ר יד כתביוהעתקת

 סופר. בשבט מחסכיםיבורך
 החריף מופלג, ת"ח דשנשכולות איש היקר, אחיו לכבוד ותודה טובה מכיר הנניוכן
 יידסלים מיקייי נר"1 סופר זוסמאן המכונה אליעזר שמעון כמו*ה טובא,ובקי

 והרחבה נחת רוב יוסיף וכן ה' יתן הספר, ובהדפסת בעריכת לי ועזר שטרחתובב"א
 כיה"ר. אמן ראהחם על ברכותחמפע

 וגהשלי צורי ה' לפניך לבי והגיט פי אמרי לרצוןיה"

 הגאון מו"ר לא*א בן פנדןסהק' תשכ"א. אלול חדש -גענף
 ליטש שמעלקאשמואל
 הי*ד זצ*ל רוזנבויםסג*ל



 : המחבר בןאמר

 הי*ד זורל אאמו*ר מכתבי לציטה שנששךחזומר
 שבו. הסימנים סדר וכפי הש*ע חלקי ד' ל8יסודר
 תשוגה ה88ר בראש להציב לנבון מצאתי והלמרות

 יתדות על טררת השיתרם היפים בגצם טשכתבה11
 בשנת לשסח שדים בין הנאצים כני0ת עםהתשריה
תש*ד.
 מדת את ~זרות השבציח נ8שי גודל על זו תשובהתעיד

 עח שמצש ציבצר ולצחרכי להחהצה הע8וקההתמסרוהו
 תודה של בעופקף האלה הטדזפים בימים 71%בנששו
 עד הלהמצי אדיס : בעצפו קים ברורה. הלכהלהשיא
 חמ*י. ה-י נטיתי', לש מתורתרמאד



 ם י י ח ח ר וא
 אסימן

 עכףם ביד שמורותהיטין

 פקח" ויקדי עש"ק ו' ליום שרנץ.
 לפ*ק.הש*ד

 היטין הכין 4חד אישבקואלתי,
 שק לתוך ונתנןשמורות

 וחתם אחר שק בח~ך הכניס זהושק
 והעלהו חותמות בשש הזה השקאת

 הכפר, שופט אחד נכרי (ננללעיייה.
 בעלהה המשומר במקום אותם שםהה

 ליקח יזית אם שואל הוא ועתהההיא.
 לצאת שמורות למצות הללוהחיטין
 לילות בשני מצה חובת ידיבהן

 פסה. שלהראשונים

 הובאו ומשיב, השהשל שיטת טדעהנה
 ומצה, המץ  מערכת המד, בשדידבריו

 המה והן ח*י, תצת ה' אות יו"ד,סיסן
 קמא; מהד' ומשיב, שתי בשו*תשנאמרו
 תליתאה, במהדורא ונשננד פ*ז, סי' ג',חלק
 החיטין בענין קס*ז, סימן 4ף,חלק.

 גשמים, ריבוי בה שהיה בשנההמשרמרות
 ונמצאו הנשמרות היטין - קצתשנבדקו
 היו שלא עד במהתטה בעודןמבוקעות
 והיו א נבדקו ש וקצתן נגד4שערם

 קודם ונבדקו משומרת מצה לשםסשומדאת
 אך מבוקעות, קצת בהן גם הנמצאהפסח.

 דאינו הדאי הא : כתב נגדן ששיםשהיו
 וודאי שהתא בעי דמשומר משומר,נקרא
 מבוקעות היו אילו ספק שיש וכלסהצומר
 משומר מקרי לא זה אחר"כך,תתיבשו
 מציעא, בבא מקובצת, בשיטה מ*שוכעניין
 שכתוב דכל מפליז4ג הר*ש בשם ז',דף

 כל דעל מועיל, לא רוב אש הדאיעשירי
 כאן, הדין והחש עשירי. אינו הדאיפנים
 בעי המצות* את "ושמרתם דכתיבכיון

 ובמהד' באריכות. שם עיין וודאי.שימור
 י הלשון בזה כתב קפוב ס" ד', חלקתנתנא,
 שיהיה לעמין כי בתשובה, כתבתי"וכבר
 השימור כי מועיל, לא רוב אף משומדארא
 השיטה שכתב ובעין בבירור להיותצריך

 דעשירי ו', דף מצישב בבב4ומקובצת
 במקום שכן ומכל מחמל לא רוב ואףוודאי

 בבירור משומר שיהיה הקפידהדהתורה
 כל דעל ס*ס (צ רוב מועיל מה כןואם
 לעמין שם וסיים אינו*. מופומרפב.ים
 שמורות בחיטין ההיא, בוצאלההלכה
 מצומחות היטין הרבה בתובןשנמצא

 אותן לברור תקנה לעשות ודצוומבוקעות
 כן י'ועל : נקיות שישארו עדאהתהאחת

 כשרים מצות שיחכלו הדברטטב
 מהמשומר חוכלים משיושו מחמוץ,משומרים
 משומר אינו שמא ספק ויש קצירהבשעת



שמואל א ממןחו*ה דבריאלהי
 בשדי דבריו מיבאו שיק ומהר*םנלל4.
 חס שת י' סי' ומצה, חמץ מיחמד,
 דסתיב כיון ופהביב, השחשל לסברתהטכים

 שעל-פי-רוב אש המצות* את*חשמרתם
 מיזע ר מ 1 ש מ מקום מכל ל8יחש,ליכא

 מקרי.לא
 כזו שאלהיהנה

 נעש~
 ב*ערוגת הגאון

 סיש דוהש, אךרח חלקהבחסם*,
 קכ*ט בסיש השהשל שם חעבשקכ*טיק*ל

 ב', חלק חים*, "דבדי הבשע מרןדגרי
 כל על אם שבכררו, שתן להתידל*ט,
 שהיו בעוד החיטין לקצוד נזהרים היו8נים
 גמר קודם והינו ה5חובר, מןיונקות
 סי' הבחחם*, ב*ערוגת הם9ן והנהבישחי.
 ה*דברי דברי על לסט~ך שיש כתב,ק*ל,
 דכמה וסהפיב, השחשל בדבדי ומפלפלחיימ*
 הרמב*ן מדברי לדבריו רחריהשהביא

 דמהאי דחדמו, קמא 8רק ברישתשיימב*א
 נגעתי* שלא לי *ברי  שיאמר בעיעטעמא

 ספק אמויע ה* במוקדשין ט8אגבי
 דהא טהור, ספ"ע הרכים ברשותטומאה
 דאפילו הבא, שאני הטג הרבים רשותעזרה
 בעי הכי משום בהה פוסל הדעתהיסת
 שם(. מפלפל מפא )ובהא לי ברידוקא
 ל"ך סבירא לא כן דעל ברוד, דנושמהוכתב

 אמפיקא סמכינן דלא ולהריטב"אלהרמבץ
 הרא דהריעחזא היכא אלא דמיבים,ברשות
 הדיעותא דשין היסש אבל והשמירזעעל
 פש"י בהשי אושמרו כל השמירה,מצד
 מפקום המפש על חהשיע דלא לומר"ש
 מיומט מצד הריזמתא הוי דלא ,אהר

 לשמץ כן נימא אך אף מצי והכישמירתו.
 אם אשילו מצות, גבי דכת?ב.ושמרתם*

 דליכא היכא מקום מכל הנ*ל, סבראנתפס
 שפיר השמירה פחיתות מצדריומתא
 נטי חהכי בעלספב כמו הזזקה ארובסמכינן

 הבישול, גמר טרם התבהשה שקצרכל
 ועשה המחובר מן יניקה לה שה"זהבעוד
 שפיר מעיקג לשמירה דמצטרך מהכל

 חזיע דלא הנבררות, חיטין דהנךאמרינן
 אף משמהחן, היםין הן ריעהזא שוםבהו
 צד על חשש איזה בהן שיש פיעל

רהוו4
 לחץ יש ז"ל הבשן מסקנת לפיוהנה

 לשמור לנכרי  שנמפדו "היטיןבשיו
 בלא ההורף, ימי הסתיו ימי כלשוע
 על לומר "ש תמ - שבעולם השגתהשום
 אתזיקי כי אם מומללב שסירה דדייזה

 היי מקךם פכל מחדקי42 לאאיסורי
 דבעינן המצות*, את "חפמרתם תורהאמרה
 ומשיב, השהשל חנדברי הדאי פשחפרשףהיה
 לסברתו, ז*ל הבחים* ,ערוגת בעלשהסכים
 והריעותא השמירה גבי היא שההסרוןהיכא

 שם.היא
 המןן קאפר לא כאש ועדהללה בחיטי נמנש ריעותא חיזו לומרוחין
 רישתא דנמצאה היכא רק ופשיב,בשהשל
 בויטין גם לחחש שיש ומםילא חיםיןבקצת
 נטצאה שלח היכא אמנם מבוקעות,שאיע
 וזמז לחימןז. ניהחן למה רישתאשום

 הבדפם* *ערזגת סברת לפיאדרבא
 השםידה* טצד היא עיויעותאה"כא
 עאשפפ מפ 8ח הריעותא""י

 ב*שת שחוויחול הש4 ויימששר
 במא ושח במ"פא פןמ בל עלאפי
 שיקש יאש ימנ ושתט י זעפ "*עשא



יא י א ו מש 8 מטןש4ה דבריאלה

 השל "צמי חין מ 6ש חו שש*
 יהשד*, לאמרי בשו*ת שהביא נמו*צשל,

 מבל הפוסקים, בשם ע"ד, סימז שני,חלק
 נשיא ואיך בפק לא ספק מגדרמקום
 חיטין שהמניח *מר, "ש ובי ?מהצומר
 יוומים ועכףם בשק בעהייה בביחןשמורה2
 גביהם, על עומד שום בלי שםהצנסים

 עהה ממפ, דמרתתי עבדיו עכו*םהמא
 לזלף יוכלו הלא ששרווז, חיטיןנקרא
 נדהפדו שלא ואף שירצו, כפי מיםעליהם
 דלמה והקה, מכצח רק ב1הרזשי הוא כךעל
 אוצי דלא מה ריקוג פעולה לעשותלהו
 דרך וה דזרן לחז*ל, להו וקים כלללהו

 מצד הש דהריעותא היכא אמצם אדם,בני
 נקרא עלא בהדאי א8ריט שם וג ר י מ שה

 ומשיב* *שתא שו*ת וכפברתמשומד
שם.

 מהר*ם בשו*ת לדברי סמך מצאתידהנה
 שכתב קכ*וע סימן חיים, שרחערק,

 משומרות חיטין דבר על ששהע, אשרבדבר
 דמהכח כתם, השק על ונמצא קצירהמשעת

 עקו שכן העכברים, עליו דהפתיצובאר*
 ומסופק 1 משחרות חיטין שחר עלגם

 לשם אל מהיטין ליקה מותר אימעלהו
 איפ אפילו ולדעתי י חמזב מצוושמצות
 דביכת סימן עשך ש כתם, שום שםנמצא

 שיש במקום פבחים אם עליו,שהואזקצ
 הף לא הצי בלאו עכבריבג דש"משלהחש
 מי ש גשמים לי דמה משחפעם,בכח
 בטקום מוטתות ושזיטין שש דכפם'רמים,
 אינם ואם תל"פה אתר מפמים שילתהשש
 בכט וצי ל8 מים עליהם פלו אםיודעים
 לשחש לתהי ייש בששם נמי הגץש8ירש

 נקראים המא שימוד בכלל הוי לאעננרים,
 משומרוו4חיטין

 סימן שים נמצא לא הלא שם, םוהנה
 על ואף העכברים מהשתבת רושםאו
 נקרא לא שם, ושכיחא הואיל כןפי

 חמץ אוט ההיטק שבתדאי )אףמ,פומרות
 נקראחז שאינן אלא בפסח, לאכלןומותר

 שהעכףם דאפשר כאן נמי הכישמורות(,
 נמי נטע מים, עליו אאו יודעיםבלא
 בעשה שלא כפשש אמצם לכך, חשידאדלא
 דלא מסתבר נשמרו, לא בשוגג כזהדבר

 משומרות*נקרשן
 מדמי לא כאן דעד להשיב, שישהגם

 דעכברים הא שיק מהר*םהבשון
 משום גשמים, נפילת חשש שישלמקום

 לתחש כן גם "ש עכבדים דגבי להדדי,דדמי
 העכברים דדרך החיסץן עלשישתיפ
 הף לא הרי טע, כן שאין מהלהשתין,
 אדם בני דרך וכי עליו שיזלפ חוחששום
 אדם בני דרך דגם ליתא, הא אמנםלזלף.
 אדם של מפיו ציפרא שניתו תשפשרלירוק
 ד11 8ם והרי יודעים. בלא החיטיןעל

 אהר גשמים נפילת חשש במקוםחיטין
 לאכי, החיטק מותרות כן גםתלישה
 מקום ומכל חיסורא, סחזיקיעדלא
 אף באן, נמי הבי נקרשב לא ר מ 1 שמ

 חמץ, איקרי היא החיטיןדמותרחז

 פנים כל דעל הוי, לא וודחי ר ם 1מש
 ה.שהשל דביי ולפי בפק. לא ס5קמגדד
 חזש1 עם8 מהפומר. נקרא לא אוובוכהשיב*
 הללו שהחימין מאחר הסברשמ מצדנראה
 ח5רלו מז"יף,  שמירה בא* בעליההיו
 חיטין נקרזן לא עיב ב8כוון,שלח



 ל א ו מש 8 סשעחרה דבריאלה
 שני על יית טעמת, שם )עיין ה*הקמח
 היוצאק לאותן חפילו ראשתים,ל"ית
 ליקח מחמירין השינם הלז בקמח מצוהמצת
 לילות שני על קצירה משעת שמורהמצה

 דסגי הסוברים על סומכין אלארחושתים,
 דיש בידאי טחינה, משעתבשמירה
 דיש הואיל חע מקמח ליקח שלאלהתמיר

 ל*ח פנים כל על א-כ ספק, פנים כלעל

 דבקדשים ז*ל, הדמב*ן וכסברת ד מ 1 שמ
 והקפיזה בו פוסל הדעת דהיפחוטהדות
 פמאה ספק אף  שמירתה, עלראמנא
 הוי לא פנים כל דעל טמז4 הרביםבו,%ות

משומר.

 שיש האחרונים חידשו זה לפי נןואם
 ספק אף שמורה מצה דלעניקלומר,
 סהצומר. דל*ח בהצום מהני, לאספיקא
 וטהרות בקדשים דדוקא לחלק, דישוניה1

 לומר יש שפיר הדעת, בהיסחדנפמלו
 כל דעל סה%ום מוגי, לא ספיקא ספקדגם
 במצה אבל הדעת, מהיסח גרע לאפנים

 ספיקף4 ספק דמדגי *מר יש אכתישמורה
 להחמיר האחרונים הנו,מן פנים כל עלאבל
 הרי שם. עץין ספק. בכל שמידהלשרין
 דהמיעת בהדיז4 מהר*ש הבשוןשכתב

 ומ12יב* ה"שחשל בסברת להחמירזאהיזנים
 חתלא בת%חשרות. באיטע 9 פ מ ל בב

 ניתו לש אי מפק קן בן גם דידןבנידון
 רוק פנים כל עי או המי, החיטין עלמש

 יוזעים בלא בעלייה תכנפים וךוצ84יםמפי
 משומרות ההיטין היו שלא מתטזן,ובלח

 ההמיר מחר*ש המ%ן תם במכתן, כללצ
 שיק. ומהר*ם ומ19יב* ה*שהשלבסברת
 19ל לנידחע דידן נידון בין לחלק "שעוד

 ה-ה ו,ןם ידשר4, *אמריהשראן
 והלח בגורן, דגכרי שמה שבאבאקראי,
 פצהת קים משומרות ההיטיןהעח8ה

 הקיל לא ואה% המצות* את=ושמרתם
 אפשר אוך דידן, בנידץ אמנםבשמייתו,
 הללו החיטין דהץ*מר

 בכ~
 משומרודה

 ל% בידים מסרן אתע חיא;אם
 וע עשה אם אש 'אור%, על טצןשי%
 מצד לומר אפשר כן היעתו, אימצד

הסברא*
 מומשחץ המים* על וקול בקתאדסוע=ן

 אבדק-ק ז"ל, קוטנא ז%לוםמו"ה
 הםהרי4ק,עפיש דברי שהביאאייזענשטאט,

 יחשב ז48ם נסהפקתי, אשר : שכתבל*ט,
 דמאחר נראה לענ*ד דידך, גבי~יעבד
 הורגלו שהם כית ד, י מ ת  להתירופבשן
 בין לחלק שייך דלא לכתחחהע יחשבבבך

 שנעו%ה היכא אלא לדיעבדלכתחילה

 שאגו דברים "צ אז בעימש4באשיאי
 כן יעשה שלא דק בדיעבד לו8תירים
 אהרת פעם בן ששה היה חשםלכתהילה,
 להלק שקצ רחריה בדמות הריבדיעבז. אפ"י לו אצסרים עעיי% פשיסאלכתחילה
 בצלמצ בחקרחי בעשה שהדבר היבשבין

 9שידזן המא8תש- בוצמידהז, דבע2אתלה"נש
 באקראה רק היה יושר* *א4מריהתוישן
 הפעהיג השמירה עשא הוצ אולםבעלמא,
 ודו*ק. להתיר, יותר סברא"1



 בסימן

 להתעטת מי על שנפל,ס*ת

 תש*ב ומסעי מסות לסדר וצ*וג

 יע*גלשק*ק

 אהובי ל88ךר מלה פוב וצל,שלום
 המהיל הגאון הרבג*8י

 אברהם םו"ה 3חצ"ת ירו4שחו"ב
 פאנדאק דק"ק א5"ד נ"ימאיער

יע"ח.

 הגיעני באהבה הטוב שלמך חישתאחר
 טוב לא המקרה דבר חצלמכתבך,

 ווהיו שששתרי בקהילתכם, עשררעד*ל
 הממשלוג 8טעם עצ8רים שניבבית-הכםשת

 מיזץ שצשים שם הטתירו לש אםל8שש
 חוקי על-פי לחמצר אטור אשרדאכילוג
 שם מצשן המא השער ה~יקרהמדיבה
 משם השצשים עולכו אחד ארלםסשטניג
 הבימה על הצצא ליתקננסת אהד אישבא
 כי שס~, זמזד ושיקן פפר זששרומגעל

 ספיייתוהה שני הי הכימה שלבחשחיע
 הע חקודש בשרע מהום מאשם בישסומעג
 נתזששים ש1כווהי וכנוזשת קאגבצטתים
 סשר חוציאו דמיכלי, פידי אהריבימשולהן
 הניועהו הארץ על חעהשיך השאלוצשוא
 השעדה ט אלא חג יאה לא איעו אםצםשם,

-
 להתענות צריך אם פפקפק איך ח4זה'

 הם ומי ר*ל תודה ספר בזיוןמשום
 להתעטת.הצריכים

 אמרי בשם שמובא מה לרשצת היטבתהנה
 סמך ", פימן ווים, צרחא*ש,

 מידו ספר-תורה שנפל מי להתעטתגדל
 החצס' שהבישי דסוטה, הירחשלמי %רקל,

 בן- שמעת רבי ד*ה ב', ל*ז דףבסוטה
 בפ' התורה בפירחש חשרמב*ן 1מר,יוצדה

 לא-יקים אוצר *ארור 1 כ*ס )כ*ז, תבהשכי
 תורה יש וכי הזאת*, התורה דבריאת

 ושזזן זה : אימר אליקים בן ר"ש ?נופלת
 עשרט בבית-הכנסח( המתעסק)דוךעו
 שלא כתיקט להעפמץ התורה ספרמקים
 אהר. פירוש עוד שכתב שם וזריןיפול.
 שהעמיד מי זה, פירחשו לפי פנים כלעל

 נפל זה יזץ על כתיקט עלאספר-תהרה
 הרמב*0, שכתב החק )כמו בשוגגאפילו

 0מך הדי השמיכן ארור, בבלל הואחרי
 שיתאפץ מידו, ספר-תורה שטשל  למיטצד
 יההץ אדור מכלל שוצשלזיך

ברוך. בב~
 זאם מפורסמ, זה דמפני יעצע חקלמי

 שיתעם רבים לשני ספר-הודהישל
 היה אם אולי טקפו, לבו אחד כל כיכולם,
 יפול לבל להוהיק ימל היה היטבמשגיח
 ספר- מקים עשרט חהזן בעמין במולארץ,



 ל א ר מש ב סימןאו"ח דבריאלהמ
 ווהביא ובנדון לארץ. ונפל פהעפטו עלתורה
 זה שמפני ואפשר קטן השולחןשהיה
 בה"ב שיתעמ משם, התורה ספרנפל
 להנחת מקום יתקמ וגם עיבבי"םבימי

 תוכן ע*כ עוד. יקרה לבלתיספר-תורה
 שם. 1ץ5ןדבריה

 אלא להתענות, ר"ריה אין הלא טעמוולפי
 היו עלא משום ספר-התורהכשנפל

 שלא או הקודש, בארון בהקמתוזהירים
 בנדץ כן שואין מה בטלטולה זהיריםהיו

 לא אף הלא כי ר*ל, בקהילתכםשאירע
 ספר-התורה כשהוציאו אדם שוםראה

 ולומר, לצדד שיש האף הארץ, עלוהניחזהו
 זהירות, חסרון מחמת זה היה מקוםדמכל
 מחפשים שהיו בשעה שם יהודי היהשלא

 וום היה אם אילי כי בהשולחן,השוטרים
 להניח אסור כי להשוטר אומר והיהיהחץ

 מניחה היה לא אולי הארץ עלספר-תורה
 הניחו עלא בעניין, היה אפשראמנם

 אהד איש  עמהם שם שיהיההשוטרים
 הטה.רק

 דה*דברי משמי' שהבאת מה כפיואולם
 ס" דעה, יורה קמא, מהדןחיים*,

 שאמרו הח משום הוא התענית דטעםנ*ט,
 התיבה שמוציאין הא על ט"ז תעניתבגמ'
 וטזבזה למ היה צנוע *כלי י לומרלרחוב

 נתבזה פנים כל על שם. 1ץיןבעוונים*,
 הקרקע על שהוגח במה ר*לספר-התורה

 ללין כן גם תמינת להתענות. צריךהלא
 סימן דעה )יורה צדק, "אבניבשו*ת
 ה"דברי של בטעמו שמחזיק קי*ז(קט*ז,

חים*.

 ספר- שהיה מפני אצלך ספק מנראמנם
 זוכר, הנך כי והבאת פסולתודה

 על פסול ספר-תורה נפל בילדותךאשר
 הטין והורה בשמחת-תורה, ר*להקרקע
 בה*ב להתענות ז*ל רייך קאפלמו*ה
 דבר הנה דבר. של טעמו ידעת לאהאתה
 יצחק*, "יד ותשובות בשחלות מבוארזה
 חילוק שאין ר"כ, סימן של"יי,חלק
 לספר-תורה כשר ספר-תורה בין זהלעניין
 בין חילוק נאמר קנ*ג דבסימןפסול,

 דךינו פסול לספר-תורה כשרספר-תורה
 מקדחחה הורדה בו שייך דלא לענהןרק

 שם ו1מיז כשר. בספר-תורה כמוכל-כך
 בפרט בצ** באמת שהניח מגדים",ב"פרי

 חיוב ויש לתקנו שאפשרבספר-תורה
 פפר- קדושת לו יש בוודאי אבללתקנו,

תורה.
 שאל8, "החם בשו*ת מבואר ראיתיוכן

 בשם שכתב י"ב, סימן א',חלק
 דימ השם השכרת בו שיש דכלהריטב*א,

 8י על אף זה ובספר-תורהכספר-תורה,
 וכמה אשכרות כמה בו יש -שפסול
 חלק מהר,ש4ג, בשו"ת וגם כשרות.פרשיות
 ואומד בך, כן גם כתב נ*ג, סימן דעוניורה
 אלא בו אין פסול דסשר-תורה יהאדלו

 50 חוה4 באורח וכמבואר חומשיםקדושת

 גופ"זע, בתוכהשים מקום מבל ג', סעיףקנ*ג,
 שהיה במו בנלילה, כשר קלף על נכתבואם

 הפילן שאאד אידע אם והן*ע, בימיהמגהג
 המפר לפי כן, גם להתעמת ישלארץ
 אברהם המגן שהביא שמהיל*,"סהיפטי
 אף תפילין גבי דמתענין מ"ר,בסימן

 אם-כן ספר-תורונ מקדושת קלהשקדושתן



" ל א 1 מש ב ס1א"י4" דבייאלה
 קדח1ת דיעתי חמשים, גני הדץט

 שהרי תפילין, מקדושת קלה אינהחוטשים
 גבי דמתענין וגףת התורה, כל ב1ןנכתבו

 בחומשים. הדין דואתפילין
 דספר- דהא דעתי, לעניות נראהיעוד

 קדושת אלא עליו אין פסולתודה
 מתהילתו, פסול היה אם הייטחומשים,
 לחההשיישת שמעולם"שפא

 כחי, הק מחחילה אם אבלספר-תחתע
 טשטושץ על"די נפסל העע שבמשךאך

 ספר-ת1" קץדטת עד%ן עדת1,תסאץם
 ו"רי ויבר, ורא%ה וי~ההרא'שונה

 ערה ערוך בש11ן תפסק מטרשקףס
 ןן שצלה דספר-תורה רא, סשןדשנ
 ת1/ מורילין וואין לפי מטזה ממנועושין

 אלא הוי המא נפסל שבלה כיון הא 1וקשה
 דכיון לומר, צריך כרחך ועל הומשיהכמו
 שעדיין טפי, חמור כשר מתהילהדהיה

 ממנו פקעה %א עליו המאשונההקדושה
 בזקן הזהרו 1 דאמרינן מה דוגמאלגמרי,
 השמרינן אונסו. מחמת תלמהיושוחכח
 בארון, מונחים ושברי-לוחותדלוחות

עכ*ד.
 שספר- לומר, דאפשר דחידש האיהנה

 על אף מקודם, כשר שהיהתורה
 מספר-תורה קדחיה יותר % "1  שנפטלפי

 שמעולם שנמצא כשד, היה לאשמתחילתו
 כבר - ספר.תורה קדושת עליו הימהלא

 הלק מאהבה*, .תשובה בשו*ת בזהקדמו
 וזה כן. לחלק שרצה ק*ה, סימןהשו1ון
 לחלק רציתי רששתה ובו:שקפה י שםלשונו
 דגרע בטעות, מתחילה הספר נכתב אםבין
 הסשר, קדושת 8ההילה בו היה עלאטפי

 מהלכות ז' )בפרק הרמב*ם מייריומזה
 כהוכה1 הוא דהרי י*א(, הלכאספר-תורה,

 בספר-תורה כן קואין מה כף, החוסה1יםמן
 נמחק חשחר-כך בהכשר מתחילהשנששה

 עד הר1הםונה קדחיה פקעה לא בלהאו
 מוריט מאת נעשל כזה ובנדון ז1תיותפ*ה

 בהרמב*ם העיון לאחר אבל נר*ו,ורביט
 הרי ליתא. זה עוחילוק נלע*ד, יו*דפ'

 ליה ניחא שלא אלא בסברא, נכוןשהדבר
 ז*ל הרמב*ם בדברי ששת כוונהלהעמיס

 4ף. הלכה יו*ד,בפ'
 הגאת שכתב מה חזי פוק העניןובעיקר

 שרח קמא, מהד' ביהודה,מיע
 להניח להתיר סמך שבתב ט', סימןחים,

 כשר ספר-תורה אצל פסולספר-תורה
 דף שבת, במס' רש*י מדברי הקוז"ם,בארון
 י רש*י וכתב אותיות, פ*ה בד*ה ב',קט*ו
 בלה או שנמחק לספר-תורה שיעור"זה

 לשון ומדכתב בקדושח41. עומדלהיות
 ממש. קדושתו משמעבקדושתו

 תשובה ק*י, סי' מאהבה*, .תשובהובספר
 ז*ל ביהודה נודע הגאוןמן
 המהבר, בעל מוהרא*ף, הגאוןלתלמידו

 הרמב*ם שמדברי רש*י על שהקשה מהעל
 י י*א הלכה ספר-תורה, מהלכות דפרק
 מלא התסר או חסר המלא כתב אם*אבל
 או סתומה פתוחה פרשה שכתב שכו',

 קדח1ת בו תוין פסול זה הרי כו',סתומה
 החוסהיין מן כחוסה1 אלא כלל,ספר-תורה
 ודברי 1 כתב התימקות*. בהשמלמדין
 מן כחומש הוא "שהרי שכתבהרמב*ם
 כלל*, תורה ספר קדושת בו ואיןהחומשין

 טצילץ ש"רי זה, כתג הדנריס לכללא



שמואל י יש841 דבריאלהק
 אווע שמצילין מומש החיינ מפנישתו

 כתב מתחילה אם אבל שבו, אכרותמפני
 אין שתיות פ4ה בו ובלה לתיעקותחומש
 הדי שתו.מצילין

 שששי~
 פמול ספר-תורה

 הרמב*ם וגם כמזוכהשיס, יותר קדחצה בו"ש
 הבחיע שמביא רש*י, ומלשה בך,סבוד

 משמע קדדצתו, לשון מדכתב דייקביהודה,
 מפש.קדחצתו

 מזוזה הלכות על "בית-אריה4 בספדךעחן
 ליסהש ליב משה מו4ה הגאוןלק*ו

 שנשאל מה על ו', סימן ט*ו, פרקז*ל,
 מץד, סימן ערקה בשולהן דאיתא 8הלפי

 אם להתעעת צדיך לארץ תפיליןשבנפלו
 דכל- וום, ופשט - שנפלה במזועה גם8ז
 מפני להתעעת, שוצדיך שנפלה מזוזהשכן

 שבתפילין. פרשיות כמו מכוסהשאינה
 הביא שם, יצהק*, "יד ובשו*ת שם.עיץ
 מ4ה סימן חים, ב(ירח אברהם המגןדברי
 אפילו להתענות המטהג שבספר-תורהה',
 דברי על זה שכתב שם עיין בנדתיקהנפל
 שהביא י*ב, סיע שמת1ל* "משפטישדהם
 להתעעת העולם שנהגו למה סמךקצת

 כשנפל הדין והוא הארץ על תפיליןכשנפלו
 שם. עיעספר-תורה,

 איע שמחא" שמשפטי מדשז ספווהנה
 בספר דל זואי אבי השדתישכיח.

 "5העפסי הספר זה חהנה , כתב אייה4שבית
 בשיהע וגם ראיתי. לא מעולםשמואל4
 פדשז שמספר כתב ד, סימן א*ש4,*אמדי
 ובעל אהע. נמצא לא ששאל**משפטי
 קצת- מהו הביא לא כן גם ההפקור4"מחצית
 אמנם בשמה (צ41הם המק שצייןהפמך
 )סובאים מ4א דף בסחמה ת5רים*ה*כשת

אדנרו ש הנץח ח4חץ ימרי   
 מהששעע שהסמך, שממל*, "משפפידנרי
 שתי צריך בזרוע שנשרפ1 תפיליןהרואה
 שם עיץ ש5ןרף. ספר-תורה כמוקדיעות
 בגשמרי תנ' דבריה כל העתיק המששקהנר
 בתפולין בין וה לפי דלסירה שוםא4ש*
 להתענות צריך הדחשה כל בספר-תורהבין
 ספר-הורה הרחשה כל לקדוע שצריךכמו

 בברכי מבהשר הרי (נבל בזרון,שנשרף
 מ', סימן ברכה*, "סחזיק בספריוסף,

 מי אלא להתעעת צריך דארןבתפילין
 וכו', הרחשה "* מידו התפיליןשנפלו
 מדברי אואל* *אהים בספרו בןשהוכיח
 ענץן אין ובאמת וסיים, שמהשל*."כהטפטי
 ללטוד בזרוע שנשרף ~ת5ה לארץנפילה
 בעל בזה הדגיש ספק ובלי כלל,בהם

 אברהם, המק כתב שכן שמהשל*,"משפטי
 סמך"קצת. רקשהוא

 למבהג 0מך הביא רצבצרימ"וב*כפרוצ
 דף )סחנהמדאיתא

 בק-1 תפולין אדם יאהז "לא י ב'(מ4א,
 רש4י וכתב ויתפלל* בחיקו תורהוספר
 מפני ויתם~, כר אדם יאחז "לא ,ז*ל

 מקץ יפלו שלא ב8השבהו ועאשטרוד
 בוצפלהי*. עליו מהחש2ען דעתו ואיןויחגזו
 וגיעי לזול ימש8 דצצפילין כהש2ופליןאלנסנ

 הת8ילין "~ול גום דהאי וכיוןלת5רלין
 דשוץ לכפר להתעעת סמץ יפה שמרןשלא
 בקצירת ח4ש4 ב*אפרי )מובאים את*דודוק

שמר"
 ז דברע על א*ש* ה4ששמרי וכתב

 מההה שצ8לה או רק ראוה חיןומזה
 השאפרי דבדי 5ין יצחק" *ידובשרת

 5י דרק 5דצועו ל"אזא4ש*
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 ם 4שעמת צריך טווו שי-18רהש%
 לעיל. כטובא מהרמכץ שכתב טעמו,4ו
 דעדע יחהה יוסף, הברכי דברי צזץו3ע
 שם שמביא ברט2 בשיורי רש*ב,סימן
 חלק ששי*, *חחם בשיק2 שכתבדבריו

 ספר-תורה שנפל שמי להלו4 י*ב, סעעאן,
 שנפל הרואה אבל להתעטת, צריךמידו
 ומצטער המחמיר אבל להתענות להעבואין
 ובברכי ברכונ עליו תבוא התורה כבודעל
 רב שכל אדבר, דנבון טים, שםיוסף
 ושעתו. מקומו לפי ויתקן יגזורבעירו
 שמואלן, *אפטי שו*ת טעם לפיוהנה

 ספר-תורה לרואה אותושיימה
 נדאה א'( כ', קטן )מועד בזרזעשנשרף
 המובא על-פי להתענות ש"שבהדאי,
 הב-ה, בשם ע*ז, סימן צבי, חכםבשרהן
 ישראל ששרצ ספר-ח1רה על דוקאדלאו
 שרפו אפילו אלא לקרוע, חייבבזדוע

 השם חילול דאיכא חייב, נמי ר*לנכרי
 ספר-תורה נכרי עיניח אף ואם-כןר*ל.
 משום להתענות יש נמי קרקע גביעל

 ר*ל. השס ח"םלדהיה
 דהיכא לומר, אששר היה הא משוםח23נם

 על מונח ספר-התורהשמששי
 הניחו שאדם בבירור רשי לא הלאהקרקע,
 שנשרף והיכא מעצמן, נפל תאאשרשם

 ליבא אדם על-יזץ לא ר*לספר-תורה
 ששמט שם, צבי החכם כתב השםחיל%
 דגבי דוטז4 אימ מקום מכל לקרוע,חחב
 כהבה בלא אשילו שאש שיצשה אשהשראהש

 ספר- לטלטל אמנם ושדשן אהרמ8קום
 על-ידי שהיה מסתבר למקום ממקוםחירה
 הקרקע על ספר-ההורה עישן קודם ביאדם;

 ויש כהשה~ון שחיפשו בני-אדם שםהוו
 התוציאוהו ספר-התורה טלטלו קוהםלשער
 ונתבזה הקרקע על והניחוזעממקומו
 חי"ם*, *רברי בשרהע עוד עיין והנהר*ל.
 ובשו*ת א', סימן בהשמטות ב',הלק
 חים* וב*תורת קצ"ו, סיש יצחק*,"יד
 שציץ ה', סעיף מ*ד, סיש חוק2 אודחעל
 שלמה* הכרם כה, סימן ריב*א, לשו*תעוד
 חלק א*ש4 וב.אמרי הסימס וץ)ש

 כ*ט. סימן משפט,חושן
 ר*ן, סיש א', חלק יצחק", *ידשרהע בעי הגאין עליו שנשאל בעובדאיהנה

 מבית מפתח לקח אחד : המעשה היהכך
 לשחק חדים והלכו פתוח השיחוהמדרש

 טשפית ספר-תורה מהם אחד לשובו,
 היה וספר-התורה לארץ, מיוץ ונפלהקודש
 לארון הוץזירוהו אותו הגב"ע והםפסול

 הקרכתי אני גם ו~צה : שם וכתבהקדחש.
 וכעת זה בעמין תשובות בכמהבעזה*י
 כן גם שהבאתי ונהירנא ידי תחתאינן
 סיש זהב, הטורי שכתב ממה ללהסמך

 אירע שאם שחשר, לעניין בסופו,תקפ*ה,
 היא ברשצש-השנה תקעו שלא אינסלהם
 מראה ובזה כן להם ששררע מהשי*תסיבה
 אחר-כך להם שירע הוא ברוך הקדושלתם
 זה על רצטערו בתשובה קהרו כן רעלח*ו

 ב"8א בחלמא כמו להם יתכפרחעל-ידי-כך
 בספר- גם וכן שם. ווךץ מסת"ץ4דעצבותיה

 כדאמדינן הק"ל לכל פשוהף דההשתודה
 אוא הע דנדרים ש9( ה' פרקבמתניתין
 יש גם בנודע עדות לעניין טהיפטבהושן
 לעוררם השמים מן סיבה דהוא כן,*מר

 לעניות נראה הנ*ל כל אהרי לכןבתעיב2



 ל א ו מש ב סשיאף" דבריאלה

 חהניח שפו2ע זה דוודאי זדע בנדו7דומזי
 בה*ב שיתענה צריך פתוח, המדרשבית
 יתענה היום, כל להתענות עליו קשהואם
 היום חצי ושאר חצות אחר עד הפחותלכל
 ואבי- ידו. ומסת ערכו כפי בצדקהיפדה
 יתעטה כן גם ספר-התורה שהפילהנער
 יפדו הקהילה בני העולם ושאר זו דרךעל

 ערכו לפי אחד כל ממץ, כן גםתעניתם
 *דברי בשו*ת כמ*ש הצדקה במעותויעשו
 סימן דעה, יורה קמא, )מהד' הנ*לחיים*
 הפתח-פתוח בהנחת שפשע זה אבלכ*ט(,

 מלהניח בעיניהם ייקל לא וודאי הנערואבי
 לגזור היישוב בני שאר חעל וכו',כהנ*ל
 עליהם יקשה אאי יומ תענית להםגם

 שימצא יהיה טוב פנים כל ועללקבלם
 בכמה שנהגו בה*ב לתענית מנייןשם

 שב ועל-ידי-זה בישראל קדושותקהילות
 ע*כ יותר, חש*ל יתברך ה' בעזרתורפא

ת*ד.
 נשאל כ*ז, סימן ריב"א, בשףתוהנה

 שהש*ץ במקומה שהיה המעשהעל
 ספרי- את לשמור כראוי נזהר לאבהחפזו
 ושחזד את הוציא ובעוד הקדושיםהתורה
 למבהג מקור שאין וכתב לארץ השנינפל
 יתענה מידו שנפל וזה יתעט, שכולםזה

 בליל יין ישתה ולא בה2ר יאכל המאבה"ב
 לנותן תחנונים וירבה האלוהתעניות
 ושיסור ח*ו לפוקה לו יהיה שלחהתורה,
 האנשים חיאר אשם, וכל חסאת כלממט
 ויראה שהמה יהגו שלבבם שם, היואשר
 י8רקו מתענים, שדכל שנהגו המנהגמפני
 חכמים לתלמידי יחלקו אשר בצדקהחטאם
 ויותר זה לעיר שמחוץ בני-טוביםולעניים

 ארצט לעמי המעות את לשלוחטוב
 שלא על לידם ד' אינה חשוליהקדושה
 חהין בשיחת כראוי התורה בכבודנזהרו
 לילך שרגילים או התורה, קריאתבעת
 משרים ואינם הקריאה בעת הכנסתמבית
 והמה שיסיים עדלהמתין

 בכ~
 ד תוזבי

 עליהם ויקבלו  עתתו אשר את יתקטוכו',
 ישיבו ואל עוד אורחותם לעבוטשלא

 וכר. בטח ישכנו ובזהלכסלה
 נ*ג, סימן דעה, יורה מהרש*ג,ובשהת

 טוב לא מקרה בעובדאנשאל
 לגמרי ולא לחוץ אחד ספר-תורה שנפלר*ל
 גבי על לארץ הגיע אחד ורזצשו נהפךאלא

 גססך שלמטה ורחמיו הארון שלהמדרגה
 וטהשוי שמן ובחמה הקחהה ארון שללהיבה
 ס8ר-התורה חת שוציה איוו עללגזור
 ש שני אחד, יום שיתענה הקודשבארון
  עצמו את יפדה תעניות שתי וידחמישי
 צ*ל. ח*י יום כל בעד שיתן התעניתמן
 בארון ספר-התורה עישיח לאיש זהוכל

 בבית-הכנסת שהיו האנשים ח2ארהקוח2,
 צריכים אינם ספר-התורה נפילתבשעת

 תענית יפדה אחד כל רק כ~,להתענות
 אחד צ*ל ח*י שיתן דדרינו אחדיום

 עלסשר- עץהחים את יתקטומהמעות
 האלו המעות מן עוד ש"2אר ומההתורה
 דהוא בתורה,  העוסק לתלמיד-חכםיתנו
 תאו ספר-התורה, תיקון עם חדהכל

 במה י ב'( )כ*ב, מכות במסכתשאמרו
 סשר- מקמי דקיימי חינשי שארטפשאי
 דאילו רבשג גברא מקמי קיימי המאתורה

 הטוו יכט ארבעים 1 כתובבספר-תורה
 לא או כנ*ל יקיימו חשם אדא. בצרורבק
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 יחח מםע יזהרו יפ חוי % ~םשע8
 דההע, למאן ספר-תורה לי5רל יניועעלא
 שאירע מאחר כי ונזהר, זהיר לארשאלא
 ולהבא מכאן צריכים קצת מכ%9להם
 שמובא ומה ע-כ. ויותר, יותרלהזהר
 ראית הלא צדק* וב"אבני חיים*ב*דברי

 עליהם שהערת בתקעבותיהם,שם
במכתבך.

 וקרן התורה קרן ויתרומם הטוב דיתן
 ינוטעו ידושלים, חדבות יבמישראל,

 ישראל ונפוצי הנהרסות ריבעהנשמות
 יקבץ הטוב ד' קדשם, לגבול ישובובמהרה
 בדבר יפקרנו יכנס, ישראל ונדחיגלויותינו
 במהרה ישראל בישועת ורחמיםישועה
 בשורות אך ולהתבשר לבשר ונזכהבימינו

 אכי*ר. כה*יטובות
 וש*ת הדו*ש ומכבדך אהובך גיסךכ*ד

 נאמנה. באאבה בברכההחותם
 סג*ל שמעלקא שמואלה*ק

 דוזנבויםליבהם

 גסימן

 המדרש בית חלוקתבענין

 דבחורים ספריים קנין חברת ,אלה
 התפללו יצ*ו, דפק*קדקלויז

 ב"בית- יותר או שנים שמונהכערך
 הסמוך שבחדר ההנו, קלויז*,המדדש
 ברשות ממץ ע~עו להקלויזוהשייך
 ונרבות מנדרים ההכנסות ומןהקלויז
 לקלויז. ונתע ספרים קנו להםשהיו
 לצאת רוצים החברא בני רובוכעת

 במקום הפילתם מקום ולקבועמהקלויו
 להם שיתנו מהקלוח ומבקשיםאהר
 הם שהספרימ 1 באמרם ספריהם,את

 עד שהיו ומה - להם שייכיםבאמת
 רק הוא קלהע בבית-הפדרשעכשיו

 ממ"לא שום, רלמדו שם שהה.פללומ0צי
 הקלויז ואנשי ספריאם. שםהניחו
 ההברא כי שלהם, 08 שהספריםסוענים,

 בעד להקלויז הספרים את קנובחורים
 בחדר להתפ% להם שנתנו דירה,שכר

 להקלויז.העףיך
 שאותו שי', הבחורים משיבים זהועל

 לאחד פעם בכל מושכר היהחדר
 קיבלו הם - כן השםמהמלמרים,

 השוכר מאותו שם להתפללהרשות
 לאנשי שוב ואין ההדר צתששכר
 ולו  שכד-דידה. על טענה שוםהקלויז
 להחברא התחייבות איזה שישידש4

 הי' זה שכר לשלםבחורים
 לאנשי הספרים את שהשאילושכרם,
 שם, קוהתפ~ו ז0ע סהעך כלהקלויז
 מאותם שי' הבחורים שלמדווכמו

 בעלי- גם קדלמדו מיוזו לא כךהספרים
 הספרים גוף אבל מהם, ש"הבתים
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 רוב טענת ח" נתהים. *מנרחשיו
 מיעוטם אבל בחורים, אברהאנשי

 כמקודם. בהקלויז להשאררוצים

 אנשי טענת בלא אם אנן נחזי 1תשרבה
 שהפפרים ששימרים,הקלות,

 בית- לההברא היה השילו להםשייכים
 "ש אם עכשיו, עד גם עצמו בפניהמדרש
 נאמר ואם מהמיעוט, להיפרד להרוברשות
 לתבוע יוכלו האם לזה, רשות להםש"ש
 שלהם. הקודש וחפצי מהספריםחלק
 חוקע תשוגא, בפתחי זה דין מקורהנה

 מובשרם שם ף. קס"ב, סימןמשפט,
 אהשם ג*ג, קנ*ד, סימן אבראם המקדברי
 אמורים המתפ%ים את מכיל הגנסתבית

 סימן שמחשל*, ב.משפטי כתוב וכן4פרד.
 סימן ב, חלק רדבא, תשובת והביאמ14נ
 ד, ח א ב ל שכולם בזמן זה שכלתע*ב,

  פידוד יי אם אבל יפה,  עהלה קילוסןעתמ
 רק לקרבם, חפי-אפשר ביניהםלבגות
 אג עם זה ומתקוטטין במח4קת הםחמיד
 לעצמה כת כל שיתפל4 ההש טוביותר
 אבותיו. המש חזקתו לא הכ14 עריךהמש
 וצשן חלק סופר, חת*ם בושר כחיבהע

 דשם נידון על ג', 1צת י*נ סי%משפט,
 הצ*3 רדב*ז לרביי קוםהרמן

 4פרד רשאין אר לשמע הוא זהכל
 קטשת קש שם שם, מהרדב*זומביאר
 הוא שוב לקרבם, הר-שששרביניהם
 אם לעמין אמנם לעצכינ כת כלשיתפ14
 משיתם אלקם לתבוע קנוליםהצפרדים
 - עסציו, עד כמו במקומםהנשארים
 תשד תשובה הפהאי הביא שהבענהן

 כשר, סעע הימ חוא חש שק*,*נ1ו

 שיש אהת עיר נידע אהד, לרב*שהשיב
 ממן מקרוב הה מכבר ביתיהכשתשם

 להתפלל הוצא מבית-הכצסת אנשיםמקצת
 מן חלקם הובעים וכעת עצמםבפני

 של וכלי-"הצדש הספרים ו%ההבנסחת
 דאיבם פסק4 וטכ,ת היעץבית-"בנסת
 הבית- חצת ~ם-ת כ% לתבועיכולים
 לזה* מסבמת דעתי גם הגה הישן.הכנסת
 *בנידע י הף ומסיק שם העשריךתן/
 קצחו שנפרדו בעת אם מבעיא לאדיד4
 חה יכ~ים שהיו ב1צץ היה הרביםמן

 שבית-הכנסת לפי עליהן, לעכבהרבים
 ש, ששתקו דשץש בתדאי כולם, אתמתזיק
 הרבים מן לתבצע יכולים אק אשת כל8ן
 ב1יש היה אם אפילו אלא ההקדשות,זכות

 תע*ב, סימן ג', חלק ברדב*ז,המבחשר
 שאין מתמת להתחלק קצת רוציםדאם

 כל עם ליפרד, יכולים שלימותהלבבות
 % אלקם לתבצע יגצלים חינםששת

 זטן לכל כנשתתש דויי לפיההקדשות,
 בשותפין ובמו הבית-הכנשת קיםשיאיה

 המתר לזה זה שהנים שהיו בעתשנשתתפו
 יכמלים זמשו בינקתם קטטה נתוצוהזה

 הרוכ, עם הזבות ל% כר, השותמותלבטל
 שצ4 מופר הת*ם בתשו' הךע וע*ש.עכ*ד

 עכ*ל. עש*ה*, דן,אות
 קנסג מהדן ש*י*, *חהיההן בשדשזההנה

 ה*באר כדצת הביא ש*נסי%
 הרנם שותפין לעה4ם הר דהקחל"צחק*,
 שיתפות אע וצך לעד4ם דהף לתלוקהעלים
 סימן משפט, בחושן הגר*ח, בקשדבשם
 דקיע יורה "וטב* באר ועיק צ*נקס*ג,
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 עהש בל הקהל דה8טמת ב', רי*ט,סי%
 י, חלק דו-צ*ק, לעולם, היא זמןקצבו
 מרוטתמיג, מהר*ם עצ*ת חמע ק*41סיש
 ושותף שוהפין הקהל שבל תתקטץ,סימן
 בני ורששץ חברו לדעת שלח חלקאים
 סי% שם עוד קטע. על להסיעהעיר

 שלא הציבור % השורש אחד 1תתקי*ח
 לתת חילא צדקה של קופה לתוךלתת
 דקיימא מהם, להפרד יכול א-צ 5סעמהם
 חולק שרמ דשותף בתרא דשול בשמלן

 בהמקבל נמי בצא הצשי הברו לדעתשלא
 חלק ון"4 5הך*ם שראץ הר' שם.ע"
 הביא תנ*ה ובסי% ל*ד. סימן חוים,שרח

 בקתטדס בהשרתי כבר ש*י14ה*תשורת
 % שם והבאתי ל*ב, אות 5שפם,עין

 *בית ושו-ת קנ*ז, סימן ישיר*,העזות
 וומד י*ט, סימן דעה, קדה חלקשלמה*,
 וטך לעולם הוי הקהל דשותפותראיות,
 מתמת ליחלק יכלים ואין שותשות%1

 טבית- לחוץ היוצאים וממילאקטטות
 יכחים אין קטטות מחמת דישןהמסת
 תודה ומהספרי טהבית-הכנסת חלקםלתבוע

 הקודענ חפציחשאר
 מה על יצתק4 ה*באר על אש:קשהאלא

 מאהר הדוב, עם הוכות ללן 1שסיש
 דשף משום התג לתלק יוכל שלאשהטעם
 יכל איט הרוב בם תם 8אסשהן עעוטך
 בתחילת התם לא אם לחלח4 המי4פלטף

 והיה הרוב בתר בוה גם לילוחשותפחן
 הנעשוים עם הוכות 1 ל"שך לסים*

אפי~
 משום בפשיטות, מיעוט..ותידץ הם
 בב-ה*כ היוב נשארו עליה שמצאלדתמעשה

 עם קוצכות כונב דבכוהמת תירץ ועודישןי

 אתר הלכק דמציק:עיר 5שוםשינ4,
 קצתן על לווסיע דץ-שאים באמחעהרוב
 וממ"לח עמהצנ מסכים שבעיר ההכםאם

 היוב חם יומזק', ה*באר דברי לפי זה,ל8י
 להם היה אז הישן, מבית-הכנסתהולכים
 בני כי יותר, ועור חלקם לתמעזכות
 ההכם גם אם קצתן, על מסיעיןהעיר

 עמהם. מסכיםשבעיר
 על ש*י" ה*תשורת חולק להלכהאמנם

 חפילו וסובר יצחק* .בארשו*ת
 און הישן מבית-הכנסת יהמוים הרובאם
 וחפצי- ספרי-הבערה ~וציא זכותלתם

 העיר דבני להא עניין זה ואךןהקודש
 תקנה עחיים דהתם קצוע, עלמסיעין
 להאך ופס-הא להאי התחא לפעמיםכוללת

 אחוב אגוהה יה" ועזעין אישכשולפעמים
 על הדע ולהעביר הרוב להיפרדאבל

 1 א' משנה דפשו ד' ובפרק מנלן,המיעוט

 שאמר עימעין לזה לבת אימרתפתד
כהיסה*.

 סי% מרוטנבורג, מהר-ם מתשרוהנה
 שכל שי ליי, שהובאתתקט*ו,

 עלא חולק חיט ושותף  שותפיןהקהל
 על להסיע העיר בני ורשאהו חברולדעת
 שסובר נראה מזהקצתן,

 שחפקי
 בעמין

 דלא קצתן על מסיעין העיר בנילתלוק,
 שם. ש"י*,כשתתשורת

 .ועוד 1 עוד זה על שם הביאאולם
 בתרא דבבא קמא פרקדבמרדכי

 מטעתתו, תם רביט ודעת בזה רבתתאפיגי
 יכולים יאד כולם התט כבר אםדדוקא
 מתחילה לעהצות ומש העובר לקנוס כךאתר
 בתושן ורם-א קצתן. על להסיע רוב פיעל



ש*ח דבריאלהכד
 815י

 ל א ו מש ג
 ת4ם במנהג דתלף כתב, ב' סימןמה1פט,
 באותו נפרדו לא שמעים כה*ג, כלכן
 שייך לא בזה שכיח ולא כפר אועיר
 הכרעת כבר מצינו ממ"לא כזה*.מנהג
 ה*תשורת למסקנת וטתעתא בזהרמ*א
 בני למימר שייך לא דידן דבנידוןש*י*,
 יכולין ואינם קצתן על מסיעיןהעיד

 לחלוק. המיעוט אתלהכריח
 מלבד הביא ש*י* *תשורת בספררהנה

 טעם עוד יצחק* ה.באר שלהטעם
 שיצאו מהקהל קצת יכלים שאיןאחר,
 בחלק רה1ד*ם מ*ש לפי חלקם,לתבוע
 שנפרדו קהל על קפ*ב, סימן דעה,יורה
 חלק ותובעים הישן מבית-הכנסתויצאו
 כ~ם בממע נבנה כי הישן, בית-הכנסתמן

 דלא רשד*ם, וכתב אגוד. או גודוטעונים
 בפרק ששניט דכיה הבי, למימרמצי

 1תה ומטעם "1ה בבית מערביןהנזקין
 שאין קי*ג, בשורש ז*ל מהרי*ק כתבמשנה
 וחפילו ממקומו בית-הכנסת מקוםלשנות
 יאמרו חיך כן אם לשטת, שרוצים טעם"1

 יאמרו שהרי אטד, או גוד ל"צניםהחדשים
 לשטת ~כם לנו לא לומר יכולים אתםאין

 אבותיט*. מקדשמקום
 אף לנדחצ, ממהרי*ק רשד*ם למדהרי

 רוצים הקהל שכל מיידי,דמהרי*ק
 מקודם שהיה ממה בית-הכנסתלשנות
 מיירי רשד*ם תרלו אחד, אישבבית

 בבית-הכנסת גם ונשארו הקהלדנתחלקו
 ישן בבית דמערבין דהטעם ומשוםהץ2ע
 בעל של ביתו שבני שיאמרו, .חשדמשום

 עריך זה מהוגנים, אינם היעעבית-הכנסת
 חלק ויוצ(8ין הקהל ן י ק ל ח ת מ אםנמי

 טעם כן אם אחר. במקום להתפללמהם
 בית-הכנסת גוף לענשן הן כוללזה

 והפצי ספרי-תורה לענהן הןהישן,
  הישן, בבית-הבנסת שהיוהקוד,1
 בבית  דמערבין  היירוב הנהת ל29יןבמו
 הנזקיה בפרק כדאיתא השופר, אוישן
 חפצי ש ספרי-תורה יוציאו אם נמידהכי
 חלוקה על-ידי הישן מבית-הכנסתהקוד,ם
 טעמא. האי שייך אגוד או גודאו

 הכצן בדברי באריכות מפלפל זהאהר
 הגדולה", מ"כנסת שהביאאברהם,

 לזה, מעות ליתן שצריכין דבר הואדאם
 לכ(1רה נראה לאחר. וליתן לשנותיכ~ין
 דטעמו ממה להפקיע תקט דלאהטעם,
 זה ואין הוא דחוק השקל* *איתשל
 השם ישן*, בבית *דמערבין התקנהבכלל
 בו דשייך להא מזה ראיה נביא איךכן

 דגוד דינא זה מה1ום לבטל ממוןהפקעת
 שמבואר מה לפי סיים אילם אגוד.11

 רשב*א,בשו*ת
 סי"

 דגוד דדיני תתקנ*ו,
 ידועים לזמנים דחלוקה ודינא אגודאו

 במקום כן חשם שם. עןין התב דרבנןתקנתא
 עביד ל% לשנות, שלא להיפך, תקנהשיש
 חלוקת או אגוד או דגוד תקמזארבנן
 בבית-הכנסת ביחד וישתמשו הןעיםזמנים
 תקט כה"ג דגם ~מר הב(4 ואדרבה,הישן.
1 ו1צוד אוגוד  ידחנים, לומנים תלוקה 
 עייו ישן בבית דמערבין התקגהלבטל

 סצ2 9"הרשרה2
 8הל שי דנימא קחציא, שם "בושראילם

 חודה- דמדין שם, הרשב4חשכתב
 יסיל חלוקה עויעוד בה דלית חצדאפילו



נהשמואל ג סימןאו"ה דבייאלה

 והטוב הישר עשהת משום אלא אחד,כל
 דגוד דינא "כז"ל תקע ולפיכך אפשראי
 כן ואם זמנים. דחלוקת דינא או אגודח
 תורה. דין על -צאר תקנה עשו דלאהכא

 בפרק תנן דהא אי-אפשר, דזהותירץ,
 הקודש דכתבי י"א, דף בתרא, ובבאקמא

 יחלוקו, לא רתים ששניהםאש-על-פי

 בית- לסתור שכן וכל לחותכן הדברדגנאי
 דאסור ובאבנים, בעצים לחלוקהכנסת
 אלהיכם*, לה' כן תקץמו *לא מהצוםלסתור
 אימ זה ותירוצו שכנ רופד"ם שכתבכמו~
 וקנטני קודש חפצי יש הלא כי לי,מובן
 יש אם : לדוגמא לחלקם, גנאי עצאיןהקהל
 שיתע בזה יש גצאי מאי ש*סים, שנילהקהל
 להנפרדים אחד וש*ס להנשוארים אחדש*ס
 היה ועזיין ושולחנות, ספסלים בקניינים,וכן

 פנים. כל על בזה שיהלוקו לומראפשר
 מינה נפקא נמצא לא דינא לעמיןואמנם.

 ש*יא האתשודת קושית כי זה,בכל

 הגדולה" ה"כנפה כשיטת בימא אי רקהיא
 הוא שאם שס"ו, סימן אברהם במגןמובא.
 יכדלין לזה, מעות ליתן שצריכיןדבר
 ה"תשורת )וכדכתב לאחד ליתןל"צנות
 תקנו דלא הטעם לכאורה עחצששהש*י*,
 "מחצית של דטעמו וכדכתב ממוןלהפקיע
 הוא הביא באמת אולם דחוק-הוא(,השעל*
 שהובא הרשב"א, תשובת תנ*ג בסימןעצמו
 אורה יוסף", ובאבית בו*. "כל ספרבסוף
 אין חזן י איתא נ"ג, סימן סעיחים,

 נמצא כן אם אלא ממימעתו חותומסלקין
 מערבין א'( נ"ט, )גיטין דתנן פסול,בו

 ושיקימנא שלום. דרכי מפני יעיבבית
 למנות כהצנהגו ומיהו והשדשג מהצוםבגמרא

 כאן, אין ממון דין מחליפין השחר-כךלזמן
 דמיירי משמע שם. עיין כאן, איןחשד
 "מאומנתו" מדקאמר חדא בשכר,בחזן
 וחשד כאן אין ן 1 מ מ "דין : מדסייםועוד
 להא מדמהו בשכר גם הרי כאן",אין

 למנות נהגו כשלא ישן בביתדמערבין
 וסים שם. עייו הזמ4 אחר ולהחליףלזמן
 )ל"הכנסת להו אישתמיט הנראה וכפי ישם

 הך בשיטתו( העומדים והפוסקיםהגדולה"
 הרשב*א:חהמובצ2

 שפיר שם הרשב"א שיטת לפי כןואם
 ישן, בבית דמערבין התקנהשייך
 לבטל ממון, הפקעת בו דשייך בדבראפילו
 חלוקת חו אג~ד או דג~ד תקט2א זהמשום
 הגאון. כיוון לזה ואולי ידועים.זמנים
 טעמי, הנהו ולפי י שם בסיימו ש"י""תעירת
 הישן מבית-הכנסת יוצשוים הרובאפילו
 הקדש, וחפצי הס"ת להוציא זמת להםאין
 וטעמו יצחק* "באר תשו' של טעמוהיימ
 בעצמו זצ"ל ש"י* "תשורת הגאהשל

 הרשד"ם כדכתב ישן בבית מעדביןמשום
 הקוד,צ. חפצי בכלושייך

 דאפי' דידן, בנידון בס"ד מדברינוהעולה
 בית-מדרש בחורים לחברתהיה

 לצאת רוצה היה הרוב ואפילו עצמו,בפני

להתפ~
 אחר, במקום בית-מדרשם ולקבוע

 ולתבוע המיעוט את לכוף יכוליםאינם
 דכתיבני. ומטעמיחלקם,

 הקלויז לאנשי יש האם לבדד ישועתה
 להם שילכו להבחורים לומררשות

 בדוכתא בית-מדרשם ויקבעומהקלויז
אהריתא.



 ל א ו םש ג יש1*א דבריאלה%
 ריא2 סימן דעה, יורה היטבמימטשר לעיי המובא וכפי מדבריט הע%הלמי
 הוא זמן קצבו עיא כל חקהל דהסכמתב',

 ק*8. סימן ג', חלק הרש*ך, -לשלם
 לעולם הף הקהל דשותפות המבוארתצר

 פ(אשטן, זמן תוך וצי זימנא בכל1מם"5ש

 יכרלים אינם הקלהז אנווי שגםבתדאי
 מהם. לילך שהם~וף

 שכרו שהם הבחורים, שטדעניםרכצה
 טענה החדר, את ששכרומהמלמדים,

 את עשו שלא להחלים כדי בה איןי
 כי הציבור. עם ביניהם והמוסכםאמדובד
 פנים כל על דקלהץ, הגבאים הגדתכפי
 להודש מלמד לשום מושכד ההדר היהלא

 שם שף הבחורים התפמי או וגםתשרי
 וממילא הקלוט בהפכמת נעשה בתדאיהה
 להם לומד הקלוט אנשי יכ* ש והמצד

 לעולם הוח אע קצבו שלא כל כישיללו,
 ה.תשורת של טעמו לפי ובפרט4כנ*ל.
 כן, לתם לומר ימלין שאינם בידאיש*י*

 באן. ם שייךדטעמו
 שהחטתנו מאחר י להששחצת מהורועכשיו

 המה ספרים קנויןושחברת
 אם אפילו וממ"5א הקהל עםבשותפין

 % לאץפרד רזצים היו החבורה בניכל
 דידן בנידה ועכשיו ביכלתם. איןהקליז
 מפיעין העיד דבני המוברים שיטותלפי אפ"י חלקה, לתנצע יטלים אינםלכ*ע
 כשדוצין אפ"י זש חשאהיך קצתןיל

 מהר*8 שיטת שט הציאה5ופרד
 לגבי הלח לעיל, וכדכתיבבאמרוטנבורג

 תחילא חמיומט הם הוי הקלהעאנשי
 לחלה4 יכולים אינםדבהדאי

 חשפר בקמע נעשה עלא לטעה ש"1ומה
 בתשף מכשו הלא הקטטגתט1פני

 שבשצועים כ*ש2 סעיף ד, כללהרא*ש,
 ציז אין הקהל סובי ש ישהעתי%1
 ככתיבה דבר"שם רק שטד %אקנ%ן

 כן גם מטשד וה ודבר דמי.ובמסידה
 י*ב, כ-ב, סימן משפס, חושןבסמ*ע,
 ברמ-ש וכן שם. עיע יטנ ס' שםובש*ך
 תעבא קס*ג, סיקסקש

 בממ*י
 אתרון, חלק מבי*ט, בתשי הדבריםמובשרם הי שם.

 רכאשסי%

 ק1ק לתברת רשות אין י דמילתאמסקנא

 לעווב דהקלויז דבחוריםספרים
 וףי ואם לתפילתמי כעת עד שקהעומקום
 לה"חאר טבי לא קטטה ש מהלהשעמחמת
 חלש2 לתבצע סעגה עים להם אקשם,
 קטל חרט חשהשף שותפות עצן וטךדויי
 אנשי וגם ק0טש מחמת חלשלתבוע
 שילכו להם לומה יסיים אינםהליץ
 אחצ חרוב גם כי אהדיחשש, לאתראלהם
 ומטעמי דא בכטן המיוטס את לסףיוטל

 ובש16ה בשלום יתנהמ רקדכתיבני.
 יבתפ מהףמו על הבל ובעזה*יכמקודם

לשלתב



 דסימן

 בשבת מזת תלוזרפדית

 בצה היתר *פש "ש שם ,ששלה
 כששר ירתם, ד ה~והעתים

 קמח לקנחן אין המיינה וצקיעלי5י
 על-פי ורק הלא-יההץ התמוני אצלדק

 במידה וזרש איש לכל הנתחצת5תקיפח
 הקמח מכר הח4יני ולשעמיםיזזעחג
 אליו שבא כפי יום-טוב, ש בשבתרק

 א הקמח פמנו ישי לא חשםהקמח,
 עלהע מלתת 4שסלין ה5תקייתיהיו

 יטזן עת איזה עד מובבל זצצן כיהק8ח,
 השם ההת4 הקפז  הללו ה5תקאותעל

 יום-טוב או והיבטן יהפ אוהויעבחף
 עא~ה4 שיב יתנולא

 ה8ת, על פתש1ת גמ השאא קרכמו

 ווהשאלה ביומו, יום מדישו1א
 הלא-טידי להשפה לתת מוחרהאם

 קודש שבת יום של הפת עלהפתקא
 5ת בשב?לו יוע שהושבערב-שבת,

 להאצפה לתת פותר אין אם שבשבת,
 לוסץטיני ליחן מותר האם המת,ה18שה

המוכר8ומ

 ולמירה בתל, עיון צריך זה דברהנה
 דמבשו הא כי הותר, אוע 4השההןה
 במצ1בר במיפ שאין דבדבר תקיץ,בסיטן
 בעם-שב נטוו שלא שיודעין קמה,וכן
 ע"ר שש"ש אלא ביום-טוב, נ18ץ אשי*מ1

 המבואר באהע ליקה מותר נכרים(שרובה
 תקי14. סימן בחגי', וזרץ שכ*נבסימן
 ששומתו הנם באצידדע ק4טה הוא כאש כיואם

 הלא אמנם דמים, פטוק בו ואיןידוקןז
 אפשר היה בזה המידה, להה:יר שלאצריך
 ו1ל ערוך בשהלחך שמצטששר מה עללסמוך
 שהבריע, שאף-על-פי שכ*ג, בסימןהתניא
 ידועה שמידתו בדבר דאפ"ידהייקר
 אלו במדימת הפידה, להזכיר לואסור
 שהביא שנהה כסברא להקל הממענתפשט
 להעמד מותר ידוש; שפידהו דבדברעת4

 יזץעה מידתו כן גם קפז והלאהמידה.
 לשקלו. אצ הקמח את למדודשרגילין
 המובאה ר4השונה כפברא נימא אי1חפילה

 לחלק, אפשר הכי אפילו א1ליושם,

 המידזג ש ד ר י פ ב אומר שאיפדהיב4ו
 משום אימ הפתקאות לו מביא שהוארק

 שבלא משום רק המידונ לומרשדוצה
 מטעם קפז ליוע החניני רשאו איפפתקה

 דמלכותא הורמנא היא והפתקאחוקיהמדינה
 בה1ביל המא קפז, "2תן לא בלעדהאשד
 סהשום רק להחנתגי מחן הצא הצרדהלידע

 וצ*ע. המדיבה,ועק
 הע תקיא בסיטן ששגא ההיתר כל14מנמ

 שדברים משום ווש שכ*גבסעצן
 כי ויוממשונ שבת לצורך הםהנקהים
 בשבת ח ביוטיטוב קנין לעשות חפורהלא



 ל א ו מש ד סימןאו*ח דברי14להכח
 שהוא משום רק הוא כאן דמותרחשנ

 במגן וכמבואר יום-טוב או שבתלצורך
 "כתב 1 הביא דשם י*ד, ש*ו, סימןאברהם,
 דאסור סובר דהמררכי תקכ"ז, סימןב"י
 ושבת ביום-טוב לחבירו במתנה דברליתן
 דלצורך פשוט מצוה. לצורך כן אםאלא
 ותקט*ז* שכ*ג סימן כמ"ש שרישבת

 לשלוח דמותר מבואר תקט"ז)בסימן
 ביום-טוב(. מתנהלחבירו

 מ=בית דנראה שכתב, יוסף* ב"ברכיועיין
 על שחולק תקכ"ז, סימןיוסף*

 רק סודר, קמין דבלא וסוברהמרדכי
 שרי. נמי מצוה בלא אפילו מתנהבלשזן
 בלא במשיכה להקנות דאף ואפשר יוסיים
 כהעום דאסור המרדכי סובר סודרקנין
 מ"בית דנעלם וכתב וממכר, כמקחדמחזי
 והרשב"א והרא"ה דהרמב*ןיוסף*

 אף גינא, דבכל בפירוש, כתבווהריטב*א
 כמבואר בשבת לקעת -אסורבכהעיכה
 א'( ז' )דף דכתובות קמא פרקבדבריהם
 המשא וכבר שם. מקובצת בשיטההובאו

 ב"ברכי שם עיין הריטב"א. דבריהביא.כאן
 ב*אב ווךין ז'. אות ש"ו, סימןיוסף*,
 שכתב, נ*ט, סימן חיים, אורמסופר",
 דס*ל תקכ"ז, סימן יוסף, מביתשנראה
 בשבת במתנה איסור דליכא הר*ןבכוונתל
 סודר, בקניין לו כשמקנה רקתום-טוב

 על וחולק מותר במשיכה כשמקנהאבל
 דגם לומר דיש כתב ז*ל והואהמרדכי.
 )גבי ס*ל רק המרדכי על חולק אינוהר*ן
 ביצה לאחרים, קמהו דמקנה נאסרקמחא
 לעשות עדיף  שמותר, 4ף מיחו  חפיום45ה

 מחזי דאיפ סודד, מקניין וקיל משיכהקניין
 וממכר. כמקחכל-כך

 בשו*ת לזו דומה שאלה מצאתיוהנה

 תליתאי, מהדורא מרדכי*,"לבושי
 לקמת מותר אם מ*ח, סימן ווים,אורח
 )ביח"ר מה4ותפאבריק קרח צעטל ידיעל

 ביום-טוב להביאו יום-טוב, מערבלקרח(
 שלא התבשילים לצורך עכו"ם ידיעל

 זה דדבר שם, וכתב היום בחוםיתקלקלו
 כי בשבת, קניין משום חדא רבה.צריכא
 אפילו הקרח את שבת בערב ששילםמה
 שבדיניהם מאחר או קניין, בתורת נתנםאם
 דהוי לומר יש כן ואם לחוד בכסףקונין
 דרכו הוי וגם סתימתא מתורת קניין כןגם
 לא דידן בנידון צעטל, על-ידי ליקחבכך
 מסהים, שאיע דבר דהוי משום קנייןהוי.
 שירצה, קרח חתיכת איזה לו ליתןדיכול
 משפט בחושן וכמבואר שיעבודא רקאינו
 כן ואם שיעבודשנ רק דאינו ר"טסימן
 היטב מבואר זה ודבר בשבת. הואהקניין
 רכ*ה. סימן חייכנ אורח שיק,במהר"ם
 ישראל בשביל גוי מלאכת כהעוםועוד
 ברמ*א כמ*ש מקודם לזה מחיר לובנותן
 פת, לעניע ס*ד רכ*ה סימן חייםאורח
 םוצ(ן מערב כסף מחיר לו ליתןדאסור
 )השפילו קעביד דישראל אדעתא וודאידאז
 תשובהו ה~כן זהו נכרים(, שרובהבעיר

 ~פי ביאור. ובתסופת קצת לעיןבשינהי
 (ב בשבת הוא הקמע כן גם דידן בנידוןזה

 הקמח. עבור כששולחיום-טוב
 ביל הג4ען של תשובתו בעיקיאמנם

 וום מלא להעיר, יש מרדכילבושי
  יום-  לצורך הגש  הנקה שהקרחמיירי



כט ל א ו מש ד סימזאו"" דבריאלה

 המאכלים, יתשקיי שלא כדי ב וט
 בפירחם התירו הלא יום-טובולצורך
וכמבואר

 בסי~
 סק"ה אברהם במגן ש*ו

 הקניין הוי שם דגם אף לעיל,שהבאתי
 זה אי ליה מספקא דספיקא ואפשרבשבת.
 לן לימא מאן כי יום-טוב, צודךמקרי

 הלא הקרח, מבלעדי יתקיימו לאשהמאכלים
 הצל, במקום או קר, במרתף ליתנםאפשר
 מהבום בפירחם אסר לא הכי דמהבוםונראה
 וגם יום-סוב, צורך דהוי לצדדדאפשר
 וכדבתב עיון בצריך הניחו רק התירש

 רבה.דצריכה
 חידש אשר את להעיר ראיתי אורחאדאגב

 מהדורא ומהביב*, ב=שהשלהגאון
 כל "בישראל : ווחידש נ', סימןשתיתאי,
 לא שבת, על שיחול שבת מערבשקנה
 יקנה אחד אם ואטו איסור. שוםידעתי
 וכך כך שיעשה מנת על דברלחבירו
 כקונה יהיה אטו בשבת התנאיומתקיים
 דברים חחני ליתא". בוודאי זה בשבתקמין
 ומהביב" ב"שוחל להגאון לי דפשיטאהללו
 רע*א, ב~בו*ת דהבואל בהם מסתפקז*ל,
 בונם מו"ה הגאון אחיו הוא קנ*ט,סימן
 יע*א, מאסרסדארף דק*ק אב"דז"ל,

 דבין תשובתו, במסקם! העלהדהגרע"א
 שבות. הוי בשבת שיחזל באומר ביןבתטר
 שהה כלום זכר לא ומהביב* ב"שואלוהגאון
 בונם מתה הגאון בגדולים, נפתחכבר
 רע*א. בתשו' ז*ל הגשון ואהיו ז*לאוגר
 אהשכחינן, לא מי דאטו תמוה, זה אין כיחשף
 אחר גאון דברי חזי לא אחד גאוןכי

 ההידוש הוא זה רק לו, שקדם מדוראפילו
 ומשיב* *שהשל הגאון שנקטשדבר

 שאוש,ש עד להיתהבפשיטות
 ש* סו לא לחרתה רוו שםשמא
 פשט גם אפם למרדג פשוטהו

 ! לאיסורא הגרע*אבתשובת

 בעמין ז"ל רע*א הגאון "י"חמיי לדהרי
 עד כך, כל ויום-טוב בשבתקניין
 ומתנה מחבירו דבר קונה אדם אםשאפילו
 איכא כן גם בשבת, רק יחול לאשהקניין
 להביא להתיר אפשר איך כן אםשבות,

 בוחבת, וכדומה קמח הלא-יהודימהחטוני
 כששילם ואולם בשבת, קניין קונה הואהלא

 הקמח את שבת בערב הלא-יהודילהחמוני
 רק הקמח, להביא בעצמו הוא הולךואינו
 שהעכו*ם באופן בשבילו, עכו"םשולח
 החמר רק מהבלחו, לבית בשבת יביאנולא

 כי להתיר, אפשר אולי דהבבת ביוםאצלו
 ישראל בשביל לזכות יטל אינועכו"ם
 סעיף קפ"ח, סימן מהבפט, בחוויןכמבואר

 לדבר שליח נעשה העכו*ם "אין :א'
 נעשה ישראל אין וכן שבעולםמהדברים
 אי ואף מהדברים". ~בר לעכתםשליח
 כדעה לחומרא לגוי שליחות ישנימא

 קס"ט, סימן דעה, יורה שברמ"ארחשונה

 מחומרא בהגה, ט', בסעיף וכן שם ה',סעיף
 בש*ך וכמבואר דאיסורא במילידרבנן
 שהאיסור היכא אמנם י*א. סעי*קשם
 לא, או עכו"ם השליח קנה אי בזה ה ל 1ת

 קנה לא השליח שהעכו"ם פשיטאהלא
 הקמח יביא ולא איסור. נעשה לאוממילא
 לו תקנה דלא היכא כי הישראל,לבית
 שלא לו קונה אדם של חצרו מכוחחצרו
 רס*ח סימן משפט בחושן כמבוארמדעתו

 ג'.סעיף



 ל א 1 מש י פש9*ה דבריאלה
 שמובא מה פה מי1ץ אמנע יאיח1לם

 בשם ד, פרט ב', חיקבמקמש
 דאמרינן דהא קמ*ה סימן ב', חלקמבי*ט,
 "שראל לבין ביפ הךתו לנברי עייחותחין
 יושראי אבלאחר,

 עויקבה לגר שליח שמינה
 מבוי בין מבר, ש וקנה % ימכור ז9יו
 כיון יישראי, ש מישראי בין לגויש

 עם ש הגוי עם הראוי כדין מכר ששקנה
 המשלהו לקיראל קנוי הוא הריה"שראל,

 להביץ וכיתי המש עכ-ל. דקונה, ל"שדאלש
כפנתו.

 משום שהם יום-טוב שבת באיסוריךהנה
 )להמןן החים בספר משמ8זישבות
 נסתפקתי הנה י ט*ו סימן דץהמחזרשץק

 לנכרי שיאמר לנכרי שמר ישראלבאם
 מתשב זה אם מלחצץש לו לעשותאחר
 הדבר וטעם אחד. נו~סזן ש דשבותשבות
 א9אה מפשזז נחשב לא כן דעל נרא9נהיה
 על שעשה ישראל וה העושה היה אםרק
 מישב ה" הנהשלח, הישראל של ציהיפי

 בנכרי אף געץ או ממש, שלטיהעחשה
 מכל לנברי, שלטצת דין דאין אףכן,

 אך מדרבנן. ואפור כשליחו נראהמקום
 הוי לש מר ישראל כן העחשה הויאם

 א 1 ה ש לנברי והשמר כבץ שליהו,טתשב
 הישראל אין בזה לששות, לישראלקשמר
 םמרי טי על דזיי כיון שליוע,נעשה
 לכן ושלותה טתשב לא דבישראלוכית

 שבחנחאאנ רק ושי לנכריבנכרי
 פאש קמטז סעע הסר דטצז אמת1ן
ןש מ ש   *  %  *  

* א*י"*ן*  9  

פ י א " *8 א   
צ שישי ש ש  א  *  *  
 החאה של 1אי וי' מה התו9,של

 זם חש עמה ניאא קי פההחשךי
 מדעתו שלט9 הוא שיעשה לנבריאומר
 והוליה לו מפרש אם אף ש שירצה, מץלכל
 מדעת שיעשנו לו שיאמר רק יהיה,מי

 תדשי כה*ג ה"9ראל, של בשפ לאעצמה
 העושה בחווב לא "9ראל העושה הר אםאף

 לנברי בנברי ~כך הישדאל שלשליה
 דשבות. שבות רקהה

 העף מידן חג לדין גלוי מצאתי לאךכעוצ

 דעת הני שבל91 גדזל הפסדדהוי
 פסידזג בפים שבות להתיר אברהםהמגן
 לומר היתרא הך נמי לצרף יש בזהלכך

 לנכרי עצפ מדעת יקרא עעפאלנכרי,
 עשדף רש דשבות כשבות מששב ולכךאחד,
 עב*ל. נכון, בנלפענ*ד להיתר לסניףוה
 שיזאשר לם? שמר הוא אם דבריהיפי

 קנ8ש שיקמו עצ18 בשם אהרלגוי
 הה בשבת וממבר מקח שאיסורמאחר
 )ת9לי הנ*ל הותר לצרף חהשר היהשבחן
 זזעברוג ש1השליח, בשהר כי  יותר,פוד
 אששר "שראל בשבץל לקפת יכלאינו
 1ה אמנם כלל. אךסוד נעשה שלא*מר,
 הף קנהו זט1יסור דעתי, עניות לפי*תא
 יבתהם שמא מה9ום או החמכר מקחמשפ
 משום הף לח וממכר מקח איסוראבל
 קאדין בלא ומפמר מקח חשף קנטןחיסור
 הנם הקנא9ג אופני בלא 12היה כגוןאסור,
 עפץ 88תבר ח8נם רזיקג צריך עודשתה
 עשיסור שפר, הת*ם דעת ל*י בפרטהמג



י*שמואל י "%זףח דמיזאה
 זימד וא בתדירות יפצרפשי

אא  8  % % ש   
 וחש תדה י"י טפחשמת
 טשק מנע ןה כל שפם "ט%. 9פןשכן

"* ש לב" י  א  * 
אא ו  פ  4 פ לביש,   
 של פוו ה*ש למש פחח כ""- א האם
 חף 1 בשאו הייע קשה %, קתהזים

 ו"טנ נע פף% פעפי ל"זממ

 הפזמ שימ ליל פםוי נצדתעה
 תיף, סיי טש, בב"המפא

 טת מפ-שב 6ציו נאט; ליקחטי
 פודר בקמין דרק וסובר עליו ח%קיוסף
 לכחורה נראה והנה במשיכה. לאאסור
 ב*מ מתוס' יוסף בית לשיטת ראיהלהביא
 בה, ודחש פרה חסום ד*ה ע*א, צ'דף

 הילך ב"2%עז לנכרי לומד מותר ישכתבו
 עליו מחשל כשאין לצרכך ובע%בשד
 כלום. אמירה בא1תה מרויח דאיןלופו
 לתת דניתר בפשיטות התחד דנקטוחהנן

 בשבת. מתנהלנברי

 הווים בסשר שחידש מה לפיאמנם
 חים, שרת ףל פוש*ק)יפאה

 מתנה ליתן שתר דינברי  שכ*ג,סימו
 יום-סוב לצורך שיא אף רשבתביום-טוב
 ליתן דמותר שכ-ה, מסימן העויעחשבת
 יום-טוב בהן איתא תע נברי. ל5ניכפוזית
 מעטת לביתו אף ינכדי לשלוחדמותר

 עי-כל- היי מותר, יהיה ול8הביום-טוב.
 לנברי מתבה ליתן השסור מתנה הףפנים

 עייך לא הנברי ת8של וש2ש2,ביום-ט21

ש *ף " והאו*איך  %* 
ש עיע רום-טונ בשבתמתנה  טעמו 

 המקבל אצל רק היא קנ%ן גבידהאיסור
 הוא והטתן חפצך4 *ממצוא עלשעובר
  עוברי-עבירה יזץ מט%ע משום רקעובד
 עריך לא מתנה המקבל בנכרי אמנםבזה,
 עייך דלא ממ"הנ חפצך* *ממצואאיסור
 עוברי-עבירה, יזץ מסיע איסור הנותןגבי
 שכ*ג, סימן אברהם, המגן כדברי שלאבזה
 שכתב ח', סעיף י*ג, בסי% וכן ז',סעיף
 בשבת לנכרי מהגה ליתן עשםורלהדיא,

 *כתב בשד"ע ראיתי שבה.עיב לצורךרק
 גם שחידש נ*ג, סימן חוים, אורחסופר*,

 מ"צבת בעעבה לוטן מותר דלנכרי כדבריו,ק
 אפילו משיכוע עליידי כ"שקונהויום-טוב

 סופר* שיעכתב )רק מצוה במקוםשלא
 הישיאל שאין היכא בין לחלק נחיתז*ל
 באחד להנברי להקטתו מעשה שיםעושה
 קונה עפצברי היבא ובין הקנ%המדדכי

 בקניין התיר לא כי במשקמ2 ליצמו*
 .ספר בעל הבשץ שגם ואפ"ארמשים2
 מעשה שעחשה היכא כי לזה, מורההויים*
 וכתב חפצך*( *ממצוא כעין הףלהקנות
 שאמר ממה לזה ראיה קצת לי ויש ,שם

 כלי להטביל מותר שכ*ג בסי%המחבר
 יצא שמים ירא אוסרים ויש בשבתאז"ט
 וצ*ע, לנכרי. במהגה חמי רתן כ%םהץ
 י"פל הדין ומן היא, איסור מחגההלא

 שמים ירא שהוא משום ת:י ב"פבתלהטביל
 לצורך נחשב יופפ עצמו על להחמירורהטה
 רק שחרט במה להחמיר לו מהמצוה,
 ועוד מתנה. באיסור %הקל לרצוט,חומרא
 לו כשיש אבל אחר כלי ליה בליתתינש
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 ולכן בו, יש מצוה צורך מה הכיבלאו
 מהתוס' ראייה אין כן האם ע"ש.כמ*ש.

 בהעבת לחבירו מתנה ליתן דמתירלהבוי
 רק מיירי דהתוס' משיכה, בקנייןויום-טוב
 מותר וזה בשבת לנכרי מתנה לתתלעניין

 ז*ל סופרא ו"כתב החיים* "ספר דברילפי

 מתנה לתת דמותר משם רזוק איןעהע
 אולם ויום-טוב. בשבת ישראללחבירו
 בידך פלגי מיהו נקוט פנים כלעל

 "ספר לדברי התוספותת מדבריוראויה
 מתבה לתת שמותר סופר", ו"כתבהחיים"

 ויום-טוב. בשבתלנכרי



ט

 הסימן

 בשבת דעכחם שבותי בעניןברורים

 וממכר מקה )כגון : דרבנן במלאכות)א(
 רק דהוי הפוסקיםלשיטת

 בביתו בשבת עושה העכו*ם אםדרבנן(
 בהיום לתשדא חי"?ינן לא ישראל,של

 בשבות רק יהשדהו ההחיד כי "עיהמראיה
 שבות רק היא בעצמה המלאכה כידשבות,
 הוי כן גם שיעשנה לנכרי והאמירהוציווי
 בנודע כמבואר להשדא, ל*ג ובכה*גשבות
 כ*ט, סימן היים, אורה תנינא,ביהודה

 ב', הלק קמא, מהד' ובה?יב* ב"שואלומובא

 בדבר דגם ובהייב, השואל ומוסיף סף.סימן
 דאורייחשנ מלאכה אינה המלאכהדגוף
 מלאכה ההיא במלאכה להתהמת יוכלאמנם

 המכונה תתקלש אם כגוןדאורייתא,
 בשבת שיתקינה מלאכה, בה שעושהשעח?ה
 כל ב כן וכמו ע*ש. השדא, איכא בזהגם
 דרבנן, וממכר דמקה נימא אי א8 ת, 1 נח

 וכדומה, במאעים ולשקול מדידאאמנם
 מלבד בהבות להיות צריכים אה?רבמלאכות

 דאורייתא. התין וקנייןהמקנה

 בה2אלה הנ*ל ובהייב* ב*שהשלכצזב
 )מפיץ מאנגעל בם84%כת :שנשאל

 הכיפה של המפתה שמחזיק הההץפשת0
 שם לעמוד מוכרה הפשתן נתקן בואשר
 ואם י כתב הפשתן, משם שיוצאיובשבת

 דבר חיזה עמהם שיסייע העוו? ישכן
 צריכין פנים כל דעל יכתוב, שמא העה?וגם

 הוציאו וכמה פשתן איזה סימן איזהלעשות
 ויש להכיפה שנית יכנסו וכמהמשם

 שהבין  שמה שם, כתב עוד עב*ל.לאסור,
 הרמב"ם, בדעת ל"ה סי' ה*א פ"מבשו"ת
 הגוי שגם אף בזה ריווה לישראל שישדכל
 כתב לא ל*ה סימן הנו"ב הנה אסור,מרויה
  עכ*ל. שם, למעיין עיקר נראים ודבריוכן
 מהד' בע"ב וזרין : הנ"ל בסימן כתבעוד
 כמה כ*ט, סימן היים אורה הלקתניפ
 דשבות בשבות היתר למצוא התרהתירות
 על-ידי רק למעשא, ולא להלכהואמר
 יהודי שום יהיה לא זה וגם אהריותפסידת
 לעכו*ם וישכירו בהול אף ל ל כמסייע
 לפי ע"כ. מאלף, אהד לו יתנו זהומלבד
 ואני היתר למצוא קווה כאן דעתיעניות
 וההדל ישמע השומע הצלתי נפשיאת

יחדול.

 לנכרי, שליהות דאין גב על אף)ב(
 כן שליהות, יש מדאי ל ע 1 פב

 ס" מכירה בה~ות אפרים4 ה"מהנההידש
 קמ4נ מהדורא ובהייב*, ב"שואל מובאט"ז,
 1מדברי : זה על וכתב ס*ט, סימן ב',הלק

 דששהרונים בספרי העירו אפריס*ה"מהנה
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 הארכתי אני וגם אפרים* ה*פעה1ש
 אמרים* א*מא2ה דברי לדחות בתשובהבזת

 ל.1ו8
 מובא כן לחומושנ לעכרם שליחות יש)ג(

 מובא ק ו, סיע פ*יבתשובת

ב*שהי
 עליו כתב אמנם הנא, ומשיב*

 לחלק ה' סיטן מאיר* ה"בית כתבדכבר
 השת, שייך לאדבשבת

 דמ~
 נשו מקום

 כעת 1 הנ*ל ומשיב* ה*שהשל הטזבנח.
 שליחהן שייך דלא ברור דהדברנראה
 כיון הוצאה, דבמלאכת 1 עוחילוק רקבזוה
 דשרנו לומד שיך רשימ גדוע מלאבהדהוה
 לומר עריך שיב בזה בשסרה, ואש*ה2ח
 והמג בד*ה דע*ש לעכו*ם. שליחותדיש

 בשם בן גם הביא מאיר* ה*ביתוכדעת
 בתשובה ומשיב* ב4שתא  יעקב*ה*קית

הנ*ל.
 ב', חלק קמא, מהד' ומשיב* ב*שואל)ד(

 חצל 1 חהל כתב ע',סימן
 הראשונים, ששסרו מה מתיר אני איןדעתי

 שטר על-ידי שמחזר מה מתיר אניכי
 בזמן יותר מצוה אורבא לדעתימכידזע
 טצררו אם הרבים, בעתמתימ כיהזה,
 יחפשו חשם כלל. "שמעו לא הרבהלהם
 מב*י מי לומדים, פי על היתריםלהם
 למדן חהה לו  יעמיד בזה ירצה לאאשר

 פי על הכתב לעשהן זה, עלש"1גיח
 לידי תבא שלא זה על וישגיחההכשר
 על "1גיח רק תורה, ואיסודימכשול
 א ל ל ב א מותר, הה יבמ1 שלאהמלאכה

 דף שבת וערץ ת, 111 ע ל ר ב ד ה 1 צי
 מירח1 כפי )כיטצ סאה פחך ביום בוקנ*ג

 שמ4רשא

 אלק קמא מהדיא ומשיב* ב*שיאל)ה(
 בשם הביא ע*ג סינובו

 פסידא דבמק1ם דאף ל"ש סימןהצ*צ
 שוכר שהעכו*ם בכה*ג הימהתירו
 ש"1בות, לה"שראל לי' ניחא והיהלבשצצ

 כי ממבו לצכור רוצה ארנו שהעכו*םרק
 לו שיש וכית בשבת מלאכה שתעשהאם

 אף מממ "1כור לא כן לא שאםפסיד4ג

בח~
 אנשים אבל פסידשב משום שרי לנך
 גהים להם יש סאיםהמהזיקים
 נשסר העא המששית בדולמתהמתעסקים

 ירצה הבית הבעל ואם לשביע אולחודש
 לא זה על "1בות, בתדשר בשבתש"1גות
 בשבת, לו שיש פסידא בשביל להתידעריך

 המש ביצצתו. יאשבית מצתה זה עלדהרי
 נפפד שול-הי-זה במקום רק פפידאטריך
 לשועלו לומר יכול הרי כאן אבל בחא,אף

 הארכתי הצ"41ג יוליך "לא  בשבתש"1בות
 הצ*צ כתנת הבין לא שמעלתו לפיבזה

 ב*מחציה שהאה מה כפי בוהתתקשה
 1-ל. דבריו, בקצרההשקל*

 קמו. סימן שני הלק תשב*ץ)0
 לענין -

 מבית וחץ או סדירהלהוציא
 הזע דהדבד היכ14 כתג בשבה,ישיאל
 משום ו1יכא בדבר איסור עושהעמויפ
 האצצר שיהיה טוב יוחר אמם מותר.חשדא
 שישראל לחצר דומה תם להעכו*םמחצכר
 במתק טד שם וערץ בתהטב דריןועכו*ם
 אססים שהם לצדד כן גם שכתבלשומ,

 )שקומן הערבים על להלקשאי-אפשד

התבוח"
 88ריש רתצא שש בן חשם

ע*ש,
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 האי טור הטש%ש, הש תשב*ץ)"
 התעיבה בסוף י*דשש%ה

 איסורי בדין כתב, רביתבענ%ן
 ששיסר ומה תצ' הדעחן רבודובית
 שמתיר ויש המף זה מתירזה
 ובמצוק במטר שהם השעה צודךמצד

 מצהים מעות ושון טוב מבל חסרובעולם
 מביטת ווייויה חיתן לישא ב*אביד
 מן היקה לילד שלא וכדי ביתםאנשי

 סהורה לקח אי . . . בריבית מעותהעכו*ם
 רצסרכו ., . . מבדי ויותר ביחערבהקפה
 שנשאר במה וליתן יישא כדי בווללמיכרה
 יפקחו ע*ז מטה, מטה ירדו ובזהבידם
 להם ימששן שבעירם, הדור גדחיעיניהם
 ברית, בני עם %תת לשאת היתרפתח
 איסור בו יש אחרים שללעת בדבראפילו
 פתח מבקשים השעה צורך מפנירבית
 הצהב, בפרק ז*ל המרדכי כמ*שהיתר
 % ומצוה גמור היתר 1 ז*ל ר*תח-ל

 שיתן ממה ברית, לבני מהי' לתתהמובהר
 ולשפחתו לעבדו תם" עבו*ם לידמשכוטת
 זה משכון על מפלתי היה לך לויאמר
 המשבון אם אפי,1 להתיר, האריך המדוכו',
 בשם כן גם וכתב פכשו. ספרים,הוא
 ב*א מחית שמשום ז*ל, שמשוןרביט
 מישהאל מעות שילה עכו*ם בדיןהתיר
 פי על אף ישראל, של סתטכחצת עלברבית
 ישראל לצורך לוה שאעבףם יודעשהמלוה
 פי על ושף והרבית, הקרן טבהחבירו,

 הנך "צראל, ליד הרבית פודעשהישראל
 מי ז*ל ר,ת חר"יתא תרתי בעיניךרהשה
 ז*ל משאגץ שמשון ורביט ממט גד%לט

 התחף, בשיי מששעלי שצצח בידיטששנלת

 המובהר, מן הצצוה גמור היתר שהשטשצ
 עי*ש.עכ*ל.

 סימן חמץשחשה מהד' ומשיב*, "שואל)01
 1 כתב התשובה בסוףב*ד

 בהבלעונ שמותר מה אכתובה8נב
 דעיקר כיון דעתי, עניות לפינראה
 וממכר מקח משום שבת דשכרהמירה
 בהבלעה עוהוא כל הצ*כ נמתוב של*העעו
 עכ*ל. הז*ק, בפ*ע שבת על יכתובלא
 וב*מחצית י*ז ס*ק במ-א רמץד בסעעועי'

 בהבעלה שבת שכר בד*ה שםהשקל"
 בקבולת, דגם הסובר כבא דלאשכתב
 אם ממם, כףכ לך והיה מאה תגבהאם

 טוגצנ פנך הוה לשבת רק מלאכחוקובע
 שבר מקרי דזה סובר אברהם המגןאכן
 ה*מחצית שהסביר וכפי בהבלעהשבת

 דדומה רק דוק4ה לחן דהבלעההשקל*
 שבת שכר נקרא שאינו מה דהאלהבלעה
 םך[ך~צ משם4 טטל מקום דמכל אע*גלחודש אי דהשבוע לכל דהץיט בהבלעה,כשבהשכיר

 לעשות מניחו היה לא אם ידעינןדהא
 ידי רצל לו, שקצב משכר פוחת היהבשבת
 לו מגיע לשבת גם ומשכירו שמנתזוזה

 דאיט כיון מותר, מקום מכל יותר,שכירות
 "כן השבת, יום את בשכידותטתכיר

 חיט כן גם . . . מאה תגבה אםבקיבולת
 תויט להבלעה ודומה השבת יוםמזביר
 ה*שהשל דברי לפי והנה עי*ש. שבת,שבר

 דמכל שבחע שכר הוא עדיץ הלאומשיב*
 כמה ההשבון מחמת לכתוב בא הואמקום
 הקשהשל סברת יפי בשבת. עחצההיה

 יופף הבית לדעת רא" נראה היהומשיב*
ד"2
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 פ"(ג סימן הכמים דברי המד, שדי)וומת
 או דאורייתא הוי וממכר מקה אילעמק
 מהוכהתו דנראה הביא הסימן בסוףדרבנן,
 וממכר מקה דאפילו דס"ל ז"ל, הגרע*אשל
 דלא דאורייתא, הוי ש ארעאי בדרךשלא
 עוד ראה וכן עיי*ש. סופר.כהתם
 אורה מהד*ת, לאברהם, הסדבשו*ת
 אשר . . בראיות. מבאר כ"ז, סימןהיים,
 לעכו*ם דשכירות ההיתרים נתפרסמוכבר
 יחשדוהו דמה"ת מ*ע השש שוב שייךלא

 האכיל היתדא אינש שביק לא הזקההא
 לזה. ראיות כמה שהביא עיי*שאיסורא,
 עוד ראה וכן כ"ה. תשובהתרי"ש
 סימן או*ה ח*ש הלוי מהרי*אשו*ת
 רנ*ב בסימן הרמ"א שכתב מה בענייןע"ב,
 מקום לו ייהד דאם המרדכי בשםסק"א
 שהעכו"ם פי על אף בע"ש למכורמותר
 ויש י סיים שהרמ*א רק בשבת,יוציאו
 בית שו*ת עוד וראה עיי*ש.לההמיר.
 ז'-ה'-ט'-י'(. סי' היים אורההיוצר,



*

 וסימן

 לפסח מברזל יד של ריחייםהכשרת

 ברא של יד של ריחיים ישאלה
 ימות כל חמץ בהםשטוחנים

 חטים בהם לטחון מותר איהשנה,
 צריך והאם כראוי, הנקיון אחרילפסח

 - הכשר. ואיזההכשר

 קט"ז, סימן שמואל, במעדני הנה 1תשובה

 במכתשת שאפילו ציין ל*א,אות
 חמץ עם חריפים דברים בו לדוךשדרכו
 בקש*ע )כמ*ש קל ליבון  שצריךביחד,
 אמנם החומרא, מצד רק הוא שם( י'אות

 שכן וכתב, הגעלה. להו מהני הדיןמעיקר
 ט*ז, סעיף תנ"ש סימן מרמ*א,משמע

 ובשולחן כ*ז וס*ק י*ט ס*ק שם זהבובטורי
 מ*ד--מ*ה4-ש*ו. סעיף שם התניאערוך
 להחמיר המנהג אין מקום ומכל יוכתב

 כגון שאפשר, במקום אלא ליבוןלהצריכם
 ברזל של הם חרוסת בית ושארשהמדוכה

 ללבנם עואפשר בהם, וכיוצשו בחחצתאו
 אבל קל, ליבון ללבנם מתמירין אזבאור,
 עץ של או בדיל של מדוכה או חרוסתכלי

 באגעלה להם די ללבנםשאי-אפשר
 בכ*ר. ..

 שציין ח', סעיף מ*ט, באות שםיעיין
 כ*ד, אות קכ*ה, כלל אדם בחילעיין

 ע"ש קאפע. של ריזדים בדין שכתבמה

 רק כתב שמואל* ב*מעדני כיבפנים,
 ובחיי בזה. שכתב מה שהביא מבלילעורר
 צריך קאווע של שריחיים כתב, שםאדם

 מהבדע, בהם ישאר שלא יפה, יפהלנקותם
 מקום ומכל מותר. נמי הגעלה בלא כיאם
 היטב לנקותו שאי-אפשר כיון לומר,יש

 ואם ברותחים. חליטה דהוי יגעיל,ממשהו
 ריחיים לו אין אם המהדרין, מן להיותרוצה

 היטב כוחו כפי אותם ינקה לפסח,מיוחדים
 ועי' ברותחין. אותם יכניס ואחר-כךהיטב
 גבי י*ח ולעיל פ*ח בשם י*ב סימןלעיל
 עלמא דכולי לומר דיש בזה, וכ*שנפה

 כ', שם י*ב סימן שציין מה והנהמודים.

 צריכים בשר עליהם שמולחיםדסלים
 בהמלח היה שמא משום לכתחילה,הגעלה
 י*ח ובסימן פרורים. או מחומציןגרעינין
 שאי- דבר שכל שם, וכתב נפה לענייןמיירי
 אפילו בו משתמשין אין לנקותואפשר

 קולא עוד שיש שם, כתב ובנפהבהגעלה.
 קמח רק נשאר ששם דמאחראחרת,

 ולא חלוט הקמח נעשה אז הנפהוכשמגעיל
חמז.

 של הריחיים השהשל לי שהגיד כפיוהנה
 היטב לנקותם אפשר ברזל ווליד
 עליו, ישאר שלא עד במים לדחצןואפשר
 שיניהם בין אוצר ברזל של הגלגלים עללא



 לקש-?נוא ו סימוש*ה דבריחלה5ה
 הרסדים, ~קי שר ל אש השמיטש
 חפשש רק נ12אר לא כי השם בעין, חמץעים
 איזה בהם שטח1 בסיבת אצלי שנבלע,ממה
 דלא היכא בהבעלה די לזה חייף,דבר
 ב*מעדצי וכדגתב ליבון. לעשותאפשר

 לעמשות כ2השי-אפשר לא, אות שם,שמסנל*,

 הוגעלה יסהע בזה ה~ג*ם על ביןש8 מ8י ש* ש גם )אנה ש. *נןגנו
 להתיר נהשה זה מכל חלוט( לעשווש כןגם

 שתם שינקו אהרי הרסדים, עללטחון
 חזוליה דצליה כל יגעמ1 ת489יכך ישהיפה-
 הששון. בכלי ברחזחין הריוריםשל



לט

 זסימן

 וניט~ך הפסח שיי ק8ענךהמץ

 ת*ש ניגע, כ"ד קהוק4 ינ*ש

 יע-א. קת*דלפק*ק

 מכתב בא הבעל*ט דפיסחאביומי
 הצדיק הבשון אאמ*ולכ*ק

 דקהע*י רבא דינא מבישליטוא
 י הלשון בזה יע*אבידאפעסט
 הה*ג לכבוד סלה טוב "נלשלום
 שלתן דריוות אחר שליט*41 חמףחגדזל
 להודיע לנחוץ מצאם כמשופט,הטוב

 בשנה נפשם, שלדשכון נ*י,לכהד*ג
 שטר לעשות בידט עלתה לאהזאת
 )בתי- הפאבריקען שני עםמכידה
 על  )שמרים(, געהבען העושיםחרחצת(

 עליו שעבר חמץ משום חשש "צכן
 יום י*ד משך על היותר לכלהפסח,

 הפפח.אחר
 ישיק ת*ו טסח דהוה*ם א' יוםבוחחעטט,

 שטע-שרט. דקה*יביד*ץ

 עושי אם טלפע על-5זץ מיד חקרטוהנה
 מקצתם, ש רובמ יזצרים הםהשאור

 אקציזט-געזזילשאפ- % הפירמות שחוכי
 הודעה קיבלנו זה ועל מניות(, טצדתטען

 יצנם ה8ניחז בעלי שבין צדק,מבית-דין

 רובם היא מקצתם רק סיה )כנראהיההים
 המה הפיר8ות ו8נהלי המגיוי0 בעלישל
 רשות שטזם דודיעו, גם יהודקגאץנם
 לא- סוחרים אצל המועד בועךלהקור
 שהיה שאור בידם נמצשצ אם לידעיהחעם,
 המצא השם ה8סח, קודם ברשותםכבר
 על- השאוד יתערב אז כזונ עמירימצא
 למוכרו ומותר הלאייהחץ הסוחדידי

 פסח. לאחר 88םולאכול
 שעבר חמץ איסור אם נעיק מקודםחהנה

 איסורי כשאד ההש הפסחעליו
 מלצע תראה מיויהו, קיל אודרבנן
 משאר קיל דהוא *, דף בפסחיםווץ

 שם דאמרינן אהא דכתב דרכנן,איסירי
 בזמט חמץ הלכחא רב41 *אמר 1בגמרא
 במשהו אסור במיט שלא בין במיטבין
 עלא בין במיט בין בזמם שלאכרב,
 רש*י )81ירש שמעון4 כרבי מותרבמיט
 שלא בין במיט בין בומם ועלא 1שם
 מותר,במיט

 אפי~
 תראה טעטט. בטוק

 וסגי ששים ביטול בעיע דלא דסוברממ
 תפ*ז, סימן סוף יוסף, שבבית וחידחםברהם

 וע" כ4 סובר שרש*י בפירחצ הביאלא
 מה' אן בפרק הרמב*ם דעת שכןשחביא

 שסחנר בטור, המכר בסימן וע" ומשמגהמץ
 שהטוד יהחג הבזת תעמ:יר ששים,דבעינן



 ל א 1 מש י סימזח"" דבריאלהמ
 רבא חזם ולא איסורין בשאר דהויסבור
 סימן ערוך בשולחן יוסף והביתלפרש.
 הרמ*א אכן כהטור. פוסק י"א, סעיףתמ*ז,
 הנאת בהשלכת פהבשים בפחותמיקל

 טורי שם ועי' שם עי' המלח. ליםהאיסור
 מ"ד, ס"ק אברהם במגן ועי' י"ח. ס"קזהב

 בששים בטל הפסח לאחר ונתערב :שכתב
 כתבו הפוסקים כל אבל הטור, דעתזהו
 פשטא משמע וכן ששים. בעינןדלא

 בראיות שהאריך שם עי' וכו'.דתלמודא
 לא דהמיקל לי נר24ה ולכן : וסייםלזה

הפסיד.
 הפסח אחר עירבו דאם הרא"ש,1כיצב

 סימן דעה ביורה עי' אסור.במזיד
 ועי'צ*ט.

 במ~
 י שכתב מאה, ס"ק אברהם

 וחימץ הפסח עליו שעבר שכרשמרי
 סימן עיין בעיני'. הוא כאילו דהוי אסורבו

 קכ*ג, סימן דעה ביורה ועי'תמ*ב--ה',

 ע"ש, שלא כע*ש דלא שם ובהן*ךבטאז
 שכתב מ"ג ס"ק היטב בבאר ויעויןעכ*ל.
 הפוסקים כל אבל הטור, דעת זהו .רו*ל
 לי נראה לכן ששים, בעינן דלאכתבו

 רק מס', פחות אפילו הפסיד לאדהמיקל
 )הך' באכילה. אפילו מותר ברובשנתערב
 להלכדנ הטור דעת שמיישב אה"ע,בספר
 האיסור ואם מ"א(. בסימן באריכות שםעיין
 תמ*ב, סימן ע"ל וכה*ג המעמיד, דברהוא

 הפסה עליהם שעבר שמרי-שכר י י"אס*ק
 סימן מלובלין ר*מ אסור, עיסה בהםוחימץ
 ובהם*ך סקפ*ו קכ*ג סימן י*ד )ועי'קכ*א

 עכ*ל.שם(
 להתיר דהמיקל לפי*ד מזה לנוהי1צא

 אמנם הפסיד, לא מס' בפחותאפילו

 בדבר לא סתם בחמץ רק הוא זהבל
 לא בשוגג, שנתערב רק וגםהמעמיד.
 איסור מבפל דין לו יש דאז במזיד,כשערבו
 כמבואר במזידלכתחילה

 במ~
 אברהם

 יעקב* ב"ישועות )ויעוין שם מ"דס*ק
 בזה(, שכתב מה י"ח ס"ק תמ"ז,סימן
 אברהם, המגן שציין המעמיד, דברובעינן
 פ', בס*ק כ' שם ה', סעיף תמ"ב,סימן

 שעחחים שכר במחבר שכתוב מהעל
 אם וכן לבערו חייבים ושעוריםמחיטים
 או בהמכר-שעורים בחלא גבינותהעמיד
 העמיד, אם וז"לי לבערם, חייבחיטים
 בטיל, לא החלא נגד ששים בהם ישאפילו
 כ' בטיל. לא באלף אפילו המעמידדדבר

 בטיל דמדאורייתא כ"ה, כלל והיתר,באיסור
 דחשיב כתב הטור אבל אסור, מדרבנןאלא
 מדאורייתא, דאסור דס"ל משמע בעיני',כמו
 לדעתי, לבערו צריך היה לא כן לאדאם

 ח' פרק שלמה של ובים ס"אוכמ"ש

 המעמיד דדבר ופסק חולק ו' ס"קדחולין
 להשוהותו, מותר פנים כל על ובחמץבטל
 רבוותא הני כל נגד בטלים ודבריו שם.עי'
 דאין לומר וצריך : עוד וכתב שם. עייןוכו',
 שם היו דאם החמץ, רק אחר מעמידשם
 חחרי, זת*ג הו"ל היתר, דבש שמרי כןגם

 עכ*ל. פ*ז, סימן סוף דעה ביורהכמ"ש
 ומבואר שכתב, שם השקל* ב"מחציתועי'
 באיסור היה דאי שם זהב ובטוריבש"ך
 בהיתר- גם יש אפילו להחמיץ, כדילבד
 נקרא איע מקום מבל להחמיץ כדילבד
 ב*ישועהץ )המ' עכ*ל. ואסור, גורם וזהזה

 הנ*ל המהרש*ל שהביא סק"ט תמ*ביעקב*
 וום(. שכתבומה
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 המנן דעת דנראה דשקף סתה, לנוהיוצא
 הוה המעמיד דבר דאיסוראברהם

 בץזאי מדרבנן ובכ4ע מדאודייתאאפילו
 היה אם זאת בכל כמהרש*ל, דלאאסור,
 בכל שאין באופן היתר, מעמיד שםעוד
 ואמנם שרי. אז להחמיץ כדי לבדואהד
 תמ*ז סימן אברהם מגן בשם שנ*לכמו
 אם רק זה כל הרא*ש, בשם מ*דס*ק

 נתערב אם כן שאין מה ג, ג ו ש בנתערב
 לכתחילה איסור מבסל דין ליה הוהבמזיד

 ואסור.במזיד
 בד*ה דרבא מימרא אהא הר"ן כתביהנה

 1 ח*ל וכו', בעיני' ר*ש קניסוכי

 אפילו הפסח אחר נתערב וטאםחשפשר
 מותר פרס אכילת בכדי מכזיתביותר
 דהוה מידי ההיתר, עליו שירבהובלבד

 ברוב, אותה שמבטלין חףלאתרומות
 סהטום אלא איט הפסח אחר דחמץדאיסורא
 כקל בו שינהגו חהים בעלמאקנסא

 )התיד,ט עכ*ל. מדבריהם, שהואשבאיסורים
 ס*ל הר*ן דגם הביא לא יוסףשבבית
 לאחר ברוב בטל רק ששים בעינןדלא

 ממש דדומה כוונתו שאין וודאיהפסח(,
 בידים לבטל שרי דשם ד41ל,לתרומת
 בדיעבד. שנתערב, לשון רק כתבובאן

 מ*ד ס*ק תמ*ז סימן במ"א לעילוכמ4ש
 הרא*ש.בשם

 הפסח עליו שעבר חמץ דאיסור מזהותזינן
 חיץילשחרץ לתרומת שתומדמה

 כקל בו שינהצן חץ ברובשמבטלין
 מזה ונראה מדבריהם. שהואשבאיסורים

 חיסורי-דרבנן. מהטאר ביותר קל אותודדן
 יעקב* הוחק בלשון נמצא עוד שת,טבלעדי

 לו שיש דמי שכ', ב' אות תמ*חבסימן
 הפסח, עליו ועבר בחמץ הנכרי עםשותפות

 בהבאה, בשסר ישראל של שהוא דחציהא4
 הנכרי, עם פסח אחר כשחולק מקוםמכל
 חמצו כדין בהנאה מותר הנכרי שלחלקו
 שעבר דחמץ כיון ברירה, חין אמרינןהיא
 משום אסור, מדרבנן רק הוא הפסחעליו
 אמרינן דאורייתא, עיקר כאן ואיןקנסא,
 סימן ריש עי' צ*ע, )ובאכילה ברירהיש

 ודאי ישראל של חלק אבל וכון,תס*0
 בהבשה אסור שותפין של חמץ דאףדאסור,
 שם. ועי' תמ*ה, סימן סע5 לעילוכמ4ש
 ליה מחשיב יעקב4 ד*חק מזהנראה

 עיקר להם שאין דבריהם שלכאיסורין
בתורדע

 שעבר חמץ אסרו טעם מאיזה נחקורועתה
 1 טעמים שני לזה ומצינו הפסח,עליו

 קנסא, סהצום דילן, בגמ' המובאהראשון

 סהצום הירחטלמי, בשם המובאוהשני
 שיטת ידוע והנה לאערומי. אתידילכט4
 תמ*ח סיא בטור מובא העטור,הבעל

 נכרי של חמצו דאף ליהדסבריא
 המשנה א חייק באכילה, הפסח אחראסור
 עועבר נכרי של חמץ א', כ*ח, דףפסחים
 רק אלמא ה, א נ ה ב מותר הפסחעליו

 שם, הב*ח וסתב באכילה, אא מותרבהבחה

 דבסימן ישראל של דחטת דבברייתאתימא
 דבפרק ועוד באכילה דמותר מפורשתמ*ט
 עבירה עוברי של דחמץ קאמר דחאיןקמא
 שדי מפני מידמותר

 וכדלעיל מחליפין,
 ירוחם ברביט מיהו תמ*ג. סימןבסוף
 וטהן מפני מפרש העיטור דבעלכתב,

 וום דבדעספות ועוד השאור, אתמחליפין
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 דוק4ג לשפ דמיד תם רביפ בשםמפדש
 מבריהא אך ליאהג כשקףר בעיעאלא
 ירחשם רביע דברי הצה וצ*ע. קשה,דהטת
 סתא דעה, יורה יוסף, בבית כן גםמובאים

 ח*ונ בנ*ה חעא קט*ו,סימן

 בספר תעא העיטור בבעל יינתיואני
 1 שם וגמ הדברות*, *עשדתהבקרא

 לאהר ושץ דאמר ברבא הלכהומסקינן
 קניס וכי קנ0א משום כר*ש דרבעהפסה
 לעצש בין במזיד בין בשוגג ביןבעיניה,
 דברסינן מהא לה חץ"5י' לאתרים,בין

 הפחו, עליו ועבר חמץ גזל קמאבבבא
 והוא כלל קמס לא תערובת ידי עלאבל

 אסור 1חאילה אבל ממ"~גשנתערב
 רבא דאמר לטעמיה, רבא תמדאלערב,
 דפיסהא יחצש ד טשקו כי ר*נ בי' המשכי

 חילח. דבני חמירא לם אההן פהף לןאמר
 כר*ש הלכה יאמר רגא 1 רש*יופירש

 עליו שעבר נברי של חמץ דאמרלטעמיה,
 וליכשו הואיל באכילה, אף מותרהפסה
 האי רביפ פירש וגע מהץ, ביהלמיקנס

 קאמר לא ר*ש הא וק*ל הלכות. ובעלז*ל
 שמע" לא באכילה אבל בהבשה מותראלא
 דגברא ר*נ ועוד לרבא, "מש לר*ש לאליה
 דהא פים, של פת אכל היכא הוארבא
 דאכל מני' תשתעי לא דחמר סשאר*נ
 51ירשו מהמשג אבי אפ"1 דארטשרבשמא

 דהמץ לטעפיוג רבא ו1מדא טאירביהא,
 דנברי בין דישיאל בין תערובת הץעל

 דבני חמירא לן אמתא רבא דאמרמותה
 קאמר 1:עיסה את לחמץ מהמצת*חילא
 הזשי והפו קיס. לח תערובת דעל-י,ץהצ*8
 חשידא אלא לערב* אפור דלכתהילהליחא,

 הוש חילא בני וש8הי פת חילגדבני
 רבא תמדא וה*ק, וצ4ג דה4אור בוחמזערב
 בין תעדחמת, עלידי דחמץלטעמיה,
 רבקפ כתב תע מותר. דנכרי ביןדישראל

 חילא דבמ דהמירא דברים טמרן יתם
 דכדהעס גב על ואף היה "ןראלברשח2
 חממ-ובת קה על דהא ר*נ שרי הוידמי,
 הנר, בספר כתב גקשת ף יצחק ור'הו4נ

 החכמים % רבים על הקשה המקשה זהכי
 הוהפד % חילא דבני חמיראשסברו
 דפסק ונהלכה ו:עיסה עם ד~ערבלחמץ
 של בהמץ בין ןי של בהמץ ביןרבצ

 הרי עכ-ל. וכו', והסכימו חמףישראל
 במנן הצחוב4ו הו14*ש כדעת בהדיארכתב
 ושר414ש בשם סקמףד, תמ*ז, סיטןאברהם
 ששאאר מה 3אפ"1 לכתחילה לערבדאמר
 בעל של שיטתו לפי דיעו באכילה,רק

 הפטח עליו שעבר נברי של שהמץהעיטור,
 ז2עיטיר בעל כתב כך השהר באכילימ'אסוד

 פתר עבידה עוברי של מחמצןהק"ציא
 3והמיבה טמר* בשל מחליפין שע מפנימיד
 שהארג החמץ גם הלא בזה, הרוויחמה

 אסחר כן גם הנכרי מן חמצובהלופי

באכילה"
 עבירה עוצרי של חמצן , וטתרץ

 דלאישר כל-כך בטפפות סדקדקיןשאינן
 מפני מיד, ר4פשונה באפייה מותרהפסח

 הוא תערובת ועל-יוץ הש4פרשמחליפין
 עכ*ל. כם*ש,ומותר

 כתב העיסוד בעל הלא לי, תמיהההנה
 שפתיר דמה וימם4 חדיבתחילה

 בשנתערב רק היא תערובת על-ידירבא
 האצ לערבע שמותר המשבדיעבד,

 ששפ~"ף במה הר1ית מה קשפג אכתיכן



8ג ל א 1 מש י 9%ן*" דבריאלה

 לצאלה פצחו מנ% חש פשמשר*
 בצתיד לכתחילה אוסור פמבטלמשחצ
 צ*ט בסימן כמבהשר המשתריבג לואסור
 מפני הוא ההיתר דכל דמאהר חמד,בע*ד.
 השאצר להחליף % מה בתערובת, באשההש
 שלו השאור יבטל נברי, של בששדשלו

 תערובת. על-קץ יהיה כן וגםבהעיסה
 מאחר וקימר, לתרץ "צ זה דעל אמתהן
 עבירה עוברי של בשחנן הסבראדכל

 ח8כל התירא סבק דלא פטעם וגאשפתר
 למעט משתדל הוא כאן גם לכןאיסורזג
 א ו שה שלו, הששר מערב ואיפבאיסורא
 הנאה, ובאיס1ר אכילהבאיס1ר

 ק ד ומהחש נברי של עשיד מעדבדק
 הוא זה כי וחחצב באכילוגאסור
 הקהשיה אמנם עהיו, מהששצר זוטאאיסורא
 הביטנל מעשה מוני מה ושהקושינו,ההששהטת

 במקומה עדיץ במדד, 8ציפדשלו
 *.שמדת

 סובר העיסור דבעל לתוץ אששדאמנם
 שעבר דחמו לע"ל, שעטששתיכהר*ן

 חץ דרבק איסורי 8ששר קיל הפסחעליו

 א8ת דהן %שש, לוטר אששר אחיאמש*
 גוי של דואצצו ושסקו השן8ור בעל שח8ר5ה
 בעה סעמא באכ"~4 חסוד השמה %ישעבר
 דהוא יומר, וצריך (צצלו. זצ"ך יא קנםדהלא
 א?י דיימא לעיל עששששעי הירושל8י שעם8שצם
 של בזחחן אש"לו שטרד שייך תהלערושה
 להערמה חיש"ע לו, מוחר יהיה אם כיעכוא4
 למשי "לשמש* יתפן רק אמצו יכיראאא

 דאתען 8אהר כ4 תם השח* חשר מידוקשכלם
 נהיה 8זה נכרה בו% שלו וגשור מת6ףדהוח
 באהסור, למעש רוצה חהוב(ז ל"עוים4 רוצתששחצ
 לשור8ו %י מהשד עצ8ו "וא ואש8רהוכ8ו
 ש"ך %א קל כן ואם ז מיוה קשטלמיכל
 בדדך %מר יש זה - ובקול. עבר אם6ךעו
 השששנרן )8צן%של.

 מרבריהם שהוא שמוסיין "ל םשיממ
 כן גם שהבאתי קצקב* בה*חק סוברוגם
 עליו שעבר חמץ דאיסור שכתבלעיל,
 עיקר לו דאין דרבנן, חיסורא הואהפסח
 שאסור ישראל של בהמצו חוןבתווז;,
 עוד כתב הר*ן וושלש ובוצשמה.באכילה
 ברובו. שמבטלו חו*ל לתרומת רומהעוהוא
 לתרומת ה מ 1 ר שהוא למעלהחמעבנו
 לעניץ חו*ל תרומת כמו ש מ מ ושופחרל
 לכתחילה מבטלו וום כי ברוב,ביטיל
 כן אם השפשור בהשנתערב. רק וכאןברוב
 של בחמצו רק , כך הר*ן אמר היכאלומר,
 באכילה שאסור הפסה עייו שעבר"צדאל
 בעל לדעת נכרי של בחמצו אטצםובהנשה,
 שתה לומר יש באכילה רק טחשמורוזעיטוד
 שעזיץ תצם חו*ל, לתרומת יותרדומה
 כתב העישר בעל כי ממש, דומהאיפ

 שעבר נכרי של חמצו שש8ילובהדי4
 אמנם לכתהילה, לערב אסור הפסחעליו
 ר ב ע שאם חרל, לתרומת דומהבזה
 השסר הלא מותר שיהש4 במזיד 1 ל ט בו

 איסורים, משאר קיל שהוא כיון קנס,מטעם
 ידוע וגם קנס. משום אלא שאיפכיון
 יורה זהב בסורי מובא הרמב*ם,שיטת
 דרבנן דאיסור סקי*ב, קט*ו, סימןדעה

 איסור הוי וזה לכתחילוג איסורמבטלע
 כמבהשר התורה מן עיקר לו שאיןדרבנן
 שהבאתי ב' אות תמ*ח סימן יעקב*ב*חוק
 אפק% נעבטל אם פנים, כל על לכןלעיל.
 שפיר. רבטל העישר בעל סבודבמזיד

 היטב.ודו*ק
 כעין מצינו לא כי עיו4 צריךךהדבר

 בפקרה מקום, בשום זהח"יק



 ל א ו מש ז סשן1-ה דבריאלהמד
 1בר שאם לכתהילה איסור לבטלשאסור
 חמד, בשדי ועי' מותר, שידמז וביטלבמזיד

 כ*ב שת ח', סימן ומצה, חמץמערכת

 והביא העיטור. בעל בדברי שםמש"כ
 סימן נבחת שלחן שבספר ,אך* ד*הבסוף
 בפשיטות הקשה .ושזרי* בד*ה ס*אתמ*ח
 דדבר לן קיימא הא העיטור, בעלעל

 כל-כך זה ואין 1 וכתב בטיל לאהמעמיד
 דזמעמיד דדבר לן קי-צא דאבן דזעיתימא,
 תמ*ב סימן האלף מגן הרב הנה בטיל,לא

 הבית בחירת הרשב*א דמדברי כתבסק*ח
 מוסכם דין זה דאין נראה ו', שער ב',בית

 חי% תם רבי% דגם לומר ורצהבש*ס
 שאפשר שהביא שם עי' מעמיד. דיןסובר
 קוהמגן לעיל הבאתי וכבר עוד.לתרץ
 ט', בס*ק ה', סעיף תמ"ב, סימןאברהם

 ו', ס*ק חולין שלמה*, של .ים דעתהביא

 עליו חולק ה1הוא בטל המעמידדדבר
 רבוותא הני כל נגד בטלים ודבריווכתב
 שצידד נרחה שם האלף מגן ומדבריוכון.
 אם בצ*ע שסיים המהרש*ל כדעתלהקל

 שם. עי' האיסור. נגד ס'יש

 בעל משיטת אנח% לומדים פנים כלעל
 חמצו איסור לבטל דז%סר דאףהעיטור

 מכל לכתחילה, הפסח עליו שעבר %ישל
 1 ל י פ א ובטלו עבר שאם מודה, בהאמקום
 שיאסר. ליה קנסיע דלא ד י ז מב

 היה דאם לממרה, מבואר נראה)חותילוק
 באבילה קחשסור "1ראל של חמצומבטל
 איסור מבטל כדין אסור הי' שםובהנאה

 איסור מבמל שכאן מאחר אמנםלכתחילה,
 בלבד, אכילה איסור הינו יותר,שקל

 שי8ת לפי ביותר דקיל דדבנןומאיסור
 צריך זה טעם אמנם יותר, גזרז לאהר*ן,
 זה כעין מצי% לא כי %צ*ל, עיוועדלע

 יהאשבדיעבד
 מותר"

 הי% גורם, הה זה של הנ*ל היתררהבה
 שאור עם היתר שאור גםכשנתערב

 להדיא פסק %ן ברור. היתר זהוהאיסור,
 חלק בהמד*ת, ומשיב* *שהשל בעלהגאון
 בששיטות שהתיי אמנם, ד"ה " סימןדן,
 נתינתם קודם מיד השמרים ערבועם

 כתב רק %רם. חה זה מטעם העיסהלתוך
 לענק בפר-ח שהובא המ*כ דלטעםשם

 טעם דנותן מזחום דהוא ששחור,מאמץ
 של שמרים הוי אם זה טעם לפיבעיסה,
 מין איסור של ח1מרים אחר מיןהיתר
 יועיל לא אז וחומץ, %ן משל דדך עלאחר,

 האיסור. טעם נש ר נ דהרי משוםהזח*ג,
 שם שמביא הד,ח* ה*פרי טעם לפיאמנם
 נרגש לא הרי הפעולה, פרסום משוםדהוא

 מותר. מינים בשני וגם הפעולהפרסום
 שא5ילו יותר, עוד שם התיר זהומטעם
 הפסח עליהם שעבר בשמרים עיסהחמצו
 שחמצו אהרת בעיסה זו עיסהוערבו

 ההיתר, בעיסת רוב והיה מותריםבשמרים
 הטעם נרגש דלא מטעם שם, התיר זהוגם
 שם, התיר וגם הפעולה. פרסום נרנש%א

 לכלל באים שאינם קטניו.ת מיני חמצואם
 משח1ים יותר והי' סרחת %% אלאחימוץ
 ה5ר*ח דברי פי על איסוי, של שאורנגד
 דאיסור שכתב ד, צ*ח, סימן דעהיורה
 ד%קא אמבם בא*מ. אפילו איתאמהמץ
 חשאר ודתע אורז אבל דגן, מיניבחמשת



מה ל א ו מש ז ימןש"ה דבריאלה

 ואיע הוה הימוץ בר לש קטניותמימ
 בק~אור שלשו לנשים זה פי על חש2ירשסר.
 טערקישער של קמח הפסח עליושעבר
 חהם, אורח מגדים, בפרי איתא וכןחייץ.

 עי' י*ז. אתן פ*ש4 ח*ב פסח להןבהקדמתו
 ובהטיב*. ב*שהשל ע"וום.

 אבל בדיעבד, רק הוא זה כל הלאאמנמ
 כביטול הוי דזה*ג בר*ןמבואר

 ואיך לכתחילה אוסור לבטל חשסורחיסור
 אפילו וגם זוז*ג. לעשח2 לכתחילהיערב
 השאור את מבטל הלא המעמיד, דברבלא

 איסוד מבטלין השין ~תחילהבהקמח
 ומצה, חמץ מען חמד גה1די אולםלכראתילה.

 כמה דעת הביא מ*ט, אות ח',סימן
 בטור מובא הד*י, כדעת שסובריםרבוותא
 במזיד ערבו אם דאפילו תם*ז, סימןסוף

 ז*ל מק1ונא הגאון דעת שכן והביאמותר.

 לכתחילה, הפסח עליו שעבר חמץלערב
 להתיר כ*ב, סיש סוף יצתק*, "עיןבספרו
 דעה, יורה יוסף, בבית שהובא מהלפי

 הבית בתורת הרשב*א דשיטת נ*ט,סימן
 עיקר לו שאין דרבנן דאיסורהארוך,

 דתרומת לכתחילה, מערביןמדשרהתא
 אסורה טמאה דתרומה אף חו*לוחלת
 התורה. מן פוסקים לכמה כ"מי שלבוצאה
 א לדמות העיקר וכתב שהחריך שםעיץ

 לבטלם בהם חז*ל שאיקלולאיסורים
 זה שצירף שם עיין היתר, ברובלכתחילה
 שמפלפל שמ ע?ה הע דיד4 בנידתלסניף

 הנאה באיסור לחלק  שיש המיי* 5~ךבדבדי
 כמו לגמרי הצאה איסור וטאיע כ"~ישל
 *עין ה18ן עשקט כח וגם פסחי שלחפד
 *אוסור הצי הפסה עליו שעחר דאטץהצהק*

 דעת הביא בתורה*, עיקר לו שאיןדרבנן
 עוברין, אלו פרק בריש עדה*הוקרבן

 מה )ועי' התורה מן עיקר לו ישדמקרי

 הסבור, יעקב* ה"חק דברי לעילשהבאתי
 בשדי ועי135 התורו0. מן עיקר לושאין
 כללים, השדה, בפאת ע" י שציןחמד

 הביא שם סק*י, קכ*א, אות א',מערכת
 שם שהביא וחידש שעי במחלוקת זהדבר

 סק*ז תמ"ח בסימן כתב יעקב*שיעחק

 בעצמו והוא התורה מן עיקר לו ישדחשיב
 כתב לעיל, שהבאתי סק*ב הנ*לבסימן
 חמד, בשדי וסיים וצ*ע. לדףפך,בהדיא

 י הזה בלשה מ"ט, אות ומצה, חמץמערכת
  הלכה לענין אבל  העדה, דרך כתבתי וה%

 עינינו כמאור בדורנו גדדל לנו מילמעשוה,
 אמר וגברא התעודה אבי יצחק**פחד
 הפסד במקום להתיר שומעין ולומילתא
 עליו וטעבר חמץ לכתחילה לערבמרובה,
 לו ומצאתי עליו. לסמוך הוא וכדאיהפסה
 וסה1יב* "שהשל הגאה ליה דמסייע הגאחבר

 להלן המובא ר סימן שתיתאהבמהדורא
 שם. עי' ע*ה,באות

 שם, דבריו העתיק ז*ל חמד* ה"שדירהנה

 מעמו נק~אלה אה1ר השאלהעל
 יהח1ע, פני הגאון נשאל יה כעין יוהשיב
 גבר והורה פסח קודם יי*ש למכורבשכח
 לסמוך היי*ש,  לערב מרובה הפסדבמקום
 לכתחילה לערבו דמתיר יונה רבינועל

 בעלממ4 זיעה אלא אינו דיי"שומטעם
 מאוד קשה זיעה( )שהוא זה על לסמוךוהנה
 והכם אפרים שער הטשונים האריכוובבר

 בפסק אהרון בקף יהושע תצי כ' סימןצבי



 ל א ך מש י סעע1*ח דבריחלהפ
 לטג צריך אין לדעתי חמנם שלו.התרש
 לאחר דרבנן איסור אלא דאיט כיוןדב11מת
 על לסמוך מכל שפיר בעלמש4 וקנסהפסח

 איסור. לבטל שפד לא דבדרבנןהפוסקים,
 לתרומת מדמה דפסחים ב' בפרק הר*ןוהרי
 כביורה ברוב, לכתחילה לערב דמותרחףל
 חער*ן רי*ו הם וכדאים שכ*ג, סימןדעה

 "*ש ברוב ולבטל לערב עליהםלסמוך
 *, דף בפמהים, התוס' דברי ולפיהכשר.
 %בטל לערב בדרבע אף אפורדלכך

 חכמים ההמ* מה כן דאם משוםהארסור,
 אחד שכל ששים, עד שאסרובתקנתם
 בכל ש"ן זה כן ואם ברוב, יבטלהצרב

 אבל איסור, משום רק בם שאיןארסורין

 לא בעדאי יראה, בבל שעובר כיוןכאי
 ש"הש אונס, ושאידע ורק לכוחתילהיו1הבו
 גונש דבכהאו פשיכם8 למהכרו, יכולהיה
 ב*שדי וסיים חמף, לכוטתילה לערבנוכל
 להלכה שדעוצ *ומתבאר , לשוט וזההפו*
 ברוב הפמח עליו שעבר חמץ לערבלהתיר
 השץים נ%א אף הדיה מעיקריתו
 וזי*ט9. לחחש (%א שאעם בדששיש
 *שחי ועאת שכתב פהרהנה

 ומףבן
 עטחו חףל לתחטת גהטהויוץ

 תפה *איה הם; ברת, ,יתפלה*רב
אמ ץ  י ן פ  א   * 

 נקט כי וע", לשץמת יטוי ה למוש;
 פ"ר %אש"א בדיעבדששענתיצ
 חף ז שט *טט זה כי לטע-א.*יב
 על אבל בעינ" ר*שקניס

 מ-
 תערובת

 הפמה קודם שצתערב בין פ" קניס,לא
 בפמה טזערב שששם אלא הפמח, לאהראו

 בבל עלי שעוברן בעמין הפסא קחחם(י

 היש הפסח, לאהר אסור ימצא צליחש
 כפרק שיתב1שי כ8צ פרס אכילת בכדיכזית
 נתערב אחשם ואפשר בס*ד. עובריןאלו
 בכדי מכזית ביותר אפ"י הפסח,אחר
 עלע שוירבה ובלבד מוהר פרסאכילת
 דמבטלין חףל אהרומת דהוה מידיההיתר,
 הפסח אחר דחמץ דחישדא ברוב,אותה
 שימשו חיים בעלמש קנסא משום אלאאינו
 עכ*ל. מדברידם, שהוא שבאיסורים כקלבו

 ההשיתץ ומשהכ* ב"שחשל בפניםווריבתי
 סובר שאר*ן בפידח1, כתב לאשוטם9ן
 *והרץ י כתב אלא לכהאילה לערבשמותר
 והרי חו*ל לתרומת ה מ ד מ דפמאיםבש*ב
 היי ברוב*. לכתחילה לערב מרתרשם
 ישאהורלוק דמדמה שאבוחה
 *שהשל דהב1ין רק הר*ן, מדברי הגשוה

 חשר*ן הח9ל חידש דנפש" 8סבראוכהטיב*
 הפפה עלע שעבר חמץ איסורמדמה

 בביש%ו לרת יש כן אם הו*ל,לתרומת
 לעדב שמותר חושל ככתרומת כןגם

 כן, סבור לא בשמת הר*ן אמנםלכתחילש

 לעיל. "כבזכר ארפכ81 חגא בהדהאכי
 בהפ*מ הם כדאר נן חשם שסיים שמה"תבם
 %כשלה לערב ליהין חשר*ן ר*י עללסמוך
 ששטק קצה הרבקץ י כתצחו י*לברוב,
 ממתר הפפה ילע שע1ר דהמץבפירוש
 פנים % שעל והר*ן לכתחולה,לבטלו
 לפ8וך בדאי או*ל, לתרומת ארסורומדנא
 דתמץ רות ולהו מבוזזם חנלעליהם
 לטשי*2 לב8לר מוהר הפםה קייושעבר
 דלשון 81שיב* *שהשל בעל סובר אחיאן

 הדין העש דוקא לי נדיעבץ(שטמוב
 אני סשטע חשרדבא נטו,למתהילה



משמואל ז מי9ש דמ9א*ש
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 טע ום אט ,שתפצ 1*ת ש0חאט
 דשו מצח ואי וסעח חץהא "שישת
ם כש פ שיטח 9  9  

 'יש שחטן יפש, מף יצהמס
 ברג 'פמלה כם*ע וולש"מ
 למל *צ9ר יש חאי שע %ימ*ג

 ופח יאש שצי שממם מיששל"
 דמש גח, ומ ח של ש"רבמק*
 ממש מינה כשר שאי עםלמצם
א פידא  הנל, וחיר שמל 

 המ*כ 4קץ א9לו מל מחק *כאשמה
 סק*ז, צ-ת סימן דעה ביורה בפר-תהמובא

 טעם דנרגש משום הוא בטשמץששיסור
 כלל. נרגש לא האצפן בזה אמנםהאוסור,

 הלא לכתהילוה אוסור ביטול טהצוםוגם
 דביתא כמה חמד* ושדי בהצםהצשטצ

 ובדיעבד הדחק בשעת לסבצךשמחכרים
 סוף בטוד מחכא עמג הרביפ שיטתעל
 מותר הפסח עליו שעבר דחמץ תמ*ז,סיש
 חמד* *שדי בעל וגם למתאילונלבטל
 עובדח למיעבד הלכה לענחן טיםבעצמו
 הפסד במקום 1אזתיר "צצזק* *קףןכוצשין
 עליו שעבר חנצץ לכחאילה לערונפרחטת
 צנ*ל. ילי לסמוך הוא וכדאיהפסה,
 כץתה סבר תצשיב* *שמל הג9ן גםחשלא

וכנ*ל.
 דבר שהעיר מהר*ש בתשר משימגם

 הפמת עלע שעבר המץ לשויןארש
 בסחף כ*שג סיש שלישי, בחלקתעא

 לבטל להתיר להקל כן גם צ"רדאומ9מטה
 בצצמ9ג רק התיר לא ו9ם )אךלמתחילה,

 אף להתירו מקום היה ובאמת י ש0חםהגם
 חשש עים בלי מותר בהב9ה אךבאכילה,
 לשיטת *ובפרט י וכתב כלל(,ופקצק
 בתעדובות הפסה לצחד דהכאהסוברים
 לא בתערובת דהא כלל בטול מטעםאימ
 "ץ דעל גתא בכהאי כן ואםקניס,

 כן אם כלל, איסור כא איןהתערובות
 דבריו כי ואף לבטל*. דמותר לומר"צ

 אף דהלא דעתי, עניהז לפי עיוןצריכים
 משום רק ביטצל משום ההיתר טעםשמרן

 הגורם טוהפ סי כל טףתשזבן
 ימה המיב, השחעא כי שצחגליתפ
ש6  יסי לבי שי בכש ח 
 דשצי מדם חה מה חו י למה חחלהל

 נוו ב/ כץ, דף פמש בההאהתת'
 לכשד*, ומי ד"דג ישן בן חחצבע
 4אק רתה זל ועאת ויי משםצל

 לחדה סמף " ב יש תםמ"
 וטצרש לששת חשלו יף נחמאמטם

 מבטלין אין הפסח עליו שעברדחמץ
 ויש שאני דידן בנידון לכתח"לה,שתו
 עם הללו השמרים לערב להתירלהקל
 דהבה הפסא. עליהם עבר שלאשמרים

 שני חלק הלוי מהרי84 בהצדאזמצשמזי
 עזברה( של בחמץ כזו שאלה קכ*דסימן

 אקצק5 הרבה והיואקטיקצגעזעללשאפט
 ברור הדבר וכ' יועדים ב"י)מנימ(
 התורה מצחז קיים שלא מה9ום הואשהקנס
 באיסור החמץ חצהה בממרו בזמןלבערו
 ובנידון הפסח אחר לאסרו קגסהע ירחיעבל

 האקטקץ לבעלי ויאין ידוע הדברדידן,
 לבערו, צ החמץ למכור תץח זכותשום

 על-פי היא העסקים כל המצתדגוף



 ל א ו מש ז יסו18*" דבריאלהמ"

 על העסק, לטובת המפקחיםהמנוךגים
 וכיון עסקיהם, ענייני כל ויבואו יצאופיהם
 לא ממילא החמץ, לבער יכולים היושלא
 בעלי עברו שלא ומאחר יראה, בבלעברו

 חז*ל אותם קנסו לח יראה בל עלהאקצקץ
 שהאריך שם עי' הפסח, לאחר ההמץלאסור
 את מכרו שלא ובשביל שוב, וכתבבזה.

 איסורא עבדי דלא נראה כן נםהאקציען
 איבעיא ע*ב " דף פסחים דהש*סבהכי,
 להוציא חבר צריך נחש בפי ככרבגמ'
 לא בממוני' רבנן אטרהוהו בנופף לא,או

 4הקשו תיקו. ל*ש, דילמא או רבנןאטרחוהו
 על שכר שנוטלין דאמרינן מהא שםבתוס'
 מצוה למיעבד לחינש ליה דניחאהבדיקה
 אטרחוהו בממפא דגם אלמאבממוניה,
 דאם לתרץ, שם המהרש"ל וכתברבנן.
 שאים אלא בגופו, להתקיים יכולההמצוה
 המצוה לקיים מחייב בכה*נ להסריח,רוצה
 שאהם נחש בפי בככר אבל ממונו,על-ידי
 פטור ממונו על-יוץ גם בנופו, לקייםיכול
 וטים נעמו. כי הקדושים בדבריוע*ש

 לו דאי-אפשר כיון דידן, בנידוןומעתה
 וכמ*ש החמץ גוף לבער האקציעןלבעל
 את למכור כלל מהויב אים תולעיל,

 לקיים יכול קואינו דכל משוםהאקציע,
 לא בממונו אמרינן תו בנופו ביעורמצות

 ואף מהרש*ל. וכסברת רבנןאטרחוהו
 דלא אבעיא הוא מזש בפי דככר זהדדין

 מה לפי מקום מכל בגמרא,איפשטא
 תל*ח בסימן והטור הרמב*םשהכריעו
 דאם מ,שום ל4 או ביטל בין בזהלחלק
 דדבט' ספיקא האיבעיא מחמת הויביטל
 שעבר חמץ לענהן דידן, בנידון נם כןאם

 ספיקא הר מדדבע, כן גם דההש הפסחעליו
 דאי-אפשד נונא דבכהאי ולקהיא,דדבנן
 ש דבממונו אמרינן בגופו, המצוהלקיים

 בס*ד. השמת ברור תה רבנן,אטרחוהו
 מחמת דידן בנידון להגיר מקום ישעךד

 דדוב דידזע סהבום ברוב,ביטיל
 ברור הדבר ולכן נכרים בידי הםהאקציען
 החמץ ומותר כ% חשש שום בזהדאין

 ז"ל הלוי מהרי*א דהגאון הריבשתיה.
 בהאקציענ- לנמרי דידן בנידוןהתיר

 בדבריו לעורר אולי שיש ומהנעדשללשאפט,
 מחייב שהיה אפשר אשר הוא,הקדושים
 להשתדל האקציע, ידו תהת אשרהאיש
 אמנם החמץ. את שימכרו העסק מנהליאצל
 דאין דנס8זר סובר, ז*ל דהגשןנראה
 ב י י 1 ח מ אינו למכור, זכות האקציעלבעל
 הביעור, בשביל ~התחנן להשתדללנסות
 זכות לו שאין מאחר רמי' עלי' דלאוכיון
 בדשותו כשהוא רק אמדה ההורה כ%.לזה
 בתדאי ברשותו, כשאינו אמנם החמץ,יבער
 כחףלו נמי תה החמץ לבער חיבשאינו
 שהביא מה ולפי וזיו"ק. דם?א, ברשותואיע

 מאחר סק*ד, תמ*ח, בסימן השקל"*מחצית
 חחצב )כי כ% לקעת דעתו איןדהנכרי
 להערמה רקהמכירה

 בעלמא"
 העיקר

 תנ*א סימן הב*י מ*ש על בזהשנסמוך
 ברשותו החמץ אין דבלא*ה כיון הר*ן,בשם
 דעת דבגילוי המ"ב בשם המ*א וכמ*שכף
 מחנר הנכדי כשהמנהל כן אם ע*ש,סני

 צ*ל אלא ו בזה שייך דעת נילוי מאיהחמץ
 השותפים בשביל החמץ דמוכרכיון

 בעצמם שהיהחים כמו נעשההיהודים,
 לתם נהוש' שלש דעת נילוי עושיםהיו
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 שם עץק אמנם ברשותם. ההמץשיהיה
 אין הבי דבלאו שח2ביא השקל4,ב*מחצית
 דהיכא אחר, טעם והביא זה טעם לומספיק
 גב על אי קונה ההורה מן קניןדאיכא
 פנים כל על ע*ש. לקטת, ל" ניחאדלא
 על עבר דלא בפשיטות נקט ז"להגאון
 לא שגם איירי דידן בנידון אולם יראה.בל

 נראה פנים כל על שם והלא החמץבטלו
 משום רק היא והשאלה ההמץדביטל
 עיון צריך וגם בטול, אחר דרבנןבעור
 וצ"ע. ידוע לחמץ בטול מהניאי
 דיש ז*ל להגאון לי' דפשיטא מהאמנם

 מחמת דידן בנידון להתירמקום
 האקציען דרוב דידוע טהחום ברוב,ביטול
 לי' מיבעיא מילתא הא נכרים, בידיהם

 חים אירח חלק עילאה דבי אר"בשיהן
 דהע*א ובדברי בזה הרבה החו"ט רסימן
 דידן, בנידון פנים כל ועל פ"ט-צ',סימן
 צידד חינם-יד1דים, ד11 שותפיםדהרוב
 אפילו הפסח לחהר ההמץ את להתירלהקל
 הבושם"  *ערוגת בשו"ת וגם עיהקנבשתי',
 בעניי שו*ט ק*חסיש

 דעת והביא כזה,
 יהודה" *זכרון שו*ת בעל עוגאוןהשואל
 להתיר שרצה ז*ל( יע*א סאטמאראבדק*ק
 חלק שבבל מאחר גורם, הה זהמטעם
 דאץן והוכיח היתר, גורם גם מעורבאיסור
 היותד החלק ושהיתר חלק להיותמוכרח
 המועט, חלק אפילו הוא אם די כיגדול,
 לכהחילה, איסור ביסיל משום פקפקרק

 והנה עי*ש. התשובה, יסעם שםוחסר
 השאלה כן גם מובאה רצ*ה* *ברכתבשו"ת
 ע"ל, איטינכא מהרי*א מהבשןשששאלה

 בעלי שדוב מטעם כן גם ולהתיר לדוןויצא

 פסק וכבר העדים. אים הםהאקצממ
 דאף תמ"ז, בסימן ז"ל אברהםהמגן

 עליו שעבר דבחמץ פסק ערוךשבשולחן
 התיר בהנאה ואך ששים בעינןהפסח
 על-ידי מששים, בפחות גם ז*להרמ"א
 במקום מקום מכל המלח, לים הנאההולכת
 הפוסקים רוב דעת על לסמוך ישהפסד
 בעיע דלא ז"ל, הטור על החולקיםז"ל

 ויראה ז"ל. בדבריו ע" רוב~ג רקששים
 הולכת ז*ל רמ"א הוצרך הנחה דלענייןדאף
 קוהוא כהחום רק היינו המלח, ליםהנאה
 רק ששים, דכעינן ז"ל הטור ~עתדה1ש

 הולכת על-ידי בהבשה התיר מס'דבפחוה
 איסורו דקיל סומכים כשאנו אבלהנאה,
 ל"ב ברוב, ובטל הפסח עליו שעברדחמץ
 שם עי' שנתבטל. כיון הגאה הולכתגם

 ולכאורה 9וד. שכתב שם וע" בזה.שהאריך
 חשיב דידן דבנידון לעורר לבי עלעלה
 דכיון אהר, מצד מתירין לו שישדבר
 הישראל שחלק הוא, התערובותשכל

 הרי כן אם נאסר, הנכרים בהלקהמעודב
 הנכרים חלק דניתר לחלק הקונה בידיש

 אולם ז"ל, באחרונים וכמבואר ברירהמטעם
 ברירה דאין קיי*ל אנן דבאמת דמלבדז*8
 אינו הפסח עליו שעבר דחמץ דכיוןורק
 אברירה, לסמוך מקליק דרבנן קנסרק
 עי*ז שיחשב ברור היתר כן אם זהואין
 על לסמוך שלא מתירין לו שישדבר

הביטול.
 הובא ז"ל, המרדבי דעת יויע כברהנה

 היה שלא דכל להלכה, ז"לברמ"א
 מעורב היה ומתחילתו מבוררהאיסור
 בטל טתירין לו שיש בדבר גםבההיתר,



 ל א 1 מש י ישצ4ה דבריאלה

 ח*נ משיב, הק מהח"או דיה~ניזה
 על- דידן בנידון להתיר "8 ש5יר כןאם
 שם ע4 באכילה, אף ברוב הביטולטץ

 אמיפ טעסא מהלין תוים עוד,שהאריך
 עכ-ל. באכילה, אף הוה החמץלהתיר
 ה"שראל דהלצ ושקשק, בעמץ שםהששריך
 על גם ועבר הנברי חלק על באחריותחיב
 פקפוק דארן סעסיו ע*ש יראחג בל עלוה

 אג משוםגם

 ויש בתהילתו מעורב היה דזה מ*שדהנה
 לו שיש דבר דהוי אףלהתיר

 לי קשה לדמץ המרדכי, מטעםמתירין
 למימר סברא יש טעמא מדפראדרבא
 רבינו בשם המרדכי שהביא וכמולהיפך
 לעהמם ביאתו ר ק י ע ש דדברמש~ם,
 חשר ביטול, % אין תערובותעל-ידי
 על-ידי לעולם ביאתו עיקר היאאיסורא
 איסור שנעשה סשעה כי כמובן,תעדובת
 אמנם וצ*ע. היתר, עם משורב היהכבר
 לא בתערובת דהלא בפשיטות, להשיב"8
 דמשום ה"כא בץדאי כן ואם ר*שקניפ
 רביט שיטת ל5י בתיאר בזע נגעוביסיל
 בדבר שחך לא במידכי, המובאמשולם
 וגערחטג עליטץ לעולם בטצעשעיקר
 קניס ש דבתערובת סהפום ביטול,בלא אפ"י להתיר יש הכי בלשצ כשי הלאחמנם
 בשם לעיל עפשטשזי מה ועי' כלל.ר*ש
 שעבר דבוומץ שצידד ז*ל מושי*שדצש9ן

 טהך ביטיל משום לא ועדבו הפמאעלי
 מדבריה נראה 4מ לסניף לצרף ורהצהטנ
 משום בזה אהיךדלא

 ביט~
 איסור

 ייק ש שהעידותי מה ועי'לכתהילונ

18ה1  אייק א שצנים הש 
 של תצה עיע שענר טוץנפשיסות

אקצמי
 רק אףל, של היה אם געזעמאפפט

 רזב היה לא אפילו מותרדלהמהרי*א
 ולהטןו אינם-טזדים, שלהאקציאנעדע

 כשדוב רק ףל ארענששוין הרש צביר'
 אמנ*ז אמצם אונם-יההים. שלהאקציענערע

 בתשעבות', וצ*ל דברים* *מהציב בעלהגאין
 אקציענ- בנידה 5*ב, סימן חתם, שרחחלק

 השקצי- ישראל בני שרובםגעזעללשאפט,
 פסח קודם החמץ מברו לאענגעזעללשא8ט

 אורח שיק, מהר*ם וציץ בפשיסותתיסר
 מזוג לנו חיוצש8 שם. עף רכ*ו. סימןהוים,
 של חמץ בעמץ השיותים פלוגתתדיש

 חמצם מכדו שלא כחגאקצקמצעזעללשאפט
 לא ספיקא מידי פנים כל הצל הפסח,שדם

נפקו2
 ה5סח אהר לערב להתיר משם היהוהנה

 עשיד עם הפפח עליו ,8עברדתצאור
 שניהם שיהיו ה5סח, עליו עברשלא

 מדם תה זה והוי זשעיסה אתמהמצים
 שעגר והששיד מעמיד, מ5עם אסוריא

 כי בשישים, בטל הלצ בעצמו הפסהעלי
 וצבעי8שנ דהצפזי נגד ששים "שבתדשר
 הם9ן כתב הלא רוב, רק דצי אמרלואמבם
 לסמוך "צ הפמד במקום ז*ל רצ*ה**ברכת
 בהוב דסגי להו דסבירא פוסקים,א1נך

 חיסור מבטל משים תרוכדכתיבנש2
 אות דן, משיכת חמד, בשדי עףלכתחילה,

 בדיעבד אדהק *דשעת הכלל שהביאס-א
 בשם והביא רבפהא כ8ה וציןדפש*,
 ש1ץה ק*י, סינה ח*ג יעהג*ה*שבש
 אואק *שעת השסקים שטשצ סמהנראה



ץ דבריאלה 2ש ל א 1 מש ז ישן

 41 הדמ בכף ששא וו,כהטן
 א4 41 %מ זי וחי2 השחאה%מ
ם % ש% ש  א  ה   
 וטה בשף שד ת" ש2 ע"מחעם,
 זחם אחב ל ויל נ%*4 זחיגפה
 שמזש מי*ם גטן, לפ4ןהמו

 שטן דמ %ל ןשי שת שוו%ש"
  ושת שא וט מקשה ת%ולפמלה

אואי
  דמי*, הטייהחמר %צשיול שאזר

 י*ט סימן חיו*ד ה4ף ממחער*שכמשמע
 יוסף ביה בוטששן ס*ט, סימן יו*ד,וכבה*ג
 מדברי  להדיא ט"שטע וכן הר*א4 צ*טאות

 דבריו. עי*ש ז9, סעיף הצ-ח סיטןהרמ-ש
 מבמלין וחשין 8י יל זזשי לרמר, ישהרי
 מאהד ההחקו בשעת לכתהיל2איסחר

 מבוטל, הרי וביטל 9בר אםשבדיעבד

 הבשץ כתב בדיעבד שמותר דברהרי
 לכתחילה טיתר הדחק דבשעת גבהף.של4ן
 הדחק דשעת כתב יעקב4 הקשבותהנרדבא

 יש זה דבהיתר אלא מייעבד. עדיףהר
 הדאק שעת דאמדו אמת הן כילפקפק,

  טשזההשטהטשטותרכהשזימ'
 ממר מזק מחה זטחע  י%מקגה
 מטלשסו גמ סע ו%א זף4לטמלג
 חם מ וזץמ, גם אסו ושאלטן"א
 נשווק חופ ואו ס נם פידנת%ו
 זזע לטאז טזה ני מו פריךנשתנ
 והיה *. בדיעבד דמותר למקום ותלה%ת

 בדיעבד 2תערב ה" ששם שפשהרלועג*ד*
 יכתחולה מטוי, אם אש"15 אש ששחרזושז
 חמשז ומותר. בדישבד מערב פלוחהשמנן
 ושכת2ו חדש, בץ ד*ה תדו ע*ב כ-ו דףשפים
 סהעבר חשוב התטד, לפשץ צויך ד(שבפירוש
 הפהבר4)פבן

 ישקב* *שבות בעל דברי לפי לומרמקום
 יהיה ח%ע מדיעבד עדיף הדחקדשעת
 כן גם הה לכתורלה, איסור לבטלטותר

 עיה.צריך

 כי לז2 אתר היתר ימצהש מזמאולם
 הזה העיאור איסור ואשמרנוכשי

 ו"ש נפשו, ש ספיקא מיוץ פבים כלעל
 ל ב בפשיסות לד"זיר שסובריםמרביתא

 בפקוס בדוב לערב הפסח עליו וועבריזמץ
 ו*שושל יצחק* *עףו הגשנים י והםה8סד

 החולקים לאיתם וש חטד4. ו*שדיומשיב4
 האקציענגע" בנידון פנים כל עלעמהם,

 המהרי*א שמתירין, שסקים "שיעללשאפפ
 חינם- בידי המניות רוב וביאיכאה%י,
 וגם רצ*ה* ה*ברכת גם מתיריהחים
 מקץ 8נים כל ה9ל "הידה*, .4ברוןבשר"ץ

 מותר חרסחר דספק שסובריםהפוסקים לגדהי מצינו חזרי טשק. לאספיקא
 חמד*, ב*עחרי עי' %בטלו. בידיםלערב

 בשם עיביא ה', אות אלף, מערכת4%ם,
 חתביא שם. עיין כן. שסוברים רבוהאכמה
 שהביא ס*ז, אות יעקב*, *קהלת בשםגם
 בסימן תתמי* ה.פרי בשם הביא גם זה,בלל
 אין השיה דמן יאע שכתב, סק*הצ*ט

 בפפק מקום מנל %תחילונ חיסורמבטלין

 וב*פאת בו. גורו לא דרבע אפילוארסור
 הביא פ', שת א/ מערכת כללים,ההצוה*,
 פ*ד, סימן הש*ך מהם רביחש4 במהןור

 הביא של4 ומה סק*ה. צ*ב, ובסיסןסק*מ,

 דבי *אי" בתשף רזרתי אמד*ה*שיי
 הפלתי דגם שהביא שם, ר ס?מןעילאר*
 ש8יד הלא כן ואם כן. סובר צ*ם,בסימן



או4" דבריאלה
 ל א ו מש ז יק

 בששים או ברוב לכתחילה לבטלמותר
 ספק כי הפסח, קליהם שעבר שאוריםהני

 כי השם לכתחילה. לבטל מותראץסור
 לא דרביתא פלו4תא דספק לפלפלאפשר
 כה*ג אמרינן דלא לעמין ספיקאההץיב
 ב*שדי וחהובא כמו לקהמא, דרבנןספיקא
 הגא אולם הרדב*ג בשם ס"ח סימןחמד4
 בעניינים ובאמת י ח-ל שם הביאעצמו
 השחרונים ר4העונים בפוסקים נמצארבים
 אמרי בדרבנן דרבהתא פלו4תאדבספק
 וגם לקה~א. דרבנן ספיקא כללא להאילה
 נקטיט לקהמא דרבנן ספיקא לעמין לאהטש
 לעניין רק לספק,ליה

 הכ~
 מותר דבספק

 ב"שדי ע" וגם ~תחילה. איסורלבטל
 שהביא נ*ב, כלל הס', מערכת כללים,חמד*,

 פלוגתא לצרף הביא עצמושארדב-ז
 כל על שם. ומין לסניף, לספקדרבהתא
 כמה יש הכי דבלאו דיד4 בנידוןפנים
 כספק, זה לושחחיב "ש להיתר, צדדיםוכמה

 פלוגתא משום רק הגש ויהספק פי עלאף
 הרמב*ם דעת בצירוף בפרטדרבהתא,
 אוסור לבטל מותר דרבנן איסורדבבל

 חמד* ב"שדי שם עוד ע" וגםלכתחילה.
 ספק אפילו דמדאורייתא שהביא ודע,ד*ה
 שפיר בוודאי כן ואם ספק הף ידיעהחסרון
 בפשיטות. מבטלין גתא דבכהאי לומרנוכל



 חסימן

 המצות אפיתבענין

 להזהר המשגיח צריד המצותכשמנקרים
 על המצות ישתהושלא

 יתירה, זהירות צריך יזה עסו4 בליחשלחן
 תתארך לא הניקור עד המצה 5מיכי
 מיעטין ששה חו מחמשה יותר כללדרך

 שבמשך באוא הל"שה, מתחילת)רגעים(
 שלחם להשלים יוכלו מיןטין ט*ז אוט*ו

 על המצה את כשמביאין חומנםעיסות.
 להתרדהש, יוכל אותה, שמנקריןהשולחן
 מהעיסה ברזנשונה, שנגמרה שמצהלבהםל,

 ר מ ג עד השולחן על תשתהההראשונה,
 מהעיסה באחרתה שנעשתה המצהניקור

 מצה איזו להכיר אין הלא כיהשלישית.
 היא האיע כבר שנגמרה מהעיסההיא

 אם גם החמנם באחרונה. שנגמרהמהעיסה
 כי חימוץ, חשש שום אין עוד כזהאירע
 של המינוטין* *ח*י בתוך היא המצהעדחן
 שכבר להיות יוכל אמנם חימוץ,שיעור
 חליפת אחר שנילהיה מהעיסה מצהמביאים
 שמחליפין המנהג )כפי בה שלשיןהקערה
 עיסות(, שלוש כל אהר הלישה שלהקערה
 מהעיסה אפיוי ש הרביעית מהעיסהדדהים

 חימו7 שיעור ר ח א כבר שהםהחמישית,
 הראשתה מהעיסה - הוזנשונה המצהשל

 מחמת דהםולחן על מונחת חשת פצהועדיין
 כאשר כל-כך ראוק אאחם אים חהשכאה.

 המה והמנקרים עוזרים הרבה עםאופים
 האופים עליהם ואצים שגים או אחדרק

 לב, לתת יכולין ואינם מעשיכם כלולאמור
 ואיזה בראשונה באה מצה איזהכדבעי,

באחרונה.
 העיסה שבגמר היעוצה, העצה טעל

 שינקדו הפשגיח, יזהירהשלישית
 בלי ייש~אר הלא דהםולחן שעל המצות לכ

 שסילקו אחר ורק ת. ח א ה צ מ ף אניקור
 הנייר את יחליף השולחן מעי המצותכל

 ורק חדש. מיר ויניח המצות תחתהמונח
 הנקףעות מצות דהםולחן על להניח יוכלאו

 מהחשש יצאם כזה ובאוא הרביעית,מעיסה
 מח"י יותר אחת מצה אףשתשתהה
 המצות בעריכת והעוזרים עסק. בלימינוטין
 יותר, קצת ת י ע י ב ר ה בהעיסהיתעסקו

 ואינה הנגמרת המצה תעמוד שלאכדי
 הקרש על עסק בלי הניקור, רקחסרה

 על העריכה סהבולחן עליו אותהשמוליכין
 ל כ ב חלילה, חחר וכן הניקור.שולח
 בקערה ללחם יתחילו בה אהבר ה ס יע

 מלאכתם, קצת העורכים ימשיכוחדשה

 הב21ואים על עבהרה הרבה יעפיסו שלאכדי
 שולחן בעוד הניקור שולחן אלהמצות
 להקל וכדי מצות. מלא עדייןהניקור
 ניירות ליקח אבהער הבהםגיחים,מלאכת



 ל א ו מש ח משש"" דבריאלה2ד
 ומראה ל% כבץ צבע, מיני י נ ששל

 יהיה הראשזנים, מימטין ה*י ובמשךערמת
 ובמשך ל% מראה של נהד השהאןל
 נהד השולתן על יתמ השנהם מינתדןחץ
 לבן ניר שוב חשהר-כך  ערמת צבעזשל
 נושאי ידעו וממ"לא ו חלילה חהדחע

 השולתן על מצא תת לבלתי לה""רהמצות
 יראן שלא עוד כל העיסות, שלחםאחר
 המצות התנור אל היליכו כבר כייכירו, ועל-ידי-ו" השולהן על החדש מצבעהנ"ד
 בהקעדה שנילושו מהעיסותשנעשו

הראשחמב



נה

 טסימן

 במים שטבע דגןדין

 דט*ו, סימד "הם, "י" ש"4במהר*ם

 הדדב*ז לשיטת ר4ריההב"8
 שנמבע דגן ובין סולת דבין הרא*ם,בשצם
 זה וכנראה בכרחנ תןכלו גמר המץהר
 סקשח, תנ*ג, סיש אברהם המגן דעת כןגם

 דרהיצה גמור, חמץ הף שלנו דסולתשבתב
 פצפדשן כדגן העי שלהם מלתיתה גו-עלא

 דפריך מהא ס*ב, תס*ז בסימןהמבהשר
 דטבע בארבא דהתיר רבא על מ'בפפחים
 בו שאבד מבגד לגוי למכורבחישתא,
 י דא 11 הוי כלאים קחש", ומאיכלאים
 כן שאין מה דאהייתחג איסוד וגםאיסוד
 ספיקא סשק והוי ספק רק דהף שטמבע,דגן
 זזיי דרבק, דושי או לגוי, ימכוראם

 אפשר דלכאורה וים, תמדד דרבנן.ספיקא
 דהא דרבע מכלחים היא דהקושי'לומר
 ע*ב ס-8 בבדה ומהזמע אמויסתמא
 נמי מקרי חמץ טוה שיע דאימדכלאים
 כך "מר מומוח 41וררבא כלאיגז,סוח
 ס*ה זרה בעבודה היימב*א שכתב מהלשי
 "ן על" דנפל דהיטי כדי בההו8עוב
 פריך הבי חשפ"1 יעם סתם דדוינונסך,
 טשרם דגם וע*כ כ*ים, בו שאצדמבגד
 שם )קףין אמור הכי ח8רלו משמעדדבנן
 להקשחץ שתך לע המץ שגבי שכתכ,פה

 ר4וקעס* חויזקכן

 שיק המהר*ם של קחויום עיקיוחולם
 נסך בין דשיירי הריטב*אלדעת

 בלאים בו שאבד מבגד פריך וזרךדדבנן
 מובאה כבר דאור"תא, באיסורדמיירי
 הקשה וועא ו, סימן תניינא ביהודהבמדע
 דעתו כן שגם המרדכי, דעת לפיכן

 מאי יעם, בסתם שם דמייריכהריטב*א,
 שאבד מבנד לרבא לתר בר רבהאותביה

 קשה לא דוה והעלה - דאורייתא כלאיםבו
 בעמדה שם התופ' שכתבו מה לפינ%
 במגן ביותר ומבהשר איתבי', בד-הזרה

 המעשים, ששני תמ*ז, סימן רישאברהם,
 בחישתא דטבע ארבא של המעשהד"ףימ
 ההיא של והמעשה מ' פסחים בגם'המובאה
 בעבודה יין-נסך עלי' דנפל דחיטיכרי
 ורבה רבא, בפני ד ח א כ באו ס*ה,זרה
 ארבח על פנים כל על איתבי' להשיבר

 תודה איסוד כן גם ווההש בחישחשנדטבע
 כאשר עצמו מסברת ורבא כלאים,כמו
 חוחש לישראל ימכרנו דשמא חששאשמע
 נסך דיע בעובדא דרבנן באיסור גםלוה

 בהעדה המדע דברי עלפי וממ"לאדרבנן,
 דדבנן. בכלאים דמיידי מוכרח אונוז*ל
 של רשריתו עיקר מקום מבל1חמנם

 מוכרהחע למןרה שיקהמהר*ם

 ז*ל ביהודה דשודע גם פנים כל עלדהדי



שמואל ס מטאף" דבריאלהנו
 סתם על פריך האיך קחציתו לתרץנחית
 דבאמת ותירץ, דאורייח(ב מכלאיםיעם
 בחישתא, דטבעה ארבא על רק אותבי'לא

 התוס' וכדכתבו דאורייתא כן בםדהוא
 המעשיות. שתי על אחת בפעםשהקשה
 ר(ריה מזה דאין לומר, אפשר היהאיברא
 דעת לפי הרא"ם, בשם הרדב*ז לדעתכלל

 דנפל דחיטי דכרי מעשה דההואהסוברים
 השם ש, מ מ נסך ביין מי"יי נסך ייןעליו
 לבצי בר רבה אותבי' איך יקשוה לא שובכן

 דאורייח(ב דויי כלאים בו שאבדמבגד
 דטבע דאדבא להיפך, לומר אפשר כןואם

 לפי סשולם דרבנן. חמץ רק הויבחישתא
 ב(צ המעשים שני שם התוס' שכתבומה

 אותבי' לוחי בר ורבה רבא, בפניכצחד
 נסך יין עלי' דנפל דחיטי כריאההוא
 חששא שמע כצשר ורבא דאהייתחדהוה
 דאווייתא גאיסור לישראל ימכרנודשמא
 לזה חשש נסך, יין עלי' דנפל דהיטיברי
 דטבע ארבא נבי דרבנן, באיסורגם

 דטבע דארבא כ% מוכרח ואינובחישתא,
 דאור"תא. איסור הוהבחישתא

 הוי במים שנטבע דגן אי זה לפינמצא
 יהיה דרבנן חמץ ש גמורחמץ

 של דכרי מעשה הההש אי בפלו4תאתלוי
 ממש נסך יין הוי נסך יין עליו דנשלחיטי
 א ממש נסך יין הוי אי יינם. סתםאו
 בד רבה שתב" האיך להקשוה קהיךלא
 בח"צתא דטבע ארבא גבי לרבאלואי
 דשצרייתא, כלאים בו שאבד מבגדדרבנן
 באמת והוא כאחד ב(1 המעשים שנידהרי
 עליו דנפל דחיטי כרי אהההא דקהקשה
 למימר דאיכא וממילא דאורהתא נסךיין

 אמנם דרבנן. חמץ הוי במים הנטבעדדגן
 יין עליו דנפל חיטי של דכרי ההיאאי
 אותבי' איך יקשה אז ייש, סתם הוינסך
 כלאים בו שאבד מבגד לואי בררבה

 רק דאותבי' ליי~ב ומוכרחדאור"ח(ג
 כו גם דהוה בחישתא דטבע ארבאאההוא

 במים הנטבע דדגן מוכח וממילאדאתייתא
 דברי לפי אמש דאורייתא. חמץהוי

 דעת לפי שם, בתשובה, שיקהמהר*ם
 איסור לבטל מותר היתרא דבשעתהאומרין
 כי יונא, לא כזה באופן גםלכתחילה,

 בגד בין יש שחילוק שם, שחידש מהלפי
 ואף דרבנן לחמץ דרבנן כלאים בושאבד
 אסור כלאים בו שאבד דבגד נימאאי

 ספ"קא עהצין דאין טהצום לנכרילמכרו
 לכתחילה איסור כמבטל דהוי בידים,דרבנן

 ב'(, סימן ב', חלק בהרי*ט,)וכמבואר

 האומרין לדעת התירא, בשעת בחמץואמנם
 למה לכהחילה, לבטל מותר התיראדבשעת
 רק לעיל שאמרנו מה ייתכן המא ו"שסר
 אין היתירא בשעת דאף האומריןלדעת

 לכתחילה. איסורמבטלין
 דדגן להסוברים ח5 "חמע,אמנם

 דרבנן, איסוד רק ויי במיםשנטבע
 דבגד דההיא ולומד לואוק נצטרךלא

 דרבצן, בכלאים פירי כלאים בושאבד
 וקושיעע דאווייתא בכלאים שפיר מיירידק

 נסך יין עליו דנפל דחיטי דכריאההיא
 דטבע בארבא גם חשש ורבאדאהייתא

 כ4 גם דרבנןבחישתא
 תקשי דלא היטו כי לתרץ, ישעוד

 במים שנטבע דדגן דסובדיםאשיטות
 בה"צתא דטבע אארבא מדאקשיאדרבנן
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 דהנה דשטרייתא, כלאים בו שאבדמבגד
 הבשון בנו בהשם הביא שם, ביהודועבנודע
 הגמ' הקשה האיך י לתרץ זצ*למהר*ש

 דחיטי כרי דההיא המרדכי שיטתלפי
 "צם בסתם מירי נמך יק קייודנפל
 שהמרדכי דאורייתא, כלאים בו שאבדמבגד
 הבגד, בד*ה שם התוס' כקחשיתסובר

 סובר איע והמרדכי ברובזע דלבטלשהקשו
 דחוטין הטעם סובר אלא *, התופ'כתירוץ
 דדבר וה דבר ועיקר ב8לו. ולאחשיבי

 ונמצא בסד"ה ע"ב צ"ה חולין תוס' לטיש
 דמן העלו רנשבורנ( מהר"ב בהגהות)כמובא

 התג דרבצן דתקנרש חמורא ורק בטל כ14מתהדין
 אך יפה 1"ל מהר*ש הנחון של ת"ע~ה

 בנהיהו דכלאום ופירש כתב כ*ש פרקבמוזכי
 המהכר4 )מכןחיר=תא

 חשפיר מדרבנן רק הוא בטל לאחשיב
 ביהודה הטזע עליו וכתב ע*ש.אותביה,
 ביהודה שדגודע )רק חן חכם פיודברי
 כ*ש, פרק דהמרדכי בפירהש, לו הראהז*ל

 כלאים דאיסור בפירהש סובר תקנ*ה,סיש
 יוש כן כמו והנה טדאורייתא(. בטהוהוההש
 דרבנן בנהר שנטבע דדגן כאן,לתרץ
 שאיע דהחום מכלאים, כן גםואיתבי'
 דדבר דרבנן, איסור מטעם רק הוא בובטל
 למכהר אסור כן פי על ואף בטיל לאחשוב
 אי רק בן נם יתכן התירוץ וזהלנכרי.
 לבטל אסור בן גם היתר דבשעתנימא
 לדעות כן וואין מה לכתחילה,איסור

 אהסור לבטל מותר היתר דבשעתהסוברים
 המהר*ם וכדעת להדדי דמי דלאלכתחילה,

 שם.שיק



טת

 יסימן

 חרס כליהכשרת

 1 כ"א סעיף תנ*א סימן פסחהלכות

 בהם שנתנו חדס שלחביחץ
 ש בהגעלה מותרים שעוריםשכר

 ימים. שלשהבעידוי
 אורח מהרש~ג ותשוטת נשח*תראיתי

 אם ששעשל ס*ד, סימןחים,
 של חביות פסח על להגעיל להתיד"ש
 תנ*א, בסיטו טממששר שהוא ומבישנזנכד.

 ציץ הללו לדברים חהמקור כ*2סעיף
 סוף בירדילמי, שהחש הגר*ש2מביאודי
 זשל מהרש*ג שציץ )ומה דפסחים ב'פרק

 תנ*א בסימן שם מובא הוא הגד*אמבטטדי
 שעה(. כל פרק בר*ן וגם יוסףבבית
 שאפשד פים, שם התשובה בסהןתצה

 היא הראויה כל כי כן, יסבור לאשהר*ן
 יי*נ כלי אהעמשי וכיון ט*נ כליטןצ:שד
 אין לבן איסוד, כלי שאר מיצהמדמזשונה
 וו סברא כי איסודים, לשאר מהם~פו
 ששחט סכין גבי פכ*ה חולין בר"ומבהשרת

 בתווד הנן רותח. בה לאכול דאסורבה
 אוה בשע*ת צבא תקעא2 סימוהרשב*א,

 שר. סעיף תנ"2 פימןחהם,
 המרדכי עם ילה שי,צנ*ח 1דאמנם,

  שנשהמש חדפ כלי הכשדלעמין
 אפשד. דיט2 דהך מרא שהוא בצתן חמץבו

 במרדכי, ש ו ר י פ ב סבור הרץאולם

 הטשר לענין ואף : שעה כל בפרק הביאכי
 עשהשיה )בירושלמק, ד*ל הרמב*ן מצאכלים
 קמא בפרק התם דאמויע נסך ליואותו

 בסוף הוא כי הדפוס, טעות הוא)כנראה
 דכותחא גרביו באלין אמי רן הורה ב'(פרק
 וכוץ לעת מעת ימים נ' מים שטתןממלא

 18צ,ש*ג הגשן וום טין קעב כן. דס*לושףי
 וצח קהה ש1"ת על מאקר* ב*בית שמצאד"ה

 שת דלר ' .8נה הפופקי6( ביןפלובתא
 הטשו שמביא תמוה, השמנם הוא כןבידאר
 הלא כי מאיר*, *בית מספר וה דבדו*ל
 שרביט כשוניא תנ*2 סימן בטור,שם
 הגעי"ף עלייוץ בפסח יץ *ליתן התידיואל

 בהם שנ,חחמש חרס של שכד שלבחביות
 בשו השי דב *ומדבדי ד י מ הביאבצתן,
 לכלי-חרפ הגעלה להו מוגי דלחידאה
 דינח לעמץ בצונן*. בו נשתכהשאפילו
 המפצ דמצד ד"ה מהרש*ג המוהסים
 1"רדי. דמש הגעלה לא לדן מתילאיע
 דיש משהד4, *בית מספד הביארהנה

 בסעיף וום הג*ה בדבריסתירה
 כ"ח בסעיף המבואר להדין תנ"א סימןכ*ו,
 יוץ, תאת איט טארר* *בית והספרשם.
 י מיעץ כ*א שבסעיף ליישב לי נראהאמנם

 בצונןכשמאעחומעח'
צט ~קוופחא"  *  % ה   *  ש 
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ש 9ף מי ט55 שלם5מ*  צתנ 
ששמשטר  מכניסן אשיל זכוכהת שמי י 
 אין בחמין בהן משוחם1 השפ"1לקיום
 בולעים שאינם הכשר, שוםצדיבים
 בוטכ עה וצל לון*. מני בעלמאובשטופה
 חמכית דכלי חשומרים מחמירים הה1 יהג*ת
 דרינו חטף להו מהני לא הגעלהאפילו
 שהביא ן י מ ח ב בהו  שגשתמשוהיכא
 דעפנעהצמש דהיבוו לפוהן חש ולאהממבר
 שבתב פה על סמך דבזה דטוצי, בצונןבוו

 חולק. באין במהבד כ-א בסעיףבהדוא
 עצההמ*א מבשי, רשיהה אין זה לפי כןהשם
 בצהץ בון שנשחצצש חרס כלי הכשראומר
 להביח מהרש*ג הסין ובדבעי המטהגמצד
 שמה חטעב, שם הרם-א מטתירת לזהרש1יה
 דדינש מעיקרא הוא כ-א בסעיףשהכוא
 מה ~פי המצהג, מצד הוא כ*וובסעיף

 מוכרונ זה אקשכתבתי
 דפפר חש שצ פש-1*ג חשןומסקנת

 בשם מביא שפשי*מעתי
הבשן

 מברעזשאי
 ללי הגעלה שמועיל ז*ל,

 חמי בוו שנשתפשחרס
 מ"די ל1 בצתן,

 בון ושיסהש עבר דאר דיעגד, לענייןאלא

 בשמר לא המרוי, מילף אן הגעלהעליידי
 הזשי לתח"לה אבל בשצוכם, ו1השתבהן8ה
 על- אף ב8סח בוו להשתבהש מתידיןאין
 הגהמ יפי תיחי. מ"6י א הגעלהטץ
 כשהיתי כי כ4 עלמא מיג ושרדסשחף

 לפני, שהיו מהזיינים יאיתיבבצבקאצוש
 בכלי להשתבהן הטשר צשהפ אתיידושלש
 במילף המש בהגעלה לא חמץ, של ת י כ 1 כז

 כשנתקם1מ כך אהר אצי טהטעי תעהףדף
 מאאר הצה עטת*ד. חשעהם, לש-ץ)שטה

 י שמ בחשובה כתב מפיה מוש*גשוצאו
 אורח ערוך דבשולחן כיון פנים כל*ועל
 פפק הנ*ל כ*א, סעיף הנה* סימןחהם*
 לגבי התגעלה המרוי מילוי דטצעילק
 תדאו בצוע שחה1מישו כל בפסח,ו*מץ
 ההלכה* מן הדברים ~אות בכודצודאין
 פנים כל על המטתג. מצד רק אוסרואים
 לומר שאפשר ז-צתי, עניות לפינהשה
 בהם משתבה1ים שאינם זכוכית כלידגבי
 יחער, ק-ל צלוחיות, כמן בחמין, פעםבשום
 ז*ל מהרש*ג הבשה של סברתו שמצדאף
 וכלי זכוכית כלי בבל הוא כי לחלק,אין
 חיהץ בצונן חמץ בהם שנשתמשחרס
 הדברים, מסתברין אמנם המנהג, מצדתטר

 וכהבית בכלי להקל מקום יהער ישכי
 ושפקרה צד על נם בהם משתמשיןשאינם
 משתמשין שבאקראי זכוכית מבכליבחמין,
 מצד נראה שה כוסוה. כמן בהמקבהם

הסברשנ
 מכלי טפי קקץ אמכית כלי באמתוגמ~

 השינם ח1קף חלקים שהן מאחרחרס,
 בבית מובא הראבי-ג לדעת כללבולעין
 וכו'. שתהה כלי וכל בד*ה זה סיעיוסזשי
 עם ושהולק בשץ האר לרב דנם לומריש
 שנשותמש חרס דכלי וסובד טשלרבינו
 הגעלה להם מועיל אין בצוע חמץבהם
 יחשל, לר' מודה מק1ם מכל המרוי, מילויש

 ועירף מילמ ליה פצעיל זכהניתדכלי
 ענהכיחע ~לי מועיל או לעיין יש -יצעלה
 המש דפקעי עיי' דויס דילבמש להשרדיש
 ראיתי עיב בזה. עהמעעורר מירחיתי
 חמדן ב*שדי מובא עהק, מצשי*םשבשדאע

 עי' מזוע מדבר *, 1ת ה' טע' דן,אות
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 ס'4 אות קט*ז, סימן שסואל*,ב.מעדני
 ש"הלוק מי דאין לומר, "צ בזה כןואם

 המבהג מצד מחמירים אם די כן ואםבדבר,
 פאלגוטפ שהוא בצונן, שנשתמש חרסבכלי

 שנקבע אש בשון, המר רב לדעתוחוששין
 להם מווךל ועירוי ומילוי עיצעלהלהלכה
 שאפשד זכובית, בנלי וה מצד מהמידיםוגם

 לפרש יש אשר בחמין, בהןשהשתמשו
 דקאי הנ*ל, כשו בסעיף הרמ*אדברי

 לעיל, כתבתי וכששר בחמין בהםאנשתמשו
 בכלי להקל יותר מקום יש בץדאיאמנם
 פעם בשום בהם סהצתסהצים שלאזכוכית
 לחלק דאין נראה, העיון אחר שלםבחמיה
 סהיתמהצין שאין זכוכית כלי (פתן כיבכך,
 בהם שיש בהן לחחצ יש כ~, בחמיןבהם
 בבבחצ, ונאסרין לעת מעת מכדי יותרחמץ
 המנהג וממילא זכוכית של צלוהיותכנון
 על-ידי להתיר זכוכית בכלי מקיליןשאין

 להקל אין בזה גם ועירוימילוי
 סתירת ביישוב לעיל שכתבתי מהיהנה

 אם מאיר*, ה*בית שהקשההרמ*א,
 הרמ*א בלשון שפיר ית"משבו הדבריםכי

 נראה, דמילתא קחצטא לפום אמנםבאן,
 שתשמישן זעץכית אכלי גם קאידהרמ*א
 טבעים ה~ו הרם4א דברי דהנהבצתן,
 אצת זה, סימן משה' ב*דרכי שכתבממה
 בד*ה שנתב ,ןסף, הבית דבד, *,*ק
 זכוכית כלי ולענין י וכו' דהטתייה כליוכל
 יאקשל רבי חומר פ*וע מין בהגהותכתוב
 בהם שנשתנמעו זכוכית של כוסותדהגי
 על-ידי בפסה לדהטתכמצ אטור והשנהכל

 דדצי משום שכשוך על-ידי היאעירוי
 לעחא. דופיו מהי יוצ(8 ושאין חרסככלי

 אם כי בהן משתמשין דאין גב עלת5
 סהשום לחסור, "ט מקום מכל צונן,על-יזץ

 חעי בחיכו פת של פתיתין עץריןדלפעמים
 המרדכי כתב וכן כמבחצל. הוא והריכבחצ
 כן גם יחהאל רביט בשם שעה כלבשרק
 הואיל חרס ככלי דהוי משום טעם,תתן

 זעעידה חשתודה האול מן בריחוותחילת
 גב על ואף וכר, יוצא עיאינו חרס כליעל

 בהן עירין מקום מכל בצוטדתשמישן
 דהוי כבחצ והוי מין חם לחם שלפתיתין

 י משה4 ה*דרכי כתב ה ז ל ע 1כמבחצל4.
 שום להגעיל שלא המטע, דכן"וכתב
 להשתמש עלא המנהג תע זכוכיתכלי
 על-ידי אפ"י הישנים זטכית כליבשום
 כתב שעה כל בפרק הר*ן אמנםהגעלונ
 צריך אין 8ץבית דכלי ראבי*הכדברי
 דכן וכב*י בלעי הלא דשיעי משוםהכשר
 נקטינן חהכי הרשב*א כתב וכןהמנהג
 כדבריו המטע חין ובמדיטתיטעכ4ל.

 כנ*ל." החי כולי להחמיר אין בדיעבדומיוי
 המבתג מצד אוסר דהרמ*א מבהשרהרי

 בצתה בנשתטהטו אפילו זכוכית כלילהגעיל
 יתכן לא כןואם

 התירדי
 דהרמ*א  שכתבנו,

 באמת כי בחמין, שנשתכהצו רקמיירי
 בנשתמשו אפילו המנהג מצד הרמ*אשסר
 מהטה4 ב*דרכי וכמבחשר בצוט זנעכיתבכלי

,חם.
 השאה יוש פשה4 "דרכי מדברידאמנם

 מהרש*ג המין לדעתביורה
 שהקשה, מאיר*, ה*בית קושית עלבתירוצו
 כ*א מפעיף הרמ8א בדברי סתירהשיש
 הוח כ*א בסיש  שכתב פצחן כ*ו,לסעיף
 הוש כץ בסעיף שכתב ומה דדינאמעיקרא



סא ל א ו מש י ממו418" דבריאלה

 בפירחם בתב משה ב.דרכי כי המנהג,מצד
 להגעיל שלא המנתג*, "דכן המרדכיבשם
 עלא המנהג" "וכן זטכית בליקעם

 אפילו ה"מנים זכוכית כלי בשוםלהשתמש
 משה' *דיבי  מ=ם וכן  הגעלינעל-ידי
 אין  "ובמדינותינו ז יומף  הבית  דבריעל

  המנהג מצד ק ר ד הרי בדברי41.הממע
 הגאון כדברי בהדיא והרי  לאסור כאןבתב

 להתיר שלא להלכה, וכמסקנתו ו4למהרש*ג
 בהגעלה לא חמץ של זכוכית כלילהכשיר
 הסתירה מבלעדי וגם וזךרוי, במילוימיא

 מסעיף כ*ו סעיף מאיר* "בית בשםשהביא
 כ4ו לסעיף לכאורה סתירה בן גם "םכ4א

 י המחבר כתב שום כ4ה, סעיףמרמ*א
 כוסות בין צלוחיות בין שחויה כליכל

 זכוכית של שהם בין בשטיפהמותרים
 בין מתכת של שהם בין עץ של שהםבין
 טתנים שלפעמים פי על ואף חרס שלעחזם
 חיט תשמישן שרוב כיון חם לחםבהם
 בכל הלכו שלא בשטיפן סגי בצתןאלא

 נתב צ הי תשמ"ןף. רצ פר אש%י
 הגעלה ומצדיכין מחמירין "ם קממע ירמ"א
 זטכית כלי גבי שגם הרי טהגין*.ובן
 ויש 1 כתב כ4ו ובסעיף הגעלה.מהני

 8פילו זכוכית דכלי ואומריםמחמירים
 בחממכנז המנהג וכן להו. מהני לאהגעלה

 ב*ה דבסעיף כרחך על חלא אלו.ובמדינות

 כ4ו ובסעיף דמהני הדין מעיקרמיירי

 *. המבתג מצדמיירי

 גב על אף ר4ל מ"ו, קטן 5עי ה9*מחצית.
 בעלמא לתנור אותן דמחזירין לעיל9כתב
 סעיף לעיל, כתב הא מקום פכל כבמשוטתדל"מ
 הלא הכינה נראה כבשוטת. בעי דלאא',

 רק המ"א כתב לא א' בסעיף 9םלכאורה
 דלא בעלמא דךסק מהמ ככך שדרכוכתנור
 אין כן תם ד' סעי*ק במ4א עיי94כהב*ח,
 ע9יית גבי 9כאן מאחר אמנם לכאן,דומה
 בכך, ורכו כן גם בקוניא המהופין הרסכלי

 ל", כמל~נין כתנור התנור לתוךשיכניסוהו
 וכדהביא סתם לתנור 9יחזירוהו די הלאובתנור
 דאמריגן מהגמרא ראיה כן גם אברהםהמגן
 בעי דלע משמע התגור שיוסק עדבהדיא

 כנלענ*ד. חרס, בשל וגקילהכבשוטת
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 יאסימן

 טלאי עם כליהכשר

 ס*ק והשקל במחצית תנ*א סימןאףה

  דבקדים לי  נהחה *לכן בד*הכ*ז
 חנף*. בתרתי הרבוי % חולק מ*אכו'

 מהדי שהרשב*א סבוה נא ,הכמנה
 ובזה לטלאי בליעהבקדים

 מטעם לא בתלים, הנחתמצריך
 הדבעלד, מפליט וה כי הבליעה,איסור
 חוששין שאע מטעם אולםלחךד,
 ף 1 ג נבנס הפלאי חתיכת תחתשמא

 בהגעלה נכשר שאיט וממשו,החיסור
 כדי הטלאי, מקום על גומרי לתתוצריך
 אבל שם. ישנו אם האיסור גוףער"שרף

 כי לבליעה, טלאי ה מ ד ק ב מרידילא
 לשים צריך אינו הבליעה איסורמטעם
 אטרלו מפלטת ההגעלה כי הגחלים,שם

 האיסור גוף וסהשום לטלאי בליעהבקדמה
 כי לתהן, אין הטלאי תאת נכנסאולי
 עשחר באופן חלק, כ*כ שמדובקפהרי
 חמץ שיכנס אי-אפשר הטלאי שיושהניא

 הטלחי.תאת
 י יוסף הבית דיתהרי
 בלקעה בקדטה שאפילו סבור, שהרשב*אש

 שמצריך ומה הגעלה, מוצילטלאי
 מטעם הוח הטלאי, על בחליםלהניא
 לשם. שנבנס גמור אמץאשש

 מועיל בתלים הגחת פנים כלעשיב.
 לטלאי. בליעה בקדמהאפ"1
 יוסף הבית דעת שלפי לעורר "ש)והנה
 אם כלל מיפ נ5קא אע הרשב*אבכוונת
 אלא בליעה, קדמה לא או בליעהקדמה
 יפה מיזבק הטלאי אם היא מי2אהשקא
 להח1 ואין בהחק פדובק הגא אם כיהיטב,
 נכשדה ח לשם, שם2ס האיסורלמף

 בההק מדובק אינו חשם להוד,בהגעלה
 ולשי להכשרזק. בתלים שימת צריכהאו
 הטור שהרי הטור, עם חולק הרשב*אזה
 מהרלה אינה שהגעלה בפירוש,כתב

 דמישקמ מחבטן ה~א הטלאי תאתלהבליעה
 בידעינן אפילו אלא בעין, איסור שםועיש
 האיסור וגוף ממשות שם שאין י א ד ווב

 בחהק, מהדקו וחהיה כגון הטלאר,תאת
 לשם, חמץ שיכנס הנמנע מן שהואבאופן
 1 שכתב ההגעלה % מועיל אינו אגם

 מהר אע טלאי בו שיש טדה או*מחבת
 אים הטלאים תאת שהבליעה לפיבהגעלה,
 כתב הב"ת )ואם2ם הגעלה*. על-ידינפלט

 לטלאי, בלייה בקדמה רק שמהדיבכוונתו,
 שדי 1*ע לבלעיה טלאי קדפה אםאולם

 תנא לא הטוד והבה ע*ש(. דבכב*פ,בהצעלה
 מוגי, ממש דליבון מסברזג אמנםתקנתחנ
 ממנו. ניתזין ניצוצות שהיו ליבון 1חייט
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 הרשב*א שגם שני, אכהש הפגואמנם
 הרשב*א נתנה הצר נשסבד

 טלאר בקדטה רק טווית עיגעלההיא
 גופ במשא כי להקשות, השיןלבליקןנ
 הגעלה דמחרל מודו עלמא כייהלח

 שמצריך ומה לעיל. הב-ת)תךכתב
 בשלא משרי הוא כי בתלים, ושםלהשים
 מחמת הוא השחשוש ישה כועדק הטלאיהיה
 עה מטעם ה4מנמ לשם. שנכנם בעיןחמץ
 המא החמץ ממעפת השורף ל ק בלי.בוןדי

 פלוגתא דאפווי הטיר, דעת גם מיחיותר*
 עם חלק אברהם  שמס הוי מפשינן4לא

 : בתרתיהרב*י

 לחרשב*שנ ס*ל יוסןש הבית שלסברתחנ
 ב"ים לשים צריך אין חש הטלאיהאת המי נמצא שלא בבירור נודעטהשם
 ברגעלרא בשלטת הבליעה ניכלל,

 הטלאי, שיפת קודם משרסחר בליעההיה אפי~
 בלישן קד,גצה שששם סבור, אברהםפטע
 גקף שנכנס חטחח ליכא אפ"ילסלאר,

 שימת צר"מת הטלאי תחתפלסור
 הנליעונ איסור מפניגהלים,

 "ש אם א8ילו יוסף, הביתשלסברתב.
 בנתינת די החטץ, טף שם שנכנםחשש
 טף שיישרף כדי 8ועטיםבחלים
 סבור אברהם המגן לדעתהאיפור,
 חשחש שם אין אם שאפילוהרשב*א,

 לטלאי בליעה קדמה אם החרסור,גוף
 ושקום שילבמ בהלים שם לשיםצריך
 הוא החרסור כי ממש, בליבוןהההש
 ב"געלה נ5לם שנחין הבליומ;סהמת
 המש הטור דעת הוש וכן בליבון.אלא
 שבתב כמו המא הוה1ב*שג עם8ליגי
 קל, בליבון די שלהרשב*א יופף,הבית

 שקדם העש "ש ה ימ ש בליבוןבי
 ההש הגהלים שמית תי לבליעונהטמר
 יפה מדובק הסלאי היה שלאמפני
 ש"שרוף וצריך תחתיו ושץ איליונבנם
 הרשב** מירי ובזה החמץ, מףאת

 הגחלים מצריכין שאמ היכאאמנם
 ממש. ליבון בעיע שם הבל"צהמפני
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 יבסימן

 הגדול לשבת דהואילבסוגיא
 לפ*ק שב*תשנת

 אליוהר כרבי הלכה שמר רבי תני'ברתף,
 בתירה כבן הלכה אמר יצהקור'
 דקףמא רבי כדפסק אליעזר כר'והילכתא

 וכבר וכר, מחבירו כרבי הלכהל
 רב דאמר אליעזר כר' הלכה  שמואלפסק

 אליעזר. כר' הלכה שמהשל אמריהודה
 פליגי רבים דהא הד*ן עליווהקשה

 בתירה בן איכא דהא דדבי,עלי'
 ולא באפי' אסרי דתרוויקע יהח4עור'

 שכתב מה וכן מחביריו, כרבי הלכהאיתמר
 נתבררו לא דד*א אחריתא בהך ז*להרי*ף
 הא הלא הקשה, וגם בר*ן. ע*שדבריו,
 היתה לא שהעיסה במקום נאמרדר*א
 בעיסה כשיש אהרי וכאן חלה חיובכשיעור

 ע*ש. חלה, חיובשיעור
 דהנה לתרץ, דעתי עניות לפיונראה

 אר4ח פליג בודאי יהח4ערבי
 דאמר בתירה בן אמנם ההשיל, ס*לדלא
 הבשה טובת דס*ל או בודאי בצונןתטיל
 בעי אי הואיל אמרינן דס*ל אוממון,
 דאמרינן ס*ל לא בוודאי אמנם על",מתשיל
 לא דהא ל", חזי' וחדא חדא וכלהואיל
 כר*א שם קריאת בלא לאפותהשרי

 נתבאל בקרבן אולם שם. בר*ןוכדמבאר
 ההשיל, דאמרינן דס*ל לומר דאפשרהבי41

 העיסה מן להפריש דמצוה טעמא הכיאלא
 בא כתב וכן כתיב. עריסותיכםדראשית

 בתירא בן באכש2 הש*כ  עכ*ל. תנ*ז,סימן
 דמצוה דס*ל רק כלל, אליעזד אר' פליגלא

 דהלכה הא קשה היא העיסה, מןלהפריו4
 כאן באמת כי מחביריו, "מש מחבירוכרבי
 ושאם יהושע. ר' אם כי אר*א חולקאיע
 דמצוה כן גם רבי יסבור לא אסחיבאמת

 ר1מ4ית בתיב דהלא העיסיע מןלהפר"4
 הסעם ברי*ף משרש אמנםעריסותיכם.

 בחכלכם והיה דכתיב להלה, סל צירוףשל
 חזינן כן ואם תרימו, חלה הארץמלחם
 הפרשת חיוב התחלת יו4 אפף בלהםדגם
 בעניין ר ש פ א א ל ד היכא כן ואםחלה.
 הכהן, בשביל מתנתו להשהות וצריךאחר

 ממנה יהנה לא בצונן שתהיה זמן כלכי
 להפריש המובחר מן מצוה ם 1 ש איןהכהה
 דמתע למימר איכא ואדרבא, עיסה.בעודו
 שייך כן השם טוב, יום משמחת הטשןאת

 אליעזר דר' באידך אליעזר דר' הךשפיר
 ודו*4 שפיר,ומי"4ב
 יזעשע לר' אליעזר ד' לו אמךבתוספתא,

 שמפר"4ין שמר אתההאיך
 שמר חשכתוב טוב ביום בטומאהחלה
 א-ל איתא ובגכה בבתיכם. ימצא לאעששר
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 משום עובר ההא הרי לדבריך, אלממרר'
 דעתי לעניות ונראה ימצא. ובל יראהבל

 "תשובה בספר דעיין איתנהו,דתרווייהו
 ז"ל, מהגאון הקדשי' על שכתבמאהבה*

 ושעור שמאי בית מתלמידי ר"אדהרי
 וחומש ביצה מג' מעיסה מ*מ א'חלה
 כותבת דהיא כותבת על תעלד, לאביצה
 ז*ל הוא וכתב מכביצה יתר היאהגסיה

 לדבריך יהושע לר' אלהמר ר' א*לדב14מת
 לדידי' אמנם שמאי, בית מתלמידידהוא
 דגית וצד איסור, עהשה רק עובראיע
 סימן במה*ק עיי"ש התורה, מן אסורשמאי
 אפילו דבאמת תירוץ, שמעתי אמנםקכ*א.
 החמץ עם שממתין מכיון דהא עובר,לר*א
 לפר,צ יש זה ולפי שאור, נעשה מה,זמן

 האיך לר*י ר*א א*ל טעם, בטובהתוספתא
 ביום בטומאה חלה שמפרישין שמראתה
 ימצא לא ר 1 א ש חמר והכתובטוב

 דאימ ס*ל דידי' אליעזר ר' כיבבתיכם,
 ומדריק שאור, משום רק חמץ משוםעובר
 כמו *לדבריך* בתוספתא, אמר שלאמה

 בגמר(ג המובאת בברייתאשחשמר
ודו*ק.

 "תשובה הגאת של תירושמובעיקר
 אלמהר דר' שכתבמחץבה*,

 דעתי לעניות נראה אוסר, שעור הצימטעם
 מה פי על וההש כן, לומר מוכרחדאינו
 יהושע ר' דברי על פנ*י הגאוןווהקשה

 יראה בבל עליו שמוזהרין חמץ אע"לא
 דהרמב*ם שחידש זה פי על ימצא4,ובל
 הוא ידוע בחמץ מהני לא דבטולדס*ל
 עובר אינו ביטול דעל-ידי דאףמטעם,
 עדיין אמנם ימצא, ובל יראה בל עלשוב
 השיב מה כן ואם איכא, דתשביתועשה
 גבי שכתב מה לפי ותיח י לך*א ר*י%

 היכא דכל טוב ביום בבית חמץהמוצשו
 עשה לקיים ואי-אפשר לבערודאי-אפשר
 שכן כל כלום, בלא עובר איעדתשביתו

 חמו לידי שתבהש ודאי הדבר דאיןהכא,
 ואפשר הואיל דס*ל אליעזר לר' כןהשם

 בוודאי דתשביתו, עשה מביטול לולהמור
 הפרי שיטת והנה דתשביתו. אעשהדעובר
 וואיסור שחיסה להלכות בפתיחהמגדים
 מאחר כן ואם שיעור בחצי אן שייכאעשה
 מכח אסור לא זה עשה, איסורדאיכא
 מקום, בכל התורה מן אסור שיעורדחצי

 בין חילוק אין עשה דגבי משוםאמנם
 בזה והרוחנו שיעור. לחצי שלםשיעור
 פרק בלח"ם והובא המהרלנ*ח כתבדהא
 הגחשר, וועת לאיסור דהי' דהיכא חמץ,א'

 בחמץ כן השם התורה, מן מותר שישרחצי
 יהא שישר חצי הכחחר שעת %דה"
 הרמב*ם כדכתב יאכל לא לאו )אימותר
 בחצי אסור חמץ גם עשה מטעם אולםז*4
 ודרק הכושר, וועת לו שהיה אששיעור

היטגנ



 יגסימן

 לשן*חנספחים

 אבר~ש ובמבן קפ"ד, סימן זדיםאררה
 וצריך מספק לברך צריך ד,פ*ק

 בה לזלזלי דלא רביעית ברכה גםלומר
 להביא יש אולי מ*ד(. הלוי מ*ב חיון)הר*ש
 דהר*ש מסעם" )המש זה להץ דמיוןלהביא
 ע*ח, ד' דף מכות, בנמ' מבהשר דהנהחיוןן

 לים עש5לה %ן מלאה חביתבבריתא
 וכן המף טבילה לו עלתה לא שםהגדול
 הע, מאי טמא, שם שנפל תרומה שלככר
 אחזקתיה גבדא אוקי התם דתימאמהו
 לן. משמע קא אהזקף תרומה אוקיהכזע
 גב על אף דתימא. מהו ז שם רש*יופירש
 לא ככר לגבי חיישינן, טבילהדלגבי
 קאי אי היא ספיקא מילתא דהאחוישיקע

 דאמרינן הוא בברא לגבי ל4 אי בדוכת"יין
 אחהף' גבהא שקי טבילה % עלתהש
 בא אתה ספק ובטבילת היה טמאהעא
 תרומה אוקי חשכש מספק, תטהרע אללטהר

 קא ק=מה, טהורה בחזקת והיאאחזקתה
 *. לןטשמע

 בהיפך הדבר היה אם נראה בוודאירהנה
 לים ששל זיין ה" שאם)כהנתו

 טבל חשת*כ הככר תחילה שמה ונפלטמא
 חשת*כ הככר נפל שקודם עצמס' אתאדם
 שנצרף אמריק; הוי לא בידאי אדם שםטבל
 שבשביל ונאמר, הככר של הטהרה הזקתאת

 רק הוא שתה נראוג מיה טישר. האדםכך
 שהברכה פי על אף כאי, גם כן חשמלהומרשג
 מכל מספק לברך לו היה לאהרבקףת
 צריך הראשחשת ושהברכות מאחרמקום
 הברכה גם יברך כן על מספ4 לולברך

 וכל ראשש כדמית הה מספ4הרביעית
 *שץא בספר יזף" תלמוה צדיך שםהגמרא
 דמאן לההיא הענ%ן שמדמהטפק*,
 צריך חתדבר בבתה. מכשיר בהדמכשיר
 הזקה אין דשם מנמש, דומה איפ כיעיון,
 הלא הגשג כן שאין מה בועג גבילהיפך

 דכבר. טהרה תזקתאיכא
 ששם "( )שמם שבלין לשו %שת תששר8

 שניהפ נ*כ כעת", דק"ל 4%י חבירורעל עלי לוושל ובבזו טמא בכ"א, לשאולבאו
 שהחומדא קבע" ר-ה התחף )~דנריטשוס
 שאפ מאאר רק העמן נמץ והכחמדרבגן4

 שנם אופרים אנו שסמ4 שהוא האדם עלדמן
 מאאר שסמ4 כן גם סהץם לאותו שחאהככר

 שיאפשר אחד בשעם הספק נ~דשבשניהם
 שח שעה שחהר ס8ח ששי יישר%ת
 וכמן שהרדע חזקת רגצצע דשיע לשר,שיש
 בם-כת ה8שק אפ ידאו המיון, בבו-כה הכאכן

 אבל ליל4 דרבנן 18ק אזי לההר"דרבנן
 עם נקוח-ת והמפיב השוב שר,כהמו8ז9ור
 תצ4שק דאידייתח שהן הרחשחץת ברכותו

 הרביעיה בכועה ש 8ה8ריק שמשם ביןנלד
 אוהה השמושר - להומרזג רששומת בו נמונ4כ
 בקש?הת ושכתב בנאה נ*כ זצ*ל אששמו*רכפנת
 ר*ל לדרששקש" רק שחי טהשה אמוה :שימר
 המונר( )8בן רעץל. התוס' דבריכפי



א

 ידסימן

 תעשה לא דוחה עשהבענין

 ד*ה תוס' קהית נ"צש 1, דףבשה
 בשבת ור*א דרבא לענ*ד נראהעשה.

 מא*י ור*י תוס' בפלוגתת פליגיכ*ה
 ס*ל דד*א מעקה, ד*ה ל*ד, דףבקידושין

 טוב יום דהוי ה5עם ומספיק מא*יכר*י
 כתוס', ס*ל רבא אולם תעשה, המשעשה
 דרשא משום הוי דטעמא לומרוצריך
 המא לבדו פכהציריו, דמח הגא לבדז4דעהוא
 מוכרחים אפ אין כן חשם בזמםל שלאמ"לה
 טוב דיום סברא האי לי' ל*ס דרבאלומר
 יוםי נר הדלקת וגבי תעשונ היא עשההוי
 שהחה טהשום הנשים על רמ" דהמצוהטוב
 להדליק רשחין הנשים היו להוד תקהצההמא
 הוא של הכתוב מפני ורק שדיפהבשמן
 גבי כאן אולם להדליק, הוהר לאלבדו
 לנשים נמסרה לא שחיטה דפצותשחיטה

 הטעם מספיק בתום', חולין ר"פ א*ימי
 הי*ק. ועשה. תעשה לא דחןה עשה איןשל

 שם החוס' סברת לפי לפרהפו,פירהח
  בהן קהיך דלא בנשים הי*מלפי

 תעשה לש רק באן השין גרמא דהומןןשה
 יכ~ין נשים א*כ דל"ת, עשה אמרינןאו

 תורה דאמרה לאו אי שריפה בשמןלהדליק
 הנשים אפילו תורה ומיעטה לבדזההא
 עשה יו*ט מכח נשים למעט מספיקואין
 שס*ל הגם בביצה דבא ע*כ תקחחדנדמא

 שנמסרה ווחיטה גבי תקהצה המא עשהשיו*ט
 בוה תעשה, הלא עשה איכא ובהםלאנשים
 חבל תעשה, היא עשה דיו*ט רבאמודה
 ישראל מארץ יוסף כהר*ר ס*ל אהפיר'

 אפילו אץכ אלים, עשה ביה דחיתדלש
 לא דחתה עשה אין לומר שייךבנשים
 אבל דירט, מעשה פטורות וחדון הגםתקחצה
 יוכל העשה שאין גרידא אליםהלשצ

 ונכע.לדחותה,
 המחבר()מבן



סט

 דעהיורה
 אסימן

 חלב אבקתדין

 *הקאקשי בענייו ,שאלה
 החדש4,

 שמות תחת בהפיותהנמכר
 הצבתב  הבתב יל-פי  הנעשהשתים,
  וחלמח  שטדעט פחלביאם
 מעים בזה "ח האם -- אחרים,וברים תי שהע עת פקותאביצה
 ? ביצה ודם עכו"ם 1עחלבו חלבאדסור

 לבע~ו מותר האס 1עה, לחחח חשואם
 וצם הילדים לצורך כשדיםבכלים
 וצלים עם לעעעת מה --חציר,

 מעח-בים. והכלים כבר בהםשנועמעל
 1"יכלו אסור זה קאקאו הנה ירטפינםז

 חלב מכחץ חסור כי פשוט,וזעא
 גמחק בחיסור אסור חשר עם*ם,שיאבו

 היתר למצוא חתרו חשר נמצאו אמנםכי
 תשובה בדרכי מובא חז-ם*, ה"פרימדברי
 הם חדש4 ה"פרי )ודברי סק*ו קט*ו,סימן
 בסיום חדש* ה*פרי לשון וזה ס'(.שם

 נמצא עלא דבעיר העולה, הכלל ידבריו
 מחלב ביוקר יותר שהוא או טמא חלבשם

 שהלבו חלב  מעכו*ם לקטת מותרטהור,
 המנהג מצאתי חע כלל. "שהאל ראריתבלא
 כן גם אני נהגתי חנן חנמעטרדם. פהפשום
 בעיר אבל בזה, הנזהרים יחטים קצתאלת

 אף ביוקד, ושרט טמא חלב שםשנמצא
 בעדדו, טמא דבר העבו4ם לשטתושאק

 החליבה קודם לראות צריך מקוםמכל
 פתחילה ההליבה כל לראות וגם הכליבתוך
 שם תשובה* ב"דרכי והביא וכו'. סע8ועד
 חדש* "פרי לדברי שהסכימו גדוליםכמה
 הוא שכן שכתב, התשב"ץ, בשם הביאוגם

 כשלא להתיר ואורגיל תלמסאן בק*קהמנהג
 שחלב או חולב טמא דבר בהעירנמצא
 "שיורי בשם  הבוא ואמנם ביוקר.טמא

 לדברי מסבירות פנים כן גם שטתןברכה*,
 ולעמין י סיים מקום ומכל חדש4ה"פרי
 יש להקל פשוט מנהג שאין במקוםהלכה

 בכל ההוראה פשטה וכן וודאי.להחמיר
 כן גם והביא הצבי. וארץ טורקייאגלילות
 אן, אות סוף דהר4, *שבילי ספרבשם

 הנזכר חדש* ה"פרי דברי שטהביאשלאחר
 גם הרמ*א, אחר נגררים אנו אבל 1סיים
 ה"פרי דברי על כתב מאיר* שה.ביתהביא
 בעולם ועיר מקום יש אם חני תמה ,חדש*
 דהיתר וממילא טמא דבר בנמצא יהיהשלא

 בבירא. דנפל כפיתאזה
 "בית דברי שהביא ש*י* ה.עידאמנם

 הפרדס מדברי הביא אלה,מאיר"
 דבר בעיר שיהיה דוקא דבעינןלרש*י,
 חלב, כשאר בזול היא לחלוב הראויטמא

 שאיט או להלוב ראוי באים כן ונשיןמה
 בעיר טמאים דברים שיש אף"על-8יבזול



 ל א ו מש א יקיחד דבריאלה

 והביא חדש4(, ה"פרי שכתב )וכמושרי
 מדבויו, שמבהשר ויים*, "רוה ספרבהשם
 לייב, הראהיה חמורה בעיר יש אםדגם

 מהלב יותר ביוקר ע4% שחלבאף-על-פי
 וציק לתערובת. לחוש חם הכי אפילופריג
 והעתיק האוסרים פוסקים כמהעוד

 ר דף הספר, פתיחת מאהבה*,מ*תשובה
 ה*פדי על עצמם הסומכים שאתזםע*ב,
 1 טעויות בשתי הם טתים מה להשחדש*

 ועוד הפוסקים כל נגד דעתו דבטלהחדא
 בתמא החגה בעצמו אדש* ה*פריהלא
 כלל טמא חלב מצוי יהיה שלאכפרל,
 ועין עמוי-אםהצר. דבר הה - העיר,בכל

 דברי והעתיק לאיסור, פוסקים עודשהביא
 הב?א הזלא לאיסור. כן גם הושקהקן4קערוו
 ק*ז, דעוג יודה סוסחי4, אחת*םממרן

 עכו4ם שחלבו חלב חיסיר חומרשמבושר
 ששין החג ב%1 גם רושפע "צראלוארן
 דבריו ונשנין בינינו מצף טמאחלב

 ב'. מהדחרא כאן, דעה ליורהבוגהותיו
 רדוע השוק % שקתים בהלב התפ והוכל

 חולב, טמא דבר בעיד שם נמצאעלא
 א כל-כך, בז% אהצ נמצא אפמיש

 וכממשה ז*ל. לרש*י הפרדס דעת לפימותר
 חדש* ה*8רי כן גם וה אטזרשנ"אצסוך
 היתר על כתב מאהבה* )ועומצובהודעימ?ה

 מצוי יהיה *לא חדשף, ,פרי בעלשל
 שאי-א8שר4 דבר והו העיר בבל טמאהלב
 שנת%בש ההלב שקונים דידן, בנידוןחמצם
 וטבתי מוצשו ממרן ל ל כ היועדמש

 תף
 מדים4 מא*זו או ההלב את הבישצ עידמשה
 אין הלא 1 וה על לסנשך יש היתראיזה

 8פ4 דבר פפןש ש שידת

 כלל אדם4, ב"חכמת עוד מצחאזי והוראה
 גם )מובא במוסגר א', סעיףמ*ו,

 בשם שמביא שש, תשובה4 ב*דרכיק
 בערלין )בדשס כ' דף ו5רח*,ה*כפתור
 .ספר בשם כתב והוש י*ג(, דףתריטנ
 דבר מדיבה אותה בכל חין דאםהעתים*,
 )ובעל מחמירין ויש י וסיים מותר.טמא,
 לכן 1 וט%ם כן גם שסר אדס*להכמת
 שהרי חמד, הפ*ח. %ברי מקום ט%אין
 העיר בכל אין אם רק התירו לא הםגם
 בסשר בפנים עיינתי חעה טכ0ס.דבד

 תנאי עוד ומטמי ח%"*,גפשד
 עחמץ מע מתר יאיק ביברעשתפו
 שם לשתו חה רתמג קי"ל מעעכרס
 :עף שפעו ו%ב 1עחתףי במחרמ%

 שאא וצף נח%ו %א רשעויןימקי
 דבר ומעמ ו%תה במ הין טעפעך%
 נצדא, בץ חי מן *%% מאר יתיטמא

 , 1מאז גבעתם שצל טףפג לעפהבע

 מחפדק יש חדה משטן ,צת:שנמ*קץ
 ימא ואחכרם טעוחאם ם%באפתו
 וטמ% רק ממקה, ביתי צונן ואלבאת

חפ % א   
 דטץ לי מוסףם אעם וקמחן ביקדרהנה

 עיקר שבל מאחר העתים4,*ספר
 טנטש דבר במצא שלש סהצום הואההיתר
- המדעה, חותהבכל  אם לן איספת מחר 

 וב%דחי ? מברצל ש חי החלב הביאהעכו*ם
 נכרי בכלי שבתבו% גיעץלי-עכווסהשום
 עגן*ם של כלים סהם כי לאנאד, עריךלא
 בדמ*א וכמבהשר השסד. %מה יומן בניאינן
 שכו*ם בשלה "חשם 1 ג' מעיף קס*הסי%

 יופו*. בני איע כליהם ד0תםמותרת,



ששמואל א ממנעץ דבריאלה
שופ  חיסוח %ש משייא 
ש 8ש ה%פ נימש  %* 8י שפח 
 תצצבחשר ביש%ףנכרים חיסור ט9%וז
 מובנים אוש גם א/ סעיף קי*ג*בסימך

 חי בין לשמי *טותר י שס%ם דבריו*
 פשום פסר שלא מאהר הלא מברשלע.כץ
 השא, קייל ושין נברים ש"לבוחלב

 הלב לאכול לו מותר תח 4 תיתימהעא
 אפ אמנם אחדיכך. מבופלו היא אםעה

 *ספר בעל התירו שלא יל-כל-פניםרהרם
 "חלבהעתים*

 בטדינה נמצא אין אפקי
 העכו*ם כשמביאו רק טמח דברההיא
 כשקתים ש%ך הה מבושח2 בלתיצונן
 דידן, בנידע כן שאין מה השה4 סןחלב
 החג היבשות ת9ע שנת-בשבהלב

 שנעשה עד כל-כך ושולב אתשמבשלים
 במדחטה, דכה עד ח9תו טוחנין ואתר-כךנחפ
 בעל של  היתר שייך לאבוה

 ה9עיפ*.*ספר
 משהפ  ההש העתיס* *ספר טעסואולי

 התלכ מבהש בשאעענו-םדעלששזהם
 להכיד, יש וה אמנם בו, שנתערב רק""ש לגמרי טמא חלב איפ אם ידעינןמאין
 טהור חץלב ירזק סמא חלב לן ק=מאבי

 אפשר או החלב ב"פל כבר אם שלםהיפר,
 הפלי שהיה מכפ מראיתו עששתנהלתחש
 %יכא בישול עליידי חיפר 9פהמףדוק
 ב*דדכי עןד מעמין דמילהפב עלהלטיקם
 בוולטי ע" שהביאו ח' סיטןתא9ובה*
 זדה דעבודה ב' פרק בנעההכיהגבורים,
 אף-9ל-גב  שבימינו; דהגיקם .שכתשם
 שננסשפ מתפת ממא מהלכדצאשרים
 לשלס ששז לפשל, יףן הכי אפ"יב9עיהמ

 מדיפת שבשאר לגמים המיו פייםבין
 בשם הביא ובן בדבר. חכמים %%4%א

 שסאא מה על לסמוך שלאהלבוש,
 אברהם*, *זרע משדאן הביא תעבעיניהם,

 ולש לאסור כ4ונ סימן דעה, יורהאלק
 *משום הגבורים4 ה*שלסי שלמטעמי4
 שבשאר לגיים הללו גהים בין להלקשאין
 אלא בדבר* הכמים חלקו %*מדיטת
 להם, ס"יס אם אפילז לחחפ שישמטעם
 שסצ צמו לאחדיפ כרים ומ

 דז שער השץר, חמת ב*שדתח"1ףא
 א"עלחף אסחק שם ג ד ב שפפאפצ
 ועצם לשוע. מ-ם מ י%ם משטששא
 מטמש לפ% פמז ואאשב"ץהפ",
 בשףת תם בימהם םחח טשדפצ
 אבעחד מש"א )6וב ל*מץם*""פר
 ועמא תז ויעג נז כאב 9, ,וסןרי,
 כדבר הנוכרים התשב-ץ דברי ש*י*ב*ערך
 זה אהר ת9לם לדימג בן ושסקפש9ט
 קהקקי עו*ת  דברי ה"שובה* העדרכימב?א
 דברי שהבישן ל*ב, סימן דעה, בירוהלב*

 לסמוך שאין לדינא, והעלה בזההאחרתים
 6צ. משס מחיא ט עס%ב היתר עלנ%ל
 קעם 6רג טשימי מה 6ל גם)שה
 במיפח אהו סהך* *פדט בעלמדן
 וחצי וחשבץ ועךי פףא לא כיושם

 מטעם להתיד שהע% הגבודים*,*שלטי
 עימו בהדאי טמא, חלב "עיששוס

 ""ש הללו דברים חי שפירהבדעאקפ
 על תעלה וכי גאהה ליננען
 בהעלם-עין ממנו שהיהדעתה
 זעשלי  הראשוניםי גדולידברי

9 מ א * ב " פ %
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 אף ראה היא התשב"ץ דברי וגם רשער
 זה(. דבר לומר דוחק , מהםאחד
 דידן, בנידון לצדד אששר שהיה מהואמנם

 בתשתןת שמובא על-פיהוא
  לבצבש ק*ו סימן דעה, יורה סופר","חת*ם
 קט*ו סימן דעה, יורה תשובה*,ב*טי
 שם שטהגים אחת עיר אודות : ט'(סעיף

 ו4רן עכו"ם שחלבו מחלב אפילושנוהרים
 להם פשוט מקום מכל רוח;ו,ישראל
 חלב עם שנילושה פת לאכול גמורלהיתר

 דצריך וכתב, להדיא. מנחתום לוקחיםזה
 הלא ההיתר, נתפשט מאין גדולעיון

 כמצם האפשר הכלים. אפילו אוסרתערובתם
 שלא הרמב*ם, בדעת משנה הכסףשכתב
 החמ4מה על לא בעין, חלב על אלאגורו
 שנילחשה באן, לומר הש כן נשתנה,שכבר
 ובשפית, עיסה מצירופם נעשה קמח,עם
 כנשתנה, והו*ל %ץ באו חדשותפנים
 כר. ה' דף כריתות במס' פנים לזהוהש
 ת(יים זש היתר סופר* ב"חת*ם שםוראה

 זה. על לסמוך והלילה : תשובה*ב"פתחי
 עם שנילחטה לפת דומה דידן נידוןוהנה
 אמנם לכאן, באו חדשות פנים כי כזה,חלב
 לסמוך שחלילה כתב, סופר* ה*חת*םהלא
 לאכול דאסור פשוט הלן מכל זה.על

 זה.קאקש
 לקטן, זה לתת מותר אםיבענין

-  ;מין 
 סעיף שמ*ג, סימן חייםב4ירח

 חפילו בידים קטן להאכיל שאסוד4ר,
 וברמ*א מופרים, מדברי שאסוריםדברים
 הגיע שלא בקטן אפילו כןירי דזהשם,

 ב', סעיף שם אברהם במגן ועייןלחינוך.

 בתיטק דדהשא והיתר,. איסור משםשהביא

 ב?ג לן לית בר-הבנה לאו אבלדבר-הבנדג
 ביודה ו;רע טפמש מבהמה אפילו יונקדהא
 מקום דמכל ז', סעיף פ*4ג סימןדעה,
 דהרשב*א שם, כתב כי השם לתינוק.מזיק

 כגון לתינוק דצריך דבמטץ כתבבתטעבה
 בטיבג אותו מ84כילין הכישורים ביוםאכילה
 אסור דהא לא, ליה ?ריך דלא מידיאבל
 להלכה שאמרה ואם חודש, כ*ד אחרלינק
 למעשה, סתם כתבה הר*ן למומחה,היא
 שצריך דרבנן דאהסורא לפשוט היהמזה
 *בית בשו*ת הנה בידים. לי ספינןהקטן

 הללו אברהם המגן דברי הביאאפרים*
 שאין ס*א, סימן דעה יורה בחלקבתשובה
 למי בתשובה הריב*ש כמ*ש זה עללסמוך
 ראצי  שהיה בזה, הרשב*8 דברי עלשסמך
 שם עיק לגלותו. ולא  ההיתרלהעלים
 ד', אות פ*ה, תשובה*, ה*פתחי גם)וצייט

 שם(.לעיע
 רואה אינני הרשב*א דברי לפי גםואולם

 דרבנן איסור דבר לקטן לתתהיתר
 דבר רק הרשב*א אמרה לא באן עד כיזה,

 ביום אכילה כגון הקטן, לצורךשההא
 כל להתעטת הקטן יוכל דאטוהכיפורים,

 היא האכילה כן ואם הכישורים,יום
לצורך

 הקט"
 ימדק מפר אאם

  ותטטע איסור הקטן טגל לא אםדרבט
 חש קכת צורך ומה היתרים  רבריםטבל

 בנחתז כן וכמו איסמ. דבר רקעיאכל
 הקטן שיאכל הש צורך מאידידן

 החין עכו*ם שחלבו מחלב הנעשההקאקאו
 הלא רואהו,השראל

 יכ~
 דברים לאכול

 ם 1 ש נמצא לא אם בוודאיהמותרים,
 קטן. צורך זה מקרי או אחד, מאכלדבר



5ג ל א ו מש א סימןיףד דבריאלה

 לי' ספי להיות מותר והר*ןלהרשב*א
 הרשב*א והלא הושב לצורכו כיבידים,
 צריך דלא מהי אבל 1 בהדיא טתבגופיה
 חחהש כ*ד אהר לינק אסור דהא ל"גלי'
 על- חודש כ*ד אחר דגם יכח"ש מיוהלח

 הקטן רעבון את "שתיק אמו תלככל-פנים
 כרחך, על אלא קטן, צורך מקרי לאימה
 היתר בדבר הקטן את לפרנס דאפשרסהמום
 שוב לשבעה, יאכל במה חילוק שוםואין
 דעתי. לעניות נראה כך קטן, צורך נקראלא
 לתיבוק שאפילו מבואר, גראה הנ*למבל

 זה. מאכל ליתןחסור
 בב"שול נאסרים אם "נליםרארדות

 זה,הקאק~צ
-  מבואר הדבר הנה 

 : ברמ*א א', סעיף קט*ו, סי' ערוך,בשולחן
 שם2בשלו כלים אוסרים עכו*ם של.חלב
 רק וצאיט פי על אף איסור כשארבהם
 וכן טמא דבר בה עירב שמאספק

 כן גם שהכלים הרי עכ"ל.גביטתיהם*,
 נתערב שאם לעניין שטגע חצה לאסור.יש
 כלים בשאר וה קאו14 בו שנתבוצלכלי
 ביורה מבצאר הנה הגעלה. צריכיםאם
 שנאסר כלי י ג' סעיף ק*ב, סימןדעה,

 ואיט באחרים שנתערב איסורבבליעת
 כדבר אותו דנין ואין ברוב בטלניכר
 לפי : בהג"ה שם וכתב מתירין. לושיש

 להגעילו. הוצאות עליו להוציאשצריך
 וכתב, חולק בש*ך( )מובאומהרי*ל

 וכו'. הוא מועט הפסד דדגעלהדההוצאה
 במקום ~בריו לחהצ רש י הש*ךוסיים
 בחידחחים, בת41ד וכן מרובה. הפסדשאין
 הכלים להגעיל להחמיר יש 1 כתב ד,צת

 דאי-אפשר הרס ובכלי בהגעלה,דאפשר
 ממינים הן כשהבלועות מותר,בהגעלה
 שווין, שאינן ממינין הן וכשהבלועותשתים
 להמתין צריך הכי דבלאו כיון מקוםמכל
 ביאורים ועי' מותר. לעת מעת אחרעד

 מה4 א' להסיר וא*צ ג'ק'
 ואמנם הגעלה. צריכים הבלים כןיאמ

 ישראל ואין עכו*ם שמלבו חלבגבי
 ה*דדכי הביא חרס, בכלי שבשלורחשהו

 שו*ת בשם כ*א סעיף קט"ו, סימןתשובה*
 יומן בני חינן דכשהכלים שלמה**בית
 להתיר לסמוך יש מרובה, הפסד והתוכבר
 ואם פעמים. שלהצ הגעלה על-ידיהכלים
 של ההיתר שכל מאחר דידן, בנידוןכן

 שיהיו שנתערבו חרס בכלי דעת*ה"חתת
 דאי-אפשר משום הוא, ברובבטלין

 בדצעלה שאפשר מאחר כאן, אמנםבהגעלה,
 קצאפהצר כלים בכלל הוו פעמיםשלוש

 הלא בדצעלה דאפשר ובכליםבהגעל4.
 שאין במקום להגעיל שצריכין הש*ך,סיים
 שיש כתב, דעת* ה*תוות וגם מרובההפסד

 הכלי אלו גם צריכין כן הצל בזה.להחמיר
 כלי היה אם פעמים שלהצ הגעלהחרס
 עירוי. על-ידי בהם שנשתבהצו אוראהצון



י
 בסימן*

 בקרקעיתו חלב שנשפך תנורדיני

 חלב שנשפך תמר דין מה ,שאלה
בקרקעיתה

 התנור, בקרקעית חלב נוופך אם יתשובה
 ההדח מקום על שפות אסורש

 הפת, שם אפו אם בדיעבד חשפילופת,

 שום בזה ואיל חלם עם נילחע כאולודימ
 )מובא הרשב*ח כדעת אמרינן אישקותא
 אימ הוא דחלב ק*ה( סימן יוסףבבית
 ק*ה בפימן הש*ך דעת היא תעמפעפע
 לפי והטור הרא*ש כדעת או ט*ז,ס*ק
 ובסימן " ס*ק פ*ז בסימן זהב הטוריהבנת
 ק*ה סימן זהב טורי )וזףין ג' ס*קצ*ב
 שמך איסור הוה דהלב דס*ל ט*0ס*ק
 בהבה ז' סעיף ק*ה בסימן מבחשרדהא
 חתיכות בשתי זה צל 1 הג*ה לשוןתה
 שנוגע היתר שטסר אוסור שבלע כליאבל
 המיז עכ-ל. שמן, שאינו באיסור אפ"1בו
 כ*ב ס*ק וש*ך ט*ז ס*ק זהב בטורישם

 ממש פליטה בו ומאין כיון הטעם,שכתבו
 )ויערין רוטב. בלא שבלע מה שמירמצא

 בשם מ' ס"ק ק*ה פימן תשובה*ב*דרכי
 אם ספק דהה טסקים ועוד דעת*ה*חתת
 שטו אם בן ונמו שמם. דבר הויחלב

 תחת דהיים תחתיו, וזבפלשדן
 התמד קרקעית נשפר ממ"לאהפ*שדן,
 בן, הדין בן גם שזב, ממה בעיןמאיסוד

 אמו השם הההש במקום לאפותשסור
 שנילהשה כעיסה הפת דין נמיבדיעבד
 %ו חלב, נבלע בו דקרקעית כיתבתלב,
 שבלע כלי הלא כחוש, איסור דזעאיושו
 באיסור אפילו בו פצדיו היתר שסראיסור

 וכנ*ל. שמןשאינו
 זב לא ש החלב, נשפד שלארבמקום

 לאפות: םותר או מהפ*שדןהחלב
 ודעימף, ותב הטחע בפלוגתת תל"זה

 הפת דגם סובדים דעת* וה"חתתהש*ד
 פת ושן . חש התנור בכלשטשה
 שדח וילן' תוש אמצ ט%משמלת
 ושט "", סשע זזה ייה יק שושיד

 זשק שם"ם מור וץת ודחקיהש9'

 וחוא חע ח*, עם שף*ש פת הן*

 *קנ נצז מםז זעה יח" חלק טחקבש-
 דחתמ כתב אמזח* ד * סעטתש%ם

 ע*צ* רק פחר דשט ומטט ברי*
 שג ואאצ פז אמע עם אוצהמח
 זיטמ"א כצהם בפף נחשע העצט,
משי מ מפ  א א   צ 
 מק חא: שף ומר מע עם עדטצר
 אז אם וןט י וןט נתמ וחע נוכתם
 ל8י להקל יש חלב עם לאכלו אחר 8ת*
 הקטין עב-ל. מרידפג דקיל המ*י שכתבמה

 טא סעיף תצ*ד סיש פסח הלמבתניא



עה ל א ו םש ב ממןיץ דבריאלה

 שמותר שם,שכתב
 לאכ~

 שהוצמן הלחם
 נ*ט דהוה בשד, עם מחלב, בלועהבמרדה
 רק דכינתו ~מר אפשר ומיהו נ*ט.בר

 כן פי על אף וזטלם אחר. לתם *כשאין
 סבריע אי אקותא למציאיש

 דח~
 ושי

 בש*ך המבהשר לפי חעא שע, שכהחצ
 הבלוע בכלי לתלק כ*ג ס4ק ק*הסימן

 בו, שנוגע הטגע היתר שאוסרמאיסור
 ח ש, 1 ח כ מאיסוד בלוע הכלידבאם
 בלוע הכלי ואם קליפה, כדי רק אוסראהע

 מה עין בששים, או0ר חז ן, מ שטשיסזר
 אמרינן אם א לדימנ עיון וצריךש0ים
 עמיסר הגם כחחש, חיסור הואדהלב

 אמנם עליו שפפה מה התטדקרקעית
 אמרינן אם כן שזרן מה קליפה, כדירק

 הכל. חוסר שמן, חיסור הואדחלב
 נקטיט דאי לומר, עוד אפשר היהרח1לי

 ד*ת כחחצ, איסור רק החששמלב
 לגמרי מחזרת היא כך אחר שבשפיתהפת
 ופקורו דעת*, ה*חתת דעת לפיתשא

 דדוקזו ס' סימן דעה יורה חלקממהרי*ט
 החלב נגד טששים פהות בעיסהכשהיה
 בפליתי וגם פץ, סימן כהצ*צ )דלאאסור
 סיים מקום מכל במ שמפקפק פי עלאף
 זקן. הורה בבר דרבע בחיסור 2 לשתוהה

 ששים הפת חשם 1 ח~ל בתב שםוככרתי
 המוסמך הרב הורה כן מותר, החלי'נגד

 דעת לפי ובכה*ג עכ*ל. ז*ל,מהרי*ט
 מהרי*ט כסברת העאיתי דעת*ה*חתת
 שיש ל, ל כ עישר הנאפה פפר לאאלי
 ס' קליפה בכדי הנבלע המעט ההלבכצגד
 כדי כל כנגד דהלא 4זלק שאפשר)הגם
 טורי צ*א בסימן ויערן ס', איכאקליפא

 הביא וגם הריב*א דעת עמביא ד ס*קזהב
 שבבל נ*ט(, )כלל והיתר" ה~לסור דעתשם
 ובשלוהו קליפה חכמים שהצרעצמקום
 נגד עחצים אין אפילו קליפה, בלאכך

 הצריכו דלא לכתחילה, אפילו מותרהקליפה
 לכתחילה, חומרא מצד אלא קליפהחכמים
 בהגה ראיתי וכן : סים אמנם שם.עןין

 דהכי מהראי*ה בשם כתב ש*השבסוף
 למעשה, הלכה וכן להצריך כריב*אנתג

 עמי*ש(.עכ*ל.
 עיסה שפפה מקום לעיין טשוררעתה

 קיפ*ל, שקורין חלב עםשצילושה
 מא8ה הנה פת, שם לאפות לעמין דיטמה
 פעם בשום תחתיו זב איט הנהאה לפיהזה
 בוודאי ה פ א נ א ל ש במקום כן)חשם
 איט כי פת, שם אפו אם לאפור שייךלא
 סימן בש*ך וכמבחשר לחומרא אהד ספקרק
 מגדים בפרי וכן שם, שין ב' ס*קצ*ז
 שכתב למה דומה ואיט שם. דעתשפתי
 משופע דאם מגדים, והפרי הש*ךשם

 זב, תדאי כמו דהוי אסור כן גם הויהתטר

 בשום רחשים שאם במקום רק שייךדזה
 זבה,  שתהיה אפשר כזאת שעיסהפעם
 בשום זב שאיט קיפ*ל במאפה כן שאיןמה
 והנה דעתין עניות לפי נראה כןפעם,
 רק היה פעם בשום זב איט שתהמאחר
 שם שנאפה דוכתא האי לאפורמקום

 הנבלע מהחלב טעם שקיבלה מחמתהקיפ*ל,
 דעת* ה*התת שיטת מןעה והנהבהק-8*ל.
 בסימן וכן ה' אות בבישרים צ*זבסימן
 מקבל כלי שחין ט*ו זצת בביאודיםק*ה
 וכתיום בשמן אפילו מחתיכה, בליעהטעם
 קיפ*ל, בהאי כן אם עיי*ש, זב בעינןהכי



 ל א ו מש ב סימןיו"ד דבריאלה
 מקודם שאפו במקום פת אפו שחםנראה

 חזינן דהרי שרי. הזה דהפתהקיפ*ל,
 וקרקעית פעם בשום זב איפשהקיפ*ל
 אפילו מהבליעה טעם מקבל אינוהתנור
 בשסר ואינו דעת*, ה"חוות וכדעת  שמןהיא

 כך. אחרהפת
 ז*ל חו*ד הגאון לן דחדית מהאמנם

 12הקשה קחםי' מכח סברתודהכריח
 שמפעפע להבלוע חיישינן דאם צ*ז,בסימן
 כן גם זב בלא אפילו כן אם הכלי,בכל
 טעמא, יהיב כן גם העיסה דרך דהאיאפר
 לכלי מהחתיכה ומפעפע הוא שמןדהא

 דאין אע*כ הכלי, בכל הולכתוהבליעה
 אפילו מחתיכה בלוע טעם מקבלהכלי
 זהב בטורי מבואר כבר הוא זה דברבשמן.
 ולפי ! וו*ל כתב דשם ט*ז, ס*ק ק*הסימן
 שבלוע ממאכל בשסר אין דכלי פשוט,זה
 בשר או כבד כגון מפעפע, שאינו איסורבו

 בסימן שיתבאר מנוקב 12אינו בכלישנמלח
 עכ*ל. מפעפע, איפ דיה ט*1 סעיףק*ח
 דכלי כן, גם סובר זהב דהטורי לךהרי
 רק במאכל, הבלוע מאיסור באסראיפ
 דה"חוות דעת* הוחוות סברת על חולקבזה
 והטורי כן, הדין בשמן דאפילו ס*לדעת*
 הכלי, נאסר איפ ש 1 ח כ ב דרק ס*לזהב
 בשסר. הבלוע, שמן מאיסור כן שאיןמה
 ק*ה בסימן שלום* ב*משמרת יעויןוכן
 כף כלי דאין ויראה א' באר*ח כ*בס*ק
 ביחורים דעת בחוות ע" י וז*ל שםכתב
 לעיל הוא הע כ*ד. ס*ק וח" טוהס*ק
 בטו*ז ע" ונז' סק*ה בישרים צ*הבסימן
 כר נאמר איפ דכלי שכתב סקט*זכאן
 דעת4 כפית דלא מבהשר ע*ש מפעפע,שאיט

 במוסגר, ק*ס סימן חיו"ד ב*ש בשו*תחר"
 הנ*ל זהב טורי מדברי החו*ד עלשתמה
 שם, עוד וכתב לעיל(, כדכתיבנא)חיינו

 צ*ו בסימן למ"ש עצמו את סותרדגם
 במשמרת עוד וכתב ע"ש. א' סס"קבישרים
 בסימן שם עוד המץ ! לשופ וזהשלום
 דעת החוות על לטמוך שח*ו כתבקס"ח,
 אינו חףד, הגאון בזה שדן וחומר וקלבזה.
 דלאו ובפרט מסברא בזה להתירכדאי
 מפליט שלפעמים אנו רהשים דהא ההש,כלום
 ומה כו'. כלי מבליעת מאוכל טפיבלוע,

 החתיו זב דאם מהך דעת בחהתשהכריח
 אוסר שמן בלוע שאין דש*מ צ*זבסימן
 נמי, זב לא אם אפילו כן לא דאםכלי
 ל*ז סימן דעה יורה חלק ב"א בשו"תעי"

 דלא מהב*א ומחםת זו בקחםיאשהרגיש
 דעת* ה*חתת כמ"ש והעיקר כהחו*ד.ס*ל
 בושפתי חמיז ף סס*ק צ*ו בסימןעצמו
 והיתר "איסור בשם שלפ*ז ס*קדעת

 *שבילי בספר ועיין ד"נ. ל*ו כללהארוך*
 דעת הח1ות על שהשיג י*ב אותדוד4

עכ*ל.
 לן "ש זהב הטורי דעת לפיךעכשיך

 שמן מקרי חלב אי טובאנפקותא
 קרקעית אז כחחם הוי דאי כחחם,ש

 אי אמנם מהקיפ"ל, בשסרת אינההתנחר
 קשה הנ*ל כל ולפי נאסרת. אז שמןהוי

 צ*ב סיש מגדים הפרי דברילהבין
 מקרי חלב אי לעניין ג' ס*ק זהבבמשבצות

 ומיהו , חףל שם שסיים שמן אןכחחם
 אלו חילוקים בין מינה נפקא איןלדידן
 המף, לשמן כחחש בין בקיאין אפדאין
 שבתבפ מה לפי 41לא שס. עייןעכ*ל



ש ל א 1 מש ב ימייחד דבריאלה

 בחש מינה נפקא הרבה ישלעיל
 לפי שלכאודה והב, הטורי דעתהי"חב
 דעת", ה*חוות קחחית קשה עדייןסברתו
 הלא זב, דוקא צ"ז בסימן בעינןל6ה

 וקרקעית שמן הוא ופלאדןהפשטידא
 כמו לומר יש בהם, מהבלוע בולעתהתנור
 דאפשר כ"ג, ס*ק ק"ה סימן הש"ךשכתב
 שאוסר שמן איסוד שבלע כלידאפילו
 כדי רק אוסר דאינו בו, הנוגעהיתר

 אברהם והמגן  ה, פ י לק
 בסי~

 ס*ק תנ"א
 סימן דעת* וה*חית בפשיטות, כך כתבל"ז,
 וכתב עיקר דכן הביא כ*ה אות מי'קוה
 מאהר כן, ואם ביהודה. טזע בשו*תשכ*כ
 אוסר איט שמן מאיסור אפילו הבלועדבלי
 דבכגון נותנת, הסברא א*כ קליפה, כדירק
 שנבלע במקום רק הכלי בכל מפעפע איןדא
 מקום מכל לזה ראי' לי שאין )חתגםבו

 שמובא מה לפי מיבעי לא הישסברא
 או*ה בשם ז' ס"ק זהב בטורי צ*אבסימן
 חכמים שהצריכו מקום דבכל נ"ט,כלל

 אין אפילו קליפה, בלא כך ובואוהוקליפה
 ה, ל י ח ת כ ל אפ" מותר  הקליפה נגדס'

 מצד אלא קליפה חכמים הצריכודלא
 הריב"א כדעת שלא והוא לכתחילה.חומרא
 אפילו אמנם לע"ה. )ו~כרתיו שםעיין
 שאפילו מאאר ז"ל, הריב*אלדעת
 קליפה, כדי רק אוסר איט 1 מ 1 ק מב

 שטח בכל מתפשט שאין טתנתהפברא
 דעת* ה"תהת קושית מיושבת וא*כהתנור,
 הולך אינו הכי בלאן כי זב, צריךדלכך

 התנור. בכלהבליעה
 אש אם החו*ד דלדעת מזה, לטהירצא

 הקיפ"ל 6קודם שאפו במקוםהפת

 אי זהב, הטורי ולדעת כלל, הפת מנסרלא
 הדעה לפי אז שמן, דבר הוא דחלבנקטינן
 וה*חוות כ"ג ס"ק ק"ה סימן בש*ךהאחת
 ולפי כ"ה, אות חי' ק"ה, בסימן שםדעת*
 ל"ז ס*ק תנ*א בסימן אברהם המגןדעת

 דעה יודה חלק קמא מהד' ביהודהוהנודע
 קליפה כדי רק הפת פסר *סטן
 שמצדד הנ"ל בש"ך המובאה האחרת]ולדעה
 )לפי לגמרי אסור בששים, קואוסרלומר
 דנפק במאי דאי סהטערינן דבכולי'הכלל
 ב.משמרת וי1ין ידעינן([. מבאמיני'
 ה"שפתי על שכתב מה ק"ה סימןשלום"
 אות הפר"ח שגם  שכתב כ*ג ס"קדעת"
 שהטיע שם הביא כ"ק כ"א כו' מתירכ*ח

 דעה יורה חלק קמא במהדורא כתבביהודה
 לי' דפשיטא מה שבקינן דלא ל',סימן
 הובא דהש*ך, ספיקו בשביל אברהםלהמגן
 ב"משמרת חמיז י*ג, ס"ק תשובה'ב"פתחי
 ד' ס*ק דעת" ב*שפתי ק"ז סימןש~ם"
 ג' סימן נ*ו כלל פסק שכן עמביא ד'שת
 שתי כן גם הביא פנים כל שעל שם)עיין

 אברהם המגן הביא דלבסוף רקהדעות,
 דה"חית וצ"ע ויעו"ש. הנ*ל, תנ"אמסימן
 דאם כ"ח ס*ק סוף חי צ"ד סימןדעת*
 הרין עהעים. עד עסר משמן בלועהכלי

 שציין(. מה עודשם
 דבלוע דהעיקר נקטינן אי אפילואיברא,

 יותר אוסר אינו כן גם בכלישמן
 זה, לט הועיל לא זאת בכל קליפה,מכדי

 בלוע שהי' בתנור שפפה דהפת 1לערינן
 רק תאסר שלא שמן איסורבקרקעיתו

 שהקשו הביחג שאול" ה"יד כי קליפה,כדי
 כולו הפת כל לש "השם מהגמ'מאתו



 ל א ו מש ב ומזעץ דבריאלהעח
 הבלוע שאיסור בפירחש, מחנח מעהאסודה*,
 דהוא כיון דבפת ותירץ הכל. אוסרבתנוד
 לגמרי, יבש כדבר נדון איט במיםנילחש
 - ל ע לגמרי, דנאפרה מהים הבלובזה
 חשם מהכלי. היוצאת השמנה בליעה י די
 מקום על שנאפה סתם הפת זה לפיכן

 נקטינן )אי חלב של המאפה מקודםשבשפה
 ונעשית לגמרי בשסרת שמן(, דבר הוידחלב
 בחלב הנילושה כעיסה אולי חלבכמאפה

 במילתא. גם12אסורה
 אפשר היה שא~4 הויד דברי לולאיהנה

 הנ*ל קחשי' דל*ק בפשיטות*מר

 דאפילו דסובר פ', סימן הצ*צ דעתלפי
 החלב, נגד מששים יותר הרבה בעיסהביש

 הוא כן האם בהלב הנילושה עיסהאפ~ד
 השם אמרו כן כמו כן חום קנס,מטעם

 מטעם עה אין כי אסור כולו הפת כללש
 גזרו שכן מטעם רק בכהי האליהדנבלע
 הנ*ל. הצ*צ וכדעת חלב גבי וכמוחכמים
 חולק דהמהרי*ט לעיל כתיבנא הלאאמנם
 הפת השם 1 ת*ל כתב בכרתי הע הצ*צעל

 הרב הורה כן מותר החליה נגדששים
 ה*יד כתב יכ*ל. ז*ל, מהרי*טהמופמך
 *דברי בספר הצה אחר. תירוץששול*
 ש, ד ח ר ב ד כתב תשם*ט סימןיוסף*

 רשב*א דברי לפי אמנם ת*ל, ד' באותשם

 בתתן כטס ן, י ע ב כ הפליטה ההצובבכלי
 כאו, שסר בשומן כן אם כבעין, הוהח*כ
 ביהודה, וטדע חדש ופרי אברהם כמגןדלא
 כולו, שצסר כחחם בכלי בבלוע אפילוחשש
 זשרן כיון בבעי4 כמו פיטום בלאאפילו
 המהמיר וכל לשש כהחש בין בקיחיןאפ
 מהרא*י בהשם ככהש4ל ברכה שליותבהש

 נראה ומהרשב*א בעה, הרבה ~קדקהש
 האהרתים והפוסקים להחמיר,דמוונת

 רשב*שג דברי הבממ לא הםשמקילין

 שם עיין עכ*ל. וכו', שכ' משהובדרכי
באייכות.

 שנע דבבלוע דל הגאון שחולע מהוהנה
 כי הוא, חדית לאו כולו,שסר

 ק*ה בסימן כן גם הביא בעצמו הש*ךהלא
 בעוין שחולק מה אמנם זו, דעה כ*גס*ק
 עצמו העא חז,ש דבר א ו ה כהושבלוע
 ובחץ בזה. עמדו לא אחרתים שכלכתב

 כתב י*ט סיש קכ*ה כלל פמח הלכותאדם
 לץ ס*ק תנ*א סימן אברהם מגןאדברי
 ק*ה סימן בי*ד להש*ך דאפילו ונ*ל 1וףל
 אם שומן שבלע בכלי עיון דצריךשכתב
 הועו בכולו, לאסחר רוטב בלאמפליט

 בעה שמן, היה הנבלע עצמוכשהחיסור
 עצמו האיסור הכא אבל הש*ך, לדעתצ*ע
 למ*4 דמורה י*ל דמפטם מחמת רקכחוש,
 ביהודה הנודע שכתב מה עה ולפיעכ*ל.
 אברהם להשגן ל" דפשיטא מה שבקינןדלא

 חילוק כי מופרך איפ דהש*ך ספיקובשביל
 מגדים ב8רי ויעיין וכנ*ל. ביניהםיש

 שם ח' אות בא*א תצ*ד סיש היםשרח
 ק*ה פיש ההש*ך של נדופ שמדמהמשמע
 סימן אברהם הכגן של נדחש עם כ*גס*ק
 וההש בינהשם מחלק ואין ל*ז ס*קתנ*א
 אדם ההוי דעת האי ביהודה. הנודעכדעת

 ביניהגו. הפד,ש ישהנ*ל

 אי בהש תלי' דזה דכתיבנא האואים
 וה שמ4 דבר הוא דהלבנקטינן

 8ה הלב, עם הגילושיס בקיפ*ל רקהגא



עס ל א ו מש ב ימזיףו דברישצלה

 שתק עם כן גם הנילחצים בקיפ*ל קשאין
 תידן ל" מפטם דשע "ל שמן, שקש4פ
 תנ*א בסימן חיים בשירה חריזבשם4
 מה לפי אך 1 חיל שכתב לע ס*קבמ*א

 אוסר א*כ שומך 8ם 5דגחו לאצתשורגילין
 )ודוקזש עכ-ל כולו, שסר עעע דבדברכר

 בעין, היא הרהת על שהשמן נק"ששרנה
 בעצמו החפץ וצאין פי על דאף חזינןהוי
 כדבר נידון שומן עם שאפוי מאחרשמן,
 מגדים, בפרי מ2משנר אולם ודו*ק.שמן.
 זעא לארסהר* ומפטם היתר *דחיילדהא
 תעא בלוע, באוסור לא בעין באיסוררק

 דעת בשפתי ק*ה סימן מגדים בפרימכהשר
 י*ח וס*ק באייכות( שם )עיין י*דס*ק
 לאיסור מפטם היתר א*א ! ח"ל שםשכתב
 עכ*ל. לחתימו, מחתיבה יוצזש לשעתהבלוע
 הכי חהריבא : וז*ל שם י*ט בס*קוכן

 לא לשרסוד מפטם היחר דבעיןמסתבד
 י*ד בס*ק מגדים הפרי ום?ב עכ*ל4בבלוע,
 הכסף בנק~דות ואצ*ך דעת זזי כיאג*ל
 יעו*ש, סק*י ק*ה סימן זהב הסוריעל

ם העחץ*ק.  ק*ה בסימן דעת* ה*חתת 
 בלוע באיסור י ה"ל שכתב ט*ז אותחף

 שמינה החתיכה אפ"1 ז' בסעיףכההצ
 ש*ך כלל. יוצא וזשיע פיסום אמריעלא
 אין כחחסה תמתינח שמן בשה~תוכן
 עכ-ל. וכו', הבלוע נגד רק קהציםצריך
 אברהם מהמגן דבריהם על לכאורהוקשה
 נידון בהשומן שהוא דהחמץ דכתבהנ*ל

 מידי, קשה דלא להלק וצריך שמןכאיסור
 ורק בחחצ באיסור בלוע איסור באןדהא

 א י ה אחדת חתיכה היח אשדההיתר
 היתר חהיל אמרינן לא דא ובכגון ן, מש

 כן שאין מה בלוע, לארסור לי'ומפטם
 היינו האיסור אברהם המגן שלבדיפ
 יותר מסתבר שם בהשומן נבלעהחמץ
 הנילהצה עיסה גבי חעה לשמן.שנידון
 לדמותו יש יותר ושמן, כחחצ איסורעם

 דנידון ולומד אברהם המגן שללנידום
 רק אוסר חינו בכ*ע אמנם שמן,כאיסוד
 ה~חתת וכדעת שבו דגלוע נגד קהציםעד

 הנ*ל. ס*ז אות חי' ק*ה סימןדעת*



 ג סימןי

 סתם מאפה עם בסל ששמוהו חלבימאפה

 ואינם המאפה את מוציאיםכשהנחתומין
 את ישימו עלאנזהרין

 אחד, בסל סתם המאפה עם החלביהמאפה

 דהמאפה לכאורה, נראה חמים ווהםבשעה
 נדון להיותו חלב של מהמאפה נאסרסתם

 כעיסה גם אולי או חלב, שלכמאפה
 אפילו לאכול קואסורה בחלב,שנילחצה
 ז', סעיף ק*ה, בסימן מבואר כיבמילהא.

 אוסרת שמן, מאיסור בלועהדבחתיכה
 בלעה י שכ' רוטב, בלא לחתיכהמחתיכה

 שומן, כגון בטבען, המפעפעים הדבריםמן

 זו בטגעת בין בצלי בין חברתהאוסרת
 י כ' סימן זה על הש*ך וכתב וכף,בזו

 אפילו דהכא נראה כף חברתהאוסרת
 האיסור נגד ששים עד כולו אוסרלהט*ז
 הבלוע שהאיסור טעמא תלי דהאהבלוע,
 בחיסור כתב וכן ויוצא מפעפעבעצמו
 ויעו" עכ*ל. בהדיא, ד*ד כ*ט, כללוהיתר,
 שציין ט"ו, ס"ק ס' סימן שם זהבבטורי
 קוהביא כ"ב, ס*ק ט, בסעיף שכתבלמה

 ט' בסעיף כי שם, המחבר סתירתלכאורה

 יו(מנה אינה החלב שבליעת המחבר,כתב
 מפעפע חלב חין 1 שם וז*ל רוטב.בלא

 ובנקודות רוטב. בלא לחתיכהמחתיכה
 והעיקר מידי קשה דלא כתב, שםהכסף

 לחתיכה מחתיכה דמפעפע חי"שינןדלחומרא

 בכמשבצת מגדים בפרי ועיין רוטב.בלא
 כן גם מדבריו שנראה כ*ב, ס' שם,זהב
 תירוצו לפי ואפילו הכסף. הנקהיתכדעת
 מגדים בפרי כן גם מובא חדש*, הופרישל
 כל על למליחה, צלי' בין לחלק שכתבשם,
 הבלוע ש% דאיסור כן, הדין בצלי'פנים
 ואם רוטב. בלא לחתיכה מחתיכהיוצא
 א ש%, איסור נקרא שחלב נקטינן איכן
 ב"יד ושןלבי, בהמאפה הטגע הפתהלא
 כמוה. להיות בשסר ן י מ ח ם ה י נש
 איסור הוא החלב אי דאפילו לומר,רהנה

 סתם הפת את אוסרת כן גםכחדש
 פסק הרמ"א דהגם לסבוד, אי-אפשרזה

 בקיאין אנו דאין וי*א 1 ה' סעיף ק"הבסימן
 בכל לאסור ויש שמן או כחדש מקריאיזה
 מבהשר הלא אמנם ששים. דאיכא עדעניין
 בלועה דבאיסור י*ז--1"ח, ס"ק שםבש"ך
 כתב וכן לשמן. כחחם בין אנובקיאין
 עיק י*ז, שת דעת, בשפתי מגדיםבפרי
 י וז*ל ל*ח בס"ק שם כן גם כתב וכןשם.
 יהנ14 אין כחדש בלוע לן קיימא דאנןודע

 אנו בקיאין גם ומליחה, בצלי' רוטבבלי
 י*ז אות הש*ך כמ*ש כחהם איזהבבלוע
 הוא דהחלב לאו אי כן, ואם עכ*ל.וי*ח,
 במאשה שטגע הפת נאסר דלא בהדאישמן

 היתה המח רוטב בלא חלב עםשנילושה
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 בסימן מגדים הפרי כמ8ש כללבחסרת
 שתדע וושיי י י*ח ס"ק דעת בששתיק"ה
 אפילו הים יוצא אין דבלוע דאמרינןהא

משהו.
 שמן דבר הוי דחלב אטינן אי זהיפי

 להיות הפת את בשגיעתה אוסדתא
 אם אולם נראה. כן בחלב. שנילחשהכעיסה
 דהא כלל. אסורה אינה אז כחחש דברהוא

 כתב סק*ס, זהב טורי י', סעיף פ"ו,בסימן
 שמן איסור הו14 דחלב ס*ל והטורדהרא8ש
 מהמחבר כן גם מוכח שכן ההזב,ומפעפע
 סעיף ק*ה, בסימן אך ב', סעיף צ"ב,סימן
 שמן, איסוד הוי חלב אמרינן דלא מוכהז',
 זה. ליקשב רב עיון וצדיך שם, שהוכיחכמו

 ס"ל, הרשב"א אך שם, אתב הטוריכ"כ
 בבית כן גם ומובא שם, זהב, בטורימובא
 ,דברים " לשום הה ק*ה סימן סוףיוסף
 שהחלב בחלב בבשר אפילו ושאמרםאלו
 צ*ב, סימן זהב, שרי חריז מפעפע*.אינו

 סעיף פ"ז, בסימן שכתב כן גם מביאסק"ג
 איסור חלב הוה והטור הרא"ש דלדעתי',
 שמביא כרשב4א דלא וזה ומפעפע ן מש
 בסי% אבל מפעפע, אים דחלב יוסף,בית
 מפעפע לא דחלב שם מוכה ז', סעיףק*ה,
 מעודב אם )לעניין טהם. עיי עיון.וצדיך
 נדון אי חלבי, שפה בהמעשה שמןקצת
 היתר אזיל בי' אמרינן אי ככחחם, שכשמן
 תלמחק. צריך עדיין לאיסור לי'ומפטם
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 דסימן

 איסור עליה שהוציאו מרדהדין

 בטורי ק*ת בסימן מבהשר מרדהלענחן
 והיתר* *איסיר בשם ד ס*קמהב

 העכו*ם הוציאו אם : ד סימן ל*ס,כלל
 פשטידא עם עונות אחד כלי על התטר%
 ן 1 ש א ר ה הפת שאסור אוטור,של

 ד י מ שהוצי(טהו בבירור שידועשהוצי41
 איסור של שמטנית משום הפשטידא,אהר
 ; זה על תמה מנדים ובפרי המרדה.שעל

 רוסב בלא מכלי יוצא בלוע לן קיימאהא
 עש*ך מיהת, קליפה כדי נאסרין ן ל 1 כ1

 במנן ראיתי שוב כ*ג. חות ק*הסימן
 ל*ו, ס*ק תנ*א, סימן חיים, אורחאברהם,

 ן ל 1 כ ש חמוצה במרדה פצה ברדוכ*כ
 במרדה כן ואם קליפה. כדיאסורות
 בלי פשטידא אחת פעם עליושהוצי1ט
 כן אחרי שרדו הפת כל שסרתמחבת,
 וגם אברוצנ והמע מגדים הפרי דעתלפי

 שמתיר מה כי אסורזע יומא בתכשאינה
 בת שאינה ג', סעיף ק*ח, סימןבמחבר
 דמתשיב  עמשם, נחתום גבי רק היאיומא,

 לעשות ד~כו*ם לו ישמע שהריכדיעבד,
 עליה שישפוך פעם בכל חדשהמרדה
 ש1רן  מה ח', ס*ק בש*ך, כמבואראיסור,

 מ1שי היא כדיעבד מחשיב לא בישראל,כן
 אומנות בכלי קליפה היא הגעלהבה

 ג', סעיף ק*ח, סימן דעה ביורהוכמבואר

 הפשסההא אם בוודאי אמנם שם.ברמ*א
 שלם כ~, דשמרדה טשפרה לא אבמחבת,
 למאפה מיוחד מרדה עויהיה ראויבידאי
 שהמחבת להיות יוכל כי סתם, ~מאפהחלב
 ממנה שיזוב וחצשר כליכך שלימהאינה
 יש בוודאי לכתחילה כן על המרדה,על

ליזהר.
 חלבי מאפה כשאופין הנהתומיןוהנה

 קרקעית % בלע*נ קיפע*להנקרא
 מאפה עם כן יעשחז ראף שאין )מההתטר
 אמנם חשעות(, מהרבה אחד בתטרסתם
 למעשה רק המיוחד בתטר בן עושיןאם
 מרחש על הקיפע*ל את ורדו חלביאופה
 מעשה-אופה זו מרדה עם לרדות אסוראז

 שסן, חרסור הוי דחלב נקטינן ת1יסתם.
 קתב הטורי הבבת לפי והסור, הרא*שכדעת
 אן סק*ג, צ*ב, ובסימן סק*י, פ*זבסימן
 כמבהשר הקיפע*ל מבלהשת המרדהנשסרה
 לפי ; שכתב ס*ז, ס*ק ק*ה, סימן והבבטורי
 שבלוע ממאכל בשסר אין דכלי פשוסזה
 בשר 11 כבד כנון מפעפע, שאיט איסורבו

 בסימן שיתבאר מפקב שאיט בכלישנמלח
 נראה )מזה מפעפע. אוט דזה אן סעיףק*ת
 צץ בסי% דעת" ה*חתת כדעתדלא

 בביאהרים ק*ה ובסי% ה' אותבביאורים
 בלחשת טעם מקבל כלי קצשין טףי,אות
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 טעם מקבל דכלי בשמ5, אפ"1מחתיכה
 ואסרה כן השם משש. בבלועמחתיכה
 הפת כל ב 1 ש ת ר ס 1 א חששרדההמרדונ
 אברהם ובמגן מגדים בפריוכסבחשר

 שם.המובא

 קליפה, כדי רק ש כולו, הפת בשסרוחי
 ק*ה, סיש בש*ך דעות בהשתי תלויזה

 דבלי דאמרינן אף אהת שלדעה כ*ג,ס*ק
 בלא אפילו בת12, הבלוע איסודמבליע
 בשמנה מקום מכל כחחשה, אפילורוטב,
 הפת בשסר נמי הגי כן ואם מלו,שיסרת
 ב:ומנה ששף האתרת, לדעה אבןכולו.
 שמבהשר )וכמו קליפה כדי אלא שסרתאיטת
 גם ששץין ל*ב, צ*ד סימן בש*ךביותר
 עתה י*ג, ק*ה, סימן מהפ*ת וכנראהכשע(,
 קליפה. כדי אלא הפת בשסר לאעיש*,
 שכתב, שאשל* *יד דגהות לדעתאמנם

 חשם : בגמרא דאמרינן מהא מאוש,שהקשו
 בפידחש, מכאן מוכח אסוד, כ1ו הפתכהשו,

 שלא וזה כהי. שסר בלוע שמןדאיסור
 שסר חימ כן גם והשמן הסוברים,כדעת
 ת פ ב ש תירץ, זה חשל קליפה. כדיאלא
 במים נילוש דההש כיון מודה, העולםכל
 הכל ובוה לגמרי יבש כדבר נדון זהאין

 הדעות, לכל זה לפי לגמרי. דבשסרסוברים
 עליה שהוציאו במדדה אתע שהוציששהפת

 ההש דחלב אמרינן )חי חלבי מאפהמקדום
 החלב. כמאפה נעשית היא שמ5'איסור
 הוא, מרדה גבי גדול חשש שההש מהתשולם

 הטקחשלענט את בהמרדוו מוציאיםשהאופים
 ההש הלא והטושאלענט סשעזנור)חמיס
 מבשר בלוע המרדה תעשה נוופךלפעמים
 בדבעלה היתר לו ואין ובעק,חשומן

 שם. ברמ*ח ק*ה בסימןוכדמפורש



 הסימן

 איסורין ביטול בעניןבירורים

 וכלי : ג' סעיף ק*ב סימן דעה, ידרה)א(
 שנתערב איסור בבליעתשנאסר

 דנין ואין ברוב בטל ניכר ואינובאחרים
 שצריך )לפי מתירין לו שיש בדברשתו

 כיוצא וכל להגעילו הוונזוות עליולהוציא
 כדמובא הרשב*א מדברי הוא והנהבזה(*.

 : ה' ס' דהע*ך וכתב ח'. ס' זהבבטורי

 משיג ע*ב קכ*ח דף בב*ה ורא"ה וכד"כלי
 אחרינא טעמא דהכא ואומר הרשב*אעל

 דבר מטעמא לבר ביטול לו דאיןאיכא,
 האיסור דניכר היכא דכל מתירין, לושיש
 האיסור להוציא דאפשר וכיון ביטול, לואין

 האיסור כניכר הוי הגעלה על-ידימתוכו
 האיסור יתן שלא אלו בכלים סגיא שותו

 שהאריך*. ע*ש בהיתר.טעם
 כי הרשב*זג דברי ליישב לענ*דדנראה

 משום איסור באן אין שיטתולפי
 הרמב*ם שיטת כי י והוא האיסור,ניכר
 סימן דעה, יורה בטור יוסף ביתהמובאה
 במקום אף עכו*ם של שהחמאה הוא,קט*ו,
 זה כי מותר. בשלוה אם איסור בהשנהגו
 הגאונים מקצת "והחמאה י שם הטורלשון

 והלב החמאה, על גזרו לא שהריהתירוה
 אסרוה הגאונים ומקצת עומד, אינוטמא
 הקום שהרי בה, שישאר הלב ציחצוחמפני

 במיעוטו שיתבטל בה מעורב אינושבחמאה

 טמא חלב שמא לו חחצשין וחלהן חלבוכל
 חמאה לקח שאם לי ויראה בו,מעורב
 ציחצוחי להם  שהלכו עד ובשלה העכו"םמן

 עמה נתערבו שאם מותרת זו הריהחלב
 והר,חבקא וכו', במיעוטו בטלו הכלונתבשל

 ב"חול*. לאחר אףאסרה
 שאם שאמר "ומה יוסףי הביתדכתב

 בסלו הבל ונתבשלו עמהנתערבו
 תאמר וזאם כתב הרמב*ם בספריבמיעוטן,
 עד בשלה אם וה"ק וכד עמהנתערבו
 על- שניתכו כלומר חלב צחצוחישהלכו
 הבית עוד וכתב וכד. מותרת* החשידי
 שכתב והטעם וכו' כתב  והרשב*א :יוסף

 שבחמאה שהקום מפני החמאהבשיסור
 במיומטו שיבטל החמאה עם מעורבאיע
 בעלמא ברוב שהביטול כלל, מחווראיע
 שהרי ברוב, מתערב ווהמיעוט מצדאינו
 או החולין לח~ך שנפלו תרומה שלחטים
 החולין, לתוך שנפלה תרומה שלגרוגרת

 עומד ווה עצמו בפני עומד ע~ה פי עלאף
 וזאין שכל בשיעורן. בטלים עצמובפני
 אילו דבר, מתוך דבר לברור יכולאתה
 נמוא המיעוט, מפני הרוב שסדהיית
 יין כבע בלח לח אלא בטל המישטשאין
 אמרו מזו וגדולה בזה. כיוצא או שמןאו

 שמצטרפות מקומות בשתי קופותבשתי
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 דחמאה, בקום שכן כל האיסור,ומעלות

 החמאה מתוך אותו לברור יכול אתה,חאי
 המתפשטים האיסורים כל ורובולסלקו

 אלא בזה, כיוצא בטלים ברובוהמתבמלים
 אחר או הרוב אחר אלו בדברים הלכושלא
 הבית וכתב עכ*ל. שכתבנו4, כמו טעםטתן
 לומר, יש הרמב*ם דלדעת נראה *יי ייוסף

 תרומה של גרוגרות או לחטין דמידלא
 עהה פי על אף דהתם בחולין,שנתעדבו
 עצמו, בפני עומד וזה עצמו בפניעומד
 אבל כ~, ניכר ה"רסור אין מקוםמכל

 הקום דדהיט ניכר, האיסור הויבחמאה
 מן ולסלקו אותו לברור ,עאי-אפשראלא

 במגן )חרין בטל* איט ולפיכךהחמאה
 ט'(. סעיף תס*ו סימןאברהם

 ניכר : סובר יוסף שהבית למדין,נמצינו
 אסור לבררו יכול ואינוהאיסור

 והרשב*א הרמב*ם, דעת לפי ביטול לותרן
 גב על דען וסובר, הרמב*ם עלחלק
 הואיל הוא, דניכד בקום כמו האיסודדניכר
 ודלא ביטול לו יש לברדו יכול אתהואי

 דתרומה גרוגרות בין שמחלקכהרמב*ם
 בשיסת כן גם  זהב  הטורי הבין וכזהלהשב

 א', סעיף ק*ד, בסימן  הבשוהרשב*א

 תר- דקות לתתיכות שנחתך דעכבראהא
 באיסור ? לשום תה במסננת, לסנטאפשר
 והקשה וכו' טעם הרמב*ם שנתןחמשן
 על *שאש , עליו וכתב ובו' הרשב*אעליו
 דהא וכר, במיעוטו בטל מעורב שאינו8י
 לח חשי מכירו שבחמאה בקום שםגם

 להפרישו יכול שאין כיון ומתבטל*ביבהף
 כשושר הרשב*ח כתנת כי מוומת משהוכר.

 לעיל.זכרע

 כתב )קד( בביאורים דעת*רב.חוות
 שהאריך סק*א, עט*זבקיצור

 הטעם שעיקר ודעתו, הרמ*ח עללתמוה
 שאי-א8שר אלא האיסור שניכרמשום
 דברשב*א וה"ף בטיל לא הכי כהעוםלבררו,
 דוקא דרינו בטל* בכה*ג דגםמבואר
 לאכילת לבהש כלל ויאי-אפשרבמקום
 חי"שינן הכא אבל ההיתר, בלאהאיסור
 פיו. חוך ד ב ל האיסור לפעמיםשיבוא
 בקיצור. זהב הטורי לשון כאןעד

 חיסור דכלי שפוסק הרשב*א , נביןומעתה
 מעליו ויסתלק בטל באחריםשנתערב
 חזיל, לשיטתו דהוא ז"ל, הרא"התלונת
 דדעי משום לאסור הרא*ה של טעמודכל
 שדעתו ראיט, והלא האיסור ניכרכמו
 ר ס 1 א 1 נ י א האיסור דניכר הרשב*אשל
 בבליעה אבל לבררו, שאפשר במקוםרק

 האיסור בטל לבררו, עש8י-א8שרשבכלי,
 הנדון אין הלא י תשיבני חשל דניכר.אף

 לבדר חסהעד בכלי הלא כי לדשר"ה,דומה
 גם כי איט, זה הגעלה. על*ידיהאיטור
 דהוי דיט הרשב*א חידש שם אשרבקום,
 שם גם לבררו, ואי-אמשר האיסורניכר
 *כשיבשלם קום צחצוחי לברוראפשר
 שם, יוסף הבית שהשמייך וכמו באש8,ויתנו

 בלשוט שכתב וכמו נשרפיםשהציחצוחים
 המש בחש הציחצחתים שיתכו "כדי יהזהב
 ולכלות *"תיך י שם עוד כלל*. בה"עארו

 בכלים להגעלה מבהע דומה והויוששיסחר4.
 איט הוי עתה הרשב"א, סובר אשתובכל

 מיזיי. קרעה המא ובטל, לבררויכול
 יוסף בבית ק*ה סיש דעה יודהטדר)נ(

 דברים במה הטור שכתב מהעל



 ל א ו מש ה ממוע*ד דבריאלהפו
אבל וכון, ב"צול דרך כשנתערבואמורים
 קר אפילו ש חם איסור כגון צלידרך
 אלא כולו אוסר אינו וכר הצלי עלשנפל
 קר אפילו דמאי יקשה וכף. נטילהכדי

 וכף. יותר להקל "צ קר אדרבהדקף8מר,
 יעו*ש וכו', הוא סופר שטעותונראה

היטב.
 טעות דלאו דאפשר דעתי, לעניותרנראה

 נטילת דצדיך הא הנה כי החבסופר
 פרק מפסחים מקורו בקליפה סגי ולאמקום
 וחזר החרס על מרוטבו נטף צולין,כ"נד
 בשם לעיל ב*י וכתב מקומו. את יטולאליו

 דרוטב דטעם נאלק לא אם : והרא*שהתוס'
 לא ומיהו מגיד, יותר ומתששטמפעפע
 בקליפה, לצלי דסגי מקום בהצוםאשכאן
 היה לכאורה והנה נטילה. בעי לצליהלכך
 על מרוטבו בנטף דוודאי לומר,חמשר
 נטילה, צריך חם לתוך חם דהויהחרם
 ליסגי בוה החם* על שבשל *בקראבל

אפי~
 דכיון כ4 אימ האמה אבן קליפה,

 כחם ממש הף גבר, תתאי לן קהטאדאק
 י, ו ה א ת 1 ב ר מקום מכל חם,לתוך
 .או הלשון שפיר מיושב כןואם

 אששי~
 קד*

 ודו*ק. הז21 בלשון נקט נטילה כדיומשום



פ

 1סימן

 מקוה הכשרתבענין

 ל8ק*ק מצ*ג רצח למ 1נ*ע
 יע*א.קליטיארדיין

 עצ"ב ל85ץד טלה פוב ו5ל,פלך2!
 צינ"י הגדול, הגאוןהרב

 יצחק מו"ה 5ק-ש"ת8ועו"ה
 כי א5דקהא נ"יטיעגערמאנן

 יעש.פ-צא5א
 מר דבבוד הטוב שלונפ דר"צתאחר

 בזה הגבי שליט** הד*ג"-די
 דכף-דבים עוע וזיא נעלה בעויןלבקשו
 הגבבד ידיוי דר יצ*ו ק*ק פההששג
 שממ% מרה הפרומם הצגיד המו%גהרבני
הוים

 ביעדערסשמ~
 בנות שתי ולו נ*י

 יע*א אראשהשוא בעיר הדרותמשתצת, ת-
 מקוה להם תון שטאטוסקווא, קהלהעא
 טשח8ב81 לק*ק הולכות ת*י ובנותיוטהרה
 כבוד תעה לטבילה. בפעם כ5עםיע*א

ידיו-
 הטודא גדול כמה לי סיפר נ*י הנ*ל
 משם לטשאבא הצורך לעת ליפעתשעצאה

 איזה שם "צ עוד תהה, בנותיו מלבדוגם
 מוכרהות נשות"~ם שפר יראיםבעלי-בתים

 המקווג מהחם לפרחק משם ייסע בןכמו

 שיש באראשהא8ג קום ש8ע הנ*לאע-בני
 כן גם מלפנים היה וששם כללי מרחץשם

 המרחץ לבית בעצמו החש הלך כן ג%מקחש
 מצפני ציר שדות והקר ודרשהכללי

 הלא-יהודי והמסיק ההוא, המרחץבנין
 עשרה חמש זה הגדתו כפי שם הואאשד
 גם כי תומו, לפי כמסיח לו אמרשנה,
 חיהו(צ כאן היה )דתית( .ריסו(%ית*מקוה
 התעסקו והם שם היו יראים שאנשיםעכר

 השתמשו הצורך ובעת ההיא, ושקוהבהכנת
 ששלחו דדףהצ הששת, במקוהבארשהאז

 ו1מ המקוה, תצטרך ערב שלעתשמה,
 היו מאין אמגם ההתג לזמן שתההכימ

 והמקוה יודע. חינו וה היו, ז8יהאנשים
 עשה אשר פל הרצוף ציור פי עלעשויה
 נ*י ביעדערמאצן חהם שמהשל מו*ההרבני
 המים נמשך ופפפ ארטעוי כאר "ש :והיא
 סילוני על-יוץ בתצר, אחת עוקהאל

 המים שוב נמשכים ההיא ומהעוקןצעמענט
 ציפדי עליידי כן גם המקוה עוקתאל

 ועוקת הראשי8ק בעוקה )כמעשחוצעמענט
 )וגם כלה מצעמענט עשרה היאהמקוה
 "צ המקוה ובתחתית הראשונוסהעוקה

 דרך אשר העוקה נקב את המכסהלוה-שיש
 השיש חיח המפהמים, המים יצששם
 זה בתחתיתה. המקוה בזוית הואההוא

 המקוח.מעשה
 ארטעזי מקוה יש לי, שטדע כפירהנה

 במחצה "שנה הע בגרהחואדדחןגם
 המקיאות חם לי נודע לא והבהקדשו.



 ל א ו םש י %קי"ד דבריאלה8ח
 על-יזץ נעשו ובטשאבאנגרוששרהץ

 הרשים קנים נעשו אהי ש סתם,קנים
 *בית בשדאן ווריז הקרקע. עםלשמש

 רצ*ז-רצ*ח-רצ*ט- ס" דעה, יורהשערים*,
 לעורר רק ובאתי בזה. עמאריך מהש'
 ואם נ*י. מכהד*ג נעלמו לא בהדאיכי

 הנעשים כאלו, בקנים נעשו הנ*למקתשת
 לצורך אותם שיעשו מבליבבית-חרחשת,

 בבש8ך גם שקש בוודאי המקוה,עשהת

 מקוה לשם נעשתה שלא (4 מ ת סארטעזי
 שאפילו המקילים, על לסמוך אולי "שכלל
 יוכשרו סתם העשרים ה~ו, החלוליםקנים

 שם המבוארים מטעמים המקוהלעויית
 רצ*ה.בתשובה

 בעשיית "תטהגו איד לי, טדע יאגם
 שמחוברים במקום ארטערהמקישת

 מהודק שיהיה ברגים, על-ידי קניםשני

יש~
 כי אם בית-קיבול. שם יהא עלא

 שמחוברים כיון הללו שקנים לסטוך"ש
 תמבואר שוב, טומאה מקביים חיבםארקע
 מקרי שלא לעניין רק דךינו מ*ח,בטעיף
 אמנם טוטאונ המקבל דבר על-ידיהויתו
 שאיבה משום להחצ "ש אולי פנים כלעל
 המהרהק, )לשיטת קיבול בית להם ישאם

 במעין, אפילו כן גם צסלת דשאיבהשנ*ה,
 שאיבה, פוסל ארע דבמעין לשיטותוגם

 עקךים*, *בית בשו*ת לחדש שרצה מהלפי

 לה אין ארטעזי שבאר רצ*4-,רצ*ח,ס"
 מעייןדק

 כלל"
 אפילו שסלת שאיבה הא

 שגם אדמה, וכלי אבנים וכלי גלליםבכלי
 שמעתי כי שששב מקבלים אינםכן

 לומר נהחה לא כי אם זה, בדברמ8קפקים
 בסעיף מבהשר כי כלל, ,חאיבה הוהשעה

 כלשהו אפילו בש"4ץ שניקב שכלימ*ו,
 הקנים חהלא המקחג לפסול כלי חשובאיט
 על-כל- לגמרי. בשוליהם הם חלוליםהללו
 בגרוס- המקףשת עשיית בעת אםפנים

 בידאי לזש חשו לא ובטהיאבאווארדיין
 לחחש. אין כאןגם

 שבהם צמענט הצינורות משוםךעוזה
 נודע לא כי חם המים,נמשכים

 ולראות לברורי איכא הלא נעשו, מי פיעל
 גשמים מי המכהשיך כדין מצעמענט, הםאם

 ה*בית דעת לפי מ*ט שבסעיףבעלמא
 כמעיין חשוב לא ארטעזי שבארשערים"

 שאיע שם, שבמחבר שניה דעה לפיוגם
 מכהציך או גשמים מי מכמחיך ביןמחלק
 למה יודע איני והנה טטקהש (1ממזממ
 שבין האמצעית העוקה לששות להםהיה
 לשער ורהוק המקוה. לעוקת הארטערבאר
 להסהשיך יכולים וואינם מפני כןשזמשו
 וצריכים אחת לעוקה ושלמים סאהאחיבעים
 שביניהם הציער על-ידי העוקות שתילתבר

 פתוה כן גם להיות הציטר שצריך)וממילא
בשעת

 מים שם "ש מסה8א כי טבילה"
 לא כן כמו סאה. מארבעים יותרבשפע
 הציטר נקב את מפקקין במה לימזע
 זוחלין, מחעחש לששמע כדי טבילהבשעת
 הרבה "ש טומאק המקבל בדבר תהיהשלא

 מבל צן, אות ב"שמלה*, ובמבהחרמקילים
 לחש לתוש ראוימהעט

 הלמיד- שמה ימא שאם נראש "4זמכל
 עירש על ויתחקה מופלגחבם
 אסהיר  היה ברורים, דברים לידעהדברים
 שתהיה שם הדרות לנשים תקנהלמצוא
 איש שם שיהיה בח1פן טהרזע מקךהלהם



פט ל א 1 מש י ממויחד דבריאלה

 שימשכו שקודם ישגיה אשרירא-שמים
 עוקת תהיה פעם, בכל המקוה לעוקתהמים
 ה*ישועת לשיטת לחוש לגמרי יבשההמקוה
 רי*ג, סימן תשובה בדרכי מובאהיעקב*
 פוסלים חינם דששיבה דמים להשסקיםדאף

 היה כשעל-כל-פנים רק זועבמעיין,
 ימלאו ואחר-כך רביעית, שיעורבתחילה
 שלא באופן הטבילה עד ויסגרוההמקוה
 הללו. המים שיחליפו חשש שוםיהיה
 המקוה שיחברו לומר, מקום גם היהוהנה
 לשיטת לחחש הבששר, עם הטבילהבשעת
 מקוה לעמין קי"ב, ס' בש*ך מובאהרי"ו,

 כדי וכאן הכשרה, עם שחברוהחסירה,
 מעיין. דין להשתהא

 ארטעזי באר בטבע בקי איניאמנם
 יהיו הפקק יפתחו אםואפשר

 בשעת נזחלים ויהיו כרגע מתרביםהמים
 לה יש מעיין דדין נימא אי ואףטבילה.
 מטהר ואינו עומד מעיין רק היאהלא

 ב,. סימן זהב בטורי וכמבחשרבזוחלין
 להיות המקוה נקב צדיך אדרבא כןכמו
 חיזהו יודע איני והנה טבילה. בשעתפקוק

 כן על לשם, סמוכים שליט*אמהרבנים
 שליט*א כהד*ג אוזן את אגלהאמרתי

 וימהל הגדלה ידו נא שימאןואנקשל
 ההיא המקוה מצב ולראות להביט טרחתועל

 הגדולה המצוה ויעשה הסמוך רבבתור
 מקוה באראשהאז היראים לאנשים לתקןזו

 ובדעתו ותבתאו, חכמתו ברובטהרה
 על-ידי-זה ואפשר רוחו.  בעיםהרחבה
  עכשיו עד אשר נשים שם עודיתאמצו
 יהיה אם טהרות, חוקי שמרו לא ח*ואולי
 נדות חוק מושבתם, במקום מקוהלהם

 נ*י חיים שמתול ר' לי אמר וכןתחזיקטש
 הרב כי לי, אמר עוד מדבריו. הבטתיוכן

 ביקש לא שהוא אמר, מלא בפהשלהם
 המקוה את מלהכשיר מניעה לייותח"ו

 וככל בדבר יעזור הוא גם אדרבאכדינה,
 חעא יקום בן אורחודוכסי רב יפקודאהסר

 כלל. בוה יתערבלא
 לעורר לי שנראה מה נ*י לכהד*גכתבתי

 השחרי חכמתו בעוצם וכהד*גבזה,
 לרחייה שמיעה דומה אינה כי העניין,ראותו
 אם חי*ה לי וינעם בעזה*י, לטזבהיעשה
 בד*ש בוה חצני בתשובתו. יכבדניכהד*ג

 הרם כערכו ומוקירו מבבדוידידו
 רשועגבוים לימש  סג*ל שמעלשש שמהשלהק'

 יעקש הנ*ל אבדק*קסגן



 זסימן

 שבמקדש והכיור עיטם מעין עלבירווים

 מרדכי* *מאמר שרת בספרמצאתי
 חיטינטו ששב פרדכי ש*ה)להושטן

 בבא היזו*ש דברי עמביא מ*ג, בסימןד-ם
 דברי שם הביא והר8*ש מרוביג פרקקמא,

 הממהזג להם אמר בפרק שהםהירחילמי,
 והש8 י שם הרא"ש דברי הילה ח'.הלכה

 להם אמר בשרק בירחצלמיהשטינן
 שמעה רן : שלמה שעשה ים גביהמשנה

 בית הית היכי י חהא רצי בשם קינ8אבר
 כההי ומשנה החג כלי דמא להניםהטבילה
 המים אמת י לוי בן יההצוע רבידדדש
 ר~י והי מעיןיעיטם מים %מחשכת
 ]טשום( משמע כרימתים, פחיהיםהשטרים
 אם אבל כלי, פתורת השיש רימוןדשצצא
 וזקש_31ל--פי בו מטב"4ן אין כליהיה
 ריפץ מהרא ר*ת מפן לטעין. מושךשהיה
 שיבתצ אלא כלי, מתורת לחצקי לאצדנקט
 הטד. בשצפרת סגי דלהשקה בששע,המים

 כלל, כמוברין שהיו יודע היה לאוהמקשה
 במסכת שפירש מה ולפי הוזגודוחק
 הדזרהש לשון כזע עד ניושגמהיתטת

ן8ל

 שמביא הלשון וארן שם בירושלמייעיינתי
 שמביא והלשון בפסהיםהתהז'

 ש, 8 מ הידחשלמי לשטן במדובההוזש*ש

 הרבה צדטציט הירחשלפי כתנתאלש

ש שם כ4 מיןחמים צ  אה 
 מלההידחצלמי

 במלה"
 הידחצלמי לשע חה

 ברוצצ פתות כלי משום העליון 1שם
 א*ר כלי. של צירו משום בו איןחשעחוטן
 מחזכת היתה המים אמת 1 לוי בןיהווצע
 פתותין השחיים רמי והיה מעיטםלו

 רן בשם כרסבש בן שמעון רביכרמונים.

 הום הצא לכהנים הטבילה בית הים ?אמא
 ד4 ב, הימים )דבדי בו לכהניםלרהצה
 מעיטם לו מחצכת המים אמת האג כליהמש
 כרימתים. פתותים שבדרום רגליווהע
 ה*קרבן ומפרש היושלמי. לשון כזעעד
 עחעמיר ובו'. כלי משום העליון יעיא*
 עצמו בפני העליון חלק כלים, כשניהוה
 הץה האמיה עצש בפני התחתהחולק
 היו בעליון בשלמזש י החמך לוטצטןנפהת
 שנפהת כ,ו הוזג כלי דלאן לקהשקטלין
 אציר עוהוא מתיום בו אין ה:י התוטזוןאלא
 רזצי אינו הוש דכלי וכיון בתמהתה,כלי,

 מ-ם דקידחצ הפקשה דסוברלקידחצ,
 וקידחש ם 1 י ל כ ב לכהניםורגלים

 צריך הכיפודים ביום גדול דכהן ן 1 ש אר
 בפרק כדלקמן כלי מתוך המש במקוהלהיות
 שבדדום הכיור רגלי והוו בקלפי.טרף

 שיעור שהוש כריסיניםפתוחים
 טבילה בית שלמה, שעשה היםמבלק לבט~



צש ל א 1 םלש ז סשןו*ד דברי%ה

 בו. לטבול 4צהנים כשר ה" ש44שצים
 לכהנים והים כדכתיב כלומד, וכוןהים

 ושריך כלי. בעינן דלא דשמעיע בולרתצה
 דהא בו, לטבא כשר וזמך הסג 40ח4ן
 בוד מעין אך סחשאשר בכלים, שבליןאין

 דומיא מקוה טי1ר, יזיה מיםומקוה
 ומשני י אדם "ץ תפיסת בו שאיןדמעיין
 מץ על לתוכו נמשכת היתה המיםאמת

 כרמתים נפתהים שהיו שבדרוםרנליו
 זה, מירדשלמי דשמעיא כלי. מתודהלבטלו

 וטך אל המים בי ממצ אשדשהמעיין
 עין-עיטם. הגא שלמה שעשההים
 שנקרא המעיין זה היה ההע אנןונןזזה

 בגמן מ8ורש זה דבר 1 עיטםעין

 : בגמרא שם דאיתא ע*ב, נ*ד דףחשתים,

 יז8 5שמהשל-א דכתיב מאי רבא,דרש
 1 ברמה* בטיחן וישבו חשבצאל דדד.וילך

 שהיו אלא 1 רמה אצל נויות ענ"ן מהוכי
 יושבין שהן : רשא )פירש ברמהיחיבין
 בנהץ חמסקין שמת1ה אול בעירוברמש
 עולם, של נףו : רש*י )פירש ללםשל

 התורה(. מן הבחירה לבית מקשלמצהח
 אל חיית *וקמת י0 )דברים כתיב :אמרי

 מכל מטה המקדש שבית מלמדהמהום*,
 מבל מצהה ישראל תיץ "ןראלארץ

 אויתי היכא, דוכתיה ידעי וצד לאארצחזי
 כתיב שק )"ישע במלא טישע,ספר
 בהצבם הגבול*, הששר הנביל ועלה*ירד
 אמוי כתיב, לח ירד בתיב ועלהבנימהו
 בעיןי למבנ"ה סבור מקתן. הוא הכ(מ1צ*מ
 קל4ל בזה ניהתי אמוי דמלי,ע"שם
 לק4 )דברים שבן* כתפיו *ובזכדמתיב

 בש14 דסבהדרין גמירי אימאתרבעית

 מדליע ואי דבנימין בחלקו חשכינהדיהודה
 ביה דניהתי מוטב סובא, סתפליגל"

 ופידש שכן*. כתפיו *ובין כדכתיבצרתא
 נראה בעין-עיטם. למיבנחה סבור :רש*י
 שם האמור נפתוח מי מעין שהואבעימ,
 הינם בן גיא פני על אשר ההר עלייתחזר
 )טינת בינת"ם. ירידה נכתוב לאאשר
 ס %, יהושע הקרא על נראה זילרש*י
ותאר

 הגב~
 נפתוח מי מעין אל ההר מראש

 נמוך אוחו נעשה קליל, בי' טזיתיוגד(
 מלמטה שהיא בירחילים תבמעמועט

 : דאמרי ואיכא ראשע. המש *כתפיףכדכתיב

 דרחיק משום בעין-עיטם בנאה דלאהאי
 יותר יהודה מבתלת בנימין בתלתשם

 לשכת לסמוך ו1ף-אפשר הבית הרמשיעור
 בעזרוג סםתדרין בעינן ואנן לעזרההגזית
 להיות וצריכה תף, חולית וקמתדכתיב
 גמירי תסיל, כדמפרש יהודה שלבחלקו
 כדבתיב יזעדה, של בהלקוסנהדרין
 הרי רגליו. מבין חצהוקק מט()בראשית

 בית תחת היתה 4 דעין4עיטםקטן,
 בבתלת מקש הוא עיןיעיסם כיהמקדש,
 יותר מירחשלים מרוהק והיהבנימין
 שמה לן, שנפשט הרי הביה. הרמשיעוד
 לא שיקמ טובא דמרוקי התחדשכתבו
 ממקום המים שב1צ כששוטו אמנםבעהשק.
 כמה מיה לדבר כאן נהתו המא הרבהרחוק

 הזש המעץץ עומקהיה

4 "צוהנה  רק לא דלעיןיעיטם לדעת, 
 מץוברין היו שלמה של ויםהכיור

 בירח1למי וכמבהיר בקודוצ נתוניםשהיו
 בשער נתונה ווהיתה המקוה גם אלאשם,



יי"ד דבריאלהצב
 ע4(ג ל*א דף ביומא כדאיתא בחהההמים

 ועשרה טבילות חמש י שם הגמרא לטתוזה
 ביום בו ומקדש גדדל כהן טובלקידושין
 מראשתה חוץ הפרווה, בבית בקודשוכו,ץ
 ובצד המים שער גבי על בחישהיתה
 עין- מינה שמע : אביי אמר היתה,לשכתו
 ושלש עשרים עזרה מקרקע גבוהעיטם
 גובהן שם שהיו הפתחים כל : דתנןאמות,
 משל חוץ אמות עשר ורחבן אמהעשרים
 מקוה במי במים בשרו ורחץ ותנ"אולם
 וכמה בהן עולה גהצ שכל מים בהשרוכל
 אמות שלש ברום אמה על אמההן,

 סאה ארבעים מקוה מי חכמיםושיערו
  שערים מעזיבה, ואמה תקרא אמה איכאווש1
 במשהו נינהו דש"טא כית המקדשדבית
 דלא כית משהו, היאך חיכא ווש1 להו,עבדי
 , רש"י ופירש לה. חשיב לא חמתאהוה

 לבית אמת-המים באה ממעעין-עיטם,
 עניין ולפי החומיע עעל המים שערטבילת

 נפתוח מי מעיין שהו14 לי, נראההמקראות
 הגבחה והוא ולמערב למזרח ויורדמשפע הגבי שמשם )טו4 יההמע בספרהאטר
 משום דאבח מילתא והך ישראל, ארץבכל

 סבר ע"ב( נ"ד, )דף בובחיםדאמרינן
 אמרי בעין-עיטם המקדש לביתלמיבניה
 כתפיו .ובין דכתיב פורתא ביהניחתי
 הבל מן גבוה שהוא מיני' דשמעינןשנו*
 י הכא אביי ליה ופריש ליוג מנא פרישהיא
 אמות. ושלש עשרים עזרה מקרקעגבחה
 שלש של כלי ובנהן המים שער גובהכמדת
 שאי- מאה, ארבעים להחזיק מלמעלהאמות
 ממקום גבוה שהחפ להר לעלות למיםאפשר

 שם.שנובעין

שמואל י0ימן
 הדאי זה למידו4 איכא לכ44ורהוהנה

 מקרקע גבוה היה  שעין-עיטםמוכרח
 אמות חילחצ עשרים הפחות לכלהעזרה
 של כלי ובחין המים, שער גובהכמידת
 רששי, שפידןצ וכמו מלמעלה אמותשלוש

 גבהז עיהוא להר לעלות למים אי-אפשרכי
 הכריחו מי אמנם שם, שנובעיןממקום
 רק העזרה מקרקע גבוה שהיה ~מר,לאביי
 גבוה היה דילמא אמות חילושעשרים
 המים יורדים גבוה ממקום דהאיותר,
 יותר גבוה היה תילמא נמוךלמקום
 צריך אה ודבר אמות, חצלושמעשרים
 זה דמוכרה לומר לי נראה והיה '.עית

 החולקים לשיטות רשייה דמזהלכאורה,
 חפו*ת קכ*ט, סעיף ר*א, סיסן הש*ך,עם

 דסוברים כ"ה סימן שעשועים*,*נטע
 שיטת )והוא קטפרס פסול שייך לאדבמעין
 דל והוא נ"ז, אות מקוואות, הלכותהד*ח
 סובר קכ*ט ס' דהח"ך שגם כלל, הביאלא

 בספר עיין חיבור. קטפרס הוהדמעיין
 שהתפלא ע4א, ט"ז דף גיטין, יצחק*,ובאר
 שני, חלק יצחק*, "בית שרהן הךין זה(.על
 ה.נטע דעת שגם שהבי(4 כ"ז,סימן

 בנהר, חיבור הוה דקטפרסשעשועים",
 ומאחר מטזם. כדדך הילתם במקוםרק
 לא היבור קטפרס הוה לא במשרידדגם
 היה עין-עיטם של שהמעיין אפשר,היה
 המים היו כן שאם אמה, מכ*ג יותר~טה

 חיבור. הוי ולא קטפרס דדךבאים

 שלכל לומר ז*ל אאמו*ר כץנת ט1פשר*
 העורה מקרקע טטה עיןיעיטם הי'הפחות
 הפהבי4 )8ע  יותר עוד ה4חצר אמותכ*ג



צג ל א ו מש ז 1מייףד דבריאלה

 שקטפרס פי על 9"ף יהשיב, ש"1 שתק
 מאהר מקום מכל אמנם חיבוד,איט
 כ4 על למקוה, ה כ ש מ ה בדרךשבחץ

 לה 2ואין אלא כשרה, היא המקוה8נים
 סימן ערוך בשולהן וכמבואר מעייןדין
 רצו שהם לומר, יש אמנם ". סעיףר*א,

 שתה עשו כן על מעיין, מעלת להשתהיה
 קטפרס. בדדך היא לעין-עיסםשווה
 דתינח נראה, לא זה העיע אחראמנם

 היתה המים בשער שהיתהמקוה
 שלמה שעשה ים אולם אמות, כ*גבגובה
 באו כן גם שמה העזרה בקרקעשהיתה
 דרך באו כדחך על ושם מעין-עיטםהמים

 גבוהה היתה דעין-עיטם כיוןקטרפס,
 רשריה מוה היה השדרבח, ::ע:רה.מקרקע
 הוי מעיץ דגבי הש*ך לדעת והוכחהלהיפך
 רמ*ץ בשו"ת ראיתי א~ם חיבור.קטפרס
 ד', באות שם לחדש שיצא נ"ח,סימן

 דמכשר ר*י על שחולק אף תםשרבינו
 כללא מקום מכל במשזשת, קטפרסחיבזר
 לומר ודי מפשינן לא פלובעאדא8ח1י
 הדברים ונשט מדרבנן. לפסול עליודחולק
 תם רביט לשיטת שאפילו ז', באותשם

 רק  ההש במקוואות קטפרס ד1סליןורה*ש
 דבאמת לומר, יש דבריו ולפימדדבנן.

 אביי הוכרח ולכן קטפרס 8וסל במעייןאף
 האזרה מקרקע גבוה היה שעין-עיטםלומר,
 לשם המים יבואו שלא כדי אמות, כ*גרק

 גבוה שהיה מאחר אמנם קטפרס,בדרך
 כלי של אמות וג' המים שערכמידת
 בקרקע בא היה אמות, שלח1 שלהבניע
 בניין של הכלי שנתמלא אחר )דזייטקיוה
 שוויש. המים פני הרי אמות שלח1של

 פוסל במעיין  שאף אמרת אי קשהולא
 שעשה לים ה%ו המים הוכשרו איךקטפרס
 קטפרס, בדרך כרחך על באו שלשםשלמה,
 ואם דרבנן, רק הוא קטפרס פסולדהלא
 שהיתה המים שער גבי שעל במקוהכן
 שלא באופן לעשות מוכרחים היו ל, 1 חב

 בים אמנם בקטפרס, המים שמהיבואו
 לא ש ד ו ק ב 2והיו והכיוד שלמהשעשה
 אין לן קיימא כי זה, על לחח1 צריכיןהיו

 על רבנן גזרו לא ובמקדש במקדש,שבות
קטפרס.

 בספר שראיתי מה כן גם יתיישבובזה
 מדות סה1ניות על כהנים**עזרת

 נבנית למה טעם למצוא 2יחתר י',ב',
 י ב ג על  בגובה המים שער שעלהמקוה

 ז~ת מקום  להם היה לש ובי רו 1 שה
 סה1ום : קום וכתב ? טבילה בית לעשותזה

 שתה עשו כך משום בחול שתהיהשרצו
 שער גבי על היינו החומה, עוביבתוך
 כמו דהץה למעלה, אותה עשו וגםהמים
 פי על אף חול תהיה שעל-ידי-זהעלייה,

 עשז לא דלמה שם והקשה לקץרה.שפתוחה
 משום ותירץ 1 גמור בחל איפוא,אותה,
 קואמרנו מה ולפי גדדל. כהן שלכבודו
 אותה עשו לא למה כ% קשה לאהרי

 שתה לעשות שרצו מאחר כי ?במחילות
 תהיה שלא להזהר, צריכין היו הלאבחול,
 בדרך הבאים מים על-ידי נעשיתהמקוה
 לעשותה להם אסה1ר היה היאקטפרס
 עין-עיטם. בגובה אלא במחילות, אופןבשום

חיו"ק.
 דדין להשיטות, רק הוא שאמרט מהוכל

 הולכים אינם כשהמים הואקטפרס



 ל א 1 ם9 י ושיץ דבריאלהצד
 בהייהן שחידוצ מה לפי שלם שוהננקרקן
 באות שם הדברים ונשט ח', אותרמיץ,
 קטפרס מיחשב לא קצת מתט ששיפת"

 פניא גדל. מדרון רק הוי לאקטפרס
 בכמה בזה רש*י מלשחצת ~בריוראיות
 ע פ ו ש מ ר ה הף שקטפרסדוכתי,
 עשצשהצ מה מבל אע הרבה, מחודדשמדדום
 במעיע חיבור הר אי קטפרס לעמיןרצייה
 כלל הף לא מועם שיפוע דהא ל4ש

 ווכתב מה לפי פנים כל על קט8רס.בגדר
 שהבארות שערים*, *בית בשו*תה5שץ
 השם הרבה, מהם המים מרוהקיםארטעד

 שעשה ים גבי יחהשל הרן שכתב כמוכן
 היו טובא מרוחקים שהמים מאחרשלמה

 נקובים הש1הרים רגלי להיותצריכים
 דין ללצצים שיהיו היכא כי רימון,כ8יצא
 אדטעד בארות גבי כן כמו כן, ואםמשרין
 אין רימע כמצא רחבים אונם הקגיםאם
 עה, דבר שהש1ה נראה מעיין, דיןלהם

 שטצ1ה במראק מחנבקצה רהוקיםשהמים
 בעוטש מוצאם מפשם רוצקיםלכשהמים

 הם בש8ק, י8צאו אשד המים כיוגם
 בנקב שטתנים בוקנים מעצמםיחים

 השחא אמאי תלמוד צדיך שה ורברהחפירה,
 בווספות שם בירחצלטץ ועץץאותבנ
 טעמים עוד שהביא מה העדה*ל*קרבן
 ר8ת כטוצא נקובים השעדים רנלישהיו

 שם. ק-מ, פסחים התחד טעםמלבד



מ

 חסימן

 מקמאות בעניני והערותח,ת

 על הטטפים ירבו שמא בסוגיהח(
 ע*ב, ס*ה דף מפשןהזחתלים,

 י הקשו "גוטשים, ירבו ש5א בד"החיספות
 וכתב ב5יל. קמא קמא לימש חר"שי'אטשר
 ל5י דק היא ההוס5ות דקישית העשעהפני
 עפפבין דשסול דס*ל וסיעתו, הד*ישיטת
 )דדריש חהקישא מדרבק רק איט כןגם

 רק היא בכ*ש מעין 8ה כהנישבהירת
 זוחלין 8סול גם וממילא בעלמאאס8כחשנ
 רק הר נן גם כהגים( )בתודת התםדריש

 לרבינו אבל מדדבנן, רק הוי המשאממכתא
 הף עפטבין פס% דס"ל שהמטהם

 דדשא ושי כ"צים דתורת ודרשאדשד"חא
 דחודהחא "וי זוחלין פס% בם כן אםגנמדה

 %מר שיש החיפפות, קדשיית קשה%*
 בטיל. קמא קמא אמרינן לאבחפרהתא

 ונ%חהי 1 זץ שת ר*ח, ה" נשפאוכתב

 מבתכ*ת אשר הטשע ה8ניי
 בבטרזת, תוס' דברי שעה לפיששתמיטתיה

 למימר דאיכא כתב, תם רביט שגםענתבו

 דפשיסא מה גם בטיל. קמן ק8ש4 הדין5י
 הוי דמעין דהק"שא דס*ל ד5שעליה

 הף ל8 עחלק פסול גם סמ"משחססמ42
פ ת . ש א שח  ז מ ש, 

 "יק םטם זאית חקא חוימן'
 מחח~חש אשששחשל רק יעששץ

 דח" הף ח%קלש%
 דש ש גמ,

 פישמלש% תם רמא ן דש%ו*ר
 ש% כשם ם% , שפפ ח; "ףפ%ק
 וזימ מחזא ~שהקא 9יעיק
 דפש ,ה" בן ותיח סונ בפזש
 רזריה והביא בחגים2 התש' נ45שחשבורן
 דרבנן שאובק סא חויטב*א%פיו,
 שם. יץ חטהיש. זפיין חש%אא
 אות ר*א, סימן נטע4, *לבטן בסשרוגם
 להלק דכתב יהושע, ה8ני על העיריה4
 לרבנן, חטרייהא בין בטיל קמא קמאלענהן
 קמא אמריק לא דבדשריקזא לומר,דיש
 ד*ה ע*ב, נ*ז דף יומא 8התוס' בטילק5א
 ומתוס' שעיר, דם לתוך הפר דםעירה
 ידוע, הדבר ד*ה ע-א, כ*ב דףמנאות
 שעיר, של דמו על מרובה פר שלשדמו
 רואין ד*ה ע*ב, ע*ז דף זבהיםומתוס'
 דיטדטש הני מכל 5ים, "וא כארלושתו
 קטא קש4 אמריק בדאירייתא דשספכח,

 ודו*ק.בטיל.

 ד*ה ע*ב, נ*ה דף בכיות בתוספות)ב(
 הדיבור בסוף המים,אין

 דמחוברים טעם אותו יתפ וממץכתבו1
 ד' )דף מכות בר"ש דאמרינן הגדדללים

ש פששע*אי  טבילש % לתה * 



 ל א ו םש ח סשןע4י דבריאלה11
 ניכרים התטפין אין הכא אבל איהגהו,התם

 בשיטה ויעוי' כלל.  תערובת בלאוידועים
 הגליון על הנדפס ווילנא בש*סמקובצת

 לחביות דמי ה~א י התוס' בלשון הגירסא2ום
 בריש דאמרינן הגד~, לים שנפלה מיםשל

 יותר. הדברים מובנים והכי %ו',מבות
 פירחשו אליבא  היח התוס' דקושיתתמל
 חביות שם דגרס ולגירסתו שם רש*ישל
 הם שהמים פי על דאף וס*ל מיםשל

 לא כן פי על אף הגיזל ים עםמחשקים
 התוספות לשיטת אכן טבילה, לועלתה

 הלא יין, של חבית דגורסין שם~גירסתם
 דמאחר ס*ל דהתוס' כלל, ק12ה לא הכיבלאו
 גב על אף טבילה, בהם עלתה מושקיןשהן

 הרין בעיניהו. בהים שם דאיהגהודחפשר
 רב אמר יהדהה רב אמר ד4ה בתוס'שם
 הכי נמי תניא וד*ה מים, מלאהחבית

 *. יין מלאהחבית

 הביא ו', אות ר*שנ סימן בשמלה,)ג(
 אים דפעין הרא*ה,שיטת

 ביתר מקום ומבל י וכתב בחמשבורן.פטהר
 עיין חבר. לו נמצא לא שלפניםהפוסקים

 כהנים בהירת שדרשו ממה והנהשעג
 יהי' מים מקוה ובור מעיין דאךבבר%תא,
 בזוחלין מטהר מעיין מה אי ואמרוטהור,
 אך לומר תלמוד בזוחלין, מטהר מקח;אף

 ומקוה בזוחלין מטהר מעייןמעיץ,
 כהוז1יג דלא להוכיח, יש מזהבששבורן.

 רירם אין ד"ה 2*ה דף בכורות בתוס'וראה-
 דהתוס' מוכח משט ע*א, 142 בדף שםבסה*ד
 כאן פירושם לפי כי ר,ו*י, של לפירושונטו
 כלל. שם קוש%תם קשה לא הכיבלאו

 בעחלין רק מטהר דמעיין דעתך סלקאדאי
 דמקוה נימא תיתי מהיכא באשבורןולא
 לו חשיבדת דמעיץ בודאי בזוחלין.יטהר
 מצד וגם ברישא קרא מדמנינא מקוהלגבי

 אף סהודים  המעיין מימי הלאהסברא,
 לגבי % הן דמעלה מסתבר, וממיי~שלזב
 יהיה איך הרא*ה, כסברת ואםמקוה.
 בזחזלין ק ר יטהר דמעהן דעתךהסלקח
 תטהר שהיא יתירה, מעלה לה תהיהומקוה
 מים מקוה פשמעות וה כי באשבורן,אף

 ר*א4 )סימן ב' סעיף עט*ז בלבושכמ"ש
 מיק דסתם ידעת כבר , שם לשוזיוזה
 פירדשו פים מקוה בור וסתם בזחילהדרכו
 זוהלים. וש1נם ועומדים מכונסיםשהם
 אחד פקום אל הפים יקן שנאפרכעניין
 מטאר דמעיין מזה נראה ע-כ אלאחמה*,
 בריהזא דהאי מר"שא וגם ב4השבורן.אף

 אה דקאמר כן, מוכח כן גם כהניםדתודת
 מטהר מקחע אף בכ"ש מטהר מעיץמה

 מטהר מעיץ סהרה, אך לומר תלמודבכ*ש,
 בהדאי תמע סאה, בארבעים ומקוהבכ*ש

 בכ*ש רק פטהר דפעיין לומראייאפשר
 דומיא סיפא ובוודאי סאה בארבעיםולא

 ודו44 קתני.דרהשא

 במששה עיין מ*ה. ו', פרק במשנה)ד(
 שלחש שהקשהאחרונה,

 והקחשיה הרחשונה הקחשיה ותירץקחשיות
 לא השניייה הקושיה אמנםהשלישית,
 פליג דר*י כיון היזמ והקחשיהתירץ,
 ה*ל לא המד כשפופרת סגי דלאלתופרא

 אם אלא מטבילין *אין קמא לתנאלמיתני
 כש1שרת בהן יש "אם למיתני וה*ל יש4כן



ם ל א ו מש ח סימןיו"ד דבריאלה

 דעתי לעניות ונראה בהן4. מטביליןהנוד
 אדברי שם הביא הוא גם דהנהלתרץ,
 כתב, שהרא"ש רובו*, "ובקטן דאמרר*י

 הטד. משפופרת פחות השא שלאוהיא
 שאם הפשנה, לשון שפיר יובן זה לפיתצה
 בהן "ש אאם קמא התנא בדברי עינההיה

 הוי אז בהף מטבילין הנודכשפופרת
 4ובקטן ואמר שהלק ר4י מלשוןמשמע
 ת 1 ח פ אפקי הס8 הרוב שאםרובו4,

 מקפיד שהת*ק בו, מטבילין הנודמששפדת
 רובו, על מקפיד ור*י העד שפושרתעל
 קמא ההצא לשון הקדוש רביפ תפלכן

 נקובין היו כן אם אלא י הזהבלשון
 סגי דלא שלילה, בלשון הנודכשפופרת

 חולק אין זה ש% שנבין כדי הכי,בלאו
 י, ל כ ל כ ב ד עלטשנ דכולי אליבאתעא
 להיות צריך השהחן לכל קטן, הן גדול%

 בהם. טובלין אז ורק הנוד כשפופרתנקוב
 קחיית בי"שוב דעתי לעניחן נראהכן

 אחרונה.הנמשמו

 מדברי נשמע מאין להבין הרווחנוובזה
 להיות צריך פנים כל שעלר*י,

 שאין והיכא המד כשפופרת בקסןאפילו
 בו, טובלין אין הנוד כשפופרתברובו

 באמת דילמא לפשיטות, זה נקטעוהרא*ש
 עואין פי על חשף ברובו דסגי ר4יסובר
 לדברינו אמנם הנוד, כשפופרת והברוב
 *אלא שאמר קמא התגא דמלשון שפיר,יובן
 כן. יובן הנוד4 כשפופרת נקובין היו כןאם

ודו*ק.
 יום- בתוספות מ4ה, 1, מקוואות)ה(

 בסה"ד העטפין בד*הטוב
 שמימיו דמעין מ*ז, בפ*ק לה תנאכבר

 וודאי, מוכח שאובין מים עליו ורבומועטין
 בכל למעיין שוה מועטין עשיביןדכשמים
 מהיכן ק4י המועטיה בעטפין שכן וכלדבר
 "דכשמים הא טוב יום להתוספות לי'אית

 ? דבר4 בכל למעיין שוה מועטיןשאובין

 צדוק ר' העיד לא למה כדבריו, אםהלא
 השאובין4. על שרבו דשוחלין"על



ם

 טסימן

 מלמדיםשכר

 שכר לשלם יש מי על ,שאלה
 להושיב שצריךהמלמדים,

 בן יהחשע ר' מתקנת תויר עירבבל
 דמ*ה, סימן דעה, ביזדה כמבהשרגמלא

 ע*א. כ*א בתרא בבא מגמ'העא
 נחהע "ניח ממ" ""דימ ,תשובה

 : א' אות קס*ג, סימןמשפמ

 )אמנם ג' חלק ב42ו, ירוחם ד'*בתב
 חלק כ*נג נתיב : צ?ע ג' סעיף שםברמה4

 שכר כי נראה עע8 באמת הוא וכןג',
 שאין קטנות, בעיידות תינוקותמלמדי
 שהוא מלמד, שכר לתת יכ%יםהיחקים

 אבותהען על %א הממון לפי הקהל כלעל
 ע*ז. יכ%ין אין כי לבד, תימקותשל

 אבות על המלמדים שכר היההשפילו
 שהיא התפילה כן פי על אף לבדהתימקות

 לפי החזן שכר להיות רשיי הקהל כלעל
 רב תשובת והביא נפשות לפי "יאממון

 וע*ש*. בזוגהאי
 וכתב החליט ג', סעיף שם, ברמ*איאמנם

 שבני במקום *הנה, ;בפשיטא
 ואין תימקות מלמד ביניהם מחטיביןהעיר
 לבניהם לשכור יכולים תימקות שלאבהע

 ממון לפי מבין השכר, ליתן הקהלרצטרכו
 שהקהל מדבריה נראה החע*. בשכרווע

 י שכותחו לוסר, שאפשר )הגם לשלםחיבין

 11 הקחל ש שחייב, מי לשלםחויב

 לפי ההש החיוב ואמם תימקות שלאבמע
 *הקהל* תיבת שול פירדשו יהיה ושםממון,

 רותר דוחק, זה אמנם תים,ץחע שלאביוע
 שהקהל רשמשומג כסברא שהחליטנראה

 תינהץת של אביהן "מא לשלםמחריבין
לבד(.

 רשייה קצת להביא דעתי לעניותלנרז18ן
 ששכד ההמ, הושששומגלדעה

 בתרא מבבא הקהל, ל כ על הואהמלמדין
 פקרי סך רבא וו1פמר : שם דאיתא עש4כ-א

 איכא תר ימקי וחמשה עשריןדדדקי
 ארבעין חיכא חמ חדי מותביעהמשין
 ממוצש4. ליה ומסייעע דוכנא ר"שמיקמינן
 לשכור ממחש4 ליה ומסייעין י רש*יאירש
 יאף, בבית )ומובא דוכנא ר"ש אותולו

 הדבר תתבאר י שם והביא רמ*ה,סימן
 : ח~ל יתה הין בשם הר*ן שפ" במהיפה

 ממרמג ל" 81טייעין דוכבח רישמותבינן
 העיד תימקות כל ~מד וום שכרהיאפילו

אפק~
 מצששא, דוכבש ד"ש לי מותביע הני
 מקךי דשהא אדעתא לאו דמילתאדסתמא

 בהדי' דלקמטי אלא החג ב"שד איוולי
 *ונעריקךן אח2ר מדלא והטת דובם".ריש
 הלשע אמר אלא תימקא* של מאבמעל"

 ל כ ש קחצג סהשמע ממוצש*, ל"*טטייעין



צט ל א ו מש ש ששיץ דבריאלה

 לישא מהדיבין העירצחי
 בע~

 לא ח,
 סתם מדקאמר תינהעת, של אביהןרק

 כי רחריה, קצת אלא זה אין אמנםממתשנ
 כמו ממחשמ לשת א8ר דלכן לומר"ש

 אשמעיק; דרבותא הנ*ל יונה הר'שפירש

דאפקי
 תיטקות כל עם ללמוד שכרתע

 לשלם צריך הזן דגבי דכתב )העאהעיר.
 ברביט כי קצת, תמוה הממת' לפיהקהל
 התאת ווהוא שמה ואומר, מהלק שםירוהם
 מה רק נפשות, לפי הוא זה סתםושתזן

 הצעים נגן יודע הזן שוכריםעת"שהל
 שם4 עיו המכשן. לפי הוא זהבזמירות
 יהחשע ר' תקנת מתהיל מהיכןרבעניין

 תיטקות ה ם כ דדההן גמלשגבן
 וה העיר בני לכוף שיו~ו להיות,צריכים
 אם מם בשותפות, מלמד לשכור זהאת
 אם ללמוד, שצריכין תיטקות הרבה"ש
 תימקץת כ*ה לכל לשכור מחהיבין אתגם

 בבא ברמבץ מבואר 6ששמי זה דברמלמד.
 *סך י דמתא בספרא בד*ה כ-א,בתרא

 פירוש, שמעתי והמשה עשרים יטקימקרי
 בני כופין והמשה, עשרים בעיר היושאם
 מלמד ביניהם להושיב זה את זההעיר

 אין כ*ד אלא שם היו לח ואםתיטקות,
 המא לבנו. רק ישכוד שירצה ומיכופין.
 ושלחשה לשנים אפילו אלא לי,נראה

 שם היו שאם לך, לומר אלא מלמדמושיבין
 והמהוה עשרים לכל להושיב שתן כאיןאלף
 ה~ו רמבץ ודברי תטיל*. כדמפרשאהד
 רמ*ונ סימן יוסף, בבית מובאיםאמנם
 הראשונים ש~גתת הוא זה דבראמנם
 הגהות דדעת רמ*ה, סימן ברמ*אוכמובא
 מכ*ה דבשהות ירוהם ד' והא'מהמתי
 באהרתה הביא אמנם כהרן, אוןתיטקות
 ובבית שם עשן דכופין. הפובריםדעת

 שם.יוסף



 יסימן

 שני ומעשר רבעי נטע פדיוןבירור

 י ו' סעיף רצ"ד, סימן ערלה,הלכות
 מעשר דין להם יש רבעיופירות

 צריכים היו הבית ובזמן דבר לכלשני
 לפדותם או שם לאכלם לירושליםלהעלותן
 מיד מותרים והם שם הפדיוןולהעלות

 להעלותן יכולין שאין וזסוידנא הפדיון.אחר
 שיגמרו אחר אותם פודיםלירהחלים,
 בהסוה כולם את לפדות ויכולךתלשו.
 הפרוטה ו"יליך רבים הם אפילופרוטה
 או לרוח ויפזרנה חסחקנה או הגדוללים

 בשעת ויברך שחיקה אחר בנהרישליכנה
 פרוטה. שוה בפירות יפדה או וכו',פדיון
 החצי אלו במדינות הרגילה ומטבע יהגה
 ופודין פרוטה משוה יותר הואוינר

עליף.
 שמעשר שידעט, מה כלפי יינתיהנה

 עליו שיש בכסף רק פודין איןשני
 רבעי נ5ע לפדות אפשר אמאיצורה,
 דקדש שוה בגזירה שני למעשרשהוקש
 רבעי נטע פדיון דיני ילפינן דמינהקדש,
 כסף של וואינה בפרוטה אפילו מיל",לכל

 בשוה רק כתב דהמחבר הכא,וכדמשמע
 כסף. כן גם שאינן בפירות אופרוטינ
 הדין איך לעיין יש מקודם באמתאמנם

 לנטע ילפינן דמינה טפי' שניבמעשר
רבעי.

 הגר"א בביאורי שציין כפי הרמב*ם,ךהנה
 מאהער מהלכחע שני בפרקסובר

 הבית בזמן דאפילו קום, דן ובהלכהשני
 שלא רק פירות על שני מעשר פחיןהיו
 בפרק והנה מינו. שאינו על ממיןיהיה

 רק מבואר איט שני מעשר מהלכותשני
 הלכה רביעי, בפרק אמנם הבית, בזמןשיא
 הראב"ד חולק ושם להדיא, מבחשר שםב',
 מהלכות שני בפרק ברדב*ז ובאמתעליו.
 שם דכתב אהא ג', הלכה שני,מעשר

 מנה שוה מעשר חילל אם *וכןהרמב"ם
 זה הרי אחרים מפירות פרוטה שוהעל

 עליהם, שחילל הפירות את ושורףמחולל

 נטע כפדיון לאחרים תקלה יה" שלאכדי
 איסורי בה' שבהארנו כמו הזה בזמןדבעי

 פרק בערכין זה לדין מקור ע*כ.מאכלחע*,
 שמואל אמר י כ*ט דף שדהו,המקדש
 פרוטה פאי על שחי~ו מנה עיההמקדש
 שחי~ו, שמהשל דאמר אימרמחולל.

 המקדש בית בזמן ה*מ ? אמר מילכתחילה
 אפילו הזה בזמן אבל פסידא,דאיכא

 בפרק ז*ל הראב*ד והקשה וכה.לכתחילה
 קדש דילפינן אפורות מאכלות מהלכותי'

 כאן אף כסף להלן מה י שני ממעשרקדש
 אלא הכי אמרינן דלא לומר המם ?כסף
 היה בזמן אבל קיים המקדש שביתבזמן



קא ל א ו מש י סימןוץ דבריאלה

 שמ תקדש שני אשר פאי*מויץ
 רבעי. נטע כדין פרוטה שוה עלמנה
 ל" דסבירא נראה שם מהרדב*זוהנה

 ~תחילה, מחללין הזה בזמןדדק
 לכחחילה. מחללין אין הבית בזמןאמנם
 בהדיא כתב דביעי בפרק שהרמב*םובאמת
 פירות לחלל רצה אם ונע י ב' הלבהשם,

 הפירות קמי אחדים פידות עלהמעשר
 והטיג והראב*ד בידושלים. והשכלוהשניות
 שם. משנה ובכסף ברדב*ז הרין שם.עליו
 בפרק כאן הרדב*ז של תידוצו מקוםומכל
 למה הדמב*ם, טעם ליישב מס8יק איםב'

 לפדות אפשר הבית בזמן דאפילוסובד
 הכסף שצהע וקךיז שני. מעשר אתבפירות
 המיז מהידושלמי. שמקודו והרדב*זמשנה
 מאכלות מהלכות עשידי פרקרמב*ם
 *כיצד ; בפידוש שכתב י*ז, הלכהאסודות,
 שאוסף אחר ? הזה בזמן דבעי נטעפודין
 מלך אלהיע ה' אתה בדוך י מבדךאותן
 על וצוונו במצתתיו קדשנו אהצרהעךלם
 כהץ את פודה כך השתר רבעי. נטעפדיון
 אלו הדי ; החומד אחת בפרוטהוא8ילו
 פדוטה אותה ומשליך זו ב8רוטהפדהיו
 פדוטה שוה על מחללז או המלחלים

 הפירות כל הרי י ואומר אחדותמפידח2
 שעירים על ש אלו חטים על מח~ליןהאלו
 שלא כדי אותו ושורף בהן וכיהבאאלו
 הפירות*. כל ואוכל לאחרים תקלהיהיו

 תימא זהו א.א : וכתב עליו דהייגחשראב*ד
 ומה שני ממעשד קדש קדזש האינודופ
 כסף*. כאן אף *כסף להלו.
 ן א כ יפה עולה הרדב*ז של תידוצורהנה
 תע הזה4 בזמן רבעי נטע מפדיוןשפיירא

 על הנזכד תידוצו כאן ע*כ הרדב*ז.צהן
 הרמב*ם סובר באמת אמנם הראב*ד,דהבגת
 לפדות יכולין היו הבית בזמןדאפילו
 מהלכות דביעי בפדק וכדבתבבפידות
 שהשיג סהשנה בלחם הריז שם. שנימעשד
 השגת מפבי לחלק שיצא סהשנה, כסףעל

 בעניין כאן ארירא שהדמב*םהראב*ד,
 האמת דלפי ושה, בזמן רבעי נטעפדיון
 הבית בזמן דאפילו סובד הרמב*םהלא
 במגדל המין בפירות. לפדות יכוליןהיו
 אפודות, מאכלהן מהלכות עשידי בפרקעוז

 י הראב*ד דבדי על שכתב י*שהלכה
 והלכה אמרה שמהשל זו שמועה אומדהשבי
 נ*ז( )דף הזהב פרק במציעא היאדווחת
 י  שמתי דאמר בתלמוד, מקומותובכמה
 פרוטה שוה על שחללו מנה שוההקדש
 למימד ואיכא מסהש. פרוטה המאמהדלל
 היינו שני ממעשד קדש קדש ילפינןכי

 בין לכסף בין קיים "מקדש שביתבומן
 וכן לא. הוה בזמן אבל דקדוקים,לשאר
 דהא הנכון, וההח בזמננו מעשה עושיןיש
 לה מוקי וה*נ פדוטה, המא קאמדשוה

 הזה בזמן כ*ט( )דף ערכין במס'להדיא
 הדמב*ם פנים כל על ע*כ. לכתאיל4.ואפילו
 פודין הזה בזמן דבעי שנטע להדי1בפוסק
 ואפילו צודה עליו שיש כסף בליאפילו

בפידות.
 בזמן אפילו הרמב*ס, על האקוהראב*ד

 דבעי, בנטע ואפילוהזה
 חלק בזה גם שוה, ממירה רקדילפינן

 עליו שיש וכסף בעינן כסף א ק 1 דד
 לי, נראה אמנם שני. במעשד וכמוצודה,
 סהשנה, הכסף על סהטנה הלחם ווהקשהשמה



 ל א ך מש י מחיףד דבריחלהקנ
 הבית בחע אפ"1 סובר הרמב*םדהלא
 הכ"ם הביא ולמה ב5ירות פירות5ודין

 פודין הכי כה4ום דרק כאן סוברדהרמב*ם
 לפי הזונ בזמן ד4ירא משום פירותעל

 אמת הן קשה. שלא נראה, דעתיעניות
 הבית בזח אפילו שפודין פוסקשהרמב*ם
 בהדיא כתב שם אמנם פירות, עלפירות
 י*ח, הלכה שני, מעשר מהלכות ד'ב5רק

 בשהו 4תו פודין שני מעשרכשפודין
 פרק תחילת על גם תסוב ע והלכהוכו',
 נן שאין מה בפירות, פירות שכשפודיןזה
 קולא שיש רק לא הזה, בזמן שחויריטע
 עיה הקדש גם אמנם בפירות, ש5ודק%

 לק*כנ פרוטוג בשוה איי פודיןמגה

 . "שת הלכה כפל שהימב*ם זה, לפינמצמ4

 מאכלות מדיכות עשיריבפרק
 מהלכות שני ובפרק י*ז, הלכהחפפורות,
 ב'--ףג', הלכות רבעי, תטע שצימעשר

 אמלו הוה בזא שצי מעשר לחישמותר
 פירות על וגם פרוטה על רק כסף, עללא
 לכתחילונ אפילו מותר הה 8רוטזנשוה
 בפרק אירא דבה רבעי נטע דגביותדע

 כתב לא אסהץת, מאגלות מהלכותעשירי

 רבעי נטע לפדות חס"זת מידתאפ"י
 מהלכות שני בפרק שצי, מעשר וגביבש"יו.
 דמידת 8נים כל על כתב שני,מעשד
 הזה בזמן שני מעור ש5תיןחסידות
 הבית, בפני אותו ש5ודין כדרךבשיויו

וצ*ע.
 הפדיח של הדבר דעיקר דמאהדדאפ,חך

 נטע וגבי שני, במעשרבחמר
 דקדש שיה סירה ממה רק יל5יערצעי

 התורה שהרנהה ננקם ק %ידש,
 לפדות חסקזת לפידת נקטינן מה 1 ר י פב

 דאת" רבעי נטע גבי אמם בשהיגאת%
 חסיזזת למידת נקטינן לא דרשחנמכוח
 בפרק עה* ה*מגדל שכתס מטעמיהיינו
 דכי אפורוונ מאבלות טהלכותעשירי
 בזח חין ווני ממעשר קדש קדשילפיס
 לשאר בין לכסף בין קים, המקרששבית

 עכשיו אמנם, לאנ הזא בזמן אבלדקדוקים,
 טשיה עה* ה4מגדל דברי לתןיאתי
 פוסק הרמב*ם באמת כי פירוש,צריכים
 בשמרו ששם שני מעשד גביאפילו

 פ1סק מקום ומכל פדיון דיני ש 1 ר י 5ב
 כדי לא וגם כמף צריך לא הזהדבזע
 ד.מנדל מטעם" לא כרחך חישעיו,

עת*.
 דמאהר בידך, פיגא מ"י נקוטראולם

 ש ו בפיר ואיה אה רשש
 טץ פפישמ ושימת רב1 שע ימ

 וח שם התצו אס לא שמ,פחר
 לפדת 1 זא" קהו לפ"עתצףדחימם

 לטוע קעימר עח* ה,מגדל וכדבעי זתחסי
 דרק נראה וה מכל ודרץ. ועיכה,עיקר

 וסה טתתמן זה צתין חולק 'יידאהראב*ד
 גמןזמה וממלו רבעי נטע לניזתחטלו

 קתיתר רצ-ה בסימן כא, שפסקוייך השף~ע פסק סצבן תעףלאואש"יומירחנ
 חן בחזטה וטה רבעיגתהו נטעלפחת

 ע-ש מץ' ם"ז ולא ג%זטה ומז ץתבפי
 פעע בבט%ריוצרטג יעחן צתזנ9*?
 בפעזת שרפדה שכתב ב*ד ס*קרצץ,
 ום9 להרמיעג תמז מטו בשא"זאמ*ו
 ואץמעשר

 שאפ"~
 סז %תצ ץםן בפעשר



'"שמואל ייייק 'תוי:8"
98  9  * ח   * 
ה פמהש*ח"ד ח""ממ 9  

9*ץ,  '* 8  1  

 *חזת עשחט. חצם חה, נ"ח קתיםעשר
 6ח ש 1ישמטהחם 9פחפ
 "מ י9"ח% * מ" ""חעםש.
 מש %תא פמע ט שחש עופף9*

 מק חינ 9חת על ק% 9מטש
 תדך זמש. חת ו%9 וט*,פשר

ה,9*""?*ממומעחטר
 וש, ב% גםיעש י%* פהת חף אם מיי נטה מפ2

ק "ח א -- ן  

 *מחשי -- לג חט רי לאשקחצ
 מ נממ % על מיז של ממעששש
 מ9 מף ש"ף ן" ל צהכת 1ש9 רי נחי פי שקמר מי ממ%לא
 חק חפד 9צר מחטד )שץחה

*וכת 9 אא ח  ו  9  8י 
ט'שא  9יקשק. ש9ןר שמ מ5ך 

 ש *1 ורי ופ9"ץ *פ,פ9ך
 שף פחר נף ק פ שיפרנחשממ

 נאףג *ן" השתשחשחחטי"
 למה אפך משמם של יט בתחה

 וש9ו לי3 שטצ% מהמ*ד
 בפעוש 1ארה דטת נחששיפד
ש טש,ח ש  ק   8  

 ז9"  א9* המ מח נח9"ח?ל%א
 9חח נד"%א "פ מם שי,פצי
ח8  9 ק שמ   %  
 56מש"חה

 *5מ חמה ושחי
 מ וחהימ שאמשקק מקחיק

 9אי 1 השח בקושישפחהשמ

 ש9ת צף מ8ת פים ו"% *ן
 דשם שף, במחר ו"מרו אם ףאטמ
 ע נ וממ"* פדית של הה*"פמרה
 ממעשר קדש קדש ילפינן כי רבעי,בנטע
 שכתב חסקיות מידת חיהי ודךק.שני,

 טפא טעמא דמהאי לומר, וישהרמב*ם.
 ולעשות להחמיר שיש ערוך בשולחןפסק

 באם די זה אמנם דוקא. בכסףהפדיון
 שהחמיר ממו שני מעשר גבימיירי

 שני מעשר גבי רק כן נם ז*להרמב*ם
 שוויה. בכדי לפדותה חסידחןמידת
 חומרא בן גם ערוך השווהזן כתב שלאךכ2זן

 עוד ה*א אהרת, חומרא תקם%
 שמביא זו חסידוה ממידת לבמרישדחק

-הרמב*ם,  שראיתי מה פי על לומר אפשר 
 שהסביר ד, סעיף רצ*ד, סימןבלבחן,

 הקדש לפדות אנהטר למה ודעתבטוב-סעם
 1 לשוט וזה פרוטה, בשחה אפילו מנהע%ה

 מנת על א1תן פודין שהיו הביתובזמן
 צריכין היו בירדילים המעחז בעדלאכול
 שזר-אפשר האידטנ אבל בשוויןלפדותן
 ודמי הטומאה מפני לירושליםלהעלותן
 נפדין כולן הם 6שיבוד, הו*יםפדיונם
 לי ונראה רבים. הם אאילו פרוטהבהעוה
 יכולין שאין דכיון הוא, דמסתברדטעם

 לאכלן אסורות פה וגם לירחסליםלהעלותן

 זהו בן חשם פרוטה אפיקי שוין אינןהרי
 זה לפי כן, חשם ע*כ. לי. נהאהשתין
 ביותר חסידות מידת לעשות אפשראיך
 בזמן כמו ן י 11 ש י ד כ פרוטה,משוה
 פרוטה. השוה שווין כדי זהו הלאהבית,
 להבית ליה נהירא לא זה ומטעםודו*ש
 של מסברתו ז*ל כהרמב*ם למימריוסף



יו*ד דבריחלהקד

 רבעי נטע של שווין שכדי שאידשהלבהש,
 שוה הוא הוה בומן שני מעשר שלש

 וזז*ק. לי. נרשו וכן פחות. 9פרוטה
 הוה לא ערוך שדהשולחן לומר, אפתיררגנש

 אם חסידות, למידת לחשוב ליהנידטפ
 הרבה על השני הפעשר שיחללעל-ידי-וה
 "5כו שני המעשר של שתין כדיפירות
 היה לא שבאם בעוד לאיבוד, הללופירות
 פירות אותן היו פרוטה, בשוה רקצדה

 שני הפעשר של שווין כדי עדהנשארים
 שיפדו זו, חומרא נקם לכן לאכילה.רארים
  שעיקר וו,כרון, לאות שפיר יהיה ווהבכסף
 בדעת לחדש אפשר כן בכסף. ההשפדיון

 במעשר עשה אם די וזה ערוההשולחן
 חומרא כן גם כתב ,מהרמב"ם וכמושני,

 שני. במעשד רק חסידות מידתמצד

 כי עיון, צריד זצ*ל הלבהש דבריוגוף
 ונעים נחמד הלבוש של טעמובאמת

 אמנם ישק, ושפתיים זץ חכם פיודברי
 י דאמר מהא פבע וה דין מקורבאמת
 פרוטה שוה על שהל* מנה שוההקדש
 בדיעבד, הבית בזמן אפילו וזהמח~ל.
 של טעמו שייך לא הבית ובזמןלכתחילה. אפקי הוה בזש כיתיה פ0קינןחשע

 י היא הלבהש של דסברתו לומר וישהלבחצ.
 כןתיה נקטינן באמת מה מפני להביןשיש

 לכתחילש אפילו בשןההדשפשל
 חחמר שחט, כף הף חה מאםהש
 שף המחו 8צ*ם הט המתחחע
 נצף לפחחו צרימם ה למסיבחא
 טע 'שם *מה אהי(חשר ומה'9הג

שמואלפשי
 ש מם 1*מן , 9" סיףשלג ביי המצר "אמווממש משמיה

4 לא מחאיש ן  *1 אחד חש , כ4 

ש ש4 נאםעי %  ח חטרא הטצר 
 רבל ח נ עמק % רציחזא במחטס

 צמאו פ*מג הש לשץצתממאת
 ק4ן בסקיף ואףך פסק העץ ד,בסעיף
 רבעי נגטע ובק רבעי גצרם דביןי",
 והילכך ברכה, בלא לארץ בזאץ לפדותיש
 בכרם או רבעי בנטע להחמיר כאי עהיךלא
 מעשר גבי שהחמיד כמו לאדץ בחוץרבעי
 הטעם עתה חמת והן של"4 בסימןשני
 רבעי כרם ח1 רבעי נטע לגבי רק יחות,לא

 ישראנ בארץ אלו לגגי המח לארץבחוץ
 היא לפרש ערוך השחמתן דרך הלאאמנם
 הלא זו לחומרא מקחם היה ואםלסתום
 של"א, בסימן שכתב כדרך לפרש צריךהיה

ודו*ק.

 דעה, יורה חלק כמרי84, בשר"ץרראיתי
 : שכתב ובערלה, בד*ה שנ*אסימן

 מבח4ר ואילך בשבם מט*ו הרביעית*ובשנה
 דיכול ר סעיף שם ערוך בשושןתקנתם
 דמא כסף של פרוטה בשוה מלםלפדות
 וסוה וכר. י"ז* ס*ק הש*ך כמ*שיברך,
 הה כסף4, *של שהצריך לכאשדהנראה
 רבעי נטע גבי ערוך בשולחן נמצאל8
 חומרא מצד שני מעשר גבי רקכלל,

 עשהפרוטה דעיונה שואין ואפח9ףבעלסש4
 שוה שתויה אלא כסף, של תהיהההיא
 אף להיות שחיכל דדףינו כסף, שלפרוטה
 של פרוטה כמו שוויה שיהיה רקנהחחת

 וצ*4כפף,



י
 יאסימן

 רבעי נטע. פדיתבענין

 ש רבעי נטע ל8דות יוכל מי ,שאלה
 בעייו כשאין רבעיכרם

בביתו.
 ב8רוטה לח שלו בפרוטהל8דות יתי שלה שאיפ שמי מ"ח 1תשובה

 בפירות המש שלו בפירות ח1 בעליו,של
 תוכל לא בעליו של אשתו וגם בעליושל

 סימן ערוך בשולחן מהמבהשר חעאלפדהצ.
 והעבד והשכיר הבן ז מן סעיףשל-4
 אבל שכלין שהם מה על תורפיןוהאשה
 סעיף בהן*ך זה על ובתב השחר. עללא
 שכלין שהיי שיכלק, שהן מה קעל יע*א

 השאר על לא 4נל הבה4 בעיבו,צחע
 השם שלף. ששופ דבר תורם אדםשאין
 יכ~ה הששה שאין להדמ4 ממארכן

 על רק בעלה של מטבלו תרהצהלתרום
 יכולה ששונה הדין חתהש אוכלת, ,צהיאמה

 אוכלת. שהיא מה רק בעלה מ8ירותלפדות
 הנטע את בוע ~פדחם שלה סשרדותוליטיל
 שלונ ב8ר"שה ש רבעי, הכרם אורבעי
 8רוטה ש 8ירות לה "ש אם אששר,וה

 מה במתם אמם בהם, עצת ~עלהשמרן
 בעלה, קמע אהשהשקצשה

 כרם או רבעי נטע לפדהע םא שיש1הח
 של ן 1 מ מ ב אואיים שלרבעי
 תרהעת, מהו ללמוד אששור וה דברהמידוע

 י המחבר שם שכתב 4 סעיף של-4סימן
 : תרומה תרומונן חין תרמו אם"חמשה

 של שתרם כוכבים ועובד וקטן שוטהחרש
 שלו שאימ האורם ברשותו אפילוישראל
 משלו התורם אבל הבעלים, ברשותעלא
 פירותיהם ותיקן תרומה וה הרי אחריםעל

 שירצה*. כהן לכן שפתגה שלו הנאהושבת
 על משלו דתורם כן, הדין דבתרומההרי
 שת הגר*א, בבישירי הצה אהרים.שם
 ע*א, י*א דבכורות תוס' עיק י צייןע*ג,
 בגמ' יאמריע אמה וועא וכו', הפודהד*ה
 חבירו של חמור פטר הפודה הונא רבאמר
 פטר הפודה התומ' וכתבו פדוי,פדיתו
 דמי לא פדוי, פדיום חבירו שלחפור
 פרק לן דאיבעיא חבירו על משלולתורם
 דעת, צריך אם לץ( )דף המודד ביןאין

 שלוחכם לרבות אתם גם כתיבדהתם
 שלוחכם אף לדעתכם אתם מהובעיע

 הא בעלים. בתיב לא הבשפ אבללדעתבם,
 אחרים של על בשלו לפדזה דאפשרחזינן

 תרומה הרמת בביאוריו הנר-אוכמדמה
שה/

 דעה, יורה חלק סופר*, "שבט בשו*ת)הף'

 ובשר-ן אפרים ובמהנה בד-ה צח,ס"
 רצ4 ס" דעה, יודה חלק סחשר*,*חת*ם



 ל א ו מש ש ימועץ דבריאלהט
 בסוף פז, ס" דבר*, *משיבובשרת
 ו, אות שה, ס" פבהס, ובליקוטיהתשובה

 לש*ך שצין אברהם*, *יד בשםשהביא
 אשה יד אמרינן לא חסור דלעניין רכב,סי'
 מבין4, *פני לשדהן שם ופרין בעלהכיד
 דעה, יורה בב-ח, הף' דכז סי' דעה,יזדה

 דבריו באמצע תורמין השין ד*ג שלאס"
 ההורם אבל עד וכו' יתרומו לא ה' שכ'מה

 גבשון שציק וע" ע*ש. חבירו ושל עלמשלו
 ס" דעה, יורה חלק סופר* *שבטבשרת
 ד*ה שם, דבר4 ומשיב בשרת ועיןצח,

ובושב(



ש

 יבסימן

 חלה בעניניברורים

 בביז1רים ת"ז בסימן עים המקור4(
 תשובה בפתחי )מובא ב'ס*ק

 למאורה, לומר רוצה ח'( אות שכ*1,סיבש
 לכמה ונתחלקה ביהד שנילושהדבעיסה
 ההלה את המפריש אם אפילו אעיסות,
 מקום מבל אחד, חלק את לפטור רקחושב
 המט האחרים, חלקים גם ממילאנפטרו
 ההל2 את המפריש בפתשבת כללתלף

 מן צריך איט ביחד שנילח1הדבעיסה
 הנפקיהמוקף

 החלה תפטור שלא מחשב
 שם(. )עיק האחרים החלקיםאת
 כן, שאיט במסקנה הביא כך אהראמנם

 מה רק לפטור שלא מחשב אםרק
 פטר לא א התלקים כל המש רוצהשהוא
 ביורה בפירח1 זה וזע1כח מחשבתו, כפירק
 י*ג, ס*ק זהב, בטורי שב*ד, סימןדעחז

 כ~א ס"קובש*ך
 )שהע~

 שצריכים שם
 קודם אחרחן עיטחע בו להמו ש11רליקח

 הפרשת דבשעת ברחך ד1ל החלההפרשת
 העיסה את לפטור עלא למן, צריךההלה
 לא דוה נישו חו עח1ר. לצודךשלקת
 על-טי פטורה נעשית הוא ח1ת ובבלמוצי
 בתקאן0. 8מום ההמל מה אוההלה,
 דתל" שם, הייף* ה*מגן נ8י העלתהע

 לא זה על רק חיעוב לא חשםב8השבה
 ה*. באות שם עיע האחויב41882ה

 ב' ס*ק זהב מהטורי שנע בסימןאמנם
 דבסתמא נראה, ד' ס*קוש*ך
 גם לקונים העיסות טחברכשהבתתום
 התמוום בחלת העיסות חטרו לאמסתמא
 זהב, הטורי המש הש*ך לא שם הביאולא

 לפטור שלא בפידח1 לכתןשצריכים
 כן מסתמא דכוע ואפשר עשמכרו.העיסות
 שלא היכא איה*נ אמנם דמוכרם, כיוןהוא

 דאפשר לומר, יש 1 לכתן. צריךמוכרם
 שהוא מה על רק מחשב הגתתום אםדדי
 דעל בפירח1 להשב צריך 8ףטרוצה

 חלה, הזאת הפרשתו תהיה לאהאחרים
 תשובה הפתחי ומלשון עיו4 צריך זהודבר
 מקום מכל חעם* הודרך בשם שכתבשם

 רק יפטור שלא בפירח1 מכוזן דאםנראה,
 שנילח1ה אותה אף האחרת ולאהעיסה
 בכוונת כך הבין שהוא נראה מזה המף,עמה

 בדיני החיים בדרך שם חףין חהם.המקור
 בצק מעט ליקח הנשים טאגין י ה*לחלה

 ומשהין חלה הפרשת קודם הגדולהמעיסה
 עיסה בה להחמיץ לשאור שיה"אוהה
 בפירחם מתכוין אם מקום מכל וכו',אהרת
 אף האחרת דלא העיסה רק יפטורשלא
 דהלה פוטרת, אינה עמיע שנילח1הח1תה
 וכשמהשב במתשבה שניטלת תרומהכמו
 שם. עיע וכה. פוטרת אינה לפטורשלא



 ל א 1 מש יב סשןע*ד דבריאלהקח

 שכתב, י', סעיף תנ*ז, סימן בתני' ראההע
 בה שה" אחת מעיסה שמצית פי עלד(9ש
 להפר"ש צורך אין הבל שלדברי הלהשיעור
 לכתחילה, אפילו לחרץ בחוץ השקף מןמאן
 להאטרר היא הס"ץת מידת כן 1 יאש

 בזה זת שיגקן המ1וצש מן סצקלהפריש
 שם. עיע הפראהג בשעת הגליבחשך

 אצל עיסה שממל "צ לפעמים)ב(
 הב"לה שלא מתמתהאופים

 עיסה עושים עגשושר י מ2הגם ו04הת%ר,
 עששאר עיסה שתא גם מערביםאחדת,
 החד,שה בעיסה מעחרבצצ חשילתם

 שצד המחות פיסה בפ"החייבת
ש%  * 8  8 פ   ש 
 סעע ו"ףד ששמא מ1 לט%תשחה
 חעב כש"ור יסה ל*ש "8 ס"ואףד

ש ** א *יב   *  
 נשעשג ק%א מש"ה %ה*ט%

ש שפ*  * * ן מ מ ימיפ  ש ש   %  *  נשט נדטימ וף""  עד השוש אלהיטה 
 זהב בשרי כמבהשר *נשיכה4, )והיימ ביזו

 שטובק הץט דנשיבה 4ף ס*ק שנ*הסיש
 מחברהה אהת יתלשי שאמפנפרדים כךכל

 קפ*ט סימן מת*ה כן שיביא שם עייןמעם.
 יוכל 08 כם המשניות פעיש בשםשכתב
 וכמבואאי ה14ארוצ העיסה על מן חלהליטיל

 4ר. סעיף שכ"הבסימן
 ה2%הר*ש "ורה למה לכ24תעג תב1הלגב!

 אהרת עיסה %חש הרבניתלחהשתו
 ד*ךל, נש*ך הצצבא חלה חיובכשעהך
 עי0ה %חש מורה היה ח0 די הוההלא

 8ש שאש % ח%* צשש אמ 1ינה
 בילה ששין מאחד 18ששין דשוטשום
 שתא לטץ מתרמי דילמא יבש,בדבד
 כמו הצה התלה מן כבר שפטורההעיסה

 חיוב אחת בכל שאין עיסות, בשתיק
 הנשהכה אהד רק בתלג חיבות אוקחלה
 בזה ע שנשכו רואין אם ף א תמע בזוזו
 העיסה עתאממה איתרמי לא אם טדעמי

 נשיכה הוה ולא פמודה בעיסה רקהקם2א
 2שיע רק הי4ג היעוצה התקנה כן עלכלל,

 טש%ר בלא בהלה "וויבת עיסהשתלוש
 ליסול ימל ומפלא נשיכה צריכההמנה
 "מן ודו*ק. האחרוג על מצהלה
 חללג דיני התים, דרד בסדורר4ךתי
 חלה מפריוין אם *דין המתא"יתבושלמת
 מתבהשה עיסה על "שנה תבט8ץ שלמעיסה
 נילוש אם : חץל ב' אות ובו'חדןשה*
 ועיסה חלתה הורמה שלא עיסהביאד

 שיש אהרת עיסה "ש אם חלתה,ששצרמה
 אלתה יורמה שלא חלה שישד לבדלה

 שץה" כדי שנתעושקז העיסה אצלנותנה
 זזעיסה על טטצה ומפר"ש המוקףמן

 צירזף ולא נשיכה * וא*צשנתערבה
 חלה שיעור "הש2ייה בעיסה 4הן חשםכלי,
 צריך שנתערנ?ג עיסה צירף עם דקלבד,
 94 שנתערבמ העיסה אל שתהלהשיך

 עלא אהרת % 4רן חשם בבלי, יחדלצרש
 התערחטת מע"4ת מפר"ש חלתההורמה
 כן גם ועיי שכ*דן סיש )וום ובהמי2ה

 עבץל* הלוג הלכותטשף
 שאצששה ואקם*, השדרך דעת יפי 2םאמנם

 עיסא עושה היא אם דדימדבריו
 4פל ש"8ש ו5ה1קמת האלה ש ה5שרהקט2ת



 ל א ו םש י מ%*ףד דברילה
1 שש מש8 6 שםתערמ2"יפ %  
ע  מ נתדהת, ק שיעש ינששפן%
% יש גמוח דפ %פ מ4ש  
 שצריך הנההומין "8מי הימים נרבותמ

 עיסה רק ויעשו האהרת לעיסהנשיבה
 נשארת העיסה כן השם שתה ישרפ1קטנת
 שק1%5 יותר שב בוהשר לכן לגמרי,טבל

 חלונכשיעוד

 לתת יאות לא אחיעא מטעם גםאמנם,
 במג לעשחן להנהדימוםעצה

 1פפילו פחות קטנה עיסה פ5ם בכלשיעשו
 העיסה אל אותה ולהשיך חלהסהפיעוד
 כשיעוד גדולה עיסה יעשו ב9שמ כיאגדהשג
 האחרת "שרשה על ממנה יפרישוחלה
 ומ2 מינה ויפרישו האהרת עיסהלעשית ישכוי א8ילו ב81ם וגם בוחראי, נפטרההלש
 העיסה נתקנה ד ב ע י ד ב הלא שגם

 העיסה יעשו אם אולם ורהם*. ה*דדךכפסק
 מזה לצמוח יבול א% להשיכה דשכאיקטגה
 אם להוות יכול אצשימ מה הףי,קלקול
 הטעם ומזה פעם. בשש בזה רגיליםאיש
 החלה נהינת שבדרכי הנכון ש אין כןפ

 שיעשו השטג ימות כל על 9ו עם;עצוק
 יוכל בזה כי שתה, ו*שקם קטנהעיסה
 בטבלה, "עיסה שדמשאר קלקול ח*ולצ8וח
 ש היעוי האחוות, בתקנחן כן טפרןמה

 או חלה, כשיעור גדולה עיסהלעשות
 אותם ערקחו חחר 8העיסותלהפר"ש

 כל על אהת מעיסה דדרטצ הערימ2מן
 יוכל לא הדדבים בא% ביחד,שני*חש
 שיש בעיסה כי ח*ה ה%ה ק%4ללצמןת
 6שים2 צורך ארן חלה העב שישדבא

 המובחר *%ש נראה זאת בכלואולם
 שיפרישו הואהומין, שננלחששעולה

 העיסה כל את שהוצישו אחר אחתמעיסה
 שיעשו הזו בהתקנה אפילו כימהעריבה,
 כן גם בזה חיוב, כשיעור אהרתעיסה
 בשי;וור יצמצמו כי ח*ג תקלד, לצמןתמנל
 בשום האם מפיס ומאן יודע ומיהעיסה
 הראף, מכשיעור קטנה עיסה עשו לאפעם
 היא הגדולה, העיפה אל השיכו לא אםת8ז
 פטרה לא וגם כלל בתלה חיבתאינה
 שיקקו טוב בודחר כן ואם כמת%.השאר
 העריבה מן העיסה כל שלקחו אחרחלה
 דא ובכגון הכל. על אחת מעיסהדהיימ
 שתשו ענייך בשום לממו עכללא

 יתרמי אם "אילו כי בטביה,העת%;
 קטנה אתת מ9יסה יפומשקתעחתתו
 עיסה קתיתה מאחר הלא ו"י,,שמצחור

 ז"רסה ט%1ו המז*2 מהעיסה באה כןגם
 קתףד בסימן טמאר וכ בלי צרת' ואםבלי

 וקמעך גאטאר )חשם ומט?ה י*א5%ד
 עיסה אצל נצים כי על קץנזצהלהעת
 9?סות4 בח"י נשים 'ששם כיה לההגד
 מ סעיף וארה סימן יטא בפתהאיעף'
 זעוי ומלרש ושק*ח בשם קהעמא ס'חןת
 שכתב מה וצ*ח בשם י ס*ק זה סעעוחףך
 בה טתרן מןיסה חלה לעיל שעכלשם

 קץש אחרת 9וסה על חלה חעב'שחמר

 רק ו% גם שמ"די והי, חיצ שחמרבה
 על-כל-שים באה הקטנה וחארסהוט%פן
 זה ודבר שש. ע%ן מעלה.מעקח;
 הגתז ספצם תלמוד. צריךעדיין

 1"יעצת ו%ע מנקים אתם ע%צחתו1ם4,
 ותא%ץטףם "צתם וממלו כ% ואם ם, יבכל



 ו מש ינ ממןע"ד דבריאלהקי
~ 

 ששת בכל חלה שנטלו קים שאןיצמם
 תהא לא שלהם שעיסה לגמרי נמצאלא

 שנשאר כית כן, גם פסור בעיסתמעורבת
 חלתה, הודמה שכבר קצת עיסהבעריבה
 ושת בכל אמנם מועט, דבר רק עתההגם
 נראה בוחתר זה לפי כן אם שם,היא
 אחד העיסה % חלה שיפריזאו סובדיהזר

 וכנ*ל. העריבה, מןשלקחוה

 החלה 1 ט' משנה א' פרק חלה,)ג(
 מיתה עליוון ח%ביןוהתרומה

 ועולין כהן נכסי והם לזרים ואסוריםתימש
 י מברטמרה הר*ע וכתב ומאה.באתד

 וסעםהאשטק לזרים,*ואסורים

 חימש וותה זיתם וסחם זח"בעחןה
 חאר חע י הי' 6רש, דאחהםמיטא
 דש למן פיס שזרפ

 לא בו שאין שיעור לתצי 6ריםחיים
 דשצרחדטש איסורא אבל חומהצ ה~אמיתה
 טוב* יום ה.תוספות וכתב אץבא*.מיהפפ

 דהא לי וקשיא : וכתב מירהחלמי,שהתפ
 בחנם לא דרבע שיזףר דתצי לם4דאף

 שטמגהיא
 במתנ" תני חתבה דעתי, לעניותדנראה

 חלקה %א תאמז*, באתד*וע""ו

 מאה להוך זית הצי שנפלל ביןהטהצנה
 שלם זית שנפלה או חילין, זיהוםחצי
 חולין מגמ' איתא והנה שלמים. זיתיםלק'
 דתרבא דזיתא פלגא *ההוא י ע084 צ*ח)דף
 רב בר מר פבר דבשרא בדיקהמשדנפל
 אמר יזיתא, פלבא בתלוין לעתנוריהאשי
 תזוהל לא לך אמינא לשפ אבוהליה

 יוחנן ר' אמר הא ועוד דרבנןבשיעורין
 רש*י. עיין ההורה*. מן אפור שיעורחצי
 לך* *דאמינא טעמא דחד 21 לפינמצא
 אחרינא, טעמא ד ו ע בעי אך מספיקאהצ
 שיעור חצי יוהנן ר' אמר הא .תיתייט
 י שפיר יובן והשתא התורה*, מןאסור
 מדרבנן אסור שיעור חצי אמרינן אידתדאי
 סתם להשמיעמ המתנ" מצלה היתהלא

 שיעור בחצי הלא כי תמפז', באחד*וזמלין
 *וגם בפירוש להגיד צריכה היתהאפשר
 לזליל אין כי לזלזל, אין שיעודבחצי

 הף לא הכי ובלע דרבנד.בשיזמרי'
 סתם מתני' שאמרה מאחד אולםידעינן,
 זןעי,  באי גם בפירוש שצ"ר"ו
 "ם* 6 "חחיה שאצו שמה , שםממ

 הף ש שחמה לאי חשאי השוה
 וממ וזם שיד 'זעק %קגישחקפ

 היטננ ודו*ק שהד. מאה להיות צריךית



קיא

 יגסימן

 יו*ד לחלקנספחים

 סימן יו*ד זהב, טורי דברי על פירוש)א(
 מאחי )"תעיבה א' ס"קר*ו

 ר4ריה כת*ר שהביא ומה 1 בד*ההבאון"(
 מדאמר עמה בשר רוב בלא אףלהטריף

 חררי, אמר י ע*ב כ' דף בחולין חסדארב
 נבלה. עמה, בשר וויב מפרקתנשברה
 מלק תניפ נמי אנן אף חסדא, רבאמר
 ואי הבליעה, אבית בגדים מטמאבסכין
 וזחיטתה היא זו מליקתה הויא טרפהאמרת
 אמרי נבלה, מידי לטהרה סכין להתהני
 מאי כלל, היא שחיטה דלאו משוםהתם
 מחליד שהוא מפני אמר הונא רבטעמא,
 1 רש*י פירש דורס. שהוא מפני חמררבא

 הצהשר מאחורי המפרקת שעל בשר,וויב
 פי על אף מיד ומטשפם נבלונ עמו,נפסקה
 חחחיטה היא ממש דמתה מפרכסת,שהיא
 נבלה. מידי לה מטהרה לא מכאןדלאחר
 והמ1וכל היא נבלה בסכין, קדשים עוףמלק,
 לבוש  שהוא בגדים מטמא טהור עוףנבלת
 הלא לכן שקודם בגדים הלא שבלעהבה1עזן
 לה ואין במעיו, ו1הוא אחר שלבשבגדים
 בליעה טומאת אלא לגמרי מגעטומאת

 כהגים בתורת לה ילפינן וכולה לבדה,1
 בשר ורוב מפרקת נשברה א8רת, ושרוכף.
 ח~א נבלה, הלא הוה בעל8א טדפה5צחז
 בשובר הוה מליקה דל14 כיון סכיןמליקת

 בסכין וחותבן לסימנין כשמגיעמפרקתו,
 לן וקיימא הטרפה את כשוחט זוהרי

 אינה ששחטה טריפה והרוטבבהעור
 שחיטתה, היא זו מליקתה וכף.מטמאה
 לה תהני לשחיטה. וכשר היה בסכיןדהא
 מידי לטהרה בסכין הסימן כשמולקסכין,
 לאו אמרת ואי קאמר היא י שם וכף.נבלה
 תהני שחיטתה היא זו מליקתה הראנבלה

 נבלה. מידי לטהרה סכיןלה
 מידי קשי' לא דמעיקרא אני אומר ,שם

 לפשוט רוצה חסדא רב כלומר,וכר.
 מפרקת שנשברה כזעירי, ברייתאמהאי
 י קשה הלא כן ואם נבלה, עמה בשרורוב
 מוסיף מאי ? אמרת* "ואי הלשון זהמה
 בפירוש הבריתא הלא 1 אברחתא חסדארב

 יוכל האיך נבלה בסכין שהמולקאמרה,
 אמרת "האי ההו*א לפי לומד חסדאדב
 סכין לי' תהני הויא טריפה היא נבילהלאו

 לא טריפה דגם כיון נבילה* מידילטהרה
 איך עמה, בשר ורוב המפרקת שבירתהוה
 סכין לי' תהני שלא הדעת עליעלה
 שאמרה והברייתא ? נבילה מידילטהרה
 כזעירא, כרחך על מוכח מזה נבילה,שהיא

 ? אמרת האי בלשון חסדא רב מוסיףומאי

 פנים כל שעל למימר, כשתמצא כן שאיןמה
 דרב מימרא מובן שפיר אז הוה,טריפה



 ל א ו םש ע 1מןע*ו דבריאלה
 אמר כלל הלא כי בך, היא עצהנהשדח

 שטשפלה כל י יהושע ר' משום "שבברבי
 חשם עקיבא, ר' % חעדה נבילהבשחיטתה

 מחבח לא דלעולם למימר, מציק הוהק
 הברייהא שאמרה וכמה כזעירש4בריידטש
 דמהחילת משןם כך טהשום הוא נבילהדהוה

 בסכין המליקה מעשה סוף עדהמליקה
 מאחר כן השם מתשב, השחיטהכמעשה

 נעשה עמה בשר תיב המפרקתשבשבירת
 כראוי השחיטה מעשה שוב היה לאטרישן
 חותך וכאשר בשחיטה לפם%ום"שב

 קאמר זה על לנבילוג זה ם?שבהסימנים
 דשבירת לומר, חץ-אפשר דזה חסדא,רב

 ממעשה איננה עמה בשר ורובהמ8רקת
 צריך היה לא זה מצד כן ואםהשחיטה
 הווג טדפה אפרת *אי חה נב"מ2להךות
 סבין ש תהני שחיטתה, היא זומליקתה
 ת 1 פ ר ט ה כי נבילה*, מידילטהרה
 לא עמצ4 בשר ורוב המ8רקתבשבירת
 ה 1 ה ד ומואמריק בשאיסה לפס%בת12ב
 הוה דהטרפות כזעירא מוכח מיהנבילוג
 ל5ע בשר ורוב המ8רקת שבירתמצד
 המפרקת שבשבירת לאשמעיע אתא זה%א
 לפי הם4 הטפרות אפנם טריפיע הוהלהוד
 שבירת משום י ם ה י ת ש משוםההרא

 ת28א עמה, בשר ורוב ומשוםהמפרקת

 פפ% הוה שתה נטעה . שלאלאשמעיח
בשהיטונ

 לטש" פ5ישא שחינא שתש כיון ,בא*ד
 ידע דלח הפדא לרב נב%המיזץ

 דמשמ התירוץ י בלומר החצ2 דמשנישינה"
 היא שחיטה דלש משום התם עאמריהתם,
 שוצא 5פני אמר וצבא רב טעמש4 5איכלל,

 דדרפ*. שהצש משצי אמר רבאשליד
 דאץרובין פ-ק התהד ב2צם כת*ר*ומ*ש
 איהא שם שדרה*. בטן בד-ה ד()דף
 12חפרו ההגולגולת האהררה דתנןבגמ',
 אומרים שמשר בית בשדריג חסרוןוכמה
 חחיה אומרים ה% ובית ח%יח?שתי
 כמלא אומרים וצמאר בית ובגולגולת,אחת.
 מן שינטל כדי אומרים הלל וביתאקדח
 שפת% אמר קעדה רב ואמר וימות,ההי
 השדרה י רש*י אידש טריש2 לעניןהע

 תע בפת איי טופאת פהתצהלג%ת"
 שדרה מתורת הזצא בשדרה חסרוןכמה
 מטפא שחמפ כשעודה עצם כשארותיוק
 אהח ע*ח4 ף דף בסתא נקמיץב1שיל
 במצע מפמא כשעורה עצם שםדאמר
 י רשש פידש בחיל, מטמא תרםובמושא
 שיהא עד וה כשיעור ב1יהל, מט5נהשים
 מנץן רוב ש שלמה גולגולת ששדרה

 כטן בד-ה התום' וכתבו אדם4חיברי
 )יף טרישת 21אאע הש*ת ומלג%העוצדרה
 שפעו2עא חשב בסנ*ר השיכש דפריךמץב(

 פריך לא השמאר בשדרה חסרון הרוהסמ*ך
 5למלת יוצחרה לופר ה"ש מגוג%חענמי

 טצה של ושקרום דסוף כמשום זיינודטר"שה
 שודה אבל טייפהג י-ת בכ% חש*לקשמק
 דא5מלו לישסק ההום דסוף משים הוילא

 בפפיקת טריפות דל"ס1 משרעעתלמטה
 א"דייהחופ

 ונם וכון, לדבריע מבצררת *הראתה יד*ה
 5צשיצש5 לא דהתם המםק~אלפי

 דתצא 1 ע*01 מ*ב. מילין כלומר,השי*.
 וצין הבשכלת אאוה בין "שמע1ל רבייני
 אילו יש0 )דהצש5 האכל ש אשדההיח



שמואל ע משויץ דבריחלה
 מפיני למשוה שבשמרו טריפהש ש"9רהשמונה
 שמעתחא ושב במג*ר ודפניב4נ ? ליכא1ה1

 בי*ח נכללין דכהיע בג8רשג שםומסיק
 שם נב% ש זה 8ל8 כן חשםטרישות,

 המסקמנ לפיאף
 להלכה הנ*ל הם9ן 4שתי כעת י5הבד*ה

 המפרקת בנשברה כלל טרי5ותדאין
 פרק ערתא מגמדא רש%יה ויש ק%ם,הי1ט
 )דףהשוהט

 כ*ה"
 )אהא שם וכו' דאמריע

 פבתם בן טמזק ר' משום טשדה רבדאמר
 *וששך* וצאםר  ההורה מן לע%ך עורטהאין

 ת*ש ע*ב( כ*ז דף סגי, בעלמאבשפיכה
 הבל"צה אבית בנדים מטמא 5סכיןמלק
 התורה % לעוף שאיטה אין אמדתהר
 וייא ומפרקת שדרה לי תבר דכי שימ%
 מקץ לנפח*ה סכין לה חוצי טריפהלה

 קז,נים עוף מלק י רזן*י הררשנבילה,
 י בצ5ורן אלח מליקה דאין נבילונבסכין
 בלא ומ5רקת שדדה תבר( )דכי נמיבהי
 ד1יא כ-א( )דף בפ*ק כדאמרן בשדרוב

 היחב מליקה ל94 דמכדן פה9וםטר"שה
 דכן השדרה*, חוט פירושו שדרה *הךשם

 ס*ה( )דף בזבחיפ בהדיא רש*יפירש
 וה%ף חם8ת פולקין כיצד חשתניאשם4
 עד בשד רוב בלא ומפרקת שדדההותך
 1 רש*י הירש לקיה. ש לוושטששציע

 עצם מ5רקת, השדדה. חוטשדדזש
ה8שר.

 להקל, לי נהשה מע .ונדולהה*ד
 בפרק התש' כתבו דהא כשרונ קיםאשט ימי בשר חיב ה8פרקתבושברה דא8"י

 איתא שם י %יהשב בד*ה ל*2( )דףחשוהט
 סשום "שבג ר* אסר נלל 4 אשןנ"נשוצ

,ר ש  % 
 שש נשחיטוש שנש"

 לה גרם אחר ודבר כראף ששחיטהאכל
 4 ורמימע עקיבא. ר' לו והודה טרשהלישסל

 ופטיקת הישט נקיבת בבוומה טרפותאלו
 אלמא התשט, נקיבת ר17*י, )פירשהגרגרת
 ר' בו דאזר וכיון נבלה, וץ"9 היאטרפה
 ומסיק מני(, טרפות דאלו ההיאעקיבא
 קתני אסוועת אלו רבא, אמר אלא 1שם
 %השב טרפהנ מהן ויש נבלות מוץויש
 גיסטדא עשאה חזקיה דאמר דחא",מו
 דלא נבלה קתני כי ותירץ, ובוןנבלה
 קתני, לא ח%ם דמטמא נבלה מח"ם,מטמא
 %יחשב בד*ה התוס' הקשו זה על כןעל

צר.
 קלע סימן דעה, ייו יוסף, בבית)ב(

 הצדי נאממת האמין 4כתב
 כן גם כתב תע קט*ו בשורש מהרי*קכ*כ

 דנכרי ט', סימן י*ח, כלל בתשובההרא*ש
 כובד על לומר מפמן אימ תומו לפימסיח

 הריב*ש כתב וגע חודש.  י*ב5צפיממי
 קט*ז סימן והר*ן תל*ד. סימןבתעפבה
 הומו לפי מסיח נכרי אם עהבשלת מה 1כתב
 חמף. 2%ם סתם כבע דרבנן באיסוריןנאמן

 ממהרי*ק, רשריה דהביא בעימ,ותמ"שה
 שם, במהרי*ק ע"נתי תצי קט*ו,שירש
 לעכו*ם בשמין אם לעניע השאלהחשם
 יכזבו אהעד בהר בענ%ן תוש, לפימסיח
 ויבש יחרב ובתר הגשמים בהעצרמימיו
 ושו,שו שעקרו תומם לפי העידווהברים
 להם, להאמין "1 אם גשמים שלמחרזץ"ת
 חום י חם2ב להם. להאמין שחין אאגחא"ם
 הטבילה בשעת שמא ימיחש איכא חכ84כן
 מ8קום השני הקטן הגהר רשאש חשפקסבר



 ל א 1 מש יג סימןיו*ד דבריחלהקיד
 בפתרחיבורו

 גד~
 מעין דין לף לית והו

 דפשיטא בוחילהלטהר
 דפס~

 דוחילה
 כדדדשיט א, ת י י ר 1 א ד מ י ו הבנוטפין
 דמעין וגר בור מעין, מאך כהניםבחורת
 וכיון כר בחהשבורן והמקוה בזוהליןמטהר
 פשיטא דאידייתא, בנוטפין עחילהדפסא
 וגם שם. עיין וכף, בספק להחמירדיש
 דסובר מהרי*ק דבריהובאן

 דפס~
 זחילה

 ר-א סימן ר"ש בב*ח דאור"תאמטטפין
 ת*ה דגם והביא בנהרות, וטבילהבד*ה
 יופף, בית ומבישי הבי סובר רנ*דסימן

 תע הכי. ס*ל הפופקים דכל ליומשמע
 בשם ב*י וצ"ן ב' בסעיף הרמ*חפסק

 א*כ מה רנ*ד. ות*ה קט*ו שורשמהרי*ק
 ממהרי*ק ראייה יוסף ד*בית שהביאוה

 הרי בדרבנן, נאמן איט תומו לפידמסיח
 דאורהתא לענ"ן רק וה כתבהמהרי*ק
 ודו"ק. דרבנן, בענייןהיא
 דאף דמחדש, ד, ס*ק בשמלה, יעו"אמנם

 דאורייתא זוחלין דעיקר פיעל
 אבל עצמן, בפני בשהן דוקאדיהש

 מדרבנן רק הוי לא הנהר עםכשמתערבים
 הנהרות דכל משום בבכורות, התוס'כמ*ש

 מעירוב ביותר הגדזל הים חלמחוברין
 הביא דלכן לומר יכ~ים ווהיטמקתאות,
 לפי מסיח לענ"ן ממהרי*ק ראייההב*י
 נהר, לענהן מירי דשם כיון בדרבנן,תומו
 ס*ל לא ע"כ גופ" המהרי*ק הלאאמנם

 ובין סתם זוהלין בין לתלק דישהגי
 קט*ו בשודש שם הלא כי נהר, גביזוחלין
 פהר גבי בפירושהביא

 דפס~
 בשתילה

 שם גם וכחשכיח מדשריתא הףדטטפין
 הזוג לחילוק נאית לא שהמהרי*קבשמלה

 רחריה יוסף הבית הביא ומה הסברוצריך
 וצ*ע. הנ*ל.מהמהרי*ק

 משנה קך*ג דף הבשר, כל ר*פ חולין,)ג(
 שמר עקיבא רבי וכףבשד

 וכה שם8מר התורה מן אינם ועיחיה
 תאכלו לא בשמר אומר דגל~לי יופירבי
 שאסור את וגו' תבשל לא תאמר נבלהכל

 נבלה סהשום שאם4ר ע"ף ובד נבלהמשום
 יצא אמו, בהלב לומר תלמוד וכדיכול
 קט*ז דף ובגמרא אם. חלב לו שאיןעוף

 הגלילי יופי רבי בין איכא מאיע"א~
 איבעית וכה, בימעי איכא עקיבאלרבי
 סבר עקיבא ר' בינ"יצ איכא עוףאימא
 מדרבנן הא התורה מן איט ועוףחיה

 אפילו עוף סבר הגלילי יוסי ורביאסירי,
 וכד. אסור לא נמימדרבט

 לר*ע למה טעם למצחש לחק~ר "שרהנה,
 יוסי לרבי ~מה מדרבנן,אסור

 בשר לאסוד ענ"ן חכמים מצשט לאהגלילי
 בהקדם דעתי לעניות ונראה בהלב.עוף

 ק5ףי דף חולין התופ'דברי
 ד"ה ע-ב,

 מאורלינש הר*י הקשה יוכטץ, הכרםכלאי
 תאמר מכללן הותרו לא שכן לכולהומה

 בהמה אצל מכ"ו שהותר בחלבבבשר
 דאמר ושבא טמאה בהמה וחלנטמאה
 מכללו הותר קר1, וה דאין 1י*ל,יל
 אפילו דסהשמע תלב כל דכתיב חלב,דדוקא
 הותר חשיב וה דהיה שרא והדרדחיה
 כל, כתוב לח בהלב בנמשר אבלמכללה

ש*ל.
 נאמר הגלילי יוסי רבי דרשת לפיוהנה

 לא ונאמר נבילה ל כ תאכלולא
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 תקפ~ח, סימן חיים ואורח קי"ח סימןדעה בחלב עוף בשר נאסר וה לפי וגף,תבשל
 חכמים בידי כה אין להיתר שמפורששדבר 1. מ א חלב מכח הותר כך עאהר רק כןגם

 יוסי לר' למה זה לפי יתיישבלאסור, שאין מה בתוס', ווהובא חלב* ל"כלודומה
 עוף בשר לאסור חכמים יכלו לאהגלילי וגו'. תבשל לא מג' שדרש עקיבא לרביכן

 ודו*ק.בחלב. ביורה זהב הטורי שחידץם מה לפיוהנה



 י*דסימן

 וממכו מקח ע*ירבית

 יע*א קה"ד לפק*ק תש*נ קרח וב*ה
 משמעת סחורה קבה עיאובןשאלה

 שלח ששמעק דדוינוכהקפה
 קאמיטיזן, בתורת לרשבןסחודות
 על היתה הסחורות אחריות כלדדיהצ
 ח"שב בהקפה לו שנתן ומחמתרזמבן
 משום בזה אין האם ביוקר, מחידןלו

 1 ריביתחיסור

 דעה, ביודה מבשר זה דנר הנהתשובה

 שער לו שיש דבדבר א, קעג,ס"
 היוע, שער לו שזרן בדבר אבל אסוד,ידוע

 שלא ובלבד מותר בו וכיוצז4 טליתכמן
 הוי מיד לי תתן אם י בפירוש לויאמר
 מבואר שם אמנם הזול. בשער לךהוא

 רק הוש זה דהיתר שאומר מי דישבמחבר,

 עד הרבה מעלהו אם אבל מעט,במעלהו
 הוא המעות המתנת בשביל לכל,שניכר

 בדרכי ועי' חשסור. כמפרש ליה הוהמעהע'
 יעקב* ו"שזזנות בשם שם יח, אותתושובה,

 ומשהו דשעור ~מר, שרוצה קא,ס"
 בשם שם והביא אונחה שעור הואהרבה*,

 מהרלב*ח תשף בשם שכן דעה*,*ששיי
 הף ב-ו ה שהה דכשסיכר ה0מ*ג,בשם

 הוי מזה יותר וכשמאיף מעט**מע~ע
 ורהש* ,מקור בספר כ' הע הרבה*..מעלהו

 הטור, בהבתות הגדולה* ב*כנ0ת ה:ןלדיבש

 שם הביא חמד פהרמ*נ בשם יג,אות
 סי' מהרדא*ב, תשף בשם הגדולהבכשת
 עד ממון להוציא דינין בתי שמבהגהה

 גם היתר שמנהג דמה תף, שיתאחמשה
 עלי רע תרי חד על השפילו יותרבמעלהו
 שם. ע" מממ, ירחק נפשו ושומרהמעשה
 הסחתזת על אהריות הקונה כשמקבלרהנה

 זה ודבר השסוד כהלתאה הףאז
 כשאחריות טה סע" שם, דעה ביורהמבואר
 כהלוהשה. ליה הוי הלוקח עלהסחודה
 לפ.ק(. תש*ג חוקת א : נכתב ולהלן)מכאן
 יורה חלק מהרוש*ג, בשיהש רשרתישוב
 דבקבלת והעיקר, בד*ה ע*ה, סימןדעה

 הף לא אונסין אחריות אפילואחריות
 אהריות גם עליו יקבל אם אלאכליה,

 שם. עןץ וזדמגי"קרא
 שטץ8ה דל, המןן על דבתי תמוהאמנם

 זה כתב דיבית עלעמיןמדבריו,
 קע*ו, סימן דעה ביורה בהדיא מבהשרחשלא

 משתה שנסין אחריות דאפילו ג',סעיף
 של סיר גבי דשדי והשו לה~שששליה

 ווהשאר מה ו~אפ"1 משום הצאבהחנת
 בבבא חמי שכר. מטל זה ובעד קצתנפשע
 מעות, ד*ה בתוס' ע*א, ע' דףמציש4
 מאישףל בה" ווין זה דין מקורדמתום
 שם, תשובש בדרכי שבא ו, ס*ק או,סימן
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 מחלק, שם הן.ס*ק
 פתת % שחרן דסמי

 אין ששין אחדיות אייו מקבלא8ילו
 אסור פחת בו שיש בדבר אמנםאוסור.
 ד קטן ובסעיף שנסין. באהריותא8ילו
 לדבר סחורות שם מדמי אמנם מאריך,שם
 להתהסר הסחורה שידך פהת, בוש"1

 וכדומה. תטצוד ידים מישמחםעלייוץ
 שזם אין פחת בו שאין דבדבדוכתב,
 להשכירו אטור שיהיה הון*ס מירשיקה

 שם. עיין אחריות. עליו קיבלכשהשוכר
 מהרש*ג הגאון דברי כן גם יתי"1בוובזה
 פחת. בהם שאין בכלים דבריו ניקוםאם



קיט

 העזראבן
 אסימן

 בטעות א"א שנשא לאישהיתר

 תרצ"ח אב מנחם י"ב ואתחנן, 1ב"ונ

1ל"" 1 פ ש  
 ידיר לכביד טלה טוב וכלשלום

 הגאון הרב ניטינפשוי,
 צו"ק בנש"ק, ומגד~, מעוזהגד~,
 בלום נחום משה מו"הכקש"ת
 בישראל ואם דעיר רבא דיינאנ"י,
 יע"א. המע8ירה גרוטהחשררייןק"ק
 רבה, באהבה הטוב שלומך דר"1תאהר

 אחד, בעניין בשאלתי בזההנני

 בו דעתך וצות להחעעני טובך נאשיהי'
 הגדדלים הגשניס הרבנים כבודודעת

 דינא בבי עמך אתך היח1ביםהצדיקים
 : והוא - שלים"ארבא

 מיכל יחיאל בשמו: מפה אהדא"ם
 לאשה לו לקח הכהןשטיינבערגער

 ח1הה טשענגער מק*ק בערגעד ?ירלאת
 דם8שה כי טעברר, השחר-כך רב זמןעמה
 להאיש שנישאה בשעה בערגער?ירל
 היתה לא עוד שכןינבערגער, מיכליההחל

 אחד איש הראשוה מבילה8צצדן1ת
 בתוד במדינה פה היה אה1רמשפקדאימה
 כי פעדעד, אברהם בשמושבוי-מלחמה

 בא ועתה פדעג לא ועקבותיו אותהעזב
 ומבקש, שטוינבערגער מיכל יההאלהא"1

 כי באמרו, אחרת אשה ל"1א לושיתירו
 כלל. אה1תו אינה הלא שנויא צירלהאשה
 בחוי לאיש להנויא יכולה היתה איככהכי

 היה בוודאי שלו ההו1ערה לפי כיבעלה,
 חי. עדיין אז הראשוןבעלה

 שבשעה בבירור, יודעים הייע אםוהנה
 מיכל יחיאל האיששנשאה
 ן י י ד ע הר4ושון הבעל היהשטיינבערגער

 של הקידושין היו שלא בהדאי אז ם, י יק
 העזר באבן וכמבואר בה תופסיןהשני
 סימן העזר, באבן וכן א', סעיף י*ז,סימן
 מ*ו, בסימן מזה יותר ועוד ון. סעיףמ*ד,

 שוהיא קול עליה שיצא אפילו ה'.סעיף
 בפנינו וקידשה אחר ובא לפלונימקודשת

 ברורה, בראיה ברורים עדים באו אם-
 השני קידח1י אין לראשון, מקודשתשהיא

כלום.
 אם יודעים אנו אין הלא טע,אמנם

 היה השניה בפעם שנישאהבשעה
 מפורשת משנה כי ואם קיים. הר14שוןהבעל
 גט והמביא : זר כ*ח, דף בניטין,היא

 בחזקת לה נותן - חולה או זקןחהביהו
 לא מת דן1מא טה1ום והיינו קיים*.שהבא
 סימן העזר באבן להלכה פסקו הבןאמרינן.
 שם שהביא פי על השף ס"ח. סעיףקמ*א,
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 בזקן דאמריק דהא ששפמר מי ~ישתת

 מגבף )וזעא שמונים* ט2ן בשית דוקא-
 ליכ4ג בידאי שמתים בן עד אמנםשם(,
 השם אמרינן. לא מת דשמא דשליגט4ש
 בתדאי הראשון שמ2על ג*כ, נימא -כן

 השני. שקיוקשה בשעה קתםהיה
 דהנה בפשטא, לומר אי-אפשר זהדבר

 תניטב ביהודה טזע בשו*תמבוחד
 הבשץ בתשובת קמ*ז, סימן השר,אבן
 באהד בשושלה, ז*ל, לניא מהר*ש ברי'מר

 שברהה שנים שבע וזה שנשתטיתששושתו
 ובשבד מביתו יצ4הה טירוף-דעתהמתוך
 יצהשתה ומיום לה, היה מה נודע ולאזכרה
 ממנה לשסוע ביזץ עלתה המא עליההקר
 אלא זה הוה לא אך שמתה, שמעאלא
 שנים שבע וזה בתברר, "מש בעלמאקךל
 ומבקש 4השה בלא גלמוד יחשב הבלאשר
 אתרת. אשה ל"שא ושערי-היתר לולפתוה
 דבריה בהפשך הנ*ל הבשץ שםהץידש
 1', סיסו תניבש" ביהדרה בנודע סהע*כעל

 הישת- אשה לתאי דייה דשש4 שם,בופ4יתו
 שאם אהרת, הזקה יש זה נגד -ארים
 בששר לבעלה הוזרת היתה - היההיתה
 אלא ביניהם, וטריבות קטטמת היולא

 ודעבון דוהק מפני בעלה מביתשיצאה
 שנתעכבה הימר בעלה. ברשותרצאה
 שתתעלם שכיה, לא אננם הנה -באונס
 אשת להתיר אפילו חשרי הרב~נשנים
 וכו'. הפבישט כתב דשפריתא עפיאאיש,
 שפנה אשת-א"ש להתיר ראיתי שלאוא8
 פנים כל "צל ונף. עי*ש לבדו זה היתרעל
 של הזקתקדים שנגד ווקול, ספקהוש

 הוצותה סאךם נשמע שהיה הזקוש ישהששה

 לבית- ההדת שהיתה וגם נתעכבהאם
בעלש

 אם בבירור סוע ש דיק ננידוןרהנה
 קטטה מהמת אשתו את הבעלעוב

 בתולים, לה מצא לא הנשמע כפי אך לא.ש
 "ש חשפיר עזבה קטסה מהמת בוודאיהמ

 הוקת- וצצד הזקת-והים. לרגעל שיש~מר,
 היה שאם דאזקה, ליבא הבעל שלהיים
 קטטה מהמת כי לביתו, התר היההי

 שם ה8בי*ט בדברי נדיק השםעזמש
 טדע ה" ניצל שהמצד איתא *ד84שאיתא

 )אשד לביתו מחזרה כלל כתב המשמקוסן4
 קטטה מהמת הלך בין להלק יש בזהרק
 י כצצב ד*ל לנדא ר"ש דססןן וגם ל04.או

 הזקה יש דשושה אול והקת-זיים*ושבגד

 שהיתה ונם הופותה סה4ם סשסעשה"
 שצי כן גם בתב הדי לבית-בטיה*.ההרת
 דבריו, מתוך נשמע מקום מכלדברים.
 ללמר, שפך לא ביניהם קטטה היתהשאם
 סהשום הסבוענ השפשר טהךספ:. סיעקשהיה
 יתדע שלא סהשהדלת היתה בוודאיש84
 ממם להיפרד רצונה כי הי4נ היכןלו

 ונשמע מסתבר וזה עוד. יזכרה "יאלבמרי
 אפשר וגם ז*ל. המין של לשוטמשטירות
 לביסג ביט קטטה היתה דאםלהסביר,

 הוקה-הר"ם .נגד יש או שנם פי עלאף
 ניצל שיצש8בד איתא *דאם ההזקהשלא
 נא,ןב לש וה מה4ם פכל סהךסצ* סועהיה
 דפקא הוח הזקתיהרים כי הוושל, ספקשוב

 היה *שאם הופקה כן ש4רן מהאלימרמג
 להזשו לקה ההשיב לש סהךטן* טדע היההי

 ה"שה שסשם ההזק14 רק כך כלאלימוטם
 לביחצנ ההדת היתהסיים
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 בנידון כי לכאורה, לומר אהיוהיה
 הסוברים שיטות לפי ייתי, שדידו

 אימ הגולה מאור גרשום רבינושארם
 אבן סופר, חת*ם )עי' דרבנן חיסוראלא
 שהיתה מי בוודאי כן ואם ג'4 סימןהעזר,
 בחוים, עוד היא אם יזדע ואימ אשהלו

 גרשום דרבימ לאיסור איתחזיקלגביה
 איתחזיק לא כאן אמנם הנולה,מאור

 בשעה כי אהד, לרגע אפילואיסורא
 ואק אשת-איש ספק היתה כברשנישאה
 דלא היכא להקל דרבנן ספיקא לןיימא
 בש*ך מבואר כי ואם איסורא.איתחא
 ל*ו, אות ס*ג, ק*י, סימן דעה(,)יורה

 ספיקא ספק שום לבדוון עכשיו לנו*שאין
 באלו לא אם מילתא, ~מווז 14לולהש

 או מטהן להן הדומה או למעלהשנתבארו
 וכצ'. הכי* בלשי להתיר צדדיןש"צ

 הוסיף בקצרה* ספיקא ספק דיניוב.כללי
 ספק שום לבדות עבשיו לנו שאין יוזצמד
 דבר ללמוד להקל, דדבנן ספק אצספיקא
 וכו', המפודשים אותן לא אם דברמתוך

 וגם להתיר.. צדדים זה בלא שישצ
 ס*ט, סיש הכסף4 ב.נקודות זה דברהביא

 שם. עיין יו*ד,סעיף
 עוד ש"צ לומר, רצוני כ4ע הריאמנם

 פי על אף 1 והם להתירצדדים
 שתה עזב קטטה שמחמת נתבררשלא
 גדולה, תצמדנא לדבר רגלים ישהבעל,
 לא הנשמע כפי כי ברח, קטטהשמחמה
 ומיד שתיכף וייוע, - בת"ים להמצא
 זה על מתיח תה ברח. החתונהאחר
 ברח. שנטמאה שמשום השמועה,שאמת
 שהרי בזה, סגי דלא נימא אי אףואמנם

 בלבד השערה אלא זו אין מקוםמכל
 סימן העזר, אבן שמואל4, ב"ביתומבואר

 אות יצחק*, ב4פחד )מובא י*א,ד'
 בתרייהו( אעלינן לא באסוריןסצמדמת*
 שמדנא4. בתר אילינן לא איסור*דלערין

 שאם ההזקה לדמצש שאפילו ממא, אםוגם
 די אימ לביתו חוזר היה בוחהאי חיהיה
 והוא להתיר, אחד טעם עוד "צ הלאבזה,
 העזר, אבן תשובה*, ב"פתחי דמבוארמשום
 וחמדת תשובת בשם כ*ב, אות 4ף,סימן

 בחזקת דהויא דנהיכא ד, סימןשלמה*,
 בזה לו, הראויה אוצה בכלל דאינהזונה

 הגולה*. מאור גרשום רבימ גזר לאוודאי
 אשה היא בוודאי זו אשה והנה שם.עיין

 לדור לו אסור דהא לו, ראויהשאינה
 לפי כן הזם אשת-איש, ספק שהיאעמה,
 לישא לו מותר שלמה" "חמדת בעלדעת
 סופר שהחת*ם אמת, )והן אחרת.4הצה
 דאפילו כתב, ג', סימן העזר, אבןבח'

 חשה ליקוא להתיר נהיגי לא גוונאבכהאי
 כתב הלא אמנם רבנים, מאה בלאאחרת
 מחור גרשום רבינו דתקנת בהדיאשם

 אמנם נשים, שתי ליוצא שלא היתונהגולה
 ליוצא יכול רבנים מאה של שבזהתרהתצה
 חומרתה זו קהיא וממילח אשתו עלאוצה

 דזורייתא מצוה ~בר *אפילו כיותקנה,
 לפני דבריו להציע יכול דהרי הקיללא
 סופר, חת*ם של טעמו זהו הדור*.חכמי

 קשה הרי דידן, בנידון כן ואם 2צ2שרין
 שיאמרו משום רבנים, מאה היתרלבקש
 הראשון שהבעל במילתא רבנן קסובוהשר
 היתר לבקש למה הכי בלאו כי מת,כבר
 אריכות ואחר השני לבעל רבניםמאה
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 שקטח הצשה על יאמרו השני זה שלימיו
 פי על השף לעלמא. הש"שתראית עצמהאת

 שבההיתר באופן חנהשר כי למידחי,דא"בא
 כי כתוב, יהיה כן גם דבנים מאהשל
 כרלי לאן אמנם לו, מקודשת ספק רקהיא
 נשמע יהיה חק% אלא גמירש4 דיניעלמא
 דבר כי רבנים, מאה בהיתר אשהשנשא
 ידעו. לא אוע בחיזה ל"ע חית קלאזה
 מאה היתר בלא אשה כש"שא כן וואיןמה

 היא הראשונה ששהיתו מטעם רקרבנים,
 דבר איש, אהטת ספק מכזח עליוחסורה
 קמו יאמרו המא כך כל ק% לו איןזה

 סופר שהחת*ם )השפוטר במילחש4רבנן
 היתר שצריך כתב לא כן גם טונאבכהאי

 רבנים(.מאה
 לה"2ר צדדים עוד איכא פנים כלעל

 נוכל שפיר גהנא ובכהאי הכי,בלאו
 דלא היכא לקלא* דרבנן וספיקאלומר

 וי"ן הנ*ל כל ואולם איסורז4איתחזק
 השני לבעל להתיר כדי לצרףצריכים
 היתה לא ץ אושה אם אטזרת אהטהל"שא
 ררצה האשה כאן אמנם גט, לקבלרוצה
 זה שפן איכא ט תם ממם גטא%

 היה אילו והלא בגט-פטורין.שיגרשנה

 בשעה בידאי קיים הראשון בעלהאפ"י
 בהדאי א אשד מהעעי, קידחטיןשקיבלה
 צריכה אז גם כלום, השני בקידחטיאין

 טהצניהם.גט
 *שת% בשו*ת היטב מבהר אודבר

 י, חלק קמש4 מהדוראומשיב.,
 באשת-א"ש במעשה וום שכתב ק*י,סימן

 ואחר4 מבעלה גירחטין בלא לאתרשנ"טאה

 - ממנו ויללה הראה4ת לבעלה הזרהכך

 משפםמה
 הו~
 שקידהה אף י וצ ?

 צריבה ה"2ה מקום מכל חלו, לאהשני
 לה שהיה הילד אמנם וכר, מוהטניגט

 שנ"שאה אחר הראשון מבעלהאחד-כך
 העור, אנן בהטה"2ןיערוך, הנה -לשני
 שהלך והאשה י מטשר ט*ז, סעיף ד',סימן
 בעלה הורי ומצאת הים למדינתבעלה
 חשם וכו', נמור ממזר מהשני הולדקים,

 שגרשה קודם עליה ובא חזרהרשהצון
 מלשע מדדבנד. ממזר הוא וילדונהשני
 הוא השני גירושה שלש דכל מבחשר,הזה
 בש*ס כמבואר והטעם וכר. מדרבנןממזר
 מרישון בשלמא , ע*ב פ*ח דףיבמות
 בעלמא זטת אמאי, משני אלא גט,תבעי
 יאמרו שמא גזירה 1 הוגא רב אמר 1הוח
 אשת-איש ונמצאת זה תשוא זהגיר,ט
 המף כתב הרא*ש אבל גם. בלאיוצשה

 8כל במזיד הנשארן כשהיו גם זה%פי
 זה ונשא זה גירש יאמרו שמא חשומקום
 גירש שלא דכל ברור זה פנים כל עלוכר,
 שעשאת לאתר שנ%ד מהראשון הילדהשני,
 משניהם. גם "צריכה מדרבנן ממזרלשני
 *שחשל בשויאן כן וכמו באריכה2. שםיעץן

 רששע, חלק תליתאה, מהדוראומשיב*,
 לשני שנ"טאה אשה בעמין רמ*ב,סי8ן

 יוצוין וטש4 סתה גט ששדיכה בתב,אנשים,
 מ*ב, סי8ן מהרלב*ת, בתשובת ועיץשם.

 ז", סיטן שמת%ע, ב*בית כן גםמובא

 דל סימו שום טהשפש חטתושן כ*גסעיף
 שט5 בטח2דורח וטהייב* והקשהשל יא.סעףף

 באצן יעיץ הע מביאם. הנ*לבתשחמה
 משפש מ9שן נץ, סעיף י*ג סיעהעזר,
 הע מתהפףה, % שה%ק קיע4ס*ק



קחג ל א ו מש א שמן1א דברילה
 תע קס"ה. ס*ק שם שמם4" ב*ביתיעוין
 כתב ט', סימן א', חלק מהרש*ם,בשו*ת

 ומזה. מזה גט שצריבה ג*כבפשיטות
 היו לא אשלו מ השיתי, ממהיואמנם

 גם צריבה אם במזידהנ"שואין
 עע - משניהם בהפרשה די שמשניהם
 ב*פתחי ישין הקדמתים. פלוגתתכבר

 ע4שילו קס*ב, סעיף י*ז, סימןתשובה4
 דפליג מאן לית או אשר בטעות,בנישאת
 שיש הרדב*ז, בשם הביא ומזה, מזהדתצא
 להיות רוצים עאקם שבזמן שהורהמי

 להיציא כופין ואין שתם מניזזיםמופרשים,
 גט שצריכה וסובר, חולק והרדכ*זגט.

 העזר, אבן על ש*י*  ב*ערך ויעויןמהטניהם.
 הרדב*ז, על עת1קשה נ*ו, סעיף י*ז,סימן

 דיוציא ההולץ פרק מר"ש ראיהשהביא
 וכתב בהפרעעב סגי המא משמעבגט

 לתצא, יוציא לדמות שאין ש*י*,ה*ערך
 רשייה והגיא באשה, המש תלף בבעלדגט
 תצא 1 מדתק גט בלא אף משמעדתצא
 עכצ*ל ומזה, מזה גט וצריבה ומזהמזה
 14צ*ל טה1מע בגט ד4םם דאסורוע רקדתצא
 מדפירש גם ומזה, מזה גס וצריכהעוד
 לאתר להמ1א תרצה אם גט דצריכהרש*י
 די לאתר להנשא רוצה אונה דאםמשמע

 להביא ש"ש נראה דעתי ולקגעתבה5רשןב
 דוקף4 גט שצרקכה הרדב*ז לדעתראיה
 החולץ, פרק ריש ביבמחן מדאסוינןחעא
 חברו וכונקת מעוברת גבי ע*ב, לץדף

 %דברי י רב(ש אמר יוצסף נשא*חשם
 י יסרא מר אמר בגט. יחמאהחכמים
 י5ר"ש. קתני יא יוציא דקתני מו,דיקח
 מתךח איט א יוצי לשחז דנם שכתפשה

 מדלא הו(פ הדיוק אלא בגט דמשמעלומר
 מדקתני כאן גם כן ואם ש, י ר פ יקתני
 מזה "תפרחש קתני %א ומזה* מזה*תצא
 הרדב*ז דברי וצדקו גס. משמעומזה*
 בעל של קושיתו קשה עדיין אמנםי"3
 לומר למתנו' לי' למה , ז*ל ש*י**עדך
 וצריכה וננזה מזה תצא הדבריםולכפול
 אששר החיך לכאירה אמנם 1 ומזה מזהגט

 בלא משמע ומקת* מזה ש*תצא כלל,לומר
 יאמרו שלא הטעם, אמרינן בגמ' הלאגט,
 אשת-א"1 נמצאת 81 ונשא וה ש ר יג

 איסורא דעבדה בהיום או גט, בלאיתמ4ה
 בגט. דמיירי מחכת פנים כל עלקנסוה,

 רק מפרשת הגמרא כי מידי, קשה לאזה
 ומזה4 מזה גט *וצריבה במתנ" דו1בןמה

 המובא ומוה* מזה *תצא הר"1אהמש
 ח"1 אה1ת יאמרו שמא גזירהברדב*ז
 פעם כשתנשא  שייך וה גט, בלאיוצ4ות

 ולרדב*ז גט. בלא שיונ4ת יאמרושל"שית,
 שהיא שכשיראו סבור ווהוא להסביר,יש

 אשת-איש כן גם יאמרו גבר, בלאיתבה
 הרדב"ז סובר כן ועל גט, בלאיוומ4ה

 ואפילו גט שצריבה משמע דתצאודעימיה,
 לפי אכן לאהר. להנשא תרצה לאאם

 הלשון. כפילות קשה עדייןדוידב*ז
 דגבי *"1ב, דיש דעתי לעניותיגי(שה

 בגמרא חברו ומיאתמעוברת
 יוציא חכמים דסוברים ל*ו, דףיבבית,
 הרשב*(4 פי' יכמס. לכטס זמםולשיגיע

 סימן העזר, אנן מאיר*, ב*ביתשבא
 דההפרשה משום בגט דרבנן דטעמייהוי*ג,
 יברא מקום דמכל דוי"שינן תקטגאינה
 דטעמייהו למימר דבעי למאן אפילועליה,



 ל א ו מש א סימן8"ה דבריאלהקכד
 בגמ' מבואר והנה שם. עיין קנס.משום
שני לו "סוסרין גבי ע*ש ד דףסוסה,
שכן בנדה, אמרת "אם : חכמים*תלמידי
 לה שאין בסוטה תאמר היתר, להיש

 לה יש "שכן י רש*י ופירש וכו'.היתר"
 חשקצ יצרו אין לפיכך לכשתטהרהיתר,

 היתר, לה שאין י זמן לאחר הואשמובטח
 רודף לבו %פיכך טמאה תמצאאם

 להו אמר ד*ה שם, בוצס' ועייןאחריה*.
 פרכוהו זו דבפירכא ופדבוה, וחומרקל
 מובנים כן ואם שם. עיין וחומר.לקל

 מעוברת בנושא אמרו אם דמההדברים,
 הדין לאיסורו, היתר שיש חבירו,ומינקת

הוח~
 סגי, לא דהפרשה משום בגט, שתצא
 מכל עליה, יבוא מקום דמכלדחיישינן

 עולם, איסור שאיסורה האי, גבישכן

 סגי ולא ומזה מזה גט שצריכהבתדחי
בהפרעהנ

 דתצא השיטה, לפי תמיה הכי בלאווהנה
 מתנ" אשמעינן מאי גט, בלאמירי

 לשניהם אסורה היא דהלא פשיטא, זההלא
 אהצר אחרי לבעל אסורה תורה:מדין

 שאסורה דכשם לבועל, ואסורההוטמאה,
 לא זה האולם לבדעל. אסורה כךלבעל
 דנעואת, בגמ' הריטב*א שמפרהצ לפייקףצה
 נבעלה הלא לחושה נבנסה רק אפילוהתע
 וכשם משם זה לפי אסורה השיבנהלשני

 בכל לבועל". אסורה כך לבעלשאסורה
 חשת אשמעינן כי אם ומזה. מזה תצאחשת
 הלח ומזה, מזה תצא : המשנה הצעתהיא
 דצריכה וממילא ומזה מזה דתצא ההשדינה
 ש*י* ה*ערך קושית ומיחצב ומזה. מזהגט
 דיותר ~מר, סברא גם ויש הרדב*ז.על

 *שה גבי בהפרשה די לא גטצרינה

 לה הנמרו ום9 הים למדינת בעישהי
 משצריכה בעלה*, ובא וניסת בעליךמת
 דהא חברו, ומינקת מעוברת נ,שא גביגט
 ומזה, מזה ממזר דהולד הדין בעלהנבי

 חברו, ומינקת מעוברת נשאוגבי
 על חודש, כ*ד בתוך בן ממפ תלדאם אפקי

 הרשב*א ומדכתב ממזר. ה%ד אין פניםכל
 יבוא שמא דיהישינן בהפרשה, די דלאשם,
 ממזר הולד דהוי היכא שכן כלעליה,
 בתוספות וורין בהפרשה. סגי דלאבידאי
 קתני "ולא בד*ה ע"ב, ל*ו דףיבמות
 היכא בין דמחלקים סהצמע עצםיפרחצ*.
 עצאסורה להיכא מדאורייתא עליועואסורה
 לחחצ יותר יש דבדרבנן מדרבנן, רקעליו

 איסור כן גם לכאורה והכא גט,וצריכה
 נבעלה ולא נעצאת רק אפילו כידרבנן,
 שם עיין השמנם הריטב*א. וכדעתתצא

 משל יותר לדבריהם אחיזוק ד*הבתוספות
 שכיחא דלא דבמילתא בהימע שםתורה*,

 הרוב חצל תורה משל יותר חיזוק עבדולא
 בספר וראיתי וצ*ע. נבעלה, גםנעצאר
 תרט=ו, אחע י*ז, סימן שמואל*,גאבן
 גירושין בהלבהת  הרמב*ם מדברישדייק
 להנשא רוצות אין  שאם דן-ה',הלכה
 שם. ברמב*ם עףק בעלמא. בהפרשהדי

 גט נתינת של זה עניין כלאיברא
  במויר כשנ"צאת אפילומשניהם,

 %כאורה לפניפ. בששניהם וגשגהנאמר
 מטח השף ושדכ וצט את  %מ בהתמשמת החחח,8י יתן שבתחילההאוא
 יתאת איש אשת יחפץ %א , דתגתשאא
 ויששת מיה אשר נחן א%ם ם,מש



קכה ל א ו מש ח פסןא"ה דבריאלה

 השני הבעל יתן איך הוחנ היכן ייעחין
 היקת אמן אשת עוד א~י היא בעודהגט

 ליה, אית קלא גם כי  עליה, הראשוןבעלה
 סי' א"ה שלמה*, לך "האלף בשו*תכמבואר

 הרלן ע*ב, קל"ד )דף בתרא מבבאט*ז
 "גרשתי גבי גאמן*( ואיע ד*הברשב*ם

 "אל ד"ה שם, בתוספת )הרין אשתי"את
 שני דבפרק גב על אףליה*(,

 "דעבידי חמרי' ע*א( כאג )דףדכתובות
 דרך על רק היינו בצנעא* דמגרשיאינשי
 אבל בכך, סהדא להכאיש ואיןהמיעוט
 לחחם יש אולי ליה. אית קלא הרוב פיעל

 הגט שתקבל לאחר שתנשא ח"ו,לתקלה
 בספק עדיין היא ובאמת השני הבעלמן

 שמבואר חתגם הראהעת. מבעלהאהצת-א"ם
 שאפילו י*ב, סעיף קנ*ב, סימן העזר,באבן

 לינשא אשה יכולה אינה בית-דיןבמעשה
 הבית-דין, ידי חתימת שיוכרו עדבו

 וסוברים זה על וסחולקים לאותםהשפילו
 כל על הא לחוד, הרב יר בחתימתרסגי
 תובל ש  שגתורשה כתב שום בלאפנים

 שיסדרו מבית-הדין שתקבל ובבתבלהנשא,
 דעוד היטב באר כתוב יהא שם הגטאת
 עוד ואסורה הראשון מבעלה נתגדשהלא

 לצבי* שמלה העזר ושההזן )עייןלהנשח
 מקום מכל דן(. אות ל*ו, סעיף א',סימן
 בלא לבית-דין שתבתו לחחם, ישאולי
 תביא כי לה, ויאמיע בית-הדיןמעטוה
 ידעו לא והם ש2תגרשה שראועדים
 באבן וכמבואר הגט, היה אופןבאיזה
 לה  "היו י ח' סעיף קנ*ב, סימןהעזר,
 שם שאין פי על אף גרחשה שהיאעדים
 בהצו*ת ויעוין לכתחילהא. תנשא זו הריגט

 דברי שהביא קע*ז, סימן אלעזר4,"פקודחן
 )סימן תעיבה" ב*פתחי גם הובאהררב*ז,
 עדים בלא אף דבנתחזק, י*ד(, סעיףקנ*ב,
 דב2זחזקה בתב, סופר וה*התםמותרת.
 עצמה. ידי על לא אבל אחרים ידיעל
 פנים כל על זה. בעיין שכתב מה שםעיין
 לגרהםה שנים שלחם ש2זחזקה אופןאיכא

 לא והאחרים להנוםא, חוכל אחריםמפי
 נתגרשה. אופן באיזהידעו
 תיתי, מהיכא : מסברא להשיב שישוהגם

 דבר שיתחזק לזה, עכשיוניחהם
 הדבר כל יתהזק הדבר, יתחזק תוםשאינג
 שנתגרשה שידעו היינו, הדבר חציהמא
 מקום מכל נתגרשה. אופן באיזה ידעווגם
 ז"ל, חכמינו גזירות גבי כזה מצינוהלא

 אהמתקד : יאמרו אסור, כולו הנף יוםגבי

 דף  ותרבה ברזוש שם קףין אכלנו. לאמי
 בגמ', שם אמרו שבאמת )והאומנם ע"אל'

 והתקין, הרש התקין ומאי היאדדאורייתא
 שאין שם, קאמר לא מקום מכל שם.קןין
 למה י סתם פריך אלא כזה לחעחבלחהם
 א~י ?( היא דאורייתא הלא להתקין לוהיה
 בהריא ומצינו דא, בכגון גם לחחםיש

 דאמרו כזה, חשש ע"א, ל*ו דףביבמות
 לכהונה*. כרוז מצריכה אתה *ונמצא זשם

 איכא דלמא י ותירצו ? ולצרכה י שםוהקשו
 ואתי בהכרזה הוי היש בחליצה דהויאיניש
 במילי )אפילו לכהן חליצה קשרילמימר
 לכהן דחליצה כזה, לחשש חששודרבנן
 י"ג(. דף במכות התוס' לדעת מדרבנןהיא
 ל*ה דף יבמות דמגמרא אעורר,]ואגב
  דחליצה רש*י, לדעת רשריה להביא ישע*ב,
 דשם דאידייתא, איסורא הוה הדיוטלכהן



 ל א 1 ם9 8 1ש18 דבריאלהקם
 מאמח ני *י שח ר אי1מ ,8יש
 חליעת דאמרת לדידך אלא וכו'5ידי

 פסלה אמאי - חלהנה שמה לאמעוברת
 חאומרא מדרבע י לו אמר 1 הכו;ונהמן

 חליצה היוה הכי בל14 כה1מעבעלטש4
 מדאורהתא[. אסודהלכהן

 כתבתי כבר אני נ*י גיסי אהוביוהנה
 אש דבדים אריכות בלא זושאיה

 הגשו הרב גיסי לכבוד קצתבהערות
 דק*ק חמ*ץ נ*י בלה מאיךמו*ה

 ונני אשר ממם, תשובה והשגתיאהשהאר
 עשחר 1ותב בהעתק. בזה לךשולח

 בשרהע ממש בזו כיוצ44 שאלה מצאהחיפוש
 סיש העזר, אגן חלק מרדכי*,.פרשת

 בנעט מרדכי מרן רבשכבה*גי*ס,להגאון
 כרחה, בעל חשפילו גט ליתן ופסקזצ"ל
 לו מותר אז אי-אפשר, זה גם אםאבן
 זה בלא חפילו אחרת או1ה ל"1אלבעל

 מאה היתד בלא אפילו)ומשמע
 שסק חעא ב', סימן צבי, בהכם מח4וגם דבנים"

 מרדכי*, *פרשת הבשן של כפסקוממש
 בספר וועאון בזה. וקדמו גט,שצריכה
 הספר בפוף העור חבן על ש*י4*ערך

 לתעח' מביא חו לסי4 בתראבמהדחהא
 מרדכי*.*פרשת

 ה"פרשת דברי להעתיק הצורך מןחין
 בון, קרי זיל כי צבי, חעתכםמרדכי*

 כתב ז*ל צבי שהחכם לעורר, הגניאמנם
 פשום, דבר הוא כי התשומנבתחילת
 בסוף כתב ובמסקנתו שם. לעייןרתמהול
 טן היה לא ש"ארכתי מה וכל יהתשובה
 חץק. כתבתי דעימעתא לרווומש אלאהצורך

 שי1 עת1שין בתשהכת, שם כותבת1רבה
 בקידש תףל שאמרו ממה זה וטיעלגרשה
 שצר*ך למינקת כ*ד בתוך אן ג'בתוך

 פרק בדיש בגמוש4 שש4ר והנהלגרעתב
 חברו, ומינקת מעוברת נשא גביהחולץ,

דאפק~
 אסורה שמגודן1ת כהן, ההש אם

 ליה דלסגי לומר תקנתא ל" עביד לאלו,
 יחזיר המא בגט יוציא אלאבהפרשה,
 סימן העזר, אנן יוסף, בבית עייןעולמיחם

י*נ
 48ע דזה זצ*ל, צבי החכם דכתבוהא

 בועך בק"הש ו*ל חכמיע שאמרוממה

 לגרז1ה, שצריך למינקת כ*ד בהיך אוי
 לע"ל, דכתיבנא טעמא מהני דגרעאכהצר
 בעלה אם שיתוודע עד כאן אףדהלא

 עליו אסורה היא 45 ש בוויםהראשת
 בשעת קים היה הראשון שבעלהואפשר
 ורק עןלמית. עליו חשסורה השניקידושי
 שקידשה שבשעה ר ו ר י ב ב יתידעאם
 הסברא א "ראשת, מת בבר חהשני
 לא זה )ודבר לו טותרת שהיאטחגת
 רק זה וגם הדי40 האיך מ1רשמצאתי
 קידושין כי פחדש, וישאנה שיקדשטהלאחר

 ונישואי קידושי היו הראשוניםונ"1תשין
 באצו קכ*ז, פימן בב*ח כמבהשרטשךת,
 מרדכד* *פרשת בשד"ן מובא -העזר
 שני לו דמסרו להא חזסה י*ט, סימןשם,

 אם הוא ספק שם גם כי חימים,תלמידי
1 טמאהתמצא  בטוטה שואמרו טוורדנ 
 לה יש שכן בנרה אמרת אם ע*א1 דדף

 וכון. היתר לה שאין בסוטה תאמרהיתר,
אירש

 רו-
 לכשתטהר היתר, לה יש שכן י

 הוח שסוגטח תוק4ו יצרו איןלשיכך
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 וסינקת מעוברת נשא גבי דשם סטעם תמנא ש 1" * שיז א**י
 הצלד יהאה לא עליה יבוא אם אף חברו באן מם אחרטל רודף לבו ולפיכךטנמחה
 ממזר דהולד כאן כן שאין מה מפור, חברו, ומינקת מעוברת מנשא והברע

 בסתני'. כדתנן וגם - חודש כ"ד לאתר היתר לושתהיה



י
סים

 ר' הגאוןתשובת
נענע

 תדח"ץ הוא ברוך כי לסדר דג"ש
 יע"א. אונגיארלפ"ק
 אהו5י ל53וד פלה מוכ ו3לשלום

 הה"ג הר5 נפוצי, ידידגי8י
 לו ר5 ידיו 5תש5הות מהילחו"מ
 שמעלקא שמואל מו"ה 3עצ"ת131'

שליט"א.
 רבה באהבה הסוב שלומד דרישתאחר

 דבר על שאלתך בדברכמשפט,
 שנקוא בגבולכם, שנעשה עסק-בישהממירע
 אחר ממקום אשה ממקומכם אחדאיש

 גרחצה( או )אלמנה פנהיה שהיאבחזקת
 זיקת שעדיע נתברר, הנישואין לאהרחצוב
 לא שעדיע מפני עליה, הרחהצוןבעלה

 לו, והלך אותה עזב אלא ממנונתגרשה

 וחקרו נודעו, לא עקבותיו % שהלך אתומני
 הנראה וכפי עונה. ואין אודותיוודרשו
 מעת רב זמן חלף-עבר כברמדבריך
 הוא אם יודעין ואין זכרו ונאבדהפרדה

 לא. אובחיים
 עמה, לדור להשני שאסור פשוט, חרהנה

 8י- רב זמן זכרו שבעבדאצשום
 דקביעי הזה בזמן אפי% להתיראפשר

 בתשובות כמבואר המקומות, בכלבי-דואר
 ב', חלק העזר, אבן חלק סופר,חת*ם

 שם. עיין התשובה. בסוף קל"(גסימן

 בן

 זצ*ל בלהמאיר
הנ*ל

 שורת וצעל-פי היכא לצרף, יש לסניףורק
 כמבואר הכי, בלאו להתיר מקום "צהדין
 *צמא בספר ויעוין התשובות, בספרי זהכל

 מבאניהאד מהבשון עגונות תקנת עלהשדה*
 באיזה : היא השאלה אולם קסא. באותז*ל
 אשה לישא להשני ההיתר יהיהאוא
 אשת אעז שיגד,צ על-ידי אם -אחרת
 על-ידי גט בלי או פטורין, בגטמקודם
 היתר אפילו או"י או רבנים, ממאההיתר
 הנראה כפי והנה צריך. אינו רבניםממאה
 חין כן ואם גט, לקבל מתרציתהאשה
 אם בשלמא כ~, ספק מקום לכאורהכאן
 היה גט, לקבל רוצה שאינה הנדתהיה
 לה לתת אם י יבחרו במה לפקפקמקום
 אתיה ל"צא לו להתיר או כרחה בעלגט

 יתן כן אם - מרוצה היא אם אבלאחרת,
 למטע שכתבת שראיתי אלא גט,לה

 למיחש דאיכא סהצום פיטורין להמלתת
 שנתגרשה הקול יצא כי ה*ו,לתקלה
 דעתי עניות ולפי הפעם. עוד ~אישותנשא
 הגירחצין דבמקום מיחחן, בית כש5אין

 אית הגירחיין למקום הפטוכיםובמקומ4ת
 מן זיקה עליה שיש דמשום קלאליה

 מכירין, וואין למקום תלך ואםהראשת.
 צריכה א דהא חשש, כאן אין כןגם

 תמן מגורשת שהיא לרשייה כתבלהראות



א*" דבריאלה
קכט ל א ו מש נ יק

 אלא כתב, שים הדין בית לה יתןלא
 הגט על וגם בפנקסיהם ששתירשמו

 מחמת גט שהוא שיקרעוהו, לאחרמאחוריו,
 שיתברר עד אסורה 8דיז זו ושחהשהספק

 בעלה זיקת ממנה פקעה שכברהיתירה,
 כתב לה אין אם - כן ואםהראה%ת,
 אצל ולדרחם לחקור מוטל החיוברשו"ש
 האמת. תהדע ושמ הגט שסידר הדיןבית

 מבלי לדבריה אמון יתע שמאלחשוש
 ב"יון תעבור והיא ודד"שה חקירהלע"שות
 להרשיע בידה שת הלא נפש,ובשאט
 עשתה שכבר כמו זה, ללא גם%עשות

 כזו אחריות שום ואין הזה האישעם
 מחמת חשש אין עלענ*ד באושעלינו,

 שרינתן.הגט
 שמבואר ממה לזה ראךיה קצת להביאויש

 י*ז, סימן העזר, אבן ערוךבשולחן

 דהיא היכא דגם ל*ז, וסעיף ל*דסעיף
 דאם מדאורייתא חשת-איש איסורבספק
 הרשב*א, מתשובת העה תצשגמשאת
 בד*ה י*ז, סימן סוף יוסף, מביתמובאת
 ואמרה באה רחל ששלת הרשב*אכתב
 סבירא דהרשב*א מבואר, וכון. אניפטיה
 פרק ריש במתני', דאיתא דינה דהךליה

 דקנסוה ומזה, מזה גט דצריכה רביעהששה
 דינא האי - משני גם גט מדדבנןדצר"כה
 דין, בית פי על בהיתר בנשאת דוקאלאו
 ובשאט-נפש בזדון בעברינית אמילואלא

 ש מדבריהם גט צריכה כן גםנשאת,
 בש*ס מבהחר דהא ה8וה, %כאורההשני.

 ריש ערוך, שולחן בטור ויעויןופאקים
 הרי דששת-איש דוכתי, ועוד י*ז,סימן
 קידחשין, בה תפשו "מא העדיות ככלהיא

 מדבר"שם. גט אפילו צריכה דאינהומשמע
 דוקא דזהו ליה דסבירא לומרוצריך

 בלא ובקידחשין נ"ןואין, בלאבקידחשין
 פי על בנשאת אפילו כן, הדיןנישואין
 דף ביבמות במתנ" וכדאיתאבית-דין,

 שם. וןיז פ*ט. דף ובגמרא יץ%'צ*ב
 העזר, באבן שלמה חכמת בהגהותויעוין
 הך על שתמה נ*ח(, )סעיף י*ז, סימןסוף

דינא.
 מהרי*ל להטנת לב* *מערכי בספרויעוין

 התשובות, בחלק נ*יצירלסזאהן
 על לתמוה כן גם האריך פ*ח,סימן

 דלא הטור, מן ראךיה והביאהדשב*א
 ! קנ*ב בסימן שכתב ממה הכי ליהסבירא

 נאמנת ואינה מעיזה בפניו שלא"אבל
 וכשבא נתקדשה או ניסת אםאפילו

 לו ואומרת בדבריה החזיקהמכח"מה
 דבריה שלהחזיק נאמנת אינהשגירשה,
 הרי משני*. גט צריכה ואינה כןחומרת
 דודין בנקואת דאפילו ליה, סביראדהטור
 שם וכתב סהשני. גט צריכה דאינהכן,

 לא טעמא דמהאי לב* ,מערכיבספד
 ערוך בשולחן אלה רשב*א דבריהובאו

- ברמ*א "~א במחבר לא-  דלא משום 
 בהגהות שם עיין והנה הכי. ליהסבירא
 גם מוכח דזה שכתב, שלמה**חשק

 וסברה טעתה דהאשה דהיכא שם,מהרמ*א
 משני. גט מדרבנן צריכה להנשאשמותרת

 מרדכי* *פרשת מתשובת כן גם מתבארוכן
 דינים בהנך וה לפי כן ואם %%ן.ושאביא
 תצא נשאת אם בהו דאמרינןושהבאתי

 שצריך שיגט לבאר, להשסקים להוהוה
 עד רק יתן לא לו, נוופאפן אותוליתן



 ל א ו מש ב פעע%ץ דבריאלהקל
 יבוא ש הראשון, מת שכמר שיבורראתר

 גט כן גם לה ויתן ההששון גםל8ניפ
 מהגט תקלה השזפ יהא שלא כדיפיטורין
 היא שעזיין בעוד לבדו, השני להשיתן
 על אלא הראשון, מזיקת אשת-אישבספק

 חשאפב להך דליתאכרחך
 שיתן שייך לא טעמא דמהאי לומר,ואין

 אסורה שעדיע בעוד גט השנילה
 יכתוב דאיך הר(מעון, של ספקומחמת
 אדם*, לכל מותרת את והרי 1 לההאמר

 בהא תקשה כן ד(פם אסורזע שבאמתכיון
 מקודשת היא דאם י*ז, סימן ברישדמבהשר
 גט צריכה קידושי-ספק בני-אדםלשני

 זה אחר בזה אפילו דהוא ומשמעמשניהם
 שמקבלת שבשעה כית לה, משכחתתרך
 מחמת אסורה היא עדיין הראשון מןהגט
 דלא כרחך ועל ? שני קידחשי שלספק
 דהיא תאמר דאם , נפשך ממה מטעםקשה
 לא כן אם אידך, של זיקה מחמתאסורה
 אינה אז גט מזה בעיא ואם גט, מזהבעיא
 מהרש*ם, בתשה ויעוין השני. מן גטצריכה
 דאמרינן בהא העיר ט', סימן א',חלק

 דתצא רבה, הששה פרק רישבמתני'
 הבעל ימןשנה אם דלכאורה ומזהמזה
 לשום בזה יתירנה שלא כיון קודם,דהשני
 הבעל זיקת י-ידי מדאח"ייתאאדם

 גט ריח ואפילו כ%, גט איפהראשון,
 דף בגיטין התוס' שכתבו כמו כ%חינו
 מה וום עיו וכה. אפילו ד*ה ע*ב,פ*ב

 .מערכי בספר ויעוין במוב-מעם.שתירצו
 שצריך מדבריו שנראה הנ"ל, בתשובהלב*

 השני זה של הגם בנוסח ש"פילהעת
 הרחשת? של הגס מקודם להיות צריךוגם

 שהבחמוי הו(ויה לדתות "ש דבריו פיהי
 דליתא לא, וסעיף ל*ד סעיף י*ז,מסימן
 חי- דלדבריו כהשום תקל4, סהשוםלהחשש
 כהפיוצחג מיד הגט לדען ל~העניאפשר
 הגט בנוסח דבריו לפי . חילוק ישדהא
 מטעם שהוא גט ובין מדיבא שההש גטבת

 התכירו שלא המופקים מדברי אךקנס(נ
 ששראה וכמו ברחעיה דלא כהימע מזהמיזץ,

 עתנ מהרש*ם מתעיבת גםלהדיא
 בתשו' מצ(אי פאיפחש פ3יע שמריהנה

 העזר, אבן חלק מרדכי*"8רשת
 עיץ בזו. כיהבא ממש שאלה י*ט,סיק
 בעל אפילו והיתיר גט ליתן שפסקשם

 רביפ חרם מהשוס כאן דאין ובתבכרהדע
 דמוקמינן מראים דהדברים חדא,גר"צום.
 אשת-איש והיא חי שהוא בהזקתבעלה
 ואין שני קידחשי בה תפסי דלאגמורה,
 כזה וגט ער, קנסא מטעם רק גטצריך
 אף ועוד, כרחונ בעל להיות רשאיידאי
 אשתן, והיא הראשון הבעל שמת נימאאם
 כרהוג בעל לגרשה רשאי מקוםמכל
 וחפילו תנשא שלא פתן דהדין מקוםדבכל
 רק כן הדץ ערהיה גם תצ4 נשאתחם

 נישואוה זה לפי מקום מבלמדרבק,
 ת"שחוה בקידחשיה השיןנישהפי-סעות

 קכה בסימן הב*ח כתב ביה ת:יהבאכלתנ
 נבי היזש*ש תשובת *ישב העזר,באבן
 רשחי זה גט סאשצז ומכל 5טף, פקדםגט

 שסתב זשם, ושןע וכי. כראה בעללהיות
 אהשה ל"שא כן גם לו פתר הדיןדמצד
 בלי אפילו בראה )כתבתן זו אהשחןעל

 ממאהההזר
 רבגים"

 לחחש דיש אלא
 ק"י במ""זא רבנן דקמו דיאמרולתלונ



קלא ל א ו מש ב ממן8*ה דבריאלה

 מתירין היו לא כן לא דאם הראשון,בעלה
 שוב ואם הראעפנה שיגרזש בלא אשהלישא
 אשת- יתירו הראשון הבעל שמתיתברר
 לגרשה התקנה ובוודאי וכה, לעלמאאיש
 טעות, ליכא ובזה טפי עדיף כרחהבעל

 הדין לפניע הראשון הבעל בב(8שהרי
 ביבמות כמבואר ומזה, מזה גט דצריכהק
 לו מותר - אי-אפשר אם אבל פ*ט,דף
 שם. עיין תן'. אחרת אשה ל"צא כןגם

 שוב שאם שכתב, במה לעיק צריך]וקצת
 אשת- יתירו הריית הבעל  שמתיתברר
 כתב בעצמו ו*ל הוא הא חשף. לעלמאאיש
 הראשון הבעל מת אם דאש זה,לפגי
 השני תישתר קידושי הוי מקוםמכל

 בקידושיה ואין טעות ונישחרקידושי
 אלה דבריו לפי כן אם כלום.ונ"ןואיה
 אשת-איש איסור תקלת שפן בשוםליכא

 הרי פנים כל על עיון[. וצריךלעלמפ4
 וצצרא, אדיר בשון של פסקו י לפניךשלך
 זצוק*ל. בדורו הגולה בני כל שלרבן
 העזר, אבן על ש*י* *ערך בספרמעוין
 אן לסימן בתר(4 מההדורא הספר,בפוף

 ראיתי שוב מרדכי*. *פרשת דבריהביא
 כן גם משם ב/ סימן צבי* "הכםבתשד

 מרדבי*. *פדהצת של כפמקומוכח
 נ*י גיסי אהובי במכתבך הזכרתוהנה

 אחר על-ידי הגט דכוילממע
 שתינשא חורבא, מיניה תיפוק דלאמטעם
 מחמת אפורה היח ובאמת זה גטעל-יוץ
 דלדלא מדבריך כהחטע ארשהשח* שלהזיקה
 הצבי כן על הכי. למיעבד אפשוד היהשה

 לפי כי זה, מדרך כלך אותך,להעיר
 העזד, אצן סחשר, חת*ם בתען'המנצאר

 על-ידי הגט זיכוי התירו 6 ג',סיא
 שהמירה כיון דוק4 במומרת רקאחר

 על מיתה ומחיבת לזנות עצמההפקירה
 לה, היא זכות הגיריצין כן על בעילה,כל
 נודע בשו*ת כ' תע לא. זאת זולתאבל

 העזר, אבן חלק קמא, מהדוראביהודה,
 ממח להקל לצרף ובפהצ*כ צ*ב.סימן
 לא מהג(ינים הרבה להקל, דרבנןספק
 שיטות שלפי מחמת זה, על לסמוךרצו
 החרם חיסוד והפוסקים טהראשומםהרבה

 יעוין החמישי. האלף לאחר ואףדשערייתא
 בו--ג', סימן העזר, אבן סופר, חת*םבתוף'

 סימן העזר, אבן חלק אש4, *אמריובתשף
 בתת*ם ויעוין הספר. שבסוף ובתשרס*4
 חרם דספק מסקינן בהא שכתב שם,סופר
 שיק, מהר*ם בתשף ויעוין להחמיר.רגמ*ה
 אני לזה וחוץ ד'. סימן העזר, אבןחלק
 דרבנן, ספק מכח להקל באן שייך אםחוכך
 תנינא, מהדורא ביהודה נודע בתעע'דהצה
 ההיתר על הספק גוף שם קמ*אסימן
 לומר יש כן ואם אהשהן, על אשהל"צא
 כן שאין מה ולקחו(4 בדרבנן ספקדהוי
 לא או אהשהן היא אם הספק הויהכא
 אלא דאווייתא, ספק הוא בעצם זהוספק

 בדרבנן הוא דנין שאנו הנדוןשלעניין
 וידוע גלגול, על-יוי דרבנן ספקוהוי
 אמרינן לא גלגול על-ידי דרבנןדספק
 אם לפקפק יש עוד להקל. דספיקוביה
 דהא דרבנן, ספק כהצום להקל בוהשייך
 שתקבל על-ידי מהספק להמלטאפשר
 דלא בחס*י דרבנן ספק כמו והויגט

 ונפש. בלב אצהבך גיסך וצ*ע.מקילינן,
 בללי נצאיךהק'



 גסימן

 זו לתשובה המחברהערות

 הראיות ראה לא נ*י גיסי כבוד)א(
 לחהע שיש לעיל,שכתבתי

 באידך היא בהא דידע דאיכא זהבכגון
 מה גם עיים. פי על שתהחזקואפשר
 להרשיע בידה זאת לולא גם כישכתב,
 דעתי, עניות לפי דמיה איע קמעתה,כחמחר
 מה לה, מסייע בית-דין היה לא שםכי

 בנקל תוכל אולי הגט על-ידי כןשאין
 במובה לרמות,יותר

 הספר בשם נ"י גיסי כבוד שכתב מה)ב(
 איע הזה הספר הנה לב*,"מערכי

 כי מאוד, תמוה הדבר אמנם ידי,האת
 קמח, מהדורא ומשיב*, בעשהאלהמעיע
 מהרא4ש, דזייק יראה ק*י, סימן ג',חלק

 וצריכה ומזה מזה תצא במזיד בנשאתדגם
 יחלוק לא הטור ומסתמא ומזה. מזהגט
 חולק היה אם כי ז*ל, הרא4ש אביועל
 ומה עליו. שחולק בפירוש זה מביאהיה

- קנ"ב סימן מהטור רשייהשהביא  לעניות 
 מדובר, שם כי כך, כל דשריה חינהדעתי
 ומאהר גיר7מה, שלא בפירחם אופרווהבעל
 השני, מן גט צריכה אינה נאמנתשאינה

 שלא גט מצריכים וץינו טעם מאיזהכי
 למה וכאן זה* ונשא זה "גירשיושמרו
 שלא אומר ש 1 ר י פ ב שהוא אחריאמרו,

 להנשא יכולה היתה קוהיא מה וכלגיר17ה,
 שנתגרשה. אמרה בפניו שלא מפניהיה
 משום האמינוה לא דלכך הכל ידעו כןאם

 וגירש יאמרו ולא מעיזה בפניודשלא
 יוצאת אשת-איש ונמצאת זה ונשאזה
 בירחבלמי חדא ל,ענייא ואולם גט*.בלא
 שנישאת היכא בין לחלק באמתמשמע
 בנישואיה, מזידה שהיתה היכא וביןברשות
 גט צריכה תהא לא מעתה שםדאמרי
 שנישאת היא "שניא השני( מן )פי',ממם
 : עדה* ב"קרבן ופירש היתר4. דרךלו

 צריכה מקום דמכל הכא שאני היא..ש1יא
 שבאו שיודעין אדם בני אותן מפניגט

 יודעין ואינן בעלך מת לה ואמרועדים
 בלא יוצאת אשת-איש ויאמרו בעלה,שבא
 היא, "שניא י פירש מ17ה* וב"פניגט*.

 בעלה שמת דסברה היתר, דרך לושנשאת
 ידעי לא עלמא העלי הן גמוריןוכנישואין
 גירש יאמרו שמא גזירה משוםואיכא
 יוצאת אשת-איש ונמצאת זה ונשאזה
 הירחעלמי מחלק פנים כל על גט".בלא

 דרך לו שניסת בין ש1יא בהאיבפירוש
 אמנם היתר. דרך לו ניסת ללאהיתר

 אחריתא ש1יא התם מייתי גופאבירחעלמי
 שמא אני אומר שמת4ל, אמר , זהאחר
 ת4דדבא הים. ממדינת גיטה להשילח
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 דאין לפענ*ד, רזריה להביא ישמכאן
 מזידה לשהיתה בר4מטות ניסת ביןלהלק

 כמו בכך הבבלי מחלק מדלאבנישואיה,
 גופא בירחמלמי וגם הירדשלמי,שבטזלק
 שמואל של טעמו לפי אשר אחר טעםהביא

 ודו*ק. בזה. להלקאין
 הגם מקודם להיות ש"צריך שכ' רבזה)ג(

 מצאתי אני - הרזנשון*של
 הלכה גירחעין, מהלכות " פרקברמב*ם
 הרי בטל בגט שנשאת מי *כל יי'--ה'

 כדי מדבריהן, שני מבעל גם צריכהזו
 גם. בלא יוצאה אשת-איש יאמרושלא

 העם לשאר להתירה הראשון מן גםוצריכה
 שמת עדים שבאו בחשה הדין וכןוכר.

 שיינתן שקאמר בהדיא הרי וכר.בעלהו
 הגם כך אחר ורק מדבריהם הגםמקודם
 הששא דאיז ומזה העם. לשארשהתירה

 ודלא קודם, מהשני הגם שיהנתן במהכלל
 יש וגם לב". "מערכי בספר שכתבכמו

 מן זה למד דהרמבאם העניק,להסביר
 יצאה כבר הזאת החשה דהנההמשנה.
 לאיש והיתה ויצאה הראשון בעלהמבית
 המשנה כשאמרה כן אם השני. הבעלאחר,
 שתצא בףדאי, הכוונה ומזה", מיה*תצא
 בשביל ולא השני, בעלה מביתמקודם
 הראשון, בעלה לבית שתיכנס תצאכך

 עוד תהיה שלא היינו תצא, משם גםאלא
 המשנה מהשאמרה מסתמא כן אם לאשה.לו

 כן, הסדר כן גם ומזה* מזה גם"וצריכה

 ואחר-כך השני מן גם תקבלשמקודם
 הגאון שכתב ומה הרזנשון. מן גםתקבל
 השני הגם עסח שישנו לבן, "מערכיבעל
 כי בפנים, ראיתי לא - הראשוןמן

 בירושלמי אמנם ידי, תחת אינוהספר
 תהא לא "מעתה י ברשב"א( )והובאאיתא
 שמיא השני(, מן )פי', גט ממעצריכה
 י אמר שמואל היתר. דרך לו שנקעאתהיא
 ממדינת גיטה לה שילח שמא אניאומר
 דברי שמפרש עדה", ב"קרבן עייןהים".
 כהבה" ב"פני אמנם הבבלי, בדברישמואל
 "שמואל י וכתב אחר בעניק שםפיר,ם
 חיישינן דבאמת כלומר, כו'. אני אומראמר
 הים ממדינת גם הר14שון לה שילחשמא

 והילכך הן גמורין נישואין דשניונישוזרן
 חשש, דאיכא הרי גם*. היממצריכה

 כן אם בה. תפסי השני קידושידבאמת
 כלל, השני הגם עסח לשנותאי-אפשר

 צריך גמורין קידושין השש מחמתכי
 שבבלי פי על אוף זה. גם לה ליתןהשני
 יאמרו שלא אלא הטעם, זה הביאלא

 מקום מכל וכו', זה* ונשא זהוגירש
 זה. לטעם מתנגד לא הבבליטעם



 דסימן

 עגונות תקנתבענין

 ל5ק*ק תש"ד יתרו למ 1ב"ג

 יע*4נקל1גבארדיין
 הר5 לעבצד טלה טו5 וכלשלום

 חצדי, מעה הגדל,הגאע
 תשונב, צדיק הרים, ווףקרטתי

 נא וויעדער שלום ש"הכקש"ת
 יע"א. נירעד*האזאא8דקהא

 תורתו המים הטוב עלומו דרישתאחר
 הנני תיקק הכבוד אצתותבכל

 להעתיק והנני דאיתת2 עמנה ששלתבענהן
 דינא בי תלתא במותב משה חתומיאנחנו י בזה הנעשה גביות-עדות שתישה

 ה8ץא דלמטה, ביום הויבשכהדא
 דוד כ*ה בן נ*י כ*ן משה מו*ההדמש

 בפנינו העיד האיום השתר יצ*ו מפק*קנ*י
 את הכיר שהוא איך השלית*ע,בתחרת
 ניעוירטה בהשמו מראמאסהצאה4תדהשוהט
 בבית בו ופגש יצ*ו מפק*ק עודע*ה

 דיבר ח4ם ב4טקרהנע, בדאראשיסהשההולים
 בבוקחי עמה שדיבר היום ולמחרתעמג

 משוכב שתו ראה החיים מביתכשיש8
 דהיוהט שהוא-הצא שתו פציר המתיםבין

 היו הללו והמתיםמראמחטש14ש9.
 שהיו בהדר החלים בבית שםמצשבבים

 עשצתן הדרך שם היה כן כי הההים,שם
 הבית בקצה שתם השכיבו שםשמתו

 עהשל המתים בין אחעו וכהירחןחולים.
 מיקי קון בשמו שם שהיה ממכיריואחד

 מראמאט- השוחט מת האם : יצץמפק*ק
 וכן שמה. וצא שכן עמץ והוא ?שאהאז
 איעין ר' כן הנ*ל גם נא משה לר' *אמר
 שם, כן גם שהיה יע*א, מראעחשדיוהיס

 מת מראמאטש894מ השוחטשנההירטה
 על בזי זה דצל הנ*ל. העיד וה כלר"3
 תש*ד שבת י*ד שמות לס' בןההתום

 יע*א. קליימואריייןלפק*ק
 וזזנבוים ליטש סג*ל שמעלקא שסצאלהק'

 ק1"א וועליל הנ*לאבדק*ק חךי מוהרט"ח הסףןבלאאמו*ר

 ז*ל הלוי 4הצר בן חיים 4נברהםהק'
 גפןפבחס

 תש*ד שמות לסן ה' יום "יוםבעהי*ת
 לפני בא יע"א. העלמעץלפ*ק

 סו"שוב ג*י והיס אהרן ר' כמו*ההיקר
 בתורת חש8ר דגלי תחת השייךראעהשדי
 העבוד41 בצבא היה כי היות גמורה,עדות
 אוש 8ן יהדיו והיה דאראשיטץ,בעיר
 מיררמש דוד שמואל מו*ה בשמואהד
 אשר ראמאטשחשצסנ ביקעב שו*בשהיה
 חהדיה מימץ עוד הלאש הא"ן מכידהיא
 בצשזלה תחלה ר4שס5ד, מחשיב היהשהוא
 ב8אלתו פשמים כש; עמו ודיבר ר*לסיפוס



קיה ל' א 1 מש י יטו88ה דבריאלה
ש שי ימש שי נם% מ  דינר 
 שבק מיוירטה דוד וצמהשל השמץצעאצ,
 ההאה מיתתו אחר ראצש הנ*ל והעדהועג
 היה לא אך להקבר, אותו הוציחןכאשר
 ממש בבירור יודע רק קמדתו,בשעת
 שמהחל האיש כי בעולם, ספק שוםואין
 אומר זה כל תקבר. מת נייוירטהדוד

 בעולם. ספק שום בלי ברור עדותבחורת
 יום החתום, על כן גם בא בעצמווהעד
 טאי בחודש היה מיהתו יום הנ*ל,חצנת

 למספרם. חשרבעה עשריםיום
 גלאטשכוין תאלף יהשלו-ק' הו"י יום יע-אהעלמעץ
 יע*א בזידאנ והנליל "עלמעץ 9אכדק*ק
 והיס. אהרןהק'

 שמתי קתביועתה
 חפצים נייוירטה דוד

 שיש מאחר קדיש, יאמרשבמ
 והנה חי. לכל חהם ששבקגביית-עדות

 ה', פעיף י*ז, סימן העזר, באבןמבח*ר

 שלא בנשים למתות שישברמהג
 המוכיחות אומדנות פי על אדםלספוד
 שיזדעין עד אותו יספיוץ המאשמת
 ~בחצ או להספקיו אסורה אשתן וכן2ונמז,

 שהיא עדות כאן שאין זמן כלשאורים
 שם, היטב בבאר המיז להשהשה.בהשי

 יאמרו שלא למהות שיש שכתב, כ*4שת
 דעה, יורה תשובה, בפתחי שחןקד"צ.
 *צמח בשו*ת חךת סק*נ שע*ה,סימן

 הרבה מבתור שם קע*א, סימןהשדה4,
 באות שם יעוין ל~ה. השייכיםמ8יעים
 אותה מתירין אי וטדא דשקילי~*-י*ב,

 סיא העזר, באבן דמבחשר אהד; עד פיעל

 בית-דין להצב שצדיכים , ל*ט פעיףי*ז,
 שמווווע ב*בית ווךין דוקא. שלשצהשל

 בשם קנ*ה, סימן שם, תשובה"ו*פתחי
 הובית מדעת שינה שלא סופר,החת*ם
 דוקזג שלשה של בית-דין דצריךשמואל*,

 אחר- החשה. בהיתר הן עדות בקבלתהן
 המורה לפני השאלה בא אם יחקרכך
 יהיה העמין הצעת שכפי יודע המורהואם
 שלשה, של בית-דין על-יוץ להתירהבקיו
 בית-דין עדיין לו נזדמן לא ,צעה לפירק
 לומר להתירה יוכל מקום מכל שלשה,של

 העמין כפי שיודע דכית ולהתאבל,קדיש
 עיין תקלה. חשש ליכא תו בוודאישמת
 דברים", "משיב בשו*ת המיז באריכהבשם
 קדושת לגאון רי*ט, סימן דעה, יורהחלק
 לדינא, הסכים שהוז8 זצ*ל, מ"ואא*ז
 להתיר יש להתיר, בהעדות ע ד י דדהיכא
 תקלה. שוב שייך דלא קדיש, לומר כןגם

 דוד שמתול ר' הגאון אל כתובהוהתשובה
 פעהערדיארמאט, אבדק*ק זצ*ליונגרייז
 כן. סבור ההא שגם מתוכהומחנח
 כל העדות, בהגדת יש אם אנן טעהרהנה

 %ו להתיר כדי עצכצע בפניחחת
 בהגדת והנה יחד. עדות הגדות שתיבצירוף
 אמר לא נ"י כ*ץ משה ר' שלעדות

 סעיף י"ז בסימן מבתור והלא"קברתיו",
 קברתיו לומר צריך במלחמה אחד שעדו,
 לברר איכא לכאורה אמנם באמן. אזורק
 אחד כעד ע עדות הגדת לדון ישאם

 מעיה רחוקים היו שבאמת מאחדבמלהמה,
 התם. למימר איכא בדדמי ומאיהמלחמה
 סתם ע"ח, סימן בצ*צ, מבהשרואלא
 מלחמה וץקצ תלמודא בה דמירימלהמה



 ל א ו מש י מאח4ה דבריאלהקי
 מחנה מ% מחנה ה ד ש ה ל עשעורמם
 וירח בליסטראות השבני חציםהורקים
 שהיתה במקום אבל ולהזי, למנטרההש

- נהרג לומר נאמנת ומחזימנטרא  מובא 
 במלהמה. אחד עד ערך יצהק*,ב.פהד
 כי היתר, להמציא קשה זה מצדואמנם
 בעולם דבר "היה י נ*ה בסעיף מבהשרהלא

 אומרים ויש נאמנת, בעלי מתחשמרה
 וכ' ירוחם(. ורבינו )טור נאמנת*דאינה

ב*באי
 כ' "כ*מ י שם ק*ס שת היטב*,

 עד הדין דהתש הנזכר, בפרק הר*ן בשםשם
 שיאמר עד בחימן לא בדבר מת אומראחד

 ע*ש4.קברתיו,
 כ*ה, סימו מרדכי", *פרשת בשףתאולם

 לספק יש 1 כתב התשובהבתחילת

 כמת השפיטאל בתוך שמת זה הויאי
 שבהשפיטאל כיון וגם לא. או מטתועל
 לדמותו יש המסוכנים, חולים הרבהיש

 ולהר*ן למלהמה דדמי אומרים דישלדבר
 בע*ה. ובדלקמן דא*נ להרמב*ם כןס*ל
 אי הספק "ובעמע 1 שם בתשובהוסיים
 מגו כאן דיש לפמ*ש הנה לדבר,דומה
 אמרינן אי אבעיא דזה רק מטתו עלדמת
 הא בדדמי אמרינן אי בדבר והנהמגו.

 ספק ליה הוה כן אם בש*ס, לישנאתרי
 בתרא כלישנא לן קיימא ספקספיקא,
 לומר תמצי ואם בדדמי, ליכאדבדבר
 קימא דילמא מקום מבל קמאכלישנא

 בהג בזה וכיוצא בדדמי, מגו דאמריתלן
 וכיח רבות. בתשובות מהריב-לבהיתרא
 דהגירסא סהשנה הכסף הסכים הכידבלאו
 הסברא גוף וגם נאמנת, דבדברברמב*ם

 כך כל ברור לא לדבר חש1 נדמהאם

 דאמריק ספיקא ספק על לסמוךשפירהש

 להקל כתב מרדכי* דה*פרשת "זיעהרי
 דנאמן, לומר ספיקא ספק מכוחבדבר

 שהוסיף הגם קברתיו, אמר לאאפילו
 מקום מכל דידן. בנידת סניף עודלצרף
 אפי,1 לתתיר סברתו ר ק י ע דנהאה,
 האגשים שתן האמת לפי אבל הכי.בלאו
 שמואל ר' שם ששכב החולים בביתשהיו
 ר*ל סכנה במקום היו ע4ה מעוירטהדוד

 העד בהגדת לדון יש כן ואםוכמדע,
 מצאתי זה אחר במלחמה. אחדכבעד
 במלה215 אחד עד ערך יצחק*,ב*פחד

 דכתב הא י שכתב אל", מבתבבשם

 נאמן שאיט שאמרו מה דכלהמרדכי
 אבל וכף להלתם שהולך כמץבמלחמה

 כמת היט מקום, ברהוק נהרג או מתאם
 א*ה אחד בעד דכ*ש נראה מטתועל

 דלא בדבריו ברור מבהאר אמםגמז*י.

 שום למעיד היה שלא במקום אלא"הירי
 לחוש יש בלא4ה אבל יהרג, הוא שגםפחד

 קכ*ח(. סימן מלובלין, )הר"םלבדדמי
 שלא אף במלחמה, אחד בעד אמילואכן

 ברמ4ש2 מבואר קברתיו העדאמר

 אפילו שמרים *ויש ! נ' סעיף י4ז,סימן
 וראיתיו נדעץג ש מת אמר אפילו אחדבעד
 בטביעת-עין היטב חהכרתיו כךאחר

 אמר כאילו דהוי בשמר שמת,וראיתיו
 פרק המרדכי בשם יוסן* )ביתקברתיו4
 ק*ג סיש 8מ סאוקק* ומגתלקתהששה(.

 בשראה בהדמ*א ליה פבידא דלאמשמע
 שלא היכא מודה ואמנם ההריגה,העד
 ראה שאחר-כך שש ושהם2חה
 ש*, במ שגם ושאו חציה4שוג



ק* ל א ו םש ד סימןא*ה דברי84לה
 בק*ע, לעיע מחוקק* ה*חלקת צייןדהא

 1 מהריב*ל תשובת הביא מחם נ"ד,סימן

 דהריב*ש בהכרתיו, להקל אין*למעשה
 נמי וכן הכרתיו, טוגי דלא בהדיאכתב
 ראה לא בין הסביעה חמ בק להשאין

 לבסוף, ציק הה קברתיף. בעינןובתרימי
 משמע רפ"ס. סימן בק*ע לקךק 2תמיןאחר
 על לי תמוה ומזה ליונ סביראדהכי
 מחוקק* שה*חלקת דנקסו, אחרונים,גדולי
 דמהני ההריגה ראה דלא היכאמודה

 חלק מהר*ש, בתשף הבין כן כיהברתיה
 צביה", "תאמי בספר וונן נ"ז, סימןג',

 קע*א, אות י*ז, בסימן הצבי, ארץבחלק

 נ*ד סימן לק"ע שציק ממה דעתיולעניות
טהעמע,

 שאפיקי
 כן גם ההריגה ראה לא
 קברתיג שיאמרבעינן

 האחרונים גדולי הבנת לשי בידאייהנה
 מה סגי בוודאי דידן בנידוןדג*ל

 לא כאן הלא כי הכרתיו, העדשאמר
 קודם שמע לא וזען ר*ל הנעדר מיום2ראה

 חשש אין כן ואם ח2כירוהו, מתשראוהו

 כראיה ששמהעה הפוסקים ל4יתםאפיוי
 מה לפי אמנם. קברתיו. אמר כאילותעי

 שתמק מהריב*ל תשובת מדברישסהעמע
 בין ליה דסבירא בטוף, מחוקק*ה*חלקת
 להקל אין ראה לא בין הטבקעהראה
 בזה ופליג קברתיו, בעינן ו ה י י 11 ר ת ב1

 מספקת, עדות זו אין הרמ44ג עללבשרי

 שמהשל* ב*בית אולם קברתיו. חמר לאכי
 השפילו הרמ*4ג כ8מק סובר קנ"ד סיע12ם

 ולשיטת הכרתיה טאני ההריגהבראה
 מס8קת זו עדות בהדאי שמואל**בית
 ב*בית הרע קברתיה אמר שלא 8י עלאף

 )סימן הצ*צ דעת שגם שציק,שמתא*,
 כדבריו.פ-ח(

 וייס אהרן ר' השני העד בהגדתךן2נה
 קברתיו, אמר לא הוא שגם אףנ*י,

 חשמר מיתתו אחר שראהו אמר מקוםמכל
 להקבר. שתו הוציזע כאשר שראה כןגם

 ש מ מ שראהו בזה הכוונה אםוהנה
 אומר כי סלסלתיו, כמו הוי כן אםוהכירו,
 סם אותו סלסלו להקבר, אותושהוציזע
 וכפי בדדמי. שייך ולא שמת רואההיה

 בהגה: י"ז, סעיף י*ז, בסימןהמבואר
 המבהג פשס*וכן

 אפי~
 אומרים דיש במקום

 אלא קברתיו, דוקא לאו קברתיודבעינן
 מת שרודאי שבהעמעותו דבר שאומרכל
 בשם יוסף )בית מהני" בדדמי אמרהלא
 רק אי אפילו אמנם ח2ריב*ש(. הר"ןתשף
 אותו שהוצמע שראה שאמר במהכןנתו
 שהאה 12אותו לו, שאמרו דץינולהקבר
 דוד שמואל ר' הוא להקברשהוציאו
 מאחר שמע באילו הוי הלא ע*ה,ניהזירטה
 חלק מהריב*ל, בתשו' מבואר דהלאשמת,
 וי"ד, י"ב סימן ב' ובחלק 4ה, סימןא',

 קברתיו לומר וחצריך ומלחמה מיםש*גבי
 תליע לשניע הראשון ואין עד מפיבעד
 הראשון העד היה שאם ולומר,להקל
 לו שם2ברר איך דבריו מברר היהלפניע
 למקום ממקום שסלסלו כמן וודאי,שמת
 תשובה בפתחי )מובא קברתיו" כמודחשיב
 הראנ*ח דחיוה % סברא כי חשם ל"ס.סימן

 ומהרשד*ם אחרונים גדולי ועודוהמהרי*ם
 דרבע, איסור בחשש דרק מפיק נ*אסימן
 על לסמוך יש סוף, להם שאין מיםכמן
 תשובה ב8תחי זה כל וכדדשבא זו,סברא



 ל א 1 מש, י מששש דבריאלה9א
 בדברי  ד*המעשן מען הביא גם ל*נסימן

 יראה, ר*ד י*ב סימן ב', חלקמהריב*ל
 ורפיא הסברא זו על סמך לא עצמושההש

בידיה*.
 הנעדד את שהלים שמע כו% הלאאולם

 מפי העיד כא"1 והצי לקבורהר*ל
 עד העיד באילו והר חטלטלוהו, שמתעד
 אמר עלא והגם וקברתיו. מת עד,מפי

 היה, 8פול ששמע מי תןלי שמעממי
 ש סאפ"1 1 ה סעיף בהנה מבוארהלא
 טושמע 0תם אמר אלא שמע ממיאמר
 פסול הראשע עד שמא חי"טינן המאכשר
 בקונטרס דמסופק להא דמי היאה"ה4.
 שמא להחש "ש דשם קל*ט, סימןעבתצת,
 לא הה פסק דלא קלא הברה קולשמע
 חיפיר לושג למיחש ליכא כאן אמנםמהני.
 עדות ביטמרז2 וה ולפי דמוגי. למימראיכא
 מס8קת עדות לכאודה נמצא בלחוד%

 וקברתיו, מת עד, מפי עד אמרבאילו
 כל-בך נדיק לא אפקי ואולםדמהגי.
 אתע שרשה שאמר, דהעד,בלישנא

 לו שאמרו דזהינו להקבר,כשהוצישהו
 נ"יךדטה דוד שמושל ר' דגעדדעתהו
 העדויזת קא2י ף ו ר י צ ב ששת בבלע*וג
 דהש אשתו, לנעעאי היתר למצואיש

 *אסרלו ששנים ברמ~א, נ' בסעיףמבואר
 בשנים כי שמנים*, קברביע אמרולא
 תע וכף. בדדמי דאומרים אמריעלא

 ש סהדי דתדי סהדותא דבתרמסוטמר,
 הגדת איכא ס% ש חעה וכף.דיו1יע
 למימר צריך לא דא ובכטן עדיםשצי

 סימו ששון, הרא*ה ה0כיסן חאהקברםזצ.
 הי,שד*ם; קכ"ח, פי% מלובלין, שתר*םא',

 תשו' י*ם, סימן זשב, בנימין נ*ה,סימן
 הם ה% והליצה יבזם מדיני 4ף סימןב*י,

 סימן היטב באר שרין הרא*ש.דברי
קנ*ז.

 לא דדילמא בעע 54יז שיש מהואמנם
 שניהם כשז:עייו דק הרא*שסבר

 דיני עדי דיני דגבי שנקטיע תצןכאחת
 שראו יעיזץ שהעדים להיות, צריךנפשות
 להעיד צריכין וגם כאחד. המעשהשניהם
 ל, סימן משפט, חהה עיץ :ה. אחרכ:ה

 בדימ מקום מכל ט/ וסעיף ו'סעיף
 בהושן ומבחשר זה כל בעיט לאממומת
 ממונות בדינו : ו* סעיף לע, סימןכהשפט,
 המעשה העדים שני ראו שלא פי עלאף

 : האחד אמר 1 כיצד מצטרפת. עדותןכאחד,

 לו. הורה בפני או פ4עי, בעם הלוהובפני
 אהד ביום הליי בפני י האהר העדהשמר
 אם תע מצטדפיה אלו הרי לו, הודהחו
 י אומר והשני הלוהו. בפני י האהדאמד
 בפני י הרצטון שאומר חו לו, הודהבפני
 ה*ה ז% אחר שמר 11"טמ לו.הודה
 הרמ*א וכתב מצטרפין. אלו הריבפני,
 )מרדכי איסחר דבר עדות דיני הנן :שם
 סימן הע4י באצן ]חריז דיבמות( ב'פרק
 ט'שם ובפעיף י'[. סעיף קמ*ג, וסימןי*א
 צריכין חרן ממומת בדיני : המחברכתב
 אחד יבוש אלא כאהד, העדים שנילהעיד

 העם דבריו דשומעין דין ביתבפני
 שומעין ז% לאהר השני העדוכשיבוא
 באם וצטצישום לוה ש ומצטדפיםדמיו
 יבן רמ*א וץ לח שכו% תצםהממון.
 מקום מכל איסור, דבר עהת גני קש
 שף, בטעיף כאן מהב"ת שה ~פי"ו



קלםשמואל י ימי48ה דבריאלה

 ראיה, גבי כמו כן הדין כן גם הגדהדגבי
 *וכן : כאן הב"ח לשון חה הושב ענןוכל
 דין בבית כאחד שניהם שיעהז צורךאין
 א*צ ר בסעיף דכתב ק"י אדלעילוכף

 השף כאהד המעשה שיראן ממחשתבדיני
 רבע, לגבי קדחה בן יהח2ע כרבידשסק
 שיעהיו צורך אין נמי דהכי כאןואמר
 נתן כר' דהלכה בבית-דין כאתדשניהם
 זו דלא משמע וכן דלשון למידקתרכא
 )נ*ב( הוקת בפרק כדאיתא קאמר זואף

 המע בס*ד, ס"ב בסימן לקמןויתבאר
 בורר זה בפרק דהא זו ואצ*ל זוהן*ל
 דידע איכא מי יוחנן רבי דששראיתא
 ר' וא*ל קרחה בן יהושע כרבידהלכה

 רבי שמודה  שמעתי כך חנינא: בריוסי
 ליה ואמר נתן, לרבי קרחה בןיהח2ע

 עיקר ומה השתא הוצרכתי לזה י יוהנןר'
 בן יהושע רבי אמר הדדי בהדיהאהה
 תראה 1 מיבעיא הגדה בעיע, לאקרחה
 צריך דבע-כ היא רביט דזקצתל"שב
 ממט נעלם היאך חנינא בר דר*ילתרץ
 : דה*ק וודאי אלא יוחנ4 דר' זוקה2יא

 לר' קרחה בן יהח2ע רבי שמצדהשמעתי
 לריעותא תדתי דאיכא פי על דאאנתן,
 העידו לא וגם כאחד המעשה ראודלא
 דהשהא למחר ותבירו היום זה אלאכאהד
 בשעת המא ראיה בשעת לא נצטרפולא

 זה רלפי כשרה, עדותן הבי השפרלוהגדה
 מיבעיא דלא 5שדי', תע דביט דכתמנותא
 בשעת דמצטרפין באחד המעשה דזיכשלא
 העידו לא אש"1 אלא הודי, בהדיהגדה
 כשרה*. עדותן נמי הודי בהדי כןגם

9כ*ל4

 דבר עדות גבי דגם אמרינן דאי לדהרי
 העדים שני שיראו צריך איןאיסוד

 שתהיה צורך קואין שכן כל כחהד,המעשה
 דגם פשיטא, כן ואם הדדי. בהדיההגדה
 כן הדין כן גם איסור דבר עדותאצל
 צייך דאין ממונות, דיני עדות גביכמו

 גב על אף הדדי, בהדי ההגדהלהיות
 יש וכן הוא. שכן דכל הרמ*א, כתבדלא
 דיני גבי הב-ח ווהוכיח כמו לומרנמי

 : לריעותא תרתי דאיכא גב על דא*ממוטת,

 ההגדה ולא כאחד הראיה היתה שלאה~נו

 מתקיימת. העדות מקום מכל הדדי,בהדי
 דהשוה איסור דבר עדות גבי כןאם

 הדין כן גם זה, לעניין ממונותלדיני
כן.

 מוכרח, ואינו מפורש איט זה דבראמנם

 עדות גבי דאף ידעינן, מבאכי
 היתה לא אם מתקיימת העדות איסורדבר

 הדדי, בהדי ומגדה לא וגם כאחתהראיה
 משפט חושן יוסף, מבית זה לפשוט "2אבן
 דבר עדות דמדמינן דהא דכתב ל',סימן
 צריך שאין לעמין ממון לעדותאיסור
 ב' בפרק המרדכי דעת הוא כאחת,ראיה

 פרק מהירה2למי שהביא שם עייןדיבמות.
 דאמר כעור, עדי שני דגבי דסוטה,קמא
 בזה שניהם אפילו קרחא בן יהוו2ער'

 כוותיה. לן ווףימא עדות הוי זהאחר
 לדעת רשייה קצת הביא יוסףובבית

 דפליגי ע*א, כ"ו דף מכתובותהמרדכי
 העדים שמ מצטרפין אי חר*אר,צב*ג

 דפליגי וקחשמר פיהם, על תרומהלהאכ"י
 ורבנן קרחה בן יהושע דרביבפלוגתא

 תרומה 5ששנילו העוים שני מצטרפיןאה



 ל א ו מש ד סימןא*ה דבריאלהקם
 דדיב*ק בפלונתא דפליגי וושר פיהם,על

 השמ' הוא דאיסו' תרומה אכילת השןיורבנן
 אמרינן נמי ובהשלוח מצטרפין,דלריב*ק
 גט להתום אחד לעד אמר אידריב*ק
 מצטרפין. להבירו, אמר השתר-כךלששתו
 כאתד. לשניהם ציתה שלא גב עלהשף
 כיון נפשות לדיני מינח דנפקא גטוהרי
 האי דאתא הוא נפשות דיני למידןדלאו

 יוסף, הבית וסיים מצטרפין.סהדותא,
 דאיט דנל משמע דידן ד*סעזלמידאדם8תר
 מינא דנפקא גב על אף ממש נפשותדיני
 ואם נקטינן*. הכי מצטרפין נפשות,לדיני
 דיני בין מחלק איט דריב*ק מאתרק

 ממוטת דיני עזזת לעמיו ערוהעדות
 ערוה עדות דגבי בזה להלק תיתימהיכא

 שלא דוהינו  לריעוחשנ תרתי בבה הוהאי
 ההגדה היתה ולא אחת בבת הראיההיתה

 לא זה דידות. תתקיים לא הדדיבהדי
 העזר, אבן סופר, בהת*ם וזךין כ~.מסתבר
 ובהדאי, בד*ה ש*ג סימן שני,חלק

 גבי דהיה דהא בפירחצ מלשוטשמשמע
 דוךיט, לריעותא תרתי כן גם שםהעדות
 ד,זזגדה וגם אחת בבת העמין רשעשלא
 בהעום שם )שכ' הדדי בהדי היתהלא
 משמע וממילא ובד*ה מחבירו ידע לאאחד
 הדדי( בהדי היתה לא הראיה דגםשם,
 והא העדות. כוח ל ל כ ע ר ג מ א לזה

 איסור לעניין גם מהני מיחזדתדעדות
 העזר, אבן ברם*ח להדיא מבוארערוה
 כעוד עדי שני : שם דכתב י*א,סימן

 זה אהר זה דראו גב על אףמצטרפין
 פרק )מרדכי האי חזי לא האי דהאוכישר
 מהר*ם(. תשו' בשם דיבמותבן

 סימן העזר, חבן ביהיה, שדעוליז
 שם( הגמרא היתר )בסתירתע*ב
 סימן בתשובה ששון הר*א שםמפלפל
 בעלה על אשה דלאסור כ*ד, וסימןי*ג
 דלכאורה חמף, מיוחדת עדות מהנילא
 בית ווהרב אהרי בזה לפלפל יתרששת
 חשרם*א ל', סימן משפט, בחושןיוסף
 של בים והרש*ל י*א, סימן העזר,באבן
 דעדות להו, סבירא כולם יבמות,שלמה,
 מי - בעלה על לאסרה מהנימיוחדת
 ולסמוך נגדם ראהש להקל הנה יגשמהמורים
 יתר שגם אחרי בלהודיה ששוןאמוהר*א
 בטדע שם עיין בזה. החמירוהאחרונים
 דלא נימא אי דאפילו שחידש,ביהודה,
 דיני לעדות ממוטת דיני עדותמדמינן
 דעל-יורי קידחצין עדי דוקא היטאישות,
 כעדות העה מיתה חויבת זינתה אםעדותן
 עדות גבי אמנם נפשות,דיני

 גיטי"
 אדרבא

 מיתה חהבת אינה זיבעה אם עדותןעל-ידי
 אשה עדות ~מות יש שפיר פטהעדהוה

 הר*ן, מדברי דייק הה ממוטת.לדיני

 1 שאהזו מי בפרק הירושלמי מביאדהרי*ף

 בין אחד ועד שחרית אחד בעדנתייחדו
 אין ואמרו מעשה היה זההערבים
 דגבי גב על "ז19 : הר*ן וכתבמצטרפי4

 אישות לגבי דמצטרפין, לן קיימאממון
 בעיח אחת בבת נפשות, בדינידשייך
 דשייך אישות לגבי דהכוונה וכתבלהו*.
 אמנם קידושין. עדי ההט נפשות,בדיני
 נפשות בדיני שיך דלא אישות עדותיש

 בעדות פנים כל על גיטין. עדיוהייט
 שחך דלא אישוה, עדות זה לפי הויעגונה

 מיחתדת. עזזת ממצי ובידאי נפשותבדיני



קמח ל א ו םש ד סימןחאה דבריאלה

 הנ"ל ל8י מהני מיוחדת דעדות חזיעהלא
 בהגה שטשמר מה כן אם עגזה, בעדותאף
 לא אפילו שנים שאבל ד סעיף י*זסימן
 אפילו מיירי טשמנים* קברנוועאמרו
 שאפילו נראה הסברא ומצד מיותדת.בעדות
 ההגדה ולא אחת בבת הר4רה היתהלא

 לא עהה אלא מהני, כן גם הדדיבהדי
 בפוסקים. מפורש כל-כךנמצא
 הטור דכתב דהא ~מר, אפשר עודרהיה

 שמת וצאמרו דשנים הרא*ש,בשם

 מטעם לא מהני, קברנוהו אמרו לאאפקי
 אקילו  עגונה לגבי דהא התג השניםעדות
 לאו אע*כ אחד, עד א8קי וסגי רבנןבה

 אלא אלה אתיפ דאוריתא עדותמכוה
 גב ש ואש יטעו, לא דשנים ר ב ת ס מד

 חיישינן לא בדדמי, עש1מר באחדדחיישינן
 ששניהם ומאחר דבר בזיתו טעוששניהם
 בדדמי אמרו לא הדאי אהד דבראומרים
 וממילא וקברנוהו, ~מר צורך איןהאע
 אחת בבת ראתע אם בדבר נפקותאעמנין
 ח 1 כ מ דל*ו הדדי, בהדי עייתם הגהץש

 חה עלה. אתינו ד14רייתא עדותענ1ן
 בהדיא פרשו מדלא וגם בסברא נבוןנראה
 שראו עדות להיות צריך פנים כלדעל
 בבת לחיות צדיכה הוגדה וגם אהתבבת
 בזה, הקפידו דלא כן גם משמעאחת,
 סבדת לסניף ~דף אפשר שפיר כןואם

 הוה *ראיתיו* העד דאמר דמאחרהרמ*א
 הצ*צ וכדברי ומהני, "קברתיו* שאמרכמו

 שפיר בהדאי יש דלסניף ל"ה,בסימן
 המרדכי. סברתלצרף

 רוצה ים בתשובה סו5ר חת"ם בעלאכן
 מיוהדח דעדות אמת דדין דאף~מד,

 האי כי אמנם שבערוה, בדבר אפ"1מהני
 כן אם בדדמי, משום הוא דהספקהיכא
 להעיד יחדיו שנועדו עדים בשניתינח
 נועדו כשלא אבל היטב, מדקדקיםהמה
 דלא סברא שים ידע שלא כתב,יחדיו
 1מר אחד שעד נניח אם בדדמי,ניחהן

 שלא המצורפים שנים הדין הואבדדמי
 בספר )המץ עמ*ש להעיד, יחדיומעדו
 אות אן, סימן ווהביא, תשובה*"דופקי
 כסברא קס*ז ח*ק סופר חת*ם בשםשצ*ד,
 כפירוש שהעיקר שם, סיים אמנם?0י

 אחד בעד דאפילו הדין והוא ה'*,"מלחמת
 משקר שמא דמשש רק בדדמי אריךלא

 ועיקר האמינתו לא שהתורהמהני,
 נעשה דושנשה דיושו שעל-ידיסמיכתנו
 עדים שני בווהם שכן מטזן עדיםכשני
 עדות האמינה שהתורה כית מקוםמכל

 סה1ום וליכא דאיתתא לדיוקאצדיכי'
 דבריו ולפי שם. זרין דמי. הצפירבדדמי,
 יחני כאן דאיכא מאחר דידן בנידוןדגם
 שמת, קואמרועדים

 חפי~
 אומרים היו לא

 שכן מכל מהני, היה כן גם אותו,שראו
 אותו.שר14

 י בס*ד לי נראה זה פיחצל
 בשם הביא קכ*ז, אות השדה*, ב"צמח)א(

 שיצאה דכל עעם*, "דרכישו*ת
 אשת-איש איסור מחזקת התורה מןהאשה
 ר14יה ומביא כל-כך, להחמיד איןתו

 על גזרו חומרא דמשום דכיוןממזמים,
 עניינים. בכמה הקילו הכי משוםהתכמים
 רחריה דאין בדבריו, שמ8לפל שםעיין

 מדרבנן, רק כתמים עיקר דהתםכל-כך,



 ל א ו מש י וש8ק דבריאלהקמב
 טהורה מקום מכל מגופה היהדאפילו

 כן וצאין מה ארגשה, דלא כיון התורה%
 אך התורונ % הוא האיסור עיקרהכא,
 *דרכי לשו*ת ליה סבירא ח8הץ ! שםטים
 רשריה, להביא יש שפיר דמכתמיםנועם*,
 שמא התורה % האיסור עיקר מקוםדמבל
 התירו, מקום ומכל אדעתא היאוארגשה
 נמי תעץ חיישינן, לא התורה דמןכיון
 התורה דמן כיון סוף להם שאיןבמים
 להקל יש תנשא, לא מדרבנן רקמותרת
 בסימן שם עיין וגם ודרץ4 עניינים.בהרבה
 קי*ח, מ*ק טוב* *חן מספר שהביאכ*ט,

 דף בכורות במס' תוספות מדבריעאביא
 להם עהשין שבמים פוטר; חלב ד*ה ע*ב,כ'
 דמיעוטא מיעושו כמו רק הויסוף

 איסור רק הוי לא וודאי כן ואםששיצ%ים,
 בדדטי. חיישינן לא הכי מ"שוםדרבגן,
 חיישינן לא שבדרבנן סברתו, לךהרי

 לסמוך ר(פי בוודאי פנים כל עללבדדמי.
 דחמר דהכא הרא*ש, שיטת עלבדרבנן
 כמו דהוי חהכרתיו וראיתיו שמתהעד

 ומהני.קברתיו

 התשש אין אחד שגעד נימא אפילו)ב(
 ששימר דצדפהח אצלם משקר,דילמא

 הוז*ה, וכשיטת התוס' כשיטתבדדמי

 חת*ם )עיין התוס' לשיטת מאדשקרוב
 ס*אפ. סימן 8ף, חלק העזר, אבןסופר,
 מעידים עדים ששני בזה הוע~ו מה כןחשם
 לבדדמי. חי"רנן הם בשמנים אם גםהלא
 האעהש שאם סחשר, החת*ם שכתבוכמו
 שאיבם עדים שני אין בדדמימשוס

 מוצי. לא קיזתם לפעיד, יחדמיוחדים

 מעידים העדים היו אם יתכן זהש
 אף זה לפי מהני "יה ש א שמת,רק

 שאומרים מאהר אמש מעידים,ששנים
 הדשו*ש ולשיטת פשטן, אחר ו ה 1 א ר שגם

 חשכרתיו ראיתיו אמר אם אחד בעדאפילו
 שיש נהי קברתיו. כמו הויבטביעת-עין

 עדים בשני מקום מכל ח2 %חולקים
 *דבדדמי*, חששא לה אנדה שלא פי עלאף
 חשת- הזקת מכ% החשה יצ(פן מקוםמכל
 האמינה מקום בכל כי חיריקעש4איש
 ששף היא, סברא כן חשם תרי ביתורה

 דמהימן דהיכא נצרםושת"ש
 ליה מהימנען ראיתיו (ימר אם התורהמן
 חעתשש להעיד החצרה מן בשמנים תרידבי

 שפיר מהני בקה מדרבנן, רק ההשבדדמי
 והכרםאו. ראינוהו שאמרומה

 דאהר דידן, בנידון כאן שכן כל)ג(
 מחזואן עדים שני ידי עלעץצתה

 שני ואותם דאורישעא אהשת-אישאיסור
 דמוצי. והכירווע, אותו שרשן אמרוהעדים
 בנחעדורא ביהררה, הנודע לשיטת אףוהנה
 השפ% ~דעת ל*ג, סימן העורן אבןקכפ4

 שסוברים קנ*וע סימן בתשובה,בריב*ש
 התודו4 % אהשה לדהציא בשמן אחדדעד
 ריש יאף, בנימאי שמבחשר כמווהוא
 חוריטב*48 הרא*ה בשם רבצע החשהפרק
 דעבהץ מילתא משום ההצרה מןדהוא

 דעת כן )היא דייקא ומשוםלגליי

 תשובה בפתי עךין מדרבע. דהושדפברי ההופ-
 דהחמעץ חדע מהצם ופכל י*ג(סימן
 קן בסה עצכ % חשם קברחדהלהשר

 עשיס לעדות אהד עד עדות ביןלתלק



שע ל א ו מש 1 יק8ק דבריאלה
 דהיכא לומר דיש הדברים, יתבט חשתבכל
 היבא קברתיו ~מר חתהמירו חכמיםדגזרו

 הוא, דחידחח אחד בעד החשהשניתרת

 אשתיח"1 באיסור להקל יבתפ שלאכדי
 התירה שהתורה דהטעם ועוד,החמורה.

 לגלדי דעבידי מילתא משום הוא אחדעד
 חכמים הצריכו וממילא דהקף4,ומ"חום
 זה דאין קברתיו, שיאמר לזונחהיק
 טעם. בלא החורה שהאמינה אחרתכעדות
 לא עדים שני על.ידי כשניתרתאמנם
 כי קברתיהה שיאמר חכמיםהצריכו
 פנים כל ועל תרי. בי תורההחפינה
 ראיטהו העדים שאמרו דידןבנידון

 מהני שיטות כמה לפי אשרוהכרבקעו,
 סגי. דבוחשר לומר יש אחד, בעדאפילו
 פנים כל על שהוא לצרף רחעיובתדאי
 שם. מ4ה בסי% הצ*צ כמ*שלסניף,
 נא% אחד דעד דהא נימא דאיהמד,
 טעח א התודה, % ועא אשהבעדות
 אם דדי הר48ש שיטת על לסמוךביתר
 המ*ב שיטת ידועה דהא ראיטהו,שמד
 סי% מהוקק* ב*חלקת מובא הרא*ש,בשם
 אזי בדיוק פלוגתא דאיבא דהיכאל4(4
 שמהשל* *בית הסכים חיה לקה"4אזליע
 שנוי, במחלוקת זה דבר כי חשם מ*ז.בס*ק
 זעזר, אבן סופר, בהת*ם מבהשר מקוםמכל
 עד אם בזה שתלוי מ*ו, סי% א',חלק
 יאם מדרבע, ש התורה % בששאהד
 מתזקת יצאת כבר א - טפמן התורהמן

 ואם להקל, אפיקו התודה %אשת.איש
 ספק בידאי א - התורה מן בשמןאופ

 נסבור אי כן, ואם לההמיר. בזהפלו4תא
 בפלו4תא אע ההודה, % טשמן אחדעקן

 לא או והכרתיף *ראיתיו עיאמר דיח
 ספיקא רק דהיא מאחר להקל שישבעח1
 כאן שיש טאחר נראה וגם ~קהא4דרבע
 שהעידו, עדים שני מכה גם להתירצד
 המובא הרא*ש שיטת הכי בלאואשר

 גם שיאמרו צורך שאין היאברמ*א
 בתדאי עליהם לסמוך יש.וקברטהף,

 וראיטהו אמרו פנים כל דעלמאחר
 וראיטזע מהני אי דהלאוהכרטהף,
 ה*חלקת בפלובתא, תליע לא אוהכרנתע*

 שמואל*. ובית עםמהוקק*

 ה*חלקת בפלובעת תלוי זה דבר)ד(
 והנה שמו(א". "בית עםמחוקק*

 סעב, דידן בנידון שם מ*ה סימןבצ*צ
 אילן לט יש גונא האי דבכי נראהאמנם

גד~
 שלא אפילו עליו ולסמוך בו לתלות

 שהוא עיגון במקום שכן מכל הדחק,בשעת
 הוא ימיה כל תתעגן שלא הדחקשעת
 שלום האשה בפרק שכתב הרא*שמורינו
 דבעיע הא ל*ג, בסעיף הטור כתבתע

 וץיט המים מן עלייתו אחר מידשיראוהו
 שראהו דביון הטביעזו, שראה במידושו
 שדצא-הוא ואומר בדדמי אמר שםשנפל
 נאמן ארט לפיכך לו, ברור איטאפילו
 % עלייתו אחר מיד שראהו כן אםאלא
 נאמן הטביעה, ראה שלא מי אבלהמים,

אפי~
 גב על האף וכר. מיד האהו לא
 דברי על לפמוך רצו לאעוהאחרדנים

 שהוא אני אומר מקום מכל בזוגהרא*ש
 סניף אל סניף ולעשות עליו לסמוךכדאי
 שהטור כיון שכן ומכל אחרחן, סברותאל

 בהגהת והרב ר*מ בסימן הדעעעע"ומת
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 האחרונים כתבו דלא דבריו דוביאועהע
 לן דלית היכא אלא עליו, לסמוךשאין
 אבל צשת, רק להתיר יותר סבראשים
 הדאי סברות, הכי בל? דאיכאהיכא
 בזה הרא*ש דברי לעשות דמישפיר
 נ*ז, סימן מהר*ש, בשרת הרין להם.סניף

 ברור הדבר כן "אם י שכתב השף,בד*ה
 כי בבירור מעיד העד היה אםופשוט
 חסם שמו חת מזכיר והיה אותוהכיר
 שפיר מת, אחר-כך אותו וראה בדיןאביו
 קברתיו, אמר ילא אש  עדותו, מועילהיה
 היטב והכירו אחר-כך אותו שראהכיון
 שהכירו אותו ווהוא ספק, לו אין כיחשמר,
 ובדדמי חוששין היים לא שפירבחייו,
 התשיבה. בתחילת טעמיו שם עייןוב*ב*.
 נ*י כ*ץ משה ר' העד הזכיר שלאומה
 לפי די עירו, חמם עלו הכינוי שםאלא
 כ*ו סימן מרדכי*, "פרשת בשו*תמ*ש

 נ*ב(, סימן ג', חלק מהר*ש, בשו*ת)ומובא

 החלים בבית מובת היה כזה א"םשאם

 וומד, עירו. חמם בשמו סגי עלמא~וקי

 כגון מובהק, סימן עוד שהזכירהיכא
 דהשני העד השרי שם שו*ב שהיהשאמר
 כן. גם שמו אמר נ*י וריס אהרלרן
 . היתר צדדי נמה טה "שהרי
 אינה  העדות כל דדילמא לדון ש"ם(נ

 במלחמונ אחד עדכהגדת

 ההכרם?צ. רשרנוהו אמרו וםהעדיםב.
 שראה כן גם אמר האחד שהעדנ

 אולי עתה להקבר,כשהוציאחש
 יטלטללע. שמה עד, מפיכאמר

 לומר צורך ואין הם עדיםששניד.
 ומאחר הרא*ש. לדעת.קברמהו*,
 שסמך מהר*ש, להגאוןשמצינו
 העד שחם למעשה, להלכהבפירחם
 חשכירו שמת לאחר שתו שראהאמר

 הלן כל דבצירוף שכן כלדמהני,
 למצוא נראה דידן דבנידוזטעמי,
 מכבלי-העיגון. דא לאיתתאהיתר
 אבקש הלכה של ומתן משאדלאחר

 טובו 2א יהא עליט*א,-מכהד*ג
 צדקתו ובגודל חבמתו ברוב בדברילעיין
 ולהשיבני העניין בזה הרמה דעתולחוות
 יטע הפרצות, יגדור הטוב וו"דבר.

 עוד "שמע ולא הנהרסות ויבנההנשמות
 יכנס. ישראל ונדחי בגבולט דשבדעיד
 תחזינה ועיניע שליט*א כהדג*קועיני
 רצון. יהי כן אמן צדק, גהשל בבהשתבמהרה
 בד*ש טרחתו על תודה ב(8מירתךו:נני

 בידידותו מתכבר הרמההם*ת
 הרם כערכו ומוקירומכבדו

 רתנבוים ליסהן סג*ל שמעלשש שמואלהק'
 זצ4י מוהרמ4ח הסצןבלאאסו"ר
אבדק4ק

 ק*א וה~ל הנ"י
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 הסימן

 יברי ש הגאתתשונת

 הגאע הרמ ידיד* לכבודשראר
 שמעלקא שמהשלמו"ה
 יע"א* קלישיארדייןאבר"ק

 לוחות שני על עפה מגילה שלהשרת
 אשת אוזזת כתוביםאבנים

 אם מראמאטשהאהשרב
 בגבחת "ש .

 במשאף וכן אחד מעד אצלו שנגבתההעדות
 ואם עיגון, מכבלי להתירה די אחדמעד

 טרם גם קדיש לומר הילדיםרו9אים
 וכבוד להתירה, חשוב בית-דיןיתתידו
 ממני ומבקש וזהית פבה בכל שו*טהורתו
 שאי-אפשר דבר ביומו, תשובההצעיר

 רוכ*ת. שסידרו סדרלפי
 ר' של עדות אל פנה לראשונהוהנה

 שהיה שהעיד, מעירו, כ*ץמו9ה
 מראמאטשהאז השוחט שהרא היטב,מכירו
 בבית-החולים בו ופגש ניעוירטהבשמו

 עמו. דיבר חשם 2נשקראינעבדאר4חשיסהש
 כשיצא בבוקר עמו שדיבר היום~מחרת

 המתים בין מחשכב אתע ראהמבית*ההאים
 והמתים השוחט. קוההשיהוא אותו,חהכיר
 בית-החולים בקצה משוכבים היוהללו

 מההים נתפרדו שמתו ששןתםכמנהג,
 סה החולים. בית- בקצה שתםוהשכיבו
 קת בשש שם שהיה ממכירע לאחדשאל

 1 מראמאטש94שח השוחט מת האם ימיקי

 לו אמר ווק  שמת, הו(ג שכן עמע,חעא
 תחס אהרן ר' כן גם כ*ץ משהלר'

 שנייתירטה שם, כן גם שהיהמראעואוי,
 זה כל ר*ל. מת מראמאטשאהמחהשוהט
 כת*ה החתום על באו זה השל הנ*ל,העיד

 תלמידי-חכמים.חשני
 מענהן בעדותו חסר כי כת*ה, העיר זהועל

 לומר צריך במלחמה ובמתקבורה,
 דבית-החולים נסתפק, זה השל*קברתיו*.

 וחיל- המערכה ממקום דחוקשהוא
 מערכת רק היה שם בפרטהלוחמים,
 (1 כמלחמה הוי אם בדרכים,העובדים

 כיון י יפלא ובעיני ז מטתו על כמתהוי
 היה שם שגם זה עשחר בדיבורשכתב
 באמבען מחמת שם להשהות מסוכןהמקום

 שהגיעו הלוחמים חיל אנשי גם)פצצוחס'
 ב"בית ערוך בשולהן מפורש שמה,גם

 מלחמה, בכלל דהוי ק*ב סימןשמואלע

 תבהל נחפז היה הרחשה אם תלוידהעיקר
 היטב, לבדקו שהות לו היתה ויא~רנו

 כיון חמד, רוח-חים. עוד בו ישאולי
 שרעבון הבא חולי-טיפוס היתהדמחלתו
 דבר על שמעע,מהשר

 הכ~
 פשוט בזה

 או אחד ביום שלשה דכשמתים 1תהוג
 דטזשב לזה זה סמוכים ימים בשלשהשלשה



 ל ח 1 מץ8 ה פימןא*ח דבריאלהקמו
 כמפורש קבורה, עדות להצריך רח*ללדבר

 שם דבר בהיה נ*ה, סעיף ערוך,בשולחן
 המתדבק ח~י הוא טיפוס דמחלתרדוע
 בו ולמה8מש לו קרוב לעמודרראים

 קברתיו בלי דא*נ משר,8 ברעבוןגם
 חי. ש"שאר דאי-אפשר בדדמידחושבת
 ומצא חיפש כי חיל" 4ר"8ר עודתעה

 להקל כ*ה, סימן מרדכי* *פרשתבשו"ת
 ספיק"ו, ספק דהוי יע*ש בסופובזה

 רמע*כ דברי תורתו כבודובמחילת
 המעידה באשה מיידי דשם בזה,תמוהים
 העד ובהעדאת מגו, לה דיש עדבשם
 בונה זה העל לבדדמי חיישינן אםספק

 העד העדאת על אבל להתיר,פיפלפולו
 לעמוד דמתיירא בחולי או במקוםלבדו
 לא העדים דעל להקל, מורה לע איןשם
 בכלל הוי לא למגו הצריך ועד מגו,שייך
 *הברתיו בעמין שהאריך מה כל ובזהעד.

 עיין במלחם~ע פמן אם שמת*וראיתיו
 טךירי דשם בזה, מקום לו אין נ',סעיף
 והכירו מצש המלחמה ששקטהדאחרי
 העד ידע יען הכרתיו מהני אםדדע
 בדדמי שמר אם המלהמה בקשרישהיה
 או פחדו, וסר המלהמה 2חעקטה אחריגם

 דא*נ במים הטביעה שראה לעדדומה
 זה, בנידון כן שאין מה הרז"וגלדעת

 דגם כדבר המתדבק חולי מחמתדהפחד
 ר*ל הדבר 2חעורה במקום אהד עדבמת
 דאז %מר % % נייחד זמן אי"הא*נ
 כיון לומר אנהבר מקום ומכל נאקד.כבר
 אעע המבקרים והזיזו שמת משניםדשמע
 המתיכג למקום חולה מונח שהיהממקומו
 דכתבו מזונ יותר ונגיעה הזזה לךאין

 שב*חלקת הר*ן מתשובת ומקורוהפוסקים,
 כקברתיה דהוי ק*ב, סימןמחוקק*
 העלמעץ, מק*ק העדות לגביית כעת1נבוא

 בצבא- שהיה והיס, שון ר'מהעד
 ששאל מו*ה עם יחד ' והיה פלתיהעבודה
 בראמאטקמפפה שז*ב ו8היה נ"טירטה,דוד
 נעודיו מימי עוד הלזה א"8 מכירוהיה
 כמה עמו חיבר טיפוס במחלתונחלה
 דוד שמושל תשוש במחלתו,פעמים

 ראהו הנ*ל והער חים, לן שבקניתירטה
 שתו הוצסי כאשר וראה מיתתואחדי
 רק קבורתו, בשעת היה לא אךלקברו,

 בעולם, ספק שום ואין ממש בבירוריודע

 תקבר, מת נהווירטה דוד שפואל הא"8כי
 שום בלא ברורה עדות בתודת אמר זהכל
 כן גם בא בעצמו והעד בעולם,ספק
 מקום אבד*ק4 הק' . . . *יום ן החתוםעל

 תיס*. אהרן הק' *החותם
 לדלזירא די יסוד יש זה נעי1הנה

 זה על חהג1 לא כי בעיני,ונפלאת
 הרב סמך וכנראה של17ה שלבית-דין
 אשילו עד מפי דעד כיון מהעלמעץהמןן
 העד בכתב גם דיימ ממילא מהני,בכתב
 שכתב וכבי קץע רב עליידי עליווהקיום
 מוןקק*, ב*חלקת הובא לובלין,המהר"ם

 כתג פעמא ומהאי כ*א, סעיף י"א,סימן
 על לתמוה ע*ח, סעיף מחוקק*,ה.חלקת
 עזזת פד~צמ"זן שפסק ל*ט, סעיףהרם-א,
 שלשה. של בית-דין על-ידי להיותצריכה
 מדוע * מחוקק* ה*חלקת ותמהוכשרים.
 לא ששנים הדעת, על יעלה ואיךולמה
:..
 עדות תנרע ~מה ענונה, של עדוהיקב%
 דדשאין 8לוני, שמת בשטר כתת ממצאוזו



קמ ל א ו מש ה סיעח*ה דבריאלה

 הוא כן ואם העום2 להתירהנית-דין
 דהוי עדחן קיבלו שצים ש באחדהדין
 ומביא בשטר עדותו הכותב עד מפיכעד
 1;ה*ג את להצדיק דיו הה בית-דין,לפני

 חולק הלא למעעוה להלכה אבלמהעלמעץ,
 דנין דאין י"ד, סעיף שם שמחהעה"בית
 אפשר הוי דזה וכיון משאי-אששר.אפשר
 שלשה של בבית-דין העד מאמרלקבל
 וכמו בדיעבד גם עה על חז*להקפידו
 הסכימו ו2ע קכ*ג, סיע רע"א,שכתב
 על-ידי פןשב אם בין גדול וחילוקכולם.
 הרשושין עד כאילו בבית-דין העדותגב~ת
 היה דידז בנידון כי אם לפניע.מעיד
 הקבורה( )ועל המיתה על עדים שנילפניע
 צריכין אין עדים שני פי עלובהיתר

 אפילו כי אם דושג בית-דיןלהודאת
 בית- שלשה שיתתעדו בוה גםשמקגים

 יעכב אין מקום מכל עח*ם, להתירדין
 זו חומרא לביני, ביני הקדישאמירת
 אחד עד פי על כשמתירין רקנמצאה
 בנידון אבל עד, מפי עד פי על שכןכל
 בשו"ת חרין עדים. שני יש הלאדידן
 על יום. שבבל  ימעשים ס' סימןבר"א
 לגביית מהעלמעץ להה*ג לטורח ארן אםכן

 צירוף על-ידי שבגלילו אהרן מר'עדות
 להרשות כ*ת יוכל חכמים תלמידי שניעוד

 בית-דין ישב פנוי ולעת הקדיש,אמירת
 בב*א. הגדול שמו התקדש ויתגדללהתירה

 רויעדעך שלו2םהק'
 ורעדיהאואאבדק"ק



 1סימן

 הנ*ל בעניןעוד

 תש"ד סשפסים ד. ליום אורב"ה.

 יע"(ג קלייטארדייןלסק"ק
 הרט לסבוד טלה טומ וטל9לוב8

 ועוקר פיני הגדול,הגאון
 מו"ה כקש"ת תעוגב, צדיקהרים,
 אב"ד שליט"א, רויעדעךשלף
 יע"א. נירעדיהאזא יראיםדקהל
 אותות בכל הטוב שלומו דרישתאהר

 הגיעני ע*נ גי*ה והיקרהכבוד
 כהדג*ג דמר תשובתו על חן-חןותשואות
 הנני תשובתו העתיקי ואחרישליט*א.
 כבקשתו. בחזרה שליט*א לכהדג"קשולהה
 לא אני כי נכונה, דיבר לא השליחתצה

 ביומו, תיכף לי ישיב שכהד*גביקשתי

 הוא אהער והשליח האפשרי, בהקדםאמנם

 ע*ה מראמאטהט14סוז דהעו"במקרובי
 להם להגיד עלי אצים היו פה,וקרוביו
 במאזני לשקול ידעו לא כי ברור,דבר

 העניעים מאותם איע זה דבר כישכלם,
 ואמרתי ומיד. תיכף עליהם להשיב ישאשר
 המכתב יובילו פנים כל עללהם

 כהדג*ק יתן כי ויבקשו,לנירעדיהאז

 בתשובתו קדימה זו לטאלהשליט"א
 האפשרי. בהקדם לי וישיבהרמה
 מה כי שליט"(נ כהדג*ק שכתב מהרהנה

 מרדכי*, *8רשת משו*תשהבאתי

 דעד דידן, לנידון דמיון איע כ*ה,סימן
 שליט*א כהדג*ק עם הצדק מגו, לואין
 *8ר,מת השו*ת מלשון פנים בל עלבזדנ

 ספיקא לספק ף ר צ מ ד חזינןמרדכי*
 *קברתיו* להגיד העד בא אי דדברהא

 לעיקר תופס סהענה דהכסף וכתב, לאואו
 מוכה, מזה דנאמנת, ברמב*םהגירסא

 שאיצה אף נאמנת שבדבר עטהשדעתו
 על אמנם להלכה, %א *קברתיף,אומרת
 ובגמר ספיקינ לספק לצרט פניםכל

 ~רף שאפשר סתם, רק כתבתימכתבי
 ספק פנים כל )דעל הא להתיראלסברא
 אמרה בלא אף נאמנת שבדברההא(

 דברי, על לכהדג*ק שתמוה ומה*קברתיו*.
 סכנה במקום שם שהיו שכתבתידמאחר

 לספיקא וליבא דבדדמי, ההטש איכאבוודאי
 שם שהיו כתבתי לא אני הגה בזה.שוב

 השבני חצים או הבאמבען מבחבסכצה
 משדה- רחוקים היו כיבליסטראות,
 בסכנה היו אמנם רב, מרחקהמלחמה
 דלא רח*ל, מסביב מגור האויבמפחד
 כתבתי באמת אמנם במלחמה. כל-כךדהטוב
 אהד העד לדון יש בזה דאפילושוב,

 במלחמה. אחדכעד
 *הכרתיו שענית הדג*ק, שכתב מהואים

 בנידון מקום לו איןוראיתיו*



קמטשמואל 1 ממז8*8 דבריאלה

 נ' בסעיף שכ' דמה בפשיטות, וכתבדידן

 דמפשט מה המלחמה. ששקטה אחרימהדי
 בינהזי שליט4א הדג*ק למר לי'פשיטא
 גדזלי פלוגתת ווהחצ ומצאתי,בספרים
 המרדבי בשם הרמ*א בדבריאחרונים
 האהרונים גד~י מחלוקת ו"1 נ'בסעיף
 מכהדג*ק מיתצי גם חממצרבצצבמ,

 אבן שמהשל*, "אבן בספר חמיז נעלם.לא
 באריכות. קצ*ח, סעיף י*ז, סימןהעזר,
 העזר, אבן מרדכי*, *לבושי בשו*תוומין

 מה1מע ה'. אצת ר, סימן תנינא,מהדורא
 שהביא המרדכי, דעת שהביןבהדיא,
 ההריגה ראה לא קהשם נ', בסעיףהרם4א
 בעי לא במת דברים ר י ר בוהעיד

 ב', חלק יחצר*, *אמרי ובשו4ת*קברתיו4.

 לצרף דיש כתב וגם, בד*ה ב',סימן
 והכרתיו4 היטב דוראיתיו הפוסקיםשיטת

 שם, הגר4א ובבלאורי כוקברתיו4.הוי

 בשם רמ*א דעת שכן כתב, מ,סעיף
 פרק מיימוניות מהגהות כן והביאמרדכי.
 פרק ריש במלחמות שגם מגירחצין,י*ג

 כקברנום. הוי דהכרנום כתב, שלוםהחשה
 העזר, אבן מרדכי*, ופרשת תשרועיץ
 ה ר כ ה ד שכתב, ובדבר, בד*ה כ*והסימן

 כקברתיגהוה
 י*ג פרק מיימוניחז בהגהות יינתיוהנה

 כל-כך. מוכרח אין גירחצין,מהלכות
 בהמלחמות שהביא מה אמנם וום.עיין

 "תדע ! שם שבתב מה % כןנתובוחראי
 ת*ח דשני מעשה מוקמיצא מדלאנמי

 דבעי קברנום( א*נ והכרנום מתו)כשאמרו
 קברנום*. כמו הוי דחכרנום משמע"ההג
 מרדבי* ופרעוה מהשד"ז שהבהצ מהתע

 אמר אם המלחמה בשעת וצאפילומובמ,
 ומה שם. עיין קברתיו. כמו הויהכרתיו
 מקום *ומכל ! שליט*א כהדג*קשכתב
 שמת טהשנים דשמע כיה לומרצמ1ר
 מונח שהיה ממקומו אותו המקבריםוהזיזו
 ונגיעה דיזה לך אין המתים למקוםחולה
 לא מגבמת-העדות הנה וכו'. מזה*יותר
 ממש. וום היה ווייס אהרן ר' שגםנשמע,
 השנים שאותם כהדג*ק שהבין נראהגם

 זה דבר והלא ממקומו אותו שהזיזואמרו
 מפא יש וצו כלל אמרולא

 0ה מל אים ~ש, מח ושחתבמדת
 ענתב מה *י כסש ז"ף לוןיש

 אבן תנקשג כעסזרא מרדכי*,ב4לברשי
 מוטז היה 'שאחד זץ בע ל*ב, סימןהעאק

 לפי מסיח גוי עליו ואמרבבית-החולים
 הלך א ששמע והישראל  שמת,תומות

 עליו ושאל מצאו היאלבית-החולים
 עליו אמרו שם וגם )בהמשרד(בהקאנצליהצ

 שלהם, בפנקס נכתב היה כן כישמת,
 נתון שהוא ואמרו, ? הוא והיכןח1אל,
 שנתמ שאמרו דהכא וכתב המפלים.בתוך
 למקום ממקום וטלטלוהו הןפלים ביןאותו

 תפס דל שוצאון ונראה קברתיו. כמוהוי
 כמו הנופלים בין שהוא שם שאמרוזה

 ראה שהישראל היכא שכן מכלקברתיו,
 וודאי דהוי המתים בין מחצכב המתאת

 ונאמן.כקברתיו,
 בגביית- הנזכר מיקי שקון לי, הוגדךוזנה

 ר*ל שבת מחלל איש הצאעדות

 האריך בזה אולם מפסלי-עדחז,והוי
 תנינא, מהדורא מרדכי*, ,לבוציבוצראז
 אשה דבעדות ו', סימן העזר, אנןחלק



 ל א ו מש י סי%ח-ה דבריאלהוג
 להעיד נאמנין דרבנן חיי-עדחןאשר
 בבית- עליו הועד שלא שבת מחלל גםבה,
 העהץ שלא זמן כל כי להעיד, כשרדין,
 ודעת דרבנן. פסול רק הוא בבית-דיןעליו
 חפילו להעיד דכה1ר מהרי*חגשו*ת

 סימן ב', חלק א417, וב"אמריבדאורי"תמג
 הכרעת על שסמך להדיא, נראהכ*ב,

 עליו לסמוך ראוי פנים כל ועלמהרי*א
 כשרים דרבע עדות דפסולי אשה,בעדות
 *אבני שדהע בשם הביא פ*ו ובסימןלה.

 חולק דוד* *שבילי בספר כי דאםצדק*
 באיסור מקום מכל מהרי*ח, דבריעל

 מהרי*א. תשובת דברי על סומךדדבנן
 פנים כל על נאן דבריו יפי שם.עיין
 אשת- מחזקת החשה שיהממ מקוםבכל
 עדות על לסמוך יש סיאי "תורה %א"ן

 בבית- עליהם העידו לא אםמחללי-שבת
 הביא כי שם, מתשובתו נראה ואמנםדין,
 שם היה כך כי דטילתא, לדווחא רקזה

 אשת-איש מהזקת יצאת שהחשההמעשה,
 ר בסימן שהביא ממה אמנם התורה.%
 יש הכי דבלאי ליה דסבירא נראהשם

 עיי*ש. כזה חעדות אשה בעדותלספוך
 אהרן ר' של עדות על כהדג*ק שכתבומה
 לא להתירה, די יסוד בו שיש נ*י,חיש
 יותר יסוד בו נמצא במה שיחתופירש

 נ*י. כ*ץ מ17ה ר' של מבעדחזולהתירא
 בדברי לעךץ שה*ט*א מכהדג*קיחבקש

 וגם הקודם במכתבישכתבתי
 יהיה לא השם דבר, ולהשיבני אלהבדברי
 פרט כל על לוה1יבני ייטיב לפניולטורח
 התביבה דבדיו עלי חביבים כיופרם,
 שליט*שנ הדרג*ק דמר שמעתתאעלי
 לתורתו ויאמצהו יחזקו יברכהו, הטובח"

 בבריאות שעה ועשרים מאה עדולעבודתו
 תחזעה תיניע ועיניו יומים, ובכחהגוף

 עש את יפקוד כי ה', בישועתבמהרה
 ימן ובבקשת ולברבה לטובה ישראלבית

 האותם רצת. יהי כן אמן בימיעבמהרה
 המכבדו עליט*א, הדרג*ק דמר וש*תבד*ש

 דאים כערכוומוקירו
 רוזבבוים ליטהם סג*ל שמעלקח שמחשלהק'

 זז*ל מוהרס*ח הנאוןבלאאמו-ר
 "41א והגליל הנ*לאבדק*ק



קפ

 זסימן

 מנירעדהאזא הגאון של שניהתשובה

 מרעדיהאזא. תרומה דב14נ
 ידידי ותני, להייק תנתא,שהים

 ובקי, חריף הגאוןחרכ
 שמואל מוה'ר שקי, כעפרכהצנתו

 ק"ה אבד"ק נ"י ר"בשמעלקא
יצ*ה.

 הגענו במשנה שניות לוחות ימינו,נעימות
 מראמיטש- השרב אשתאצדות

 השעה דואקים הקרובים כי בהודעה-האן,
 מחמת דידה, בשריותא הדין נגמרלהיות
 גליתי כבר ואני להבנים, קד"שאמירת
 שגם לזה, קרוב היותר הדדך כידעתי,
 גביית- יעשה נ*י מהעלמיץ הטשוןהרב
 בית- על-ידי איעין ר' של מעדותועדות
 הנ*ל הבשן כבוד דיךימ שלשה, שלדין
 הגביית-עדות לישיית קיצ שניםהמד
 ושרהע ל*ט, סעיף יץ, סי% רמ*אכדעת
 סופר, וחת*ם קכ*ג, סימן איגר, עקיטשר'

 שמהשל* ה*בית לימין שעמדו מ*ח,סי%
 להיות טזוץ דהגב%ת-עדות סקכ*ד,שם

 נ*י הנ*ל הה*ג כי שלשוע שלבבית-דין
 דכיון מאוקק*, השחלקת על עצמןסמך
 דסגי הדין הוא בעמנה, בשד עד פפידעד
 אחד, עד פי על וקיום בכתב אהדבעד

 רע*א וחתמ, חותן דעת רואי אהריאבל
 שהערמ אחרי בפרט בזה לההמירתדש,

 להתיר ונחוץ במכת-דבר בדמילחשש
 לכל כשרים עדים דבשני הסעםעל-ידי
 צריכים בדדמי, חי"ציע לשהפחות
 עד מפי בעד ש כדת הגביית-עדותשתהיה
 בעמותנותו אני ובטוח פוסקים. כמהלדעת
 ויטריח לדברימ שישמע הה*ג שלוצדקתו
 דפשוט כנ*ל, מהנ*ל הגביית-עדותלקבל

 יחידי העיר מחבר גביית-עדות דגםבעיני
 גביית עשה אם עד מפי כעד רק בזהדימ

 סימן ב', חלק ברדב*ז, שכ' יחידי,העדות
 הבית מרן שעשה בטמית-עדותתרנ*ז,
 הטוון גם עממ יצטרף חה כן, שבתביוסף
 בית-דין להיתר עוד תצטרך %אהנ*ל,
 עדים שני פי על הנ"צאת ונדיןפרטי,
 בית-דין. לר,צות צריכה דאיןשמת
 מיוחדת עדות בדין בזה להעיר שישךבחה

 חשם עדים, בשני התורה % הויאם
 לא עדים דבשני ה8וסקים כיקי בזהגם

 הראהצון ספק על - לבדדמיחו"צינן
- 

 להלכה מעלתו בירריפה
 בעדי מהני, מיוחדת דעדות ה, ש ע מל

 ויוצמח הנוגע בדין בעלמא, גם דהאמיתה,
 להדיח שאינו כל נשצת, ול,מה
 סה י במת כממאר שש, וחתתהחנ
 ל"ד סימן הצם 1ג. סימן נמשפט,וישז

 מעיד אחד דבעד כ*ח, סעיףברכףשג



 ל א ו מש י משח-ה דבריאלהקנב
 מצטרפין ברבית, שהלוה והשנישגנב
 לעדות אוש דלפס% גב על אףלפסלו,
 קמח, ניהודה נודע המין נ8שות. כדיניהף

 היתר בסתירת ע*ב, סימן העזר,אבן
 בשו*ת לעיין מוסיף והנני -השלשה
 הלכה דמברר נ*א, סימן בנימיד,*משאת

 כמו קניין לעדי הצריך דדבר י ומאלקזו
 לא עדים דבלי הבתוב דמירתקידחצין,

 אחד מהני לא מודים, שניהם אשילומהני
 במה אבל לצרפם, בערב ואתדבבוקר

 העמין אם לברר רשוה לעדי ק רדצריכים
 דחצה דאז מיוחדת, עדות גם םהניאמת,
 בהודאה ובשנים בהלחשה אהד דעדלד*מ

 דהעדות מיתה, בעדי שכן כלמצרפין,
 כשהיה בבוקר אחד שראין אתד גוףעל
 עדים שני דהמה בצהרים, והשנימת

 דהיום שכן כל יום, באותו מת כברשהיה
 מעשים על ממעידים הרבה חשלים חי,אימ
 שקיבל בריבית, דמלוה בעובדאעינים

 שהעיד ציון גנב, להכשירעדי-תעיבה
 שמצא שלו טאללער לו טתעחיראחד

 רמ*א צ שלקח, רבית לו שהחזירוהשני

 דאחד עדים, שני על-יויי לעךותד8וסל
 מעשה דכל ברבית, והשני בגניבההעיד
 בעדי תע עדים, שני עליה ואיןלחודא
 דכיעור ביהודה, המדע של דעובדאניעוד
 חולקים נמצא כן על זה. ראה לא אשראה
 ורים רבימ שרהע עיין ביהודה. הנודעעל
 בעדי-מיתה אבל 1. סיק)צן
 . טע כשמ 1אשמם עטפי פהםח%

*י % חק   פתש רוע צש 
 ק*ן סשן של, ו%ק , זקן (פןספה
 הפסימ תאם בחטק זחשיעמץ

 מקום יקו לבדדמק ח%שיע לאדבטתים
 יא"ףד יחד *בשטעדו חקא דהחט'פטד

 היטנ הדק נמעץקים המה נמהובכעצא
 וסמכתו נוי יחדז נחמז כשלאאבל

 חחד שכל כית )מעם מכל מיתחי,אקזות
 קקמי ל* אהד עד נצמרת עצמו בפמבא
 התץ בדדמי נטיע, זלא לחצר סבראעמם

 הךדש"ד

 חששח-

 נ הלשת )חה וסתם כר,,

 ועא נץזטי (צמר אחד שעד טץחהאם
 יחדע טעדו שלא המציפים עציםההן

להעיד.
 כוחנו מה אמנם חיי יטתמאי

 נחשר וה כל שם החת*מנגד
 דטצ והמ סשן במפקי*מהמתי
 לומר דהצריך לרמב*ם דגםלהיצך,
 היימ תומו, לפי מסיח בעכו*םקברתיו
 אחת בבת עיועקיו בשנים ש באחדדוקא
 שבאו בשנים (צל בה קביהוףל
  ושק התוש טוש זה אחריזה
 -- זמי ב ועי חמד (מד קגל*מר
 סופר דחת*ם כיון לומר למ הרשותפעתה
 בשמר אם רק דידי' חומרא כותבגופא

 חילק בדדמי, חיישינן לא דלתרימסברא
 ביהודה בנודע דהוכיח מה לפי אבלבנ*ל,
 דלא הסעם אין דבע*כ כ*ח, סימןקמא,

 לשניהם, שוה אחד דמיון דמיתרמיוו"טיע
 פס%י- בשני גם ישנה זו סברא כןדאם
 זעמרא נגד וזה לעמטש הכשריםעדות

 יואי אלא דמיא. כהד מאה גםדבנשים
 דהתורה כיון דבעדים הטעםעיק-

 בדדמי. בתשש אחריהן להרהר ר,טאיןאין האמינחי
 בבית-דין דוקא טרעידו צריכים כןחצל
 בשהעקץ ממילא שניכנ מפי אחד בעד%א
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 תורה, כן גם שהאמינתן מיותדתבעדות
 כן על - לבדדמי לחחן לטאין

 להיתרא, ורובא ספיקא ספק בזה דיילהלכה
 הוא דלדעתי קמא, במשדה כהטדעס8ק
 חוקי מצד שהם דעדים רד~פ, דעתגם

 להרהר 6קום אין כשרים עדיםהתורה
 טפא סופר החת"ם מודה דבזהאחריהם,

 דשייך במקום גם כשדים זה פידעל
 לומר תמצי ואם - מיוחדת בעדותבדדמי
 הוא בדדמי אמרינן לא רבווניםדהלכה
 כמהרשד*ם, דילמא מקום מכל הסברא,מצד

 לחחש שלא יותד עוד טטהדהסברא
 זה. אחרי בזהלבדדמי

 כלל מוה וה  עצמם שה6עו שישואין
 אחד דעד דידן, בנידון שכןומכל

 - שנים מפי וגם עיט מראה קךותוהעיד
 אפילו בית-דין בפני שהעיד אחד עדועוד
 מותרת מקבורה, מזכיר היה לאחילו
 שמן דבעדים הטעם לפי נפשך,ממה

 נמי הכי לבדדמי, חי"שינן לאהתורה
 השם מיוחדת, בעדות גם האימנתןההורה
 הדין הוא כן אם הסברא, בתראוליק
 במהר*ם כמבחשר 6מגי, שנים שמפיאחד

 עטטת צקתטרס קכשכ סישמלובלין
 המבי*פ, ע*ש קנ"ב, ס*ק היטבובב21ר
 ר*ייה וכרמות הדיעהב לכלהעתרה
 שם כושיתא במלך, דאיט העדותבהשבועת

 להעיד לגא בנץדו צשין עה4 ל~אדף
בביתידין.

 וקשו~
 הבעל מיתת בעדי דהא

 שם בדאיתא העדות שבועת כן גםשייך
 לה מגיע דגשואין דבהיתר ע*ב, ל*בדף

 א8רחשי צד גם איכא וה ובעדותהכתהמג
 מאחר קידהשין תקבל )אם6שיסורא

 מו0 כבר שבעלה אהרי הקידהציןשיתפפו
 משפט, הועו סמ"ע, עיע להע"ד.ווריב
 דף שבועות ותוס' כ*ח, סעיף כ*ח,סימן
 לה בהצכהת כן אם אבל, ד*ה ע*ב,ל'

 עמדו וכבר העדות. שבועת בן גםבמלך
 - ט' סימן העזר, אבן ובעם*ח, בד~הבזה

 להגיד דיכול שכתבו, מה המחוורהשתירוץ
 לבית-דין, כתבו לשלוח או אחדלעד

 ביש לה דמשכחת עדיין, וקשה -יעו*ש.
 בדדמי דשייך במקום מיתתו על אחדעד

 בית- בפני דהצנים לעדות דוק~8וצריכים
-דוקא  גם או - המלך היה מהם חשתד 
 לדחות ויש עד, מפי בעד גם 6מגיכה*ג

 בפילפולים.הצר*ל
 רביעי, חלק דבתשב*ץ, עוד לעודדווהנני

 נ*ג סימן המשולש, חופהנקרא

 חיישינן לא בדדמי גווני דלתריהבנתי
 המים פני על וצף שנפבע בראהו כןרשל
 שמת אחד ראה הים בחוף זה ת2תדימת

 וה הוא כי בפביעת-עין והכירובתדאי
 ההששונה דבפעם חיישינן לא שנפבע,מכידו
 בו יכיר דאיך למות, חיים בין בופעה
 צף כשהוא לא אם באפיו חיים רוחאם

 בגופו ונגיעה הוזה בלי בעלמא בוורואה
 דפביעת- בדדמי טעה השני פעםושוב
 ור*ייה - היישינן לא להא זה הוא מיעין
 מלאים הפוסקים כל דכמעפ טתזוגלזה
 סוף להם שאין במים בטביעה לחלקמזה
 הטביעה דבראה והרא*ש היז*ה לשיפתגם
 מחלקים מקום מכל לחוד, בטביעת-עיןא*נ
 שם שהה הפביעה שראה דאחרי מעידאם

 מתידין, דבשהה ל41 % נפשו שתצאשהמר
 בעשבני ~ים יאחרת ופם*א ח*סיין



 ל א ו םש י מע8" דבריחלהשן
 מיב"ג ימים ואר תו,צהן
 וצמח ושצ בחחהה נחה משאצא תשעי לתרתק חשו ולאשלנ
 ריק חה וושק צחהעק ב נחהצש

 הנשל. לסבראברודה

 הרם-א דברי בזה ל8רץן נעים מהדלי
 בעד דאפילו המרדכי, ע*ש נ'בסעיף

 וראיתיו בהרג ש מת אמר אפ"1אחד
 בטביעת-עין היטב-היטב והמרתיו כןאחר

 קברתיו אמר כאילו דדשי נןשן,ודאיתי
 שמחשל* 1.בית מחדקק* השחלקתדבתלקו
בכזנתו,

 ולהנשל - לקמן עוד יבוא -
 כששל ראה דאם פשוטה, כהנתואנהצר
 הרומח דקרו ש החצים כשהגיומשדוד,
 מקום מכל דמיתה, לבדדמי דדו"מינןאף
 שלא הגם מת פתח שצית דראהוכיון
 אם פת אדם היניר ממקומו בהההבדקו
 חק, רש 'שם ם פת מת נצר םםתשא

 הש כ%, ואן מזא מש*ח; רקאו
 נזתי עמץ ם ה-ך יהת מ9החצ.

9כצן י   פז סיש ומץ 
 שראה עפןמר תומו לשי מסיחלענהן שזי ות מף עי התרשעמקר
 המים פני על כשאש שדאון מת,ש*צי
 דמחי לראותו מצטרף מקום מכלמת4
 י נ ש ל 1 ומת, ברומהא ש בגירא*'
 שכן וכל לבדדסו, די-צינן לא ם י מ ע1

 מצטרפין. כה*ג ב*דעדחץ
 מה9ף המה הרב שיעשה אתריבקצהה,

 דלא ששין, מרן גבייתיעדותמהץ
 דייתי, מבוחה לטעה בו שיחזורטתהצ
 בזה אמריע לא טעמא )ומוסני בבךדטצע
 מצטלף המי דיבורק לשחזוקי אינשד9ביד

 לרחהיית היו מסןש צדנר*חירנ
 וב9מץ כקבדתיו הוי אם הכרתיובעמין
 גם בי מידי ירע קברתיה בעינן בדבראם

 ו כבו למען רק נח; פאצימתחו
 לראות ושפחתי בעינישיקר
 מטח החדש לדור שנפנהמרב
מימ פ  * ש  %  *  %  
 %שע "עץ יה כשו נשת וםשאה
 יאר 'שיפ וא*ש כל עם --חדע
 9מ" לחז * נחה (מד ד;י"ף
מע""

 י נזת פש וצר מה צר תומטםבפער ש"י וי"ף (וצה ו%פ;
 ש% יתקן פיאצעת שי "%-יי , ישמ"קה י זת 1ושתש

 מצה אש* חהיואיועד תחער,מ
%א  * 1 מ  % ש   

 שדיג ו%א וששר סעעו, ש-,שףת
 ב%שה זעד בט% גם ז"ף נייףחעמ
* פ פיש מ  א   ,"% 
 פ 'אפף פייא חחד השאח%

 בפ סשה טקא וטר עדח"ששת
פ צייק ש יב*טש, א   
 הט"ץ לפשי' רק םהו לאחעפום

 מ9ש כצל נ%* *וועחש ל9שת61
 חמת * כה היתת, ח ק"קע*ו ע** יש *זנ, שחפ 9שרכק

 מזפ. וחיי שט קשה ק%א שמהיסנ סי נל פד ו 49יףא ש%ך אוגש*שה
א קש א  ש ש  א  ם   

 דםףר , דדםמש%ת
 למא וחיאחוי

 *אחק 18 כפדהם הושמםנחש
ש% א   * ש  ק   

% מ ע,פ * י שיפ   
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 פ-ה דף ביחשא נלמד הוטמו ינחמ
 באפיף חיים רוח נשמת אהצר *כלמקרא
 )דדהינו בלב הוא הבדיקה הרו5איםולדעת
 כן גם ומחצר הדופום מישמושעליידי
 מעיד, מהעדים אחד גם אין זה ועלבש*ס,
 ב8ניו בעלמא הבטה על-הץ שמתלהחליט

 בשם לעיל  שכתבתי כמו קשה, דברהנא
 בחולי צ*ע  ההיתר כן על תףצ.ההחצב*ו

 במקום הדבר בהי"  ב8רט - ר"לרבר
 וקמפען מחצים מוען דדע8שדהפלהמה,
 מושייבים מסביב ומטד -)תותהים(
 סיש מחוקק4 לישחוקךן מ9*םש?יפנימיב

 גדול. עיון בצריךקמ*ט
 דהבדתיו האו5רים דעת לצרף רו*5ורצון

 ב סעיף שברמ*א קברתיו כםןהוי
 ששקטה אהרי בהכירו דוקא עתהודחיתיו
 וחהר כלל, בוה שייך דלא מההפמש2ג

 בין גדולה פלונתא דזה לי לכתוברו*מ
 בספר כדאיתא השא*דכי בגצחמןהחצסקים
 יוץ תהת שאיט שמואל*,עאבן

 ועל -
 לפי כן דכתבתי האמת על אודה זהכל
 שראיתי מה וכפי הרם*א בלשוןתומי
 גביית-העדות שבבל פ*ת, סימןבצ*צ,
 הכירו המלהמה שוצקטה אוש*י כיכתבו,
 שנתטימ בעליו תראה עשהרג, פב*פאת

 הנ*ל המרדכי דעת פי על דבדיהםשיאמן

 נימא דלא כה*ג, גם גדולה ורבותא-
 הטביעה דבראה במים בטבקצה הרףהכדעת
 דטביעת-עין הכרה עוד מוגי לא ידעש
 בראהו נמי הכי סים2ץ, צירוףטף

 להוד, סביעת-עין עוד מוגי לאבמלחמה
 וכמו המלחמינ אהרי במותו שראציאפילו
 שששהשק ה', סימן פט*ז הרש-ששכתב

 כמלחמה דמים בגמ' דאמדו דכיוןבזה
 כמים מלחמה להיפוך הדין הואדמיחנ
 החג כן דלא המרדכי לן מהשמע קאדמיונ
 אין שמואל* ו*בית טןצקק" האאלקתאבל

 כותב אדרבא המרדכי, לשון כןמ8רשים
 בין חיויק און טביעת-עין דלענהןשם
 דמקיל מחנח שלום, עת או מלהפןעת

 מפש. מלחמה בעת גםבזה
 בזה להל אין לפירחצם גם זה כלרעם

 דמה תטוה, בעצמו דהענייןהצד,
 בדדמי להוחצ דסביעת-עין הכרהעמין
 ה.הלקת ~שידדש קברתיו. בלאדמיתה
 ליה דקטלי כלל האה דלא דסרירימחוקק"
 הרוג כשמצא כן על בדזטאא, אובגירא
 לבו על עלה מהכ*ת בטביעת-עין,חתכירו
 בו לסעות ש שנהרג, הוא עתה בולטעות
 שפגעו מקודם בראה אבל לורים, מוותבין
 דהתיר רמ"א על וחלק חמיר, החציםבו
- כה*גגם  אין אם יכריע מי כן אם 

 שהשו*ב העד, שראה הקדום, ביוםהראיה

 דהוא- לטעות לו גרמה דדבר, זהבחחי
 דמיחשנ בדדמי בו לסעות ש המת,הוא
 כלל מקיל חין ש5ואל4 הובית לפירושתע

 דמיירי דמיתה בדדמי לענייןהמרדכי
 זה, בניוץן היה דלא בהדאי שמתכשדאה

 היטב בו שהביט דעל-ידי הצ*צ לפירושאך
 השש ליכא א ל י מ ם ההא, מילהכיר
 זו הבטה דעל-ידי כן, גם דמיתהבדדמי
 נראה זה ופירחצ דמיחצע בדדסי גםפר
 הוי הכרתיו אם הפוסקים מלשץ מאדלי

 לומר להם היה המירחשים דלכלבקברתיו,
 ומוינת - קברתיו לומר צריך איןבהכרתיו
 פקיל דהמרדכי הצ"צ מוסיף אכןבהצ"צ,



 ל א 1 מש י סימז8*8 דבריאלהקט
 בראיה לח בטב,ע יפה-יפה בהכירוחקא

 דידן. בנידון היה שלא מהבעלמא,
 גביות- שתי דעל-ידי מתוורתא כןעל

 דא, דעלובתא היתרא ירווחעדות
 בין חילוק לבאר בידי שיש הגם כןרשל
 שמת לי ברי אצמר פפ מדצפן סתםחפמר
 העא בדדמי. רק שהיה חשש שום לוואין
 שו*ת בידי ואין בסוגיא. ממהרש*אנלמד

 כדומה ממט, שמביא התשובה אבלמהר*ש,
 לו שטדע בעניין גם - מזה.שמקורו
 הוא מיקי קוןשהאיש

 מח~
 הגם שבת,

 בשאומר מקום מכל מאד, בזה מחמירעשצי

 כלל איט שם עודט שהמתבשעה
 כעד בעלמא מילתא גילוי דהויעדות, בכ~

 יעו*ש כ*ח, דף דיומא ברקאיהאומר
 דמחמירין הדבר בעיקר בפרטבירושלמי,
 אחד עד פי על קדיש באמידתהפוסקים
 שבשון חפמעתי בדדמי. ד,ןייךבמקום
 בזה. אריכות לי ויש מתיר, אחדוצדיק
 להתיש נוטה יותר דדעתי כיון זה כלעם

 תהיה כן. גם אהרן ר' מהעדגביית-עדות
 ועש*ק בעה*ח קולמוסי, שביתתפה

 נירעדיהאזאתרומה
 אבדק*ק ווידער קילוםהק'



קנז

 חסימן

 אישות בעניניבירורים

 הוא נדה איסור אי שתא" יש)א(
 להביא יש וזטלי עדיוו2בכלל

 ע*ב, ד דף מגילה ז*ל רשא מלשוןראריה

 עריות. בכלל הוא נדה דאיסורדפ*ל
 ודיבי אמר יצחק ר' י בגמרא שםדאיתא
 באחותו כרת יצאת ולמה היו בכללכריתות
 רש*י ופירש במלקות. המש בכרתלדונם
 היו עריות של כריתות, דייבי כל יז*ל
 וגו' העושווז* הנפשות "ונכרתובכלל
 למה , יח( )ויקרא עריות בפרשתשכתוב
 תהי' בקדחשים דכתיב באחותו. כרתיצאת
 בכרת לדונה ג וגו' אחטע את יקח כיוזוש
 גב על ואף בהן. התרו אם במלקעת.המא
 לדבר פרוטה, באותה נשנית נמידנדה

 טחינן להערחה. נשנית בהשתטזחדש
 כריתות וךיבי כל שפירש ממהמלשהצ
 שפ נדן גם נכלל ושם עדעתשל

 להתש יש כן  יטש מיל השמ"
 חדיף3משט

 בשו הרס מ*שן תרה לשמא ישחיד
מ א אשת,% ש ה',   

 א"6 סשך ז"*ם וחאא טטפוחחי
 טת וע" זב אפלו ה, ק חמשנקל

 הכ"שניות, בפי' ז*ל הרמב*ם ופירשוטוב3
 שהזבה כטנחי אין זבונ אפילוהשמרו

 הוא כוונתו ואמש וךים מים ביאתתצטרך
 הזב, מפני הזבה וזכר שלימה טבילהשהיא

 קוהזבה ה'( )דף מגילה בראהש התבארוכבר
 מקוה מי אלא חטם מים תצטרךלא

 יהודה, ר' השמיעט ואולם אליהיספיקו
 נשים לבד וטהרה טומאה לכטנתשלא
 איסור, לענין אפילו אלא הד~כשר,זאת

 שתטהר שתבף ערוה היא אהשר שהזבהלפי
 הביא וכן לבעלה. מותרת ותהיה בותטבול
 הזבה *ואפילו הלשון כן גם שםהרא*ש
 וכן דהרמב*ם חזינן וא"כ ערחה*.ווהיא
 לבהצמע ואיכא ערוה. לזבה קודאיםהרש41ש
 בשעת נינהו זבות דספק דידן דנשימיבה
 איסור מקרח בוחהאי הזיבה ספק מבהנדתן,
 וגם נדה. איסור מלבד ערוה איסורהזה
 ז*ל והרא*ש דהר*ס היכא כי לומריש

 נדה נקראת כן כמו ערוה לזבהקורין
 מוכרח. אינו זה אמנם ערוה, כןגם
 ס"ח דף קידושין מגמ' רשריה להביא]ויש
 קידושין דילין אומה מאחות דילפינןע*א

 אשה אחות מה ! הגמ' ח*ל בעריות,תופסין
 לא עריות כל אי קידושין בה תפפילא

 א*ה בגמ' ומקשים קידחשין, בהותפס"
 סוברת שהגמ' חזינן הרי וכו'. נמינדה

 אמרינן הוה נדתה* ד.ותהיה מהמט לאואי
 תפסי' לא עריות בכלל שהיא מאחרדנדה



 ל א ו מש ה משןח4ה דבריאלהקטז
 בכ% שנדה קמן הרי - קידחטיןבה

 המתבר( )מבןהעריות[.

 סימן העזר אגן יחשב4 .חלקת בספר)ב(
 זמת *רבעדי לדינא בתב1"

 מוצי, תדאי האווה בפני נתקבלועלא
 בפני שלא אהטה בפני נתקבל אפליאך

 אם אך דבשסרוב לי נרשק כן גםהבעל
 האשתג בפני ושלא הבעל בפני עלאנתקבלו
 דין בית ביד כת דאין לי נראהבזה

 )חךת זו4. בעדות בעל מתחתלהוצהשה
 שליח עחטה כשהבע4ר מאני אי שחקרשם
 הדברים ומקור דהטליח(. בפני עדות"בל
 דן, סעיף י*א סימן הע%ר, אצן בדמ4א,הם

 בפניה שלא העדות לקבל השין ישכתב
 תשובה4 ב*8תחי ךעין בעלה. בפניושלא

 ע4ב סימן ביהודה המדע בשם שהביאשם
 לקבל אפשד דאי דהיכא וה, עלשחולק
 בהשם מתביא בפניהש שלא מקכליןבפניהם
 מובא ז*ל, מבריסק הירץ מהר4יהבשון
 אצה אשה דלאסור י4ג, סימן רם*אבתשר
 שלא עדות קבלת בדיעבד מצצילבעלה

 הבע*ד,בפני
 בתשף שכתב הרא4ש חשפיקי

 לא טאום 8בל. לאסריע ניזקק היהשלא
 8נים כל דעל שם וורע כן. גם מתירההיה

 הוי דלא היבא להזמיבם הבית-דיןצריכים
 שם עית מאיסורשנ אפרושי משוםרק

 מהדורא ומשיב4, 4שמ% הריןבאריכות.
 בשר"ן ויעוין ע4ד. סימן 1" חלקקמא
 קי*ג. וסימן פ*ם סימן א חלק דהידה844רי

 קמפ4 מהדורא ומשיב4 .שת% בשו*ת)ג(
 בתב ק*י, סימן שלישיחלק

 בלי לאהר פצ988ן איש בשושתבמעשה
 רשופין לבעל חזרה כך הפתר מבעלהגרחיין
 דאף צתב ? הו% משפם מה ממממ,רלדה

 היתה מקום מכל חלו, לא קצידקדושי
 שהיה הולד אמנם וכר, מהשני גםצריכה
 שנשטטן אחד הר*היון מבעלה אחר-כךלה

 סעיף 1" סימן ערוך בשולחן הנהלשני,
 למדינת בעלה וטהלך הששה י מבהשרט4ז
 מהשני הו% קיים בעלה והרי ונשאתהים
 עליה בא הראשון ואם וכון גםצרממזר
 הש ר*, השני שגירשהקים
 ה% מטא- פה מ*% ני"א.פו
 צה פזמן מפר הפ י הש מחצו%א

 בש*8 , פץ עפה מךסצטטהטטח-
 ז" ושח, כפמ אש גם וצימחפת
ש רב שר מי* א   שפ 
 אשדיש םםח י ואא צ מרש"שח
 טצד ויוש ש% ומ. פ %איפשנ

8ע*י  פ% גטח, הפמע נחחו וצ 
 1. ופח צ מרש ישןו שמא מןפאש

 מח בריהלו%א 8 פמםט.1ה%
 שם*"שש"חשא פ*קצתפתהשה
 גט תועח בחר חה פים% מפר*מ

 שימ בשץהשפל "ע . ש" ,פחשפ
 ףמ ר סשן ה%8 תלששח%קפפ"ו
 טצ 11ם יאמ שה ש מ"ממץ
 -- 'שנ יץ וש. פה גםשצהכה
 פק ששמם כצש ונ ייפמב"

 כמן סושרים מדנרי מפו ז ה% פש4ב"ט
 והרי תשאת בעלה 8ש9ן ששמעההאשה
 תושז והיא על~ה בעלה ובא קיםבעלה
 שיויץ דוקא 8שמע ממזר, וובן הריהשני
 נשיששו גט קכלה אבל מהשני, גט קבלהלא



קנט ל א ו מש ח סיעא*ה דבריחלה

 המגיד דקדק הע מצר, מהראשת ח"ייו
 כן גם מהכר שם. יין עכ*ל. ז*ל,משבה
 סימן זהב ובטודי כע ס*ק ד סימןבב*ש
 מהד*ק ומשיב* ב*שהצל הע י*ז ס*קד'

הנ"2
 י4~תם מש ! ע" פ" י יבמות)ד(

 וביתכם4 אתם מקום בכלשתו

 "שראל בת נשהצה על לימד י"")יקרא
 ארוסה כן שאין )מה לתרום רשותשטתנת
 רב כדשמר לתרום רשות טתנתשחינה
 טתנת אונה י שם ופירש*י שם.ששת
 ארא של מעשר לתרום לשלוההרשות,
 ליה וזעה מעשר תרומת ממטולהרים
 דנשחשה הא הנה מדעת(. שלאכוטע"ם
 ר"שות שנותנת רק הגטדבה רשוחענותנת
 שמין ונע אוכלת. "והיא מה עללתרום
 תרומות מהל' רביעי בפרק למלךהנהצנה
 והשכיר הבן ! הרמב"ם שכתב י*בהלכה
 אוכלין שוע מה על תורמין והאהשהוהעבד
 תורם אדם שאין הכל, על יתרומו לאאבל
 והא"טה אביו, עם כששכל וובן שלו.שאיט
 עכ*ל. ברשות, שהן מפני תורמיןבשךסתה
 בפ*ט עייז ג שם למלך בכהשנה ציין זהועל

 שתו ואכלתם דתניא פץ( )דףדיבמןת
 נשחשה על למוד וביתבם אתם מקוםבבל
 ע*כ. לתרום, רץצות טצסצסן "שראלגץז

 לה אין 4צכלת שהיא ממה יותר עלאמנם
 רשות טתנת שאין עצע וכל לתרום,רץשות

 לתרונבלשללתה
 ערוך בשהאן כן גם פסק הרמב-םוכפסק

 הק י מן סעיף של*4סי8
 מה על תורמין וושהשה והעבדטהצכיר
 זה ועל דהשאמי. על לא אבל זצכליםשהם

 ותץם מה על י ע*א בס*ק הש*ךכתב
 הבית בעל ברץצות אוכלין שהריאוכלין,
 דבר תורם אדם שאין דהצאר, על לאאבל
 הלכה על ציין מהטנה חהכסף שלו.שאיט
 חהל תרומווב פ*ק מהתוס8תא "והיאי*ב

 ההאהןה והעבד והשכיר הבן ! שםהחשספתא
 לא אבל שכלין שהן מה עלתורמין
 דבר תורם אדם עואין הכל, עליתרומו
 בעיסתה והאשה אביו בשל הבן שלו.שאינו
 ברשות. שתרמו מפני תורמין אלוהרי

 אביו. עם כשאצכל הבן י הוסיףחשרמב*ם
 בשל האי חףכ י ז*ה על הרדב*זהטזב
 חיט דאי אביו, עם כשצכל הועואביו
 והשכיר *וובן רישא תני הא אביו עםאוכל
 אוכלים שהם מה על תורמין חעושהוהעבד

 הכל*. על לאאבל
 הרמב"ם מוסיף מה יקשה, לכאורהוהנה

 כשאוכל *הבן ותנא עינפילבזה
 מפני ח1רמין בעיסתה חהאה1ה אביועם
 וכן 1 צצת אמר כבר דיא ברשות*שהן

 נראה, אמנם הכפיל. כן גםבתוספתא
 בזה, משמיענו הרמב"ם וכןשהחיספתא

 אף לתרום יטל אביו עם כששכלשהבן
 בעיסתה אשה וכן אביו. שאוכל חלקעל

 כן. גם שמצכל בעלה בחלק לתרוםיטלה
 מה אלא תורמת שאינה קתניבתחילה
 תני, הם8 ר ת 1 י א ל 1 אוכלתשהיא
 וזבן וכן לתרום. תוכל בעלה חלקשאש

 אביו חלק גם לתרום יכול אביו עםש4צכל
 י דקתני הרמב*ם לשון ומדהיקש4צכל.
 זמן באותו היט אביו, עם כשאובלוובן

 ערוך שבשולהן ותמוה אביו. עםשאוכל
 לומר ו(מצצר ? כלל זה דין מביאאיט



 ל א ו מש " ממן8"ה דברישפלהקס
 מצד הוא כי הביאו, לא פשיטותודמכה
 שממע הקרא לשון גם מדריק וכןהסברא.
 שבמה לתרום רשות נותנת דגםנילף,
 י שנאמר קמיירי אוכלים ובעלהשהיא

 וביתכם, אתם מקום בכל אותוואכלתם
 ולא וביתכם, אוכלים שאתם מהדהיינו
 הששתו, אוכל שהוא מה על אמנםיח~ר,
 אפי' לה נתונה דהרשות להדיח, מפורשזה

 ודוק. לתרום. לשלוחה ו,עותשאין
 על דלכאורה כוונתו, לבאר ליונראה

 נזכר לא תורמין והשכירשהעבד
 ופירש*י האשה, רק מפסוק נלמד היאבגמ',

 וביתכם* "אתם לבעלה אשהשהוקשה

 וודשר אלא ? חפכיר עבד ש תיתיומהיכי
 שכלים שהם מה תודמין שהן הסברא מןזו

 ושמעה בן גם האופן ע*ז וכן שלהםעתה
 האשה שהשוה נלמד הפסוק ומן להם.שוה

 גם לתרום יכולה שהיא לבעלההנשהית
 כלשון מדייק וזה אתלרנ שאינה זהאת

 תורמין אין וכר ושכיר עבד שעלהרמב*ם
 חורם אדם שאין הטעם, כתב השארעל
 הטעם עתן חששה ובבן שלו, שאיעדבר
 ברשות, שהם מפני ההוספחמס בלשון)חע
 שהרי הטעם זה א*צ אתלים שהםוע*ז
 ומבהשר היתר, על אפילו אלא החגשלהם

 המחבר4 )מבןהיטב



קסא

 משפטחושן
 אסימן

 המשכת על מלווהבענין

 לשמעון משנופת או רשח :שחלה
 בכתב, לו עתב הלוואהבשעת

 יוכל הבשגבל לפע חובו (פרע לאשאם
 רשות לקיחת שום בלי החפציםלמכור
 ההוב. מדמי-המכירה, ~פרת מעמולזה
 ההוב פרעון זמן בהגיע כי היה,ווע
 שהיה ממה יותר ועשה שמעוןהלך

 שיפרע והזהירו, לראובן כתב כימחריב,
 ובאם יום ט*ו עוד זמן לו והרחיבחובו
 מכבר שהרשהו כפי יש4ה אז -לפצ

 רחיבן שקבל ואחרי המשכופהנוימכור
 על*ידי אליו שלה משמעון זהמכתב
 למכור יהין שלא ואמר, ומחהשליח

 לדק- מקודם עש יעמוד רקהנמ4כחשת
 לזאת לבו שת לא ש8עון חפלםהירונ
 מאחר כי באמרו, החפצים ומכרוהלך
 שהרשות ההלתאה, בשעת %שכתב
 על-ידי ה2מסכופת למכור שמעתביד
 בלע*ק, האנד פרייער )אץסעצמו
 חל ליש שוב לו היה שלאממ"לא
 ואת ואמנם שמאיננ אצל א*בית-דין
 שם אשר אחד, בקי אצל הלך כיעשה,
 לם2עים שרוצה אמר, כי החמצים,%
 הקונה יאמר שדע-רע פט(ן ומאהרלו

 מכרו לא לקמאו, רוצה כי להתשתל
 הבית לבעל מברו רק הסחשרל*יתו

 הסוחר הבקי % שאמר מהמחירביוקר
 רשבן, תובע קתה חומש.)0%ק
 לו היה לא כי הסח4כונות, לושמחיר
 כחה שהוא מאחר למכדן רשותשום
 לו נתן לא הכי שבלאו טען, וגםבידו.
 פיו, ש*לת בלא שי8כור בבתברושות
 אחיו עם תדור שבתו שחשב 88נירק
 קטטה נתהפה אחר-כך אמנם הלווה,של

 שמכר אליו בטחון שיב לו ואיןביניהם
 זמן שעד שחשב, טחע, גם ווחיים.כפי

 אז לו היה כי החוב, ישלםהפרעון
 לו ישלח חתנו כי מקום, מהאה זהעל

 ויוכל לשם שנסע הים, ממדינתמעות
 כלל הדבדים יבואו המא מקודםלשלם

 שימכרה כןלידי

 משפט, בהושן מפורש הדין ה4ת :תשבה
 שיש *מי 1 ט*ו סעיף ע*ג,סימן

 אלא ימכרפ לא חברו של משכוןביויו
 של דין בית לומר, רוצהבבית-דין*,
 הוש כמה אותו וישומו הדיתפותשלושה
 שומא באותו וימכרפ בשוק כמוכרשווה
 בשוס8, הבקיאים ל8כור רשות לושיתע
 שלא כדי בעדים למוברו עצה לוומשיאין
 ושם מהשומשב ביותר ש4שבר הלתהיאמר
 לא שמאין שלח4ה של בשומא' שלאמכדו



 ל א ך םש א 0עעא*ם דבריחלהקסב:
 שלא פי על אף בטל והמכר כלוםעשה
 תשה בשם )טורטעה

 הראהש"
 והש*ך

 טובר,  ערוך השחיע על חולק מ'בס'

 ב"ת-דין 8י על אלא משבת, לממרדאין
 בית- פי על ובלא שומא פי ועלמהצתין,
 בדיעבד, אשי% מכידזב הוי לא מומחיןדע

 הץטב בבאר דבריו העבשן טעה. לאאפ-י
 הש*ך ראיות דחה בקצות אמנם ל*שנסימן

 ןז קרקע דבמשכן %6*תח"
 נור שי ד* משש פשיםביוחן

תח*11ויו11י1יווייף1ןו
א9 ש  ש יריא   
 מחק דשק יסקא אפש קח4טא

 חחג ששש 91א ומ ל*מט*%ע
 חה% דמד העא פום כל עלמצפ
 מ" שלא מהם שפומוצל ש6שה%1א
 9* ן ו% אף ב%, מנצר %1שה*
מ"

 ששם כא. ערי יח"ין צשק
 לו נתן הלווה ו%א די,מיח
 נולו מי שטצדפ '"פאהרש1ת
 שחק בירחה לו רפצ פעש אמור9ה
 זיי בי -יי ומ אפ%ו חמע לששצוך
 ק, שם ששש ש"שה ומ-עי שקצל

 תח9ם בצרו 9"ה זע ,צשרה*א
שומ  שף. 

 ושעי 1ש1 נצשראים
 יץ

 משכת ביזז שיש *מי והסעי5 בסי
 ומוכרג צא , לו אמר הומן וכשהגיעמחברו
 לבמל הלהה בא השתר-כך ומכרווהלך
 - לדחותו אלא טזן שלא ואמר,המכר
 אבל 1 הגה קיים. והמבר כלום בדבריואין
 %ומר בו לחזור יכול מברו שלא צעכל
 אלף(*. סימן רשב*א )תשובה ימכרמעלא

 *הפל 1 מהה סימן בסם-ע זה עלהטעב
 שליח אלא עשמפ לא דמתחילהלתפר
 השליף. שליחות לבטל קטל ושפדםלמכרו
 שהמש זמן כל *אבל נ בתב נ*ב סימןובו*ך
 פרעתיך לא אם 6 וחבתב אף כףמכרו
 וקנה למכור רשות לך ידפש פ6צילצע
 %מחמ בו לחזור יכ% זה עלבקנהן
 פ, ימבר. שלא מ שמיחא אתר מכרוחמר6

 הגש כן שלקיתו, בתבטל  שבבר בטלמברו
 קפ*ב -סיע וזרי שם רשב*אבתשובת
 והש*ך הפמףע דברי ומובאים ב'*.סעיף
 הרשב*א *תטיבת 1 ל-ח ס' היטבבבששר
 נשאל ברמטנ כזן המובאה אלף,סימן
 ומשבן משמעון ם2ה שלתה ברזיבןעוד
 שזתי "ש חם , 6 תאב בצתש חטת6
*6י ש  ח תא  ש   *מ 
 נשמ תער לממר גמר בשט ה יצח
 פאדת מטשח יוע 6 וףמזמד

 ושףנ םו, רשבףאםג יי אםמש*ג

 ססע לא עחע צ לש2 ימלו"שי

עשעי
 תשש למטו זוטת 6 א6ר9הן

 1ציוהיו מפווושם, זאעתש6ש
א פ ש * ש ו ח ש ש

 בח" רשצן טשיה 96ר שחעפפו
 הע ומא9ט. טטשל 'ש2ר ב%פךו
 בית-דק בנצי למכרו ווא 'שצריךכתב
 ל*1 דאי וסביר גביר מהם אחדשיהא
 של בקתיזשן אלא ומזדזין )4מ והזין

 מנראה ועה9צזף. לשת נשי עדוהץופהנ
 ית חק דאו'8פ 'שכחג דמה דעחילעוית
 ה לתשייזמז ~שויך וכף ביודזין*ק4ף*
 נחפת או ממיךעעפר 1 תן' ביודזען ריקר
 מ8החו כאן זיבר לא ג?. נטס,דשה



ק8נ ל א 1 מש א ו8%*8 דבריאלה

 וב*צ בבית-דין, ממכירה אלחהקמיניו
 רשב*א תשובת ועל הבנה(. קשה הואהכי
 הש*ך ואשר לעיל המהבא ב*קצות* רטזזו

 מכירת שצריכה ר*רהה זו מומיחטההביא
 פנים כל העל מונמזים. בית-דיןהטה4כון

 בית- בעינן אץ דאצשילו סצכהן8הרואב*א
 (טנל ד ח א ה ח מ 1 מ ב די מוסאים,דין

 מ*ו. פ*ק בש*ך ועריז הדיוטות,שני
 דבכהשכת כן גם כתב מ*ט ס'ובאידים

 קונה דב-ח מטעם הייוטות, בשלחאהדי
 בשלח4ה סגי הלך בש1 ווצימשכון
 הנמכר בפקדון אבל השווי, לבררהדיוטות
 ופביר. גמיר מנההו דחד בית-דיןבעינן
 הרשב*א מדברי מבואר פנים כלונל

 מכר שלא זמן דכל חחףהו
 אם שיט למעת הלתה ע% לווה מה

 ומ% מצד פצרו אק קטשה (מר,צד
 פעיא '1 וחאב העא (פ%והפץ,
  ורנ בקמק וקמ לממד ח1ת *שקש
 4 תט בש-ה קם; ואא הקח קצןתצל
 כ*ם שעת בפמדת אק תקבטית
 גצקח לע% מףך קשטן ומה במ.תעצר
 פאש *צר י: שם 1, סמףשת,
 ת"ח נאש עשה לא פי"ו זעתעל

 פי על אף פלצי של שליח עציאשצצדיע
 על שעבר נמצא אם הכהציך (ישמו4ך
 אם אבל ומחזיר, המקח בטל סהילחצדעת
 נקנה פלצי של שלתצ וצהת4 ושדיעלא

 עהויחף. זה ובין בהצ הדין ויורההמקת
 גבי דגם חשמר, להלק הש*ך שרצוןנראה
 בו שמיהה ר ח א שמכדו היכ8משכון,
 רק וץעו בטל, שהמבר דחמריקהלהה,
 לו שמוכר שמה ע ד י שהקפההיכא

 ביזז הוא משכון רק א%ו אימ הואהנצכר
 הבצכר של שליח רק וצההנ כמודיעמחוץ

 בטל. הטכר מה%חו דעת על שעברומאחר
 עיצא שהדבר ידע לא שהקונה היכאאמנם
 החיעו כלא הוי א שלה אימ לומוכר
 במשה*כ ב*נתיבות* המין ק%ם.והמכר
 אפילו הודיש שלא היכא ד', שתחידהשים
 ועבר הסה2לת ו4ל שההש כך אחדנתברר
 וועה קהם. המקח הכי דאפילו דבריו,על

 בש*ך ה8ובא חג דין מקור שהואברשבשש
 רק כלל, זה ח-לוק מצימ לא י*ג,סי%
 נעבטל שכבר בטל *מכרו י בפשיטותכתב

 מהרמב*ם מקורו זה חילוק הנהשליחוחצ*.
 להלק "ש ו(ילי שליחות. מהלכותבפ*ב
 את ת צ ק מ ב עשה שהשליח היכאבין

 הסה4לת, דברי על שעבר אלאהשליהות
 הודיעו, ללא החיעו בין לחלק "שדשה
 ל ט י ב שהמשלה היכא כן שאיןמה

 בטל הודיעו לא אפילו ש לגמרי,שליחותו
 שכתב אמה סמך שהרשב*א שהמבר.
 וצהדין וממ"לצ שליחות 8פעם מבעשהדק

 השליח. גבי כמו כן גםכאן
 רשות נתן שלא שטהע מה מצד גםואולם

 מפני רק הנמ2כומת למכורל8לתה
 את לו "צלם הפרעון חע שעדשחשב
 קורבה בימאם היה עפה טחת וגםהחוב
 חשמנם חתט הוא המלעה אחי כיהצצה,
 בתו ובין חתמ בין קטטה נתהתהאחר-כך
 שימכור הוןצצ לא דהכי דאדעתאעמפילא

 אחצקשה לדון "צ שימא. בלאהמשכחצת
 פיו שאלת בלא למכור עהע"צהו מהשכל

 הקורבה מפני אסמכתא דרך רק היהמהףדם
 חפציו יסמצר עלא וחשנ נינ"שםשהיחה

י4-ק



 ל א ו מש א מק"*מ דבריאלהקטד
 כי המוגבל, לזמן % "חלם לא אםאפ"1
 וחפצים יגיו13 זרים יאכלו שלא עליויחוס
 למכור יתם לא בעליהם % חביביםשהם
 מעות % "ןלח ושאחשו דהיב )וגם זרלא"ש

 לשלם ויוכל לשם שנסע היםממדינת
 כך לידי כלל הדברים יבגאו רלאמקודם

 משפט, חושן ערוך בשולחן הנהשימכרס.

 ~תוב שנהגו מקום 1 כ' ד סעיף ק*ג,סימן
 ולמכור הלרוה לנבסי לירד שיוכלבשטדות
 לירד עלא נהגו אם והכדזה, שומאבלא

 לירד אץ והכרזה בשומא אם כי~מכור

 סימן באהים זה על רכתב זולתם.~מכור
 בהר אהלינן מנהג ואעין במקום *אבל 1י*ח

 קים שבממון חגאי דכל שבשטר,תט8י
 טהעום בי' דלית באופן דהוא והייםסמץע

 ר4" סימש כדלקמןאפמכוט4
 כן לא דשפם

 לזמנו שא8רע והיתי דחהפב %מר ינולהא
 דהיכא הרי ופשוט*. עצמי התאהבתיחלך

 דדך שעשה לטעת %הה לודאפשר
 8י על אי א דידן, בנידון וכגוןאסמכתא
 והכרזה שומא בלא למכור שיוכלשבתב

 בטל.תנאי



קמ

 בסימל

 היסת שבועתבענין

 יע*א. קי"ד ל8ק*ק תש*ג א מב*ג

 ידידי ל3בוד מלה פו3 ו3לשלום
 וותיק ומקי, החריףחרמני

 מו"ה 183"ת חיח5, מגזעוח8ודן
 דעמרעצין 3ק"ק נ"י סופרמשה

יע"א4
 ע*נ גי*ה באהבה, שלמו דרישתאחר

 יוסף הב' האם שאלתו ועלהגיזמה
 להודיעהה אוכל ? לביתו שב כבר נ*יר*ת
 זה דבר אמנם הביתה. שב לא עדייןכי
 יהוושע מו*ה של פסק לקיום עיכובאין
 היסת, שבועת לקםבע רוצה ההש אםפ*מ

 הבח' של ח*ר קבלת על מתתר הואכי
 שהם אחיו אם לו יהיה ודי נא ר*וויוסף
 תביעתם. על בח*ר יקבלו היורשים,פה

 מבואר מזה ויותר בכוהו. ההש זהודבר
 : ט' סעיף קכ*ג, סימן משפטבחחין

 הימר לעכב יכול איט שבועה לוי"טזחייב
 על שמעון בפני שאחרים עד נשבעאיני
 אלא החרם, זה שאין שקר, עלי שטהטמי

 כדי אחרונים הגשנים שתקט קלהתקמז
 השין טעטתיהם דינין בעלישיכווט
 זו תקטז מ8ני זה של שבועתומעכבים
 עומד עלוי פי על דאף חדנן הדיהקלה-.
 בלל, שבועה חיב איט ההש 4וליושיח

 בחרם מקבל היה לא ששמעון אפשרכי
 ביה, סהחגחינן לא ששת בכל כאן, היהאם
 רוצה שבועה זוהמחהיב היכא שכןמכל

 של חרם קבלת על שימתין מבלילישבע
 בידו. שהרשותהתובע,

 הרא*ש, מתשובות ההש יה דילדכחקור

 כאן. יוסף ביתה הובא ס*ב,כלל
 בטעמף. *מבואר : עליו כתב יופףובית
 דבר. של טעמו מהו היטב באר פירשלא
 ש שם וגם הרא*ש בתשובות עינתיוגם
 ההש, המסתבר והטעם בפירחם. טעםכתב

 ממון לעכב הם2בע בכוח יהא שלאכדי
 יוסף ובית חחוב. בלך לדחותוחבירו
 דהח שלא עד מבו14ר כך כל זה דבדמצא

 בטעמו. מבואר : בקיצור כתב אלאלהאריך,
 להדיא, מבואר זה סימן זהב בטוריהשלם
 ; קלה תקנה אלא בד*ה שכתב הטעםעתהו

 הנתבע רוצה אם דעתי לע7יות"נראה
 עד בבית-דין התביעה ממוןלהניח

 לו, שומעין המרשה בפני תחילהשיחרימו

 הה לדחותו כןנתו שאין רהשין אטשהרי
 הרי וכף*. ט' בסעיף שנזכר מהבכלל

 ~חות הנתבע במח יום2 שלאשהטעם
 שמרים יש דעת שמובא פף התובע.את

 נתבע ישלח שבית-דין כ*4נ ס'בס5ץע
 ב8ניו ויהדימו המרשה שבמקוםלבית-דין



 ל א ו 8ש ב %שה*8 דבריאלהקש
 ה', סיש תשובה, מהחי 9ע חנ "שבעש

 צ4זנ סימן הכהף, 4חשב מפשרשהכיא
 שם מובא וגם הש*ע. כדעת לפסוקשדעהש
 היסת שבועת דגבי משפט*, *שערמספר
 דבר. של בטעמו שם 9י1 כך. דעתו כןגם

 שמרים, היש דעת ששת מבלעדיתןלם
 כשהנתבע אמורה כן גם הרש*ל, דעתשהיא
 חרם קבלת אהר רק לישבע חפץאיפ
 דידן. בנידון כן עמרן 8ה התובע,של
 ר,ץ יוסף הבתן יקבל עלא מצד כןאם
 הנתבע שישבע עיכוב שום חין בת*ר,נע

 איט שהנתבע שכן וכל הוסת,שבועת
 ביד סחורותיו זה בשביל שיתעכבורהצה

 שפהגנ. שהופסה1יבע
 זש בדבר לדון אפשר שהיה מהחכננם

 משפט, בחושן שמבהשר מה מצדהוא

 1 וברם-א במחבר כ*נ סעיף פץ,סיש

 שכטתיו הלה בפני הדין מן שבהצה*כל
 הא8ת יודע התובע אע אם ואן; בשנימפ
 לישבע צריך ארן זפ ויקפה דועד פי עלרק

 אשכיזיה( תשובה בשם יוסף )בית החובעב8ני
 נשבע אם בפניו שלא דתצביעוהוהשמ

 והטעם, נ8שר4. בית-דין דעת ועלכתקופ

 הא8ת יודע עי%א כיון מ8פ שיתביישכדי
 אולם ע'. ס*ק במם-ע כמבהשר היגכש9שר
 מה כי הנתבע. את לד~שתצ די אין נמינגם

 משועי כ*ג, סעיף 48ז בסימןעחשאשר
 על ש בית-הדין במקום שםכשהתובע

 4 תד שמה לבוא יוכל פמםכל
א פש ש ע  ש ג   ט 
פח א  ח   9 * 9,ש   
 נחהש "אועוחשר שצא ש*שהשטי
% *א * ש *   %  

 שמו שיעשפד עד ו"יידיעו לו לשליחדיןן
 מף פח אם י ומקק ש*קפע
 חש*ש יש, * וטך 1ר ו וחלששלך
 חפג על נשף הצפ מ%שט שם."ן
 *ל יטל הש*ח עשע נששם פששם

 ועט % פצק יש, ש*ששישוועך

 בק ףסי ש%"; ששצע זמרמי

 דהשק מק פפ%פא בק ימהאף"
 במת כפאו התר שם 1 חט."פפ4

שי ש  א  פ   % ח   
 חצ ואל חיזשפ* חצ מקואיש

 9ש כף דג בטת ושמו 9*נןעק
 תמח של מ%% טטל חו נ%יא
 נשמ ולת פש תמה %ם לךעתתאך
 ושש, מ יי כא מז טמלא*ף.

 ושעש חצ *שב "תצע ע9%*
 מ ס4 ואפע ששק בשמלפש"ה,

 פשש של סשחטו נשפטת מ ייעל
 ברשות הם כעת אשד התובעביד

התוב4
 הים, במדינת ה1א שהתובע שכן, זהיהנה

 לבחג יוכל שלא במרחקים,ד%ים
 יוטל שלא דוקא לאו דהוא ממשמי,הדבר
 גם אמנם מקום, ריחוק מחמתלב1א

 הדבר בי חשם שתהיה. סיבהמאיז1
 רא%ה צריך איט פשיטותו לטדלהיה
 יה, כעין דבר להעתיק רשפי ששתבכל

 בחהשן טשף הבית דכתב הא רשרקעכדמות
 בסשף הסיר דברי על קכ*נ פימןפשפם
 - בעמיו עשה טוב לא "וא"שר נהסיש
 אמודים, דמים במה בהרששה. הבאזה

 אם אבל אשז, בפדינה פהובעכשהנתבע
 פ במדינההחצבע

 וה12צבי
 אהרת במדינה



ק%שמראל ביח"א% הויש%ה

8 ח1  8  9 % י   9  
ח ש%  8  8 8 ן   %  ס 
 לרא ולך חמה פ% ישל 4ד%

 "אשר זהי על 1סף וצית %תבהטד.
 ב%ק ורב י6דא וצר עשה 11ב%5

 ההון וכתבו ע*4 ל*א )דף העדותשבועת
 שכ%צעבר טעבות ובעל חלם כשהה1ששדה*מ
 מילי ד"גי כתב והראב"ד לו לא ריבעל

 בעל אם אבל אהת, בעיר ח1לוהבשהמלוה
 כל דמילתא דבללא ארחצויתרהייהו חי חבידז, פפזן מציל אחדת בעירדים

 מעותוו להוציא יכול איט דיןוחהבעל
 מפני ש אחת בעיר עשרט מפני הלוהמיד
 מיד עשוק להציל עביו מצוה אחרה,סבה

 טעם גבי בהדיא שכתב חץי צר.ששקו*
 למדינת וילך חבירו ממה טול יהאשלא

 פשוט. הה דהיג לאו שתההים,
 שישבע על-ידי מי חהלא *8דואין

 על-ידי-וה היסה, שבועתהנתבע
 % כעת אשר הסהורות את לו ליקהיוכל
 מבהשר ת%א היתומים, היורשים ידיתחת

 4"ש י אן( סעיף קץ, )סי% כאןברמ*א
 מלוה רק בשניו שלא גובין דחרןשמרים
 ל"לך צריך אלא מיורשיו לא אבלעצמו

 לעיל תרין שנ*ק סימן )ריב"שאחריהם
 ח*, סעיף י*ד ומי% " סעיף ע*גסי%

 כפשוטה אונה הרמץא דכתנת איט,זה
 ומובא ח' ס*ק בס6ץע שפירש כ8ןאלא
 ולזקא נ הויב*ש ףל ו' ס*ק הימבבב84י

 אלוה מת אם אבל עצמו, הלוהמנכסי
 גב על אף במקומו יורשיו נכסיומצא

 מחמת אביהם חוב לפרוע ח%ביםדהיורק4ים
 אין מקום מכל אהר, משן מכשושישרשו

 יתומים של שק %1 שסים לשו4יו
 דרך %ל כו', בפניהם שלא טצאה8יט
 שה אבל הרמק4 דברי לפרש צריכיםזה

 חוב דבעל משעבחי עי1א מאביועשידשו
 יתתים דמנבסי הרי בפניהם*. שלאטבין

 חוב גובין ביר1שה להםשבא1
 באורים הרע בפניהם. שלא גםאב"הם

 ט'. סעיף ק*מ,סימן
 לפי דאפילו לומר, יש דידו בניהודאולם

 פ*ו סיטש משפט בחושוהמבואר

 דבל מאחר הנתבע, שבועת לעכבאין
 בעל בפני השבועה יהיות שצריכההטעם
 לעיל, וכמבואר שיתבי"ש מפני הגאהדין
 כאן התובעים שאר פנים כל על הריהשע

 האמת על נשבע איט אם בפניהםויחגי"%
 תובע בשביל שלו השבועה לעכבוחרן
 הסברא, מצד טראה הה כאן, ששרטהאחד

 יותר יתבי"ש אולי כי %אות, "ש כיאם
 מכיר ו1א מ טע, שאיט תובע שתובפני
 כל על לסניף אמנם מסחרם, ענ%נייותר
 דידן בנידון חשמנם לצרף, יש אוליפנים

 ה2 לכל צריךאין

8לפי  המחבר שכתב שמה לשרש אפשד 
 *חשם 1 כ*ג סעיף פ*ז,בסי%
 כתקום נשבע אם בפניו שלאהשביעוהו

 רק מיירי לא נפטר*, בית-דין דעתועל
 אמנם טעות, פי על השביעחעכשביתידין

 במדינת היה שבעל-דין כטן להיותי%ל
 ויך יכול היה לא אהרת מסיבה %הום,

 שלא בית-דין השביעו ולכן יוםשלחשים
8 היבפניו,  ב*שהשל ויעוין שני. ק גם 

 סימן ג', חלק תליתאיע מ8דוראומשיב*,
 שת ק*ג, כלל משה4, בודרכי מובאצ*4



 ל א ו מש ב ממו"*מ דבריאלהקסח
 התובע את לעכב שלא טעמו חניקר פמ4 התובע מעות לעכב שלא דמששי*2
 יף ימ מה מם' "ף' "מ ימ"2:בב,ע במעותיה הנתבע בה שנתחחב השבועה יעכבושלא

 רהנבוים ליטש סג*ל שמעלקא שמנאל הק' נ שם ומים בבדי הדין בעל מעותלעכב
 זונ"ל מהומ*ח ששון ~אאמרר כמערים*. שהחש הדבדים שניברים*ובשרט

 יע*א והמהל הנ*לאבדק*ק להעד8ה רק וה שכתב ונראה שם.עיק



קסט

 גסימן

 השותפים שבועתבענין

 י' סעיף צ*ב סימן משפט בחהחן)א(
 דיהחוד היה 1 וז*לבתב

 וכר, שותפין הגון ספק בטענתמאנשבעים

 נשבע שכנגדו ואין נוצבע חלנו ש"ך(ע.ש
 טענו לא שהרי שבועה וה נהחייב שלאלפי
 נתחייב 1 וז"ל כתב י"א ובסעיף ווזזי.טענת
 עדאי, טענת על )והוא היסת שבועתהחשוד

 אלא ונוטל נשבע שכנגדו אין שם(סמ"ע

 מקום ומכל שבועה, בלא נפטר הנתבעהרי
 חבירו ממון שכפר מי על סתםמחרימין
 יכול הט2בע מיהו י הגה לו. משלםתומ
 מקבלת אפילו פטור תה וט% השבע~מר

חרם.
 סתם מחרימין אי  עיון מקום ישהנה

 השותפים שבועת במקוםאפילו
 וה דין קאי רק או חשוד, החשוהנתבע
 שההשוד במקום שלפניו, לסעיףדוקא
 שבועתנתחיב

 היסח~
 סימן הב*ח והנה

 בטענת דבנשבעין בהדיא כתב י*ד אותוה
 טענו חפילו ונפטרין, דנשבעין דתקעספק,
 אמר לא חשודין הם אם י, 8 ד11

 היפך מיהו ונוטלין תשבעיןדמהפכינן
 לתקם2א תקטתא דלא הדאי הנתבעבדצון
 ומהפכינן ע*ב( ק*פ )דף סמ*ג וכדכת'היא
 ספק איע אם מקום מ% תוחי, אהצ8ם

 מתאכיק ש הנתבע ברצון היפזי88ה1

 בפתחי המובא כנה"מ דלא מוכה )מוהע*ש
 דהב*ח שנראה א', אות  צ*ג סימןתשובה
 לדהצביעו יכול ברי בטענת אפילוסובר
 נראה כן החמורה. וה1ותפיםשבועת
 דבטענת מבואר כן ואם ודוק(.לכאורה.

 הנתבע אם השותפים בשבועת י א ד11
 טוען התובע אם השבועה מרצו1יהפך
 תיין וליט%, לישבע הוא יכ% ברי,טענת
 השבע הנתבע יאמר דלמה ל', ס*קסמ"ע
 ואטו הכי בלאו פטור הוא הלאוט%,

 בוה יפטור דלא וכתב עסקינן,בשופטני
 מסתבר בוודאי כן ואם ע"ש. חרם,מקבלת
 י א ד 1 1 בטענת השותפים בשבועתדאפילו
 אפשרות שיש וממילא סתם,מחרימין
 שכנגדו על השבויה יהפך בעצמושהנתבע

 להניח יש כן כאן, הב*ח קאי והחעל
 חןק.מדבריו.

 מ*ט סאק פ"ז סימן באה*ט עחן)ב(
 כ"ב( )סעיף הטו"ז בשםשוהביא

 כל שמא, על-ידי הבאות בשבועותדגם
 קבלת כן גם המשביע צריך תפטרשמ1בע
 ע*ש. א*צ. שבועה בהיפך אמנםחרם,
 ע*י. כ', אות בנתיבות כן גם פסקונע
 שדברי שם  כ"ג ס*ק  תשובה פתהיועין
 והב בטורי כן גם מובאים אלה זהבטורי
 י*ז4 ס*ק צ*ב ובסימן ט' ס*ק פ*בסיטן



 ל א 1 מש ג ששו8*8 דבריאלהש

 בשבועת דאש עלמא דנווג כתב בש*זאלם
 ע"ו. תורש "ןראל תצהג מחרימין,היפך
 משפט חהע אפרים* *בית ביףתגם
 סתם חרם שהצריך דיש מסיק ע*אסיש
 כהטו*ז. שנהט במקום לא אם בהיפך,אש
 ובשר"ן מ*ב ס*ק צבי* *עסרת בספרגם

 כסמ*ע עכשיו דסאגים כתב הספרשבסוף

 לקבל שמגדו צריך היפך בשבועתשאי
 מה עוד וום ועין ע*ש. כטו*ז, הישבחרם
 משפס חתע ביהודה הטיע בשםשמביא
 מהפך שבועה המחריב דאם מ"גסימן

 ק ז ח 1 מ ה הוח שבועה והמחהיבהשבועה
 זהב כהטורי לי קים י לומר יבולאו

 בהרם לקבל צריך ארן שבועהדהמושך
 להיפך,וכן

 אפיו~
 אתב כהטורי להפוסקים

 המוחזק, על שבועה מהפך ע ב ו ת האם
 מתחילה יקבל שהמהשך לתבוע יוכלואד

 הסם"ע כדעת לי קים לומר יכול כיבחרם,
 מי בחרם לקבל שבועה בהיפך גםשצדיך
 מדבריו. לי נראה כן הבירה עלשמהשכו
 זה אין כי היטב, בשצדה בנודעע*ש

 שם. דבריו משמעות זה רקלעעט
 בטוף י*ד שת צ*ב בסימן הב*ח והנהמ(

 הה י לשוט הה כתבדבריו
 שכנגדו אין הדאי דבמעט הרמב*םשאמר
 דס*ל שיטתו לפי חו4 ויים וטטלנשבע

 בעינן לא ספק בטעטצ דהנשבעיןלהרמב*ם
 דבעיע רזי*י לפיראש דשילו במקחצעהודאה
 חעדה החהחצה כסף שתי טענת נמיבוצ

 בטעט א*נ כסף, בשתי תצפרבפיוטה
 חצטל נשבע דכהינגדו דהיחה חשט2כעהזשר
 בס*ד יתבשרתת

 עטץל. א2 ששאר בסי2י
 סימן בשצ*ע מטשר דהנת טיצן,תרחה

 להית שצריך הסוברים דטעם ד ס*קצ*ג
 חשרוטה כסף ב' טענת השותפיןבשבועת
 רש*י והם ביף, בב' תצפר בפרוטהוהחתשת
 דבעינן הוש ודעמהם, ושר . ורשב*אורמ*ה
 לדהא דחירהתא שבחיה בעין הוהשהנמי

 כמבש1 חפן באיטת היא השותפיןשבועת
 ל0 ס*ק שם ובסמ-ע י*ג סעיף פ*זבסימן
 דבשבועה דפסקיע מאחר הצהע*ש,

 שאמצוו חשוד דהנתבע הימפזשורהתא
 ז', סעיף צ*ב בסימן כמבושר וטטל,נשבע

 היבא רק לא הדאי בטועט בזה כןחשם
 הביתקין אמנם מרצוע, מהפךשהנתבע
 נשבע דבש2מץ לפסוק להם ישבעצמם
 נהשק כן ושידהתאי בשבועה כמוונוטל,

 מה לפי ח2 לפי והבה הב*ח. כהנתלי
 ה' ס*ק צ*ג סיטי תחשובה בפתחישמבחשר
 אאצר העטור* מ*בעל ומקורו לעיל()ומובא
 וגם "שדאל* *כנסת בתשובת נמשךאחריו
 שנשחר דטשחר כסברתו, כתבההומים

 נתחלקג שלא פרוסהסחמצת
 טע ק' ע צחי"ן ש%מ

 )ת-

 וה י,
 זה ולפי שם4 עיין במקצחנ מעדאההוי
 הנוצע אם השותפום, שבועת ל כ ב די"ל
 בכל כמו תוטל טשבע עתצגדו חשוד,"וא

 ודה4 דאצד"הקמ2שבועה
 חמ בוש "ש מינת שקא מה לעניו)ד(

 לש12עת השותפין שבועתבין
 היסת מוצא14 2תק4ן שכבר מאחרהיסת,
 ט5אה באח4ת1 אמילו חה 2תמן רבעל-יזץ
 וס5י' בפיזשינ ואחחשה חשרוטה כפף בןעל
 טי5ן אף אלק חויצףי טןוב כגקף, בב*"ת
 ל25חן אלא האידבש 8ינה נפקא ישיןר"ב
 שהג טיפן תשובש בפסו פובא כןבקא2



קעא ל א ד מש ג ממןמם דבריאלה

 שתמה תאוובה בפתחי שם וכתב ה/ס*9
 דהא צ' סימן ההקאל' *כנסת בתוךעליו
 ע*ש, ברי טענת על אם כי נתקן לאהיסת

 השגה עליו דאין תשובה בפתחי עליוכתב
 זהב המדי כדעת ס*ל דהדיב*ז לומרדיש

 שיחשוד, עד בד*ה לעילעתשמשתי
 הדאי. כטועמ הוי שמא טענתדבשותפין,

 קים זהב הטורי עוד חטזב 4 ת*ל בתב)שם
 לעמין הוא כסף שתי כאן דבעיע דהאת*ל

 ת*ת שיעור, לו אין דהיסת פיוטה,במעם אפיוי בעי מט1 היסת אבל המשמששבועת
 הא תובעו, הוא דספק כית כאן תקטדלא

 זא בספק כח דיש דכית*תאי
 הראשונים בדורות חפץ בנקיטתלהשביעו

 תקנת אחר האידנא ה*ה היסת, וץהשלא
 א*צ והיסת וחשוי כטועם דהףלהיסת,
 וז5יז עי*ש. ברור. חה 4 תאאים כר,שייד
 שחולק סק*ד לקמן בהשפט* *שערבפפר
 )סימן הש4ע דברי ליה דאישתמיטעלע
 אינו כסף משתי דבפחות י*ט( ס*קר*צ
 אולם ע*ש. וודאי, בטוען אלא הץסתמשבע
 זהב הטורי על בן גם הקשה סק*2בתופים
 המל, ר*צ( )פיש  ערוך השחאשןמדברי

 דברי לגמרי פדחה אימ בן פי עלואף
 מדברי ראייה לו הביא ואדרבא זהבהטורי
 כ*ה ס*ק ר*צ סימן שבטורהראב*ד
 דכנים נהאה לדינא כי אף ולבן :ומסיים
 נגד לפסוק קשה מקום מכל הטרזדברי

 שלא והרמ*א ר*צ דסימן ערוךהשולחן
 עיני רשית כפי לא אם כלום, שםהגיה
 סק8ה לקמן וקץי*ש ע*ש. באומדנח.דוריין

 )בדפוס ברדבא חפשתי ושובעכ*ל(.
 שהרדבא וראיתי ד'( בחלק הואסדילקאב
 נ*מ לא האידנא אבל 1 חול זה, כתבעצמו
 שבועת שנתקנה אחר חפצא לאנקוטיאלא
 אלא אינה היסת דשבועת ואע*ג מ'היסת
 טעטח, בשאר מילי הני ברי, טענתעל
 אינה שעיקרה וחברות" בשותפיןאבל
 שבועת נשבע בכל כשמפר גם הספקעל

 עכ*ל. שמא, ווהיא אפילו עלי'היסת

 כוהמ*ך שסובר מוכת הרדב*ז)מדברי
 הודאה ב~4 אפילו נשבע דהמותפיםששבועת
 מדבריו שנראה ג' ס"ק צ*ג סימן ש*ךעיין
 בעל הגאון על בעיני וחידוש ס*ל(,דהכי
 דברי תחילת שהביא ישראל*,"כנסת
 זה בעמץ דברים סוף ראה המאהרדב*ז



קעב

 דסימן

 מיורשים חובגביית

 יאקב14ויטש מאיר מנחם ר' המלוהיורשי
 הלוה מיורשי תובעים שי',ע"ה

 מנחם לר' שהיה חוב שי', ע*ה כאץ כהפאר'
 ע"ה, כ4ץ משה ר' על ע*ה הנ*למאיר

 והוא בשטר, מלוה אמנם הוא הזהחעתוב
 הנ*ל משה ר' נכסי על במשכנתא רשוםגם
 שכל המלוה יורשי מודים אמנםע*ה.

 ר' בנו בשביל ערבות היתההתחייבותו

 וכן כ4ץ מנחם ר' אולם - נ*י. כ*ץמנחם
 שהשטרות ואומדים, א מכחישיםהיורשים
 ע*ה כ4ץ מו1ה ר' לטובת רק נהםה~ו
 ועשה לשלם אלצוהו והטשים הטגשיםאשר
 את הציל למען בערמה שי' מנחם ר'בנו
 שדהו אחתת שיעשה טשיו, מידאביו

 היה אשד ע*ה מאיד מנחם לר'אפותיקי
 אביו, ידיעת בלתי עשא וזה ומכירו.יודעו
 תעודת ועל השטרות על שמו אתהחתים

 נתכוון. ולסובתו ידיעתו בליהאפותיקי

 ע*ה מאיד מנחם ר' שהמלוה מאחדלהנה
 לבניו הודיש א*כ הלהע קודםמת
 היה הוא כי אלימתא,תביעה

 יכ~
 לגבות

 בלא חובו את ע*ה כ4ץ משה ר'מהלוה
 ממט מבקש הלוה היה שאם )הגםשבו5;
 שלא לו לישבע הויב היה הוא גםשבווה
 שבאה שבועה אינה יד מקום מבלפרעו,

 ע*כ הלוה( מחמת דק ד * ב ה ת מ חמ
 שבועו; מור"מ אדם ואין בזה שייךלא

 השולחן, בערוך זה כל וכמבוארלבניו4,
 ר' שיורשי וממילא כ*ז. סעיף ק"ח,סימן
 מאביהם ירשו ע"ה הנ*ל מאירמנחם

 ו ס ונכנ עץ, וףץ כח" ר צדהתבתה
 כל ף"ם אבקם תחת ע לתבקההם
 שש וסמד וא~ם לפא. עיט תהכף
 אס ~ח; נמח ה*ה מת מדי דהמץ ,א" ר ו~מ סז זה חמר זה את ית

 יורשי שיופבעו הלוה, ירושי ליתמי,טענינן
 היורשין. שבועתהמלוה

 כן הובא ואמנם - מסברא. ט("כן
 145, סעיף ק*ה, סיח השולהןבעדוך

 אנן דבבה*ג הש*ך בשם שם הובאאמנם
 ליורשים טהמים אין כי ייתמי, טעניסלא

 בעצמם הם אם אחדים, יורשים שללחובתם
 אמנם ש8רע. אביהם להם שאמד טעטלא

 טענינן דשפיד כותב, הדמ"ה בשםהטוד
 כיון ה8לוזע יורשי נגן הלוה יורשיבעד

 טענינן ח י צ ו ה ל באום המלוהדיורשי
 ק. י ז ח ה ל שבאום הלוה יורשיבשביל
 הדעות שתי ביו הכריע לא השולתןובערוך
 הבנת לפי תלף דזה תראה י טהם רקהללה

 וה8ל~ת הלוה בחמצות עדך לפיהגץת-דין
 דשסק הא תע עי*ש. עכ*ל.וירד5יהם,



קעג ל א ו מש ד סימןח"ם דברי(8לה

 דאם י*ב, סעיף ק*ח, סימן בהו*מהטאבר
 בה מוווזק אביהם והיה משכונה השטרהיה
 יורשים מת אם לפיכך שגועה, בלאגובה
 דכוונחן כ*ה ס*ק שם בש*ך מבחשרגובים,
 זבמדים אין מקום דמכל ז8"1 שבוקדעדצריך
 יעו*ש לבנו*, שבועה מוריש אדם *אוןבזה

 שם מ*ח ס*ק הסמ*ע על ותמהבאריכות4
 ס*ק שם היטב בבזר הל% דבריםומובאים

 דצריך עיקר נראה לענ*ד והנה 1 וסייםכשג
 בזה, אומדים אין מקום דמכל אלאשטעה
 שם. עיין לבנה שבועה מוריש אדםאין

 דבריו בתאילת הנ*ל ס*ק בש*ךויעוע
 ומת שטר בלא משכן הוא ואם 1שכתב
 לישבע כן גם צריכים אז מלוה בודילוה
 עיין י כאן פ?ין הש*ך והנה פקדט.שלא

 דבריו הנה מ*ט. ס*ק ע*ב סימןבסם*ע
 סעיף שם המחבר שכתב מה עלמוסברים

 בעיקר והלוקים המשכון נאבד לא אם יי*ז
 עד עליו שהלוה %מר נאש וכרהלואה
 וכתב חפץ. בנקיטת בשבועה דטיוכדי

 תפס אבל חפץ, שתפס חרוקא 1 שםהרמ*א
 הסם*ע וכתב ופטר. היסת נשבעמעות

 בעיט להמץר שעומד חפץ דדהזשההסבר,
 להוציא בא כאילו המלוה מוהעבלבעל~ו
 לישבע צריך הכי טהיום דהלוה,מידו
 שאין מה תוטל, נשבע כדין חמורהשבועה

 ז82עות עמדו דהמלוה דבריו דלפי מעות,כן
 בשם שם עוד וכתב %. עאלוה בחובוביוץ
 להלוה לתבוע בא אם דוקא דהיעומ*ע

 שותק המלוה אם אבל סהשכוצו,ערפדה
 אמרינן ח המלוה, מיד להוציא באוהלוה
 היסת בשבועה דמיו בכדי בשמןדהמלוה

 עץ*ש.וכו*,

 יורשי שבועת לעמין הנוגע מ"דבראמנם
 בסם*ע זה בסימן מובאהלוה

 מת *ואפילו המחבר דהביא אהא נ'בס"ק
 נפרעים המלוה מת ואחר-כך תחילההלוה

 כתב: וכו'. ידפ* שתחת  ממה)יתומית
 אדם אין גונא בכהאי אמרינן ולאפירוש,
 כי לגבותו יכול שלא ממון לבניומוריש
 דשאני ק*ח, בסימן כמ*ש בשבועהאם
 לפרוע אביהן יד תחת ר ב כ שייאזה

 כתב והב*י ממלוה. פי*ג הם*ם וכ*כממנו,
 שבועת לישבע צריכים מיהו י ז*ל זהעל

 ור*ל עכ"ל. אבא, פקדני שלאהיורשים
 ס*ט בסימן והטור הרא*ש לדעתאפילו
 היודשים שבועת תקט דלא ע*אובס*ס
 הלוה. מיורשי להוציא כשבאין אםכי
 הנ"ל הסמ*ע מדברי מבואר הרי שם.עיין

 המלוה יורשי צריכים בסהבכנתאדאפילו
 ושבועה אבא. פקדני שלא שבועהלישבע

 סעיף ק*ח סימן השולחן בערוך מבואר%
 שלא גם וכוללת חפץ בנקיטת שהיאי"א
 פרוע. שטד אביו של שטרותיו ביןהיה

 שם.עיין
 ~חינטאמבו- הרשום אם העניין, בגוףךהנה

 בספר כטהשכנתא, הואלאטיזן(
 אות מ*ה כלל בד*ג דרבותא*,"מה8חא

 אמנם לכהבכבתא, דמי דא,נו העיה,*ג
 רוצה מ*ד סימן מרדכי* *מאמרבהטו*ת
 כדברי שם מסיק אולם לסמפכנתא,לצדד
 צריכים פנים כל דיל המחבר דבינתהש*ך
 יכולין או ורק היורשין שביעתלישבע
 השולחן בערוך דאיתא חשו תביעתם.ליטול
 על כתוב השטד "אם ג' סעיף ק*חסימן
 )שטד- וועקסיל כמו המלוכה מחותמינייר



 ל א ו םש י %חה*8 דבריאלהושד

 פרעתי לומר נאע דאינו וכדומיעחוב(
 שהשטר כיון כן, גם מיתומים בוטבין
 היה אם בערכאחע, בו לגבות כדיניתן
 וה הגה מידו*, טטלו היה לומושלם
 *יעכסעל לו שיש גהטטר-חוב שייךבוההשי
 גהשטר-חוב לא אהלם שטרתא סתוקרשכט*
 משפטי לפי אהטר שנים, שלוש עליווחעברו
 העי  רעכט* היועכסעל את אבדהמדינה

 ~מר יוכל אשר בעלמא כשטר-ויברק
 סימן מאףת הדבר ומקוד פיעתי.עליו
 יעו*ש. ק*ד, סימן סהעפט חושן ומח"סס*ט
 איט כן פי על דאף שם מבואר הלאשלם
 מבואר וכן שבועה, בלא היתומים פןנובה

 ו'. סימן מהו*ם אפרים* "ביתבתשובת
 מהטען שלמה* *בית בתשובת פסקוכן

 כ*ב--כ"ג סימן לחו*ם מסקאלאמהר*ש
 אלים דלא הנ*ל הב*ח את והביא ול*טוכ*ז

 בלא בעדים סהטטר.חוב ספיהתעכסעל
 הלוה האומר לישבע המלוה דמחתבנאמטת
 מן סבה ואיט פרעתיך שלא ליאושתבע
 מה דגם ואפשר - שבתה. בלאהיתומים
 מיתומים*, בו *גובין השולהן בערוךשכתב
 בשבועה, כוונתו אלא שבועה בלא לאהינו
 שישבעו טענינן לא דאע כתטעחן

 אישתבע טהע הלוה אם מ*ם אבלהיורשים
 שבועה. צריך בתדאי אלי
 השלחן בערוך מפורש ממהי "אחר

 דברים מפרש שם א' סעיף ס*םסימן

הל~
 שהלוה בפירושו שכתבתי, באהא

 שלא ש"שבע להמלוה שבועה ליתןיכול
 דבטטרמןב או*ת שמביח מה עי"פפרעו.
 וסים פרעתי, לומר בשמן איטוכדומה
 ליתן ביס~תו ישך 1 ח~ל דצפשף'מסברח

 תם 5רעו, שלא שישבע להמלוהשבועה
 ייילות מבקףן שהלוה רחשה הדיו אםבוה

 שיודע משני שבועה לו ליתןלהמלוה
 אותו מהויבין אין "חבע, לאשהמלוה
 ו%בועחו מיני בכל וכם4ש ח*ס רקשבועה
 הוא 8שום ודבר י שם הדים ט*ףבסימן
 8כל כתע על פרעתי לומר בנאמןדאש
 ואם שנתבחר, כמו היסת נשבעמקום
 שיסול 5קךתיך וטול השבע לו אומרהלוה
 שיש רהשה ווהדיק לא אם כן, לולומד

 שם. עיו בדבר.ערמה
 בשפר לא אבל אלים, כשטר וה כלוהנה

 וכפפ8ור שנים שלוש עייושעברו
 שיקבל עליו לומר יווכן דלא חדאיבוה,
 כי בח*ס, די שרהיה גם מה שבושק'בלא
 לופר כשח "שא שלא שטר וה איןהלא
 יותר מטשך הדבר השולם פרעתי.עליו
 י שכתב ט' סעיף ס*8 סיע השולחןבערוך
 יודשיו על הלחת של כת*י המלוההוציא
 מורישם, נתע שההש שמודים פי עלאף
 ופטודים הוא פרוע שמא בעדם טהמיםאט
 איסור טתנים אבל היורשים, משבועתאף
 יודעים אולי היורשים במעמדסתם

 באיסוד ילכדד ק~יו פרע לאוומורישם
 בעד לטעון הב*ד דעל "פלמו, לאאם

 לסעון. קטל הץה שמורישם מה כליורשים
 מו8רים חולקין כ"ש ודש עיקר,וכן

 יודעש עפמגם לישצע צריכיםדהיורשים
 כונב טקום ומכל ל~, חתכ עדיןשמודישם
 חתגו אההתים פצהיאי הרמ*ארביט
 יש אם שישבשו היורשים עללתחמיר
 היב אם להמתפק יש לדגר רגליםקצת
 2חע יאינו דסאל חחשחשקךם עכ*ל.לה



שאשפואל ד %%"*8 דבריאלה

 4ף, בסעיף כמ4ש פרעתי כתע עללטעע

 לשלם, וצריכים בשמנים אין היורשיםגם

 כמ*ש אלו כ8וסקים לן קימא דלאואף
 א ו ה ש במקום נ*ם מקום מכל2ש,
 כמו פרעתי לומר יכול היה לא 1 מ צ עב

 אין היורשים גם 12ם, כמ*שודעק"שיי
 דתלף שם שביאונו מה לפי ובםנאמנים4

 כן, הדין ביורשים גם הד"ן עיניבראית

 עויץ, הלחה פרע לא עינו ראות לפיואם
 להיפך הע ש"שלפ היורשים להיבצריך
 את פוטר פרע, בבר עיט ראות לפיאם

 ב' סעיף שם יעין עכ"ל.היורשים,

 מן קיום צריך מזמיף טו9שדסשהבע*ד
 גם 2ףיך וה מדבריו גוכנראהה"צרה

 אביהם חתימת כ*י על טועניםכשהיורשים
 עדים. ידי על דה%ט מוריף( שהדחחלוה

 שם.עףין
 הוא ע"ה כ*ץ טהוה ר' של חוב כליהנה

 יורשי גם הלא כי ערבוה,מכצח
 שי' ע*ה יאשאבאהיטש מאיר מבתםר'

 ומה כלום, לחביהם חיצ היה שלאמודים
 בעצמו שנתתיב )טבס מהפרונדבוך2אשששה
 לאביהם חיב היה ע*ה ב*ץ משהשמו*ה
 שמרים אינם בעצמם הם הלאל26%
 מצד רק א התיעחטה כי ס פםכ6ג

 ממ "ח זשם אע נשי ח"הערבונ
 שש" דה מ9ר ממם פףה שלחטחים
 גי מו עת: אשה סץ מ%ע 2ו'4שח
א%  % - א   
 יש %8ן מ 6טה של בו%ם "חע
 שמתח מה ? ואועיזה6פ

 ום זה ל%, והב ,רה ומץ נח"יש" פעחסצי
%% א   % ש   %  

%  " ף, אם מףה לש "ש
ק " ה זה מהגחובי, מתחאש  דהשערתם, פי חצל היורשים הגדת פיעל ושע" 

 הגרונדב!ד ושל מה1כבתא אצלם ישכי
 בשבזל עדבח בתוד ממדשכן שהואואומדים

 הומתה, 2ים וה על להם תנין כ*ץ מנחםר'
 כלל. שטר בלא כמהשכנדטשוהוה
 לומד פמנין המלוה יוהא דלהף לייהא

  ערבות בשביל היה הכ"שכנושנדשטר
 בעי דאי מגו מטעם כ*ץ מנהם ר'4זוב
 ר' של חובו ההש המשכנתא שכלאמרי

 מגו. מטעם בשמנין יהיו ע*ה כ*ץמשה
 וכמבואר אמריע לא לדיציא דמגו ליתא,הא

 הממ דוכתחנ בכמא טהשפט דישןבה1ו*ע
 מט, בדיני פ*ב, סימן משפט, שעעבש*ך
 מ9י" דבשטדא שם שהביא ט*ו,אות

 ! שם ט%ם אמנם להוציא. מטאמרינן

 מעל" דבשטרא דאמרינן דהאונראה
 יוזע כשהמלוה היט להוציא מטא8רינן
 מצד הוא מעל" ושטר % שחייבבץדאי
 הכ4ו כן 2ואין מה ההש, ביזד שלושממת
 בשביל מגו מכוח להאמינם אין וכןוכוו.

 שם בש*ך תמבואר בריא טענתשטוענים
 וה כי להוצי(4 מגו אמריע בריאבטענת
 גם כאן אבל שמא טו2נז שהבירו היכארק

 ברג טועןחבירו
 בריא, טעא טתנים שהיו שאפי6וכאן

 חיוב מצד היא טענתם דכלכיון
 וכדזגמת המגו. להם מועיל לא בעדאיבשטד
 טימן משפט, בחושן הש*ך שהביאמה
 לוכות ובא שמא בטו2ת ט*ה סעיףמ*ב
 טימן השולחן בערוך ]ויעין השטר.מכוח
 דבשטר הש*ך, של הילוקו הביא -ש'



 ל א ו מש י %ש"*8 דבריאלהקעי

 שבעל היכא להוציא, מגו א רקשרינן
 שבעל היכא לא אבל בריא, טועןהשטר
 שטר, פי על רק בריא טוען אינודהשטר
 דבשטר סתם הביא רק - החילוק.יעו*ש
 אפילו להוציא מגו אף אמרינןמעליא
 רק כן, כהצמע לא ובש*ך בריא טענתנגד

 ממון שהלוה בריא, טענת כן גםכשטענתו
 בשטר. חיוב מצד לא מעלמא ההיוב %ובא
 דאיכא בוודאי השולחן ערוך לפיאמנם

 שטר4 דיש היכא להוציא מימלמימר
 סהצפט בהחצן מבואר הלא ערב, בדיןוהנה

 מעות מתן לאחר דערב קכ*ט,סימן
 מבהשר ובן 6השתעבד. לא ובלא-ה קניןבעי

 סימן משפם, חושן חלק מהרשד*ם,בתשר
 י כ*א אח2 ע*ה כלל בד*2ןו ומבחשרפ-ת,
 שכתב ידו בכתב שמעון את תובעראובן
 מחריב ושהוא מנה לו חהב שהוא איךבו

 שאני טחה ושמעת פלתי, לזמןלשלם
 לך שט2תי רק מנה ממך לויתי לאמע~ם
 לך שחייב ההוב בשביל לערבותהכת*י

 נשתעבד דלא מעות מתן לאחר ערב תזץלוי
 ע*ב, סימן רם"צ תשו' בשם קנין,בלא

 שפסקו קל*ה סימן יאיר* *חותותשר
 היה דלכאורה שבו*י, בשו"ת ממ*שלהיפך
 י בכתב כמו חייב בתורת דמשתעבדנראה
 קנין בלא דמתחייב מנה4, לך חייב*אני
 משפט, בחושן כמבהשר לו חייב היה שלאאף
 בדבר עצמו לפעב יכול דאדם מ',סימן

 שנעשה דידן בנידון שכן ומכל חייב,שאינו
 פסקו הם אמנם ממש. ערבות בשבילס

 בשביל וה חיוב שבא דידעינן דהיכאלהיפך
 בלא מע1ת מתן לאחדערב1ת

 עיץ מידה לדיציא ואין כלום איפקנין
 8ש וגדלה 1 שם הביא ועוד באריכמ4שם
 ל*ג סימן סוף מהיא*ז הגאון בתשרפפק
 )תעקס*ל טרמנטע על רזצבן עצמובחתם
 י והשיב למץ, שיריב שמעון עבורהנהוג(
 כלום חיב ראובן אין דזמ2י עניח2לפי

 והיה מעח2 מתן לאתר ערב אלאדאינו
 מהיתעבד לא ידו ובתתימת קניןצריך

 קב*ט, סימן ערוך, שולחן בטורכמבואר
 קנין היה היא קנין דבעינן היכאדכל
 א9ילו מודה איפ שטר לו כתבאפילו
 והבה עץי*ש. בעדים. שטר ור*למב*ח
 פי על י*ח, אות ע"ח, כלל בד*מ,מבתזר
 בסם*ע קכ*ט, סימן משפט, בחושןהמבואר
 צדיך הערב מן לתבוע בא ש(שם כ*ח,ס"ק

 בקצות וכ*כ הלה4 מן נפרע שלאלישבע
 הודה באם השאלה ובאה ובנתיבות.ההושן
 ? לישבע המלחו צריך אם פרע שלאהלוה
 חלק מהד*ת, לאברהם*, זחסד בתשו'עיין
 הלוה הודה דאם שפסק ד, סימןחףם
 הפ6ץע בלשון והמשרין לישבע. צריךאינו

 אף ד8יירי מהצמע הנ*ל הגאשניםובלשון
 מהראחה נראה וכן הלוה, דשדהבאם

 סק-צ תשובה בששזי שם ווריןשהביזצ,



ש

 הסימן

 שותפותעממ

 כתב צ*ח, סימן מרחמ*, .מאמיבשףת
 עם שותפות לו שהיתהברשבן

 תפס ושזר-כך שנים כמה בעסקשמעון
 באמרו, בסף אלפים שני משמשןר14בן

 השותפות מעסק וריוח קרן לושמגיע

וטהי
 חן. סך על יתר עוד % שמגיע ברי,
 ומביא כלום % מגיע  שאיט טוען,וימעע
 שפרקו אחר חוב לו פרע שראובןראייה,
 למה לו חהב היה ואילו השותפותאת
 השחשל, עם שם והסכים ז האוב לושילם
 היסת, שבועת לישבע צריך 2חצמעוןשפפק,
 ששמעון פי על השף כלתצ לו חייבטשרט
 לו שילם ראובן כי לדבריו, ר4ריהמביא
 לו וריב יהיה 2חצמעון א8שר ואיךחוב
 ראובן היה לא בוודאי אז הלא כלום,עוד

 מידי. ליה אהני לא זה החוב, לומשלם
 ל*ד, 12ער מ0ה*ת, לדבריו רשייהוהביא

 שטר 2והמוציא לזה, דומי' שכתב ג',חלק
 נאמנות שיש פי על אף הברו, עלחצב

 לו שמכר שטר לו מוציא חתלוהבשטרז
 שנותן במקום הם 4שם וידאה אטצהשלוה
 שטר כותב ואהר-כך מעותיוהלוקוז
 אומר שהרי בטל, חובו שטד הרי8בירתו

 ל8רוע לך היה לך חהב הרקצי אילולוצ
 הודית כבר מהם נ8רעת ומדלא ו1בךאת

 הישג דכהתה נ8י ו5שצ הטף. 8מנישנפרשת

 איתרע בפרוע, חיתחזק טענה דבהאידכיון
 היסת לוה ונשבע שבו נאמטת ההיחליה

 פרק בכתובות, הדברים ומקורונפטר.

 ב"גידאי עץין קא. דף נזירות דיינישני
 שם.תרומה*

 ידים שיש גנ על שש5 פ",העיה
 השדה קונה היה שלאמוכיחות,

 בוודאי אז לו וריב היה שאילו לו,חייב
 אלא שדהו, על שטר % כותב היהלא

 והיה בידו, הקונה מעות ומעכבתופס
 אדרבא הלא כי מתשלומיםפטור
 השטר שכתב קודם מעות ממנו שאלשאול
 על אלו מעות לתפוס יכול היה הלאתמ
 בעוד פטור, שהוא ישבע זה ולמהחובו
 מעותיו היו ביזיו הלא המונר זהאשר
 זוהי - חובו על עיכבן ולא הקונהשל

 לו חיב 2ואיט גמורדע ורשייההוכחה
 לישבע הקונה מחוייב ת א ז ל כ בכלום,
 ומפסק ר4רהב אההיא סמכינן ולאהיסת
 זאת, עתימדנא שפסק, כמו כן גם מוכחזה

 מועילה אינה לשמעון חוב שילםשראובן
 בש*ה ויעוין השבוע5נ טן לפטרולשמעון
 סיטן תשובה בפתחי ווךין פ*וע סימןריש
 הביא שם תשובה בפתחי והנה שם.א'

 המשפט*, *נתיבותדברי
 שאפקי

 שבועה
 ש בשטר שמברר עתה מפני צריך,אין
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 שתה דטית", מע שדון לו שמברבעדים
 שטר פרעון זמן אהר לו, שילםהתובע
 אמנם סהדי, כאנן הוי חוב( עליושמוציא
 הביא פ*ו, סימן שני, חלק פם4שגמתשף
 בשם והביא היסת משבועת נפטרששיט
 כן גם כך שכתב ב' סימן משפס'.שערי
 )שער היסת הלוה שחיב בעה*תבהדיא
 כוישניות מתשון אמנם ו(, חלקל*ד,
 שפטוד משמע ל*ד, סימן משפטים,לם'
 ר ט ש ש"ש דהיכא חשף, מהיפתאף

 פנים כל על הנתבע חיב שםלהמ%יה
 מוצי להמלוה שטר השין היכ(8 אמנםהיסת,
 עיקר שצן וכתב מהיסת, ל5טרו סבהשהאי

 .מאמר בצשף ויין שם. עיקלדימג
 דהעיקר בפשיסא, שכתב שםמרדכי*

 על הילק היסת הלוה אתשמשביעין
 שגם לדהצחתן )המ1 הגמשפט*ונתיבות
 תביעת דכל דהיבא מודה נזרדכי*ומאמר
 שבועה אפיזי א על-מצע מלתה היאהמלוה
 דהיכא לדינא כן גם ומסיק צריך(,איט

 מלהה לי חייב ההת הלא י שעןשהלוה
 השטר פרעון זמן אחר שתה ופרעתעליפה
 א האמבתיך, שמר ת1א עא*שי1צאת
 בשמן המלוה כי מהיסת, הלוה נ5טראימ
 חא פרעתקר*. ולח לומר דיכולבממ
 הרמ*א מדברי וזעא ע2 בסימן בה1*ךמבחשר

 מהפרדכי. תעא ג'בסעיף
 קאמר, על-פה במלווה דוקא דלאוונראחק

 הלא י הלוה צמר אם א5יזיאלצ
 עדים היו שלא אלש בה1טר, הויבשהיה אפיזי - עליך, לי ושהיה חוב לישלמת
 הנתבע ל"שבע צריך כן גם הפרשן,על

 רחויה אימ שהשטר מאהר כיהיסת,

 הלוונ ביד הוש הלא תה1ובר *ששילם
 להכהיש יכ% לו שתשילם עדים איןאם
 מגו. לו "ש וו1פיר פרעתיך4 *לאחימר
 ! הלוה עפןמר מה אם הדבר עיקראמנם

 הצה ה8רעון על ואין ויב לי פרעתאתה
 משצו ההש א האמנתיך, אומר והואעדים
 שנקט חצה פרעתיך. לא לוז דאמרבמגו
 שסעיף מה1ום הוא על-פה מכירההש*ך
 8כירה הוי חי ואם ממכירה מייריחף
 ל צ א להיות צריך היה הששר הלאאז
 אשם 6עחש, ועאן. '"% ח* קונהה
 מץ הש ו"חר אחצא 11נ ו1זתמי

 6יד יצט לש תש~ה השצר אוה6ה
 וי1 ויצ בץ. שק בשרשחת

1 מית שם ע. חש ושיטתח % *  

 הכי דבלאן בתב, דידז בנידחמרדכי*
 שיבול האומדטג כל לסחור יששפיר
 במקום המועט להחויק ח5צתי לא 1לומר

 לתשס צושה ווהיתי לי שמגיעהמרובה
 בשם שהביא שם עיין לי. המגיעכסף

 שתבע ברשבן הורה אחד שחכםהרדב*ז,
 השסעת על-פוה לו שחיב מנה,משמעון
 חהב אתה אבל פמך, שלייתי אמת יהשיב

 י ר(ןבן וטחצז אחר. ממהום מא%זהםלי
 חובך לתבעני לך היה ל4 חיב ההתיאם
 חששתי י דש1בן השיב ממגי. יץתהמש
 לך ח%ב אני אם 1 רשבן ט5 תא1ד.שלא

 1 אובך כדי מאווים ליית לא למהמש1רים,

 ביבר. תרג"ש שלא חששתי י שמעוןהשיב
 לשמשץ חיב עשיט ראובן שישבעוהורונ
 העקובץ לישב4 המצה שמעון ויפרעכלום
 9ף*ך לש על*פה שבפויוא משום עלעחלק

 היה אהשט סנוששר, היי שם. קץץאומת4
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 הבי אפיקי על-פה במלתה שמדנהערל
 ראיתי לא הרדב*ז ודברי ל"םבע.צדיך
 וה לשון כי תלמצד, צריך והדברבפנים
 בקיצור נכתב מרדכי" ב*מאמרשהביא

 כל-כך. מבהשדהשיט
 , מזה הע%"הכלל
 וחברו בשטר מחברו שתובע היכא)א(

 לו שילם שהתובע בעדים, לומברר
 קודם פרע71 בזנק לו מגיע וטהיההוב
 שהאומדנא הגם זה, שטר של זמןקודם
 הנתבע חיב מקום מכל לה חיב שאיטהיא

 מובאים משפט, שער )שם4א, היסתלישבע
 *מאמר 1 א ס' פ*ה סיש תשובהבששד

 צ*ח. סימןמרדכי*,
 ותברו בשטר מחברו שתובע היכא)ב(

 בח8רא נגדו עיה קמין ששרמוציא

 הדין כן גם שטרי, כתבי והדר עזידיהבי
 ר"ם )ש~ך, דלעיל דין מקור חיאכ4

 פ*ום.סימן

 וועא בשטר לו תובע שחברו היכא)ג(
 על-פצנ מלתה לי שלמת י %משיב

 חומדנא עעם אין - האמנתיך, : משיבוהוא
 דא*ל במגו נשמן כי התובע, תביעתנגד
 היסת ל"שבע דנתבע ודהיב פרעתיךלא
 על-פה. מלווה לו תובע חברו אם שכןוכל
 )ש*ך, א' באות להמובא שיה והודין

 ג', בסעיף מהרמ*א והוא פ*וג סישריש

 התילוקים )תם המרדכק בשםשהביא
 שפרע עדים כש"ם אן באצת המובאבנידון
 ועימדנא מפני היסת חייב שאיטוסובר
 שדה פ*ה סיש המשפט" הקנתיבותוהוא

 היסת4 דנשבעבזה
 והוא על-פה לו תובע עמברו היכח)ק

 על-פה מליה לי שלמת 1 לומשיב
 לי שלמת למה לך הריב הייתי חשםקודם,
 על עדים % ויש ? בחובי תפסתולא

 )שער מהיסת אף פטור הוא שםהפרעון,
 אן4 שת תשובה, בפתחי מובאפשפט,
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 1סימן

 לחו*מנספח

 לפנים ד*ה בתוס' כ*ד, דף מציעאבבא
 לן נפקא יעשון פאשר הדין,משודת

 מדהבי(צ בא4 הציחו בחוס' בפרקין.לקמן
 בר בר רבה גבי האומנין פ' בסוףלקמן
 דחמרא חביתא שק"מאי הני ל" דתבריחנן,
 אמר לרב, אמרו אתו לגלימייהו.שקיל
 דינא 1 לי' אמר גלימייהו. להו הב יל"
 בדדך תלך למען אין, י ל" אמר ?הכי

 אנן עניי 1 ליה אמרו ב(. )משליטובים
 מידי. לן ולית ובפינן יומא כולהוטרחינן
 ן ליה אמר אגר"הו. הב זיל 1 ל"אמר

 צדיקים הצורחות אין, י ליה אמר ? הבידינא
תשמור

 שייצה רב, ל" קאמר "* )שם"
 יעשון, דאשר מקרא הדין משורתלפנים
 עריך לא פטורים כן גם דאחריםדהיכא
 כאן כ"לי וכללא הדין. סהעורתלפנים
 כן גם דאחרים היכא דאפילו עוד,התוס'
 דהיינו מידי, מפסיד לא איהו אולםפטורים
 כן גם שייך שם ממונה מתחסרשאיע
 הוכיזזו זה ודבר הדין. משורתלפנים
 חמרי הנך אהעכח 1 דשמהשל דאבוהמעובדא
 תריסר לבתר למרייהו ואהדרינהובמדברא
 הדין. משורת לשנים שתאירחי
 בד*ה ע*(2 ק' דף קמא בבא התוס'אמנמ

 כלל סתדו הדין משורתלפנים
 הר*י בשם שם שהביאוהראשון

 הדין סהיורת לפנים עדיך דלאמאצרליינ*ש,

 הא מנוח חייבים, שאחרים בדבראלא
 במדברא חמרי הנך ד(הטכח דשמואלדאבוה

 ירחי תריסר לבתר למריטיהשהדרינהו
 הוי אחדים גם דהצם גב על הצףשתא

 הכא, כדתרצו לתרץ נחתו ולאפטורים,
 ממוע מתחסר שאיע מאחר פנים כלדעל
 שלא ומה היין. סהטורת לפנים כן גםשייך
 חביתא דתברו שקולאי הני גבי רבאמר

 הגירסא היא )כן הונא רב בר לרבהדחמרה
 גליסריהו להם שיתן בתוסשות(,שם

 והביח יעשון דאשר קרא מהאיואגרתייהו
 בדרך תלך למשן קבלה מדברי אחרמקרא
 משום היא תשמור, צדיקים ואורחותטובים
 לו ששברו בפשיעה גדי היזק לושעשו
 לפנים שם שייך היה ולא יין שלחבית
 בשיטה הךין שם. עיין הדין.משורת
 בשם שהביא האומנין, פרק סוףמקובצת,
 דוגמת באריכות יותר שם שפירוםהרמ*ך,
 הוכיחו שהתוס' מאחר אמנם התוס'.סברת
 אחרים שגם במקום דאפילו קמאבבבא
 הדין משורת ל8נים כן גם שייךפטורים
 בס*פ הגסמ הביאה לא למה הקוש"על

 יעשון דחשד הכתוב כן גםהאומנין
 היזק לו עשו שהם מאהר שאע8י*כתירצו,
 הדין. משורת לפנים עדיך לא בפשיעהגדול
 דהנה ב8שיטות, לתרץ אפ' דבריהםל"מא

 מציעו2 בבבא אגדות בחידוויהמהרש*א
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 המשמעות היא דאיך הסביר ע*ב, ל'דף
 י וכתב הדין. סהטורת לפנים יעשון,דאשר
 פי על הנעשה כי הדין, זו המעשה**ו:שת
 ואמר ליעשהב הראוי המעשה הואהדין
 לשני נאמר נוסף ענין הגא יומטון*,אה1ר
 בו יתרצה מהם אחד שכל דינין,בעלי
 בהם, תלוי שהדבר הדין משורתלפנים
 בעל הדין סהטורת לפנים יעשה לאדהדיין
 ודקדקו לדקדק, יום עוד והנה וק"ל.כרחם

 דינא 1 לרב רבב*ה עהשלת עלהאחרונים
 מצד באמת והלא אין, : רב השיב ?הכי
 )ואדרבה, להם לתת מחףיב אינוהדין

 לפנים מצד אפילו כאן, התוס' ווהוביתובפי
 מצד אלא מחוייבים אינם הדיןמשורת
- וגו'( טובימ* בדרך תלך"למען  זה ומה 
 כמו לוהטיב לו היה אין, : לוקוהשיב
 לרב שמואל מר כדהשיב כאןשמצינו
 פהצורת לפנים א*ל תרתי לי' דאמריהודה
 כאן, שהביא הני דבכל נראה אכןהדין.
 יש איך שאל שאחד העובדא, היה כ"ד,דף
 שוחאל, כמו לי' יתרחש אם לעשותלו

 הדין, סהטורת לפנים יעשה איך לווהשיבו
 אצל עועומדים דינים בעלי שני גבי14לם
 לא לפניו, תעצומותיהם יגישו כיהדיין,
 לפנים שהוא עמין יפסוק ווהדייןנשמע
 הויכחה עיקר כל : ואדרבא הדין,סהטודת
 מלימוד הוא לפנים ל"ףןות לאדםשיש

 בעצמם הדין בעלי כלומר, יקףטון",ד"אהצר
 שקהלאי הני כן ואם המהרש*א.וכדפירש
 לקמי' חשעו לרבב*ה דחמרא חביתאדתברו
 להו והב גליסויהו להו הב רב ואמרדרב

 ? הכי דינא י בב"ח רבה לו שאלאגר%הו
  שמצד הוא, כן שכדבריך אמת גםאם

 גלימויהו להם להשיב צריך אניותרנות
 שייך איך אמנם אגרייהו, להוןולמיהב
 תובעים שבעלי-הדין היכא כןלפסוק
 שייך לא הדין שורת פי על אשרממונם,
 משמע יעשון* ד*אשר מקרא ואדרבאלהם,

 צריכים בעצמם שבעלי-הדין רקלהיפך,
 לו ששאל וזה הדין סהחורת לפגיםלומטות
 כי כן הדין שפוסקין היינו הכי**דינא
 זה על ? הדיין לפני כזה המשפט דבריבא

 יקףטון4 דעאהצר ווהמקרא אף אין, :השיבו

 מהייבים בעצמם הדין שבעלי רק בחטמעלא
 דא בכגון הדין, כהטורת לפניםלקףחות
 שגלימייהו צועקים העגיים שהפה1ליםהיכא
 שךיך הדין שורת פי שעל מי אפילושקל,
 : שנאמר כזה, לפסוק הדיין על החוב שםלו,

 היכא וכן טובים. בדרך תלךלמען
 וטרחיט אנן עניי צווחין הענייםקוהפועלים

 לחרוץ הדיין % מוטל שם וכפינן, יומאכולי
 צדיקים ואורחות אגרימע להו הבמשפט,
 למה התוס' קושית מיושב חטפירתשמור.
 יעשון". ד"אהטר מהקרא לו השיבלא

 צריכין אנו עכ"ז מאד, נכונה זו שסבראהש*
 מעשה בין לחלק כ*ד דף בב*מ התוס'~ברי
 אבוה וגבי יעשון אשד קרא דמיתידרבב*ח
 דהיכי הנ"ל סברא לפי ו41ל מיתי, לאדשמואל
 יעשון אשר תורה אמדה לא אז פסוריםדכ"ע
 בדין חטבים אחרים ההו אם רק מעצמן,דהיינו
 שהוא הגם שהוא, דין לבעל תורה אמרהחז

 לפנים הטוב מעצמו יעשה אכל הדין, מצדפסור
 אבל אחרים, כמו עצמו את ויחייבמשוה"ד
 אותו, תורה חחבה לא אז פטורין, דכ*עהכי
 א"ע וחיב בעצמו התחיב דשמואל אבוהאבל
 ומדו%ק תורה, חמרה דלא היכי אפילו יותדעוד
 לא כלומר, הדין4 משורת "לפנים דהשיבבזה
 כעין ע"ע להחמיך אה,ש רק לפסה1ה*ד ם ו שמ

 )מבן הדין משודת בלפצוםלטאה
 המחבר"



 אגדהדברי
 הקדושים לימיםררושים

ולמועד*ם



קפה

 4ףדרוש

 דסליחות אליום

 אוטירה לבי נכע אלקים לבינכע
 עורה כמודי שרה :ואזמרה

 )תהלים : וטחר אעירה וכטרתנבל
 כבודי עורח דוד אמר היה ח-פ(נז

 דרך ,טהר אעירה וכטר העבלעורח
 אני אבל אדם בני מעורר להיותדהטחר
 תנח'בהעלתך )מדר' הוטהר חתמעורר

 י'(.מי'
 מעורר ההיוא אנא ,טחר,אעירה

 מעורר הוה לא ,טהרא,טחרא,
 פ"א(. ברכות )ירהטלמילי

 הכתובי כוונת בהקדם הכונה, לפרשאפשר
 רצון עת ד' לך תפרלתיואני

 )תהלים ישעך באמת ענני חסדך ברבאלקים
 עת תפילתי עת תהי זול ופירש*י יד(,סט,
 היה כי לדקדק, ראף לכשורה אמנםרצון.
 רצון, ת ע ב תפילתי תפי לכתובצריך
 תפילתי. עת פירש*י זה מפניוכנראה
 8? נמזב לא כי הסבר צריך 1ה גםאמנם
 שמובא מה עפ*י לפרש ים אדלםתפילתי.
 ידבר ד' 4תהילת עה*פ ז*ל סחחר חתןבהים
 ועד* לעולם קדשו שם בהטר כל ויברךפי
 הרצויה התפילה 1 הכהטת ז*ל הואופ"

 ו1היא מלבד בכונה איתהשמתפללין
 וטהיא ששת עוד נשמקוב העפילחימקחמלת,

 חברים אותה. דהטומעים על חוק רחטםעהטה
 ומתעורדים מתפעיים שהם עדמקשיבים,

 ויעתירו המ1וררו וידוממו יפארו הםוגם
 דוד כונת חו ו, מ ע 1 ת א הלבמעומק
 ך ר ב י 1 אז, פי ידבר ד' תהילת יהע*ה
 כי דעד. לעולם קדשו שם ר ש ב לכ

 הנפש בהתרוממות יתרוממו תפילתימכח
 ולההחזק ולעמוד ד' לפני שיחלשפוך

 "ט*י. ודפח*חעכת*ר
 בעת מתקבלת יותר התפילה בודאיךהנה

 וביום עניתיך *בעת וכמאה*כרצון
 אמנם א. מם, )ישעיה 11'* עזרתיךישועה

 אהטר בן4ד, במלך משל בדרךבשנתבונן
 בעתים רק עת בכל אצלו לבואאין

 מי חמנם המלך, פני את לראותהמזומנים
 דבריו לבלכל יוכל אשר אצ~, חביבשהוא

 דבר כסף בבהטכיות זהב תפוחיבמהטפט,
 בטוב ובינה, שכל בשים אופן, עלדבוד
 אהבו, והמלך נועם אמרי אמריו ודעת,סעם
 הקבוע העת על להמתין הצורך מן איןלזה
 עונה ובכל 8? בבל כי המלך, לפנילבוא
 לזה, והסיבה ומלכו. אדום לפני חביבהוא

 להיות המלך על יערב אשד הנאוהמדברו
 מתקו את יתן אשד הערב וקלושומע3
 כי א~ו היטאין אט להטות ישם~מלך
 עושה הוא ווייץ נעים, אף יפההגש



 ל א ו מש הלשוה 1ליים דבריאלהאפו

 וזה רצון. עת המלך אצללעצמ1
 שהוא כמו כי הכחוב, בכונת אפשרהחש

 הבדלות אלפים אלפי אלף הנא כןבמחטל,
 עולם, של מלכו הקב*ה ממ*ה אצלכבינ1ל

 כמו היא גופא צדיקשתפילת
 עת גורמת והיא רצוןהעת
 דן לך תפילתי "ואני תהרצו4

 א*כות לצטת מטרח חשיט וגר* רצוןעת
 לא הזכה תפילתי כי רצון, עת הזששידיה
 וכנ*ל. היא, רצויה 14 ובכל ריקםתאויב

 כה חשץפלל התחט אהטר דהע*הובודאי
 תהילת לומר יכול היה אשר הלב,מעומק

 קדשו שם בשר כל ויברך פי ידברדן
 שגם ד"ם סופר ההתן )וכפ" ועדלעולם
 קודש, בהדרת עמ והתפללו התפעלואחרים

 לך תפילתי *ואני לומר גם יכול היההחש
 הע*ה דוד אוונט תפילת כי רצת4 עתד'

 כתפילת עת, בבל השי"ת אצל חכיבההיתה
 גם מה ו רושם שעחטים דה~מיםהצדיקים
 אלקי משיה "טראל זמירות שיםת5ילת

 ע*ה. המלך דודיעקב
 נפ8מר וכחם2 הירחטלמי בכחנת אם8שרלזזץ

 בני מעודר להיות השחר דרךחז*ל
 אוד קודם דהייט שהשחר ידוע כיאדם,
 ו1א הזה וענין *, רצון עת הואהיום

 ך ר ד חה האדם. במ את מעוררסיאי
 אדם, בני מע1רד להי1תהשחר

 *אבל רצון בעת להתפלל ויהפוצו ירצוכי

 מ*ש על סק*4 תקפ4ח ס" בשףא כמובא8
 סל4ה1ת ~מר בששמורת לקום טהגיםחששסר
 ע~מות %ף בי*ח שט שהקב*ה 8פמותחעמם
 0וגמ*ק רצות עת הוש בעה*ז שם %להובסוף
 טע. בב*ה ומובא דע4ש פ*ק מנמףוהוש

 הע*ה שדוד דהיעו השחד*, מעורר י נא
 רצון ולהפך רחמים לעורר יכולהיה

 *חצחר* ועידן. זמן בבל מוהטי*תכביטל
 שהביא כמו רצון עת על . רמז הושלפי*ז
 י נ א ~צבל תה רצת* עת *משהג*ר

 ואש ושמ חדט השחרןמעורר
 ~*ע גע חה ועו י שמשבטלתה
 ושו שש* נשיי היפ ,אפ%ותל%

*8  י. י 
 , לשח ש%ממש נטה 6מששקאמש

 עהאיט 6א%ט אט צרעשמ
 שימהיסת6ףהחממ "טחת יםה

 הש *פחף וטש ר%. ן"תושיט פט" ,ףי "יר מץ צשאפאו
 ש"6% 1חהיש שש טף רצתעת

 ושו יא וים. מת מ תהמ"
 ן השחר *לעורר 6ששלןז

 פש%6ט ע" ~יט י"%םשעחאיי
 מעורר להיות השחר ,דרך חה רצה,"ת
 דרך השאר* מעורר .אני אבל אדם*בני
 יט בכל אלא הלילה, בסוף רק לארמו,
 מאת ורצון רעו*א שיהיה סהיתדלהנני

השיעב
 מדת ח*ו לעךרר שלא בידיט שקבלהאף

 הקדחשים בימים ישראל עלהדין
 ופששר בקצירת להאניר עלי מ*םהשלש
 1 חן4ל אמפ14 בר4השי-פ*קטצ תוכההדברי

 8ר1בין ישוקשל עמך צרכי 4צמרים*4ארים
 לכל שתתן אלקיט הן "שר*מ קצרהודעתם
 ובףה טיה ולכל פרגסתו בדי הששדאהד
 אפר כ*טו( )ברכות ש*ת* בא*י םחסחיהדי
 פירשףי )שם4 כאהיים הלכ8 הובשדב

 צרסקשמו לפרש אדע"ם מ%שם קצרונודעתם



קפו ל א ו מש חמויהות 1ליךם דבריאלה

 שבת ה6ל מרובים, "שח% עמוצרמ
 אמרו חע הפרנסונ חסרון ח*ו גורםידש
 במהחש אלא מצויה הדליקה איןחכז*ל
 אמרו וגם קי*ט0 )שבת שבת חלולשיש
 רחשה אים ווניו*ט בי*ש מ16כה העהיהףל
 מי ומכ*ש נ'0 דף )פסחים ברכהסיטן

 וצריכים וירט בשבת מלאכה ח*ושעחצה
 כהלכתה קודש שבת בשמירתלה1תר

 אאהדח. בזמן בעו*השנפרצה
 ע*ז, עובדי על לע%ם בחה גלחז י אמיוק

 דמים שפיכת חי ערימ, גלוידעל

 ט(. משנה פ*ה )אבות החרץ השמטתהי
 אלו מעבירות ח*1 בהים "ש טהנכדוק

 יומאביודיקע
 ל כ עע*ז, כא"15 ס ע 1 כ ה ל כ י ז .ע
 1 ת 1 י ר ע י 1 ל י ג עע*ז. כארלו ה א ג ת מה

 דמים: שפיכת למ. מרפמשה %י בת נציה כל צניעוןנדן
 שחי טמש ברמם וציו שןא%בע

 הארץייט השמטתחום)ממש*
וקהם%עח,חמולךשקוערעם

 שמ מצע שטנ קעה לשר טאי6צך
ש תש ה  א י   ש 

 חטנ בך מ" ד אי שי חוא *ההן
  ,גורווצחק )חוש מר * ומזטע

 ממק חתאיט ידי יטמו באמת אםהיתז
 "מץ. לעזור כדבעיצדקה

 הבעל*ט הקדושים בימים מתפלליםאנו
 את ומעוררים דברים הרבהעל
 דבר על להת8לל העיקר אבלהשחר*
 אבל התורה, למוד על והוא הכל,הכולל
 ע*ה המלך דוד שהתפלל כמו אם, בידטוה

 שצתי אבקש אמה ד' מאת ששלתי"אחת
 דנונה כ*ק )תהלים ח5* ימי בל ד'בבות
 ש"צליחחע הקב*ה מאת האדם מבקשאם

 לו להשפיע יוכל ד' הלא גשמתם,בקנינים
 בשבילה ליגע הזה האדם שץצטרך בליגם
 ורב תהב כסף טמת אוצר שימצ14כמן

 אמנם אמויו, לבקש צריך ואיןפנינים,
 רדקשת יר*ש וקב*ה מאת ששמ%מי

 מבקש שהקב*ה מה מוהשח,
 מ בה, עחמק עצמו האדםמן
 שה ומ מרץ, הת שמש בייח%

 4מם הש התר 4אע אהא ד, שםשאאי
 לבקש מוכרח אני אין אשר דבריםכשאר

 ט*ת אבקש אותה אמשאע"ע,
 י נצש שמו ממ: כמי( וציאהאת
 חש 4איט ד קיט שטע חיום/ עמכל
 את ומעת בחשים וש% ע*טת"ם

שלתנ



 ב'דרוש

 דסליחות א'ליום

 חט תחילה, קדמנוד טנוחהבמוצאי
 תהילה, יחשב ממרוםאזנך
 הת8ילה. ד84ל הרינה אללש8וע

 הנכונה התפילה הנה הכונה, לפדשאפשר
 צרכי על בתחילה להתפללהיא

 ואש הגתן צרכי על להתפלל חשת*כהם14
 הוא בששר צרכיו ח1השל שדםכשמתפ1

 מצרכיו יעשה לא א גם ודם, בשראדם
 בקדווצת הבשון שפ" וכמו עיקר.דשופגיים

 )רברים מצבה* לך תקים "ש הפסוקלף
 נראה מצבה, לך תקים לא ז ח"ל כב(טנ

 מט*ק פ*ד )אבהז רז*ל שאמרו עפ*ילפרש
  שתכנס כדי בפרוזדור עצמך*התקן

 לעולם הכנה הוא הזה העולם כילטדקלין4.
 כדי הוא ושותה אובל שאדם ומההבא
 ה~א דה9י*ת לעבודת וחזק בריאלהיות
 אוכל שאדם מה והנה ח*ה עצמולהנאת
 חז*ל, כמאמר ך, ל נקרא בעה*זומתהנה

 לך*, תקים ולא הרמ וזהו כנ כ ל 1 י צח
 ך, ל הנקרא הזה עולם תעטגיפירחש
 הכנה רק לקיום, ב צ מ 1 מעמד פ"מצבה

 עכיל. הבשפל8לם
 שו*ת ספר )בסוף הבית, נצלעותרהנה

 ס 4צת א דדחש אהמ*ז הצחקבית
 שתא היה עשו * קשוה אפיקי ס' בשםכן

 כי וידוע ובדכתו בכורתו עבורליעקב
 דשימנם רוחניים, בדגרים היתההברכה
 שפע תה השמים* קמטל בראשונה לואמר
 טוב כי הארץ*, קבה9פני השת"כ רצוןשובע
 לא השמימי. לשפע טפל יהיה ח1מנההארץ
 יהיה הארץ משמני הנה 1 לעסע אמרבן

 אמר כן ועל מעל. השמים ומטלמחםבך
 על ליעקב עשו ויששם יונתןבתרמם
 לשז "ם ומה עמל ברכתאסדר
ש 9 *במש%  מי*, "י 
 ששט חטשק י שטזט המזה זצס

 י אש 1 חאע תי1 מפחחיםה*ים יי הן ממ9* עמשימציש
שת

 ומ8ש פה עשדם כיט י מא"קטץ
אלם  * ש מרם   
 *ל טפם מם ממם אםשטשרז

 טחז וט' מחם טצם תר ם א*יר
 הכונה, אנהצר ט(. כט, )דברים וגרננרית
 יצהק בית שו*ת )סוף הבית בצלעותהנה

 אתם פידש, ח'( אות שר דרחשאהע*ז
 אל אויביכם על למלחמה היוםקרבים
 וצפידש כמו ג( כ', )דברים לבבכםירך
 על בשמרה המקראות לשה כי העקידהבעל

 פעמת צפון תיכף אמנם ההיזנובה,המלחמה
 הפלהמה על לעורד מרגליות ומקישוזהב



ק8ם ל א ו מש ד40הות 41ש דבריאלה

 חמן בן לו בתלד "חדם אנ""8נימיג
 עליו פ9יו, יהיה "שר ואם זך אםהתע
 הצר אכן והמצית. התורה עפ*ילגד4
 אז כי העת*, *רוח עפ*י לגדלומטעצו
 בעמלו טוב שכר לו ויהיה דרכויצל"ת
 צר לחם על אפו, בזעת לעבוד יצטדךולא
 ולהעריב להשכים יצטרך השל להץומים
 כ"א( מרובין חבז*ל ו"שמרו ת*ח,כמדת

 דברי מוצא אתה במי כעורבק1הורות
 בבית עליהם ומעריב שמשכים במיתורה

 עליהם פניו שמשחיר מי אמר רבההמדרש,
 "אל המשיח הכהן אמר זה וכגגדכעורב4
 בעוהא בניכם על ה"וסו "של לבבכם*ירך
 הוח ומה וההפסד ההעדר שלם העוה*זכי
 לתורה בניו לגדל הנדולה ההצלההמ%

 דבריו ביתר עיי*ש העוה*ב %הייולתעודה
 פ" י' דרחש ארי' חץ בס' והנה נעמו.כי

 יד( דן, )ירמיה אומר אהד כתובהמקראות
 תושעי למען ירושלים ליבך מרעהכבסי
 אם כי כב( ב', )ירמיה שמר אחדתאוב

 נכתם בורית לך ותרבי בנתרתכבסי
 י*ח. דף ר"ה )קןין ה' 142מ לפנישנך
 שם( ותירצו המקראות סתידת הקשושרז*ל

 כ' בף בירמיה כי הז*ל, דברי ל%י הוא8"
 אריב עוד ולכן כתיב הזה הפסוקקויצו
 אהרי שם כי אריב*, בניכם בני ואתאתבם
 בניהם של החימך דדך שמשק4םבמה
 חהיובה מעיל לא שלזה וממ"מא בניחםובני
 סוכ*ס כי הוי, לא מעולה ותעעבהב*כ

 כהוע מתנהגים ה"נם בוסר אוכליםהבנים
 תכבסי אם כי י קאמר זה ועלוכשורה.
 עךד הלא כי ומ' בורית לך ותרביבנתר
 ם בניכ בני ואת אתכסשץנ

 מחל ויסתם '"אם ומפרארים
 ם העה רשם טחר ינר עטשממם
 מחץוחמח ול 1 מהת התטת"ר
 מרעה *כבסי קאמר עשיר יץ יחמצערק
 מה כי חושעי* ל2חה ירושליםלבך

 ח"ו צמום גחתל אצל חמטרהקהעא"או
 י 9"ה רבימ מטה כתת הה לתק4'יעה
 צריך הטף כי ם, כ פ ט ומ' נצביםאתם

 עיקר ועה התהע; דרכי פי עליהח"גך
 באמרו ע*ה רבינו מווה כלל ולכןגדיל

 דהוימ הטף את גם וגו' בבריתלעברך
 לתורה בניהם את יגדלו שהאבותשהזהיר

 וכנ*ל.ולתעודה
 בלבד הרצון לזה, נגיע בקלות לאאבל

 אמ ההור. לא דשמיא טהעתאבלי
 זה עבור תדכה נשבר בלב להתפטצריכים
 ד' קולנו שמע י היום אומרים שאמכמו

 ברחמים וקבל עלינו וראם חוסאלקימ
 כיון י חז*ל ואמרו תפילתנו, אתוברצון
 ישראל חבמי נכנסו השחר עסודשעלה
 ישראל עמך המלך אדוננו לו אמרואצלו,
 זה והתפרנסו לכו להם אמר פרנסה.צריכין
 הארי את משביע הקומץ אין לו אמרומעע
 לכו להם אמר מח%יתג מתמלא הבורואין

 באחיתופל יועצים מיד בגדוד, ידיכםופשטו
 באורים ושתנלים בסנהדריןונמלכין
 מטלין בסנהדרין תמלכין ופירש*יותומים,
 )ברכות עליהם שיתפללו כדי רשותמהם
 בטון לא בגדוד יזיהם כשפשטו אף ג'0.דף

 מססתדרין רשות מטלין היה רק ח*ובחרבם
 סע מ עליהם, שיתפללוכדי
  ון"-שמ יחשה , התפ* ועא קהבשל

 ק"נ של "ק% ק"ז טאקאבש



 ל א ו מש דסליחות 1לעם דבריאלהקצ
 בם בן וק*ו פה כל תפילת שומעהקב*ה

 עמו תפילת ששומע ק*ושל
 יצהק מברבת התפילה להם ששר"שראל,
 הור"ש כן ההרב לעעצ שיצר"ש כמואעץה,
 : התפיזית סמיכוה אפשד הה הקול,ליעקב

 תפילתך בבית חשמחט קזהטך הר אלתביאט
 קדשי הר אל והביצתים שכצעבכמה

 חבה"שם עולותיהם תפלתי בביתחשטיש~ים
 יקרא תפילה בית ביהץ ני מטזי 6%זה
 אלקיט דן קולט שמע ה8*כ העמים,לכל
 את וברצון ברחמים וקבל עליט ורחםחופ

 הקול הים ו, נ ל 1 ק : הבונהתפרלתנו.
 'שמר מצש צן בירושה לנועשש
 ק" טףם ) תצתי לשי,ח"אן אפי שדמ אףף שאה דדפרה

 שטר
 אשר הקול י, ל 1 ק ב הכונה לפרשג*כ

 אעאל מיזטזק בירדמה לינהי

 ן י ב ה ל עייט תפלתנו שתתקבל כדיאבל
 שלמדונו במה ונתבונן להתפללאיך

 הקב*ה של שבחו אדם יסדר לעולם 1חז*ל
 לעךלם ואמרו לב.(. שרכות יתפ%תטףכ
 בביהב*נ פתחים שצי )שיעור( אדםיכנם
 לפרש אםהצר ח". )ברכות יתפללהשת*כ
 הקב*ה על ח*ו יתרעם לא האדםהנוצ1ע
 מקודם צריך שיושיעוצ, מדן שיבקשהודם
 שהוא מסיבת ח*ו לא כי ולספרלהגיד
 שלא % ש8כזרב הענק י%ו עמגיעאחשב

 בווזוי כי ומתרע4 מהאתן חזבמשפט,
 הה דימג בלא דינש דעביד קב*ה השידמי

 של שבחו אדם יסדרלעולם
 להקב*ה וישבח שיהלל דטיט ה, * ב קה

 יתפל6 ואח*כ % עשיד נצהוצל

9 %צתמי%ת  בששת" טע6"שהא1עי 1י שא פה 
 "יף, ש %8 שייש""עע יש"
 מ8צ

 שש~
 מח ףמי % ו%ר ד

%יממ מ צה יברפ   %  
ןלפני ט פ   % ח יכם   
 בביהכנ*פ ם י ח ת פ י נ ש ר 1 ע יש

 ר, ב ע ה ב שיתבונן היט יתפ%,תמץ4כ

 עד הש"הע עבצ עשה טובים חסדיםכמה
 חה טובו, על ויודה רהמיו, עזרהצהסז

 זימף צחטף מש4 שיעאהפתח
 ופ6, ושמם זוש בצק זיםעא
 חהם השני הפתח במש הר1
 שעיט ית%ל למ, זימס עתידה

 לשששדגם
 באמם זממע יש יש ל :צ המ קתם

 ימז, %ל ז% ושצחםהקשש
 שמפ% חקקר נא61, 6חשחיהם
 שטש% כמ להתפלל שנתלעץ
 שפ ד כשז ש%י פפ2 החץ,חו

 ח% שי כל ד בבית שבתיאמה

 זטלא ט.הפיא בטשי. ו%הרצר
 מ ד, במת 6מ%ל שמטז הת61נכל
א שישעת  %  %  %  
 מנ עקשטצל %סת על צצה זףכ
 6שם% האש וצמת % 1ן ודו זשמ
 נשצ זטיי חמה י ,מ*צ םטרלו
 "פה י "נונת ת טי, )תהלים נעכר4ומשבי
 גו*ד לאטר בע גז*ד קודם בין לאדםצעקה
 *2שלמ"ף הה חמטנ עוד להתעכריכול אףי אן מתפלל אים אם אמנם טז0)ר*ה

 מטוב*, שתששאעי התפללתי, לא אםדומיה*,

 .ום8ף 8ץ ש התמא*י, %א "עתרתיש



קצא ל א 1 מש דפף"ות 4,8ש דבריאלה

 ח ת פ י ה*ש נענה וההש נגש חמשיבנעסר*,
 לפני וכרהל יובל לטבח "כשה שפ ה *8

 ב( נג, )"שעיה פיו4 יפתה לא בשלמהגותיה
והבן.

 מה "שראל בכלל מל"ם בעתוש1אבל
 ציון דרכי החודבן, בעתשנאמר

 ד( 8, לשיכה וגר מועד באי מבליאבלות
 יושבות שהיו קדושותקהילות

 1היו אשתקד, במנ1חהע1ד
 כנסיותיהם בבתימתפללים
 הקדושים מדרשותיהםובבתי
 מחוץ 1ש1ממין, בע1ה"רנחרב1
 מנין אפילו מ~עד, באי בלי ממשלמדינה,
 ר"ל נגרשו ורבבות אלשים להם, איןעשרה
 עריכם ונתתי בהם הנתקים כל, חעסרבערום
 ושתכם מקדשיכם, את והשימותיחרבה
 נ8וצו הג%ים רשל כי כפירון4י גצויםאפרה

 נשמע שלא מה שועשבשעם

 למק"שים המחם מעולנכמעט
 העמ טצ1עת עע1 ק לבד ילהם*ן
 תו9 הפעה משל עיח וטשד תזנד
 ע*% ק ו%ה מל ט%% וטה ו%י%חפ

 יעה אחמי ק% בצחש י*שת
  ופחת  ו% עם על ד' יחש כיח"ש%ל

 הי"ו עמנו מבני וכמה יעמ.ה
 בעבודת במלאכה עושיםאשר
 לר ח"שיר להתפא ע*% א, ה נ די מה

 ממש מ" וחשרם ד שמה , אתעשטשע
 לפאפם הטף בבחןת *טבחטהא

 %ב נתפא 19 פמשתקנ מקשאל
 וחש חס קיט ד שמע ומצ,משר

שיט.
ה ש השפ טא *1*נפב ק  פמת 
 ימש 1ממי %ף נשש כשש נמ1שם

 וד" יט ב1 וה ויד ולטאד
 מטת פש שבק אטפ *פת הן"

 סא. ליתת וצשדה טטרושש



 ודרוש

 השנהלראש

  העמים נל 8זמור קרח לבנילמנצח
 בקול לאלהים הריע8ו כףתקעו
 א(. מז, )תהליםרינה

 שופר. תקיעת היא הזה הקדוש היוםמצות
 ה ש ע מ ב אמש היא הזאתהמצוה

 שלש שלש של תקקףת שלש רקהמצוה
 היא ה 1 צ מ ה פנימיות אמנםקולוחע
 ע*פ חכז*ל למדונו והנה הרם2 לנומרמזת
 ותרועה פשוט, קול הוא תקיעה כיהמסורה,

 והתרגום לב%חי-וילולי, הדומה ק%הוא
 יומא - לכם יהיה תרועה יום -מתרגם
 יש בזה היבבא, היא ומה לכון. יהוידיבבא
 שברים או תרועה ש שברים הוא אםספק

 שהוא ספק זה אין אמנם בהדדי,תרועה
 דברי יובט איך וא*כ זנ ב ב י ל 1ק

 *, ה נ י ר ל 1 ק ב לאלקים "הריעוהכתוב

 כי זה, את זה הסותרים כדברים נהאההלא
 איך ש יבבא, שהיא בתרועה יריעואם

 1 רינה בק% אשת שיעשואפשר

 והוא מובה עוד יש תרועה למלתרחמנם
 ביעקב און הביט ולאבבטםה*כ

 עמו אלקיו ד' ב"טראל עמל רחפזהמש
 1 ופירש*י כא( כג, )במדבר בף מלךותרועת

 ורעות חיבה לשת בה פיתרתח
 ישא ט0 ב, מאא% חד %ש: "י,רש*

 שנקלוס בתרטם ה% ט0 )ע%פטיםלמרעהו

 כ"צד בא%ר, וצדיך בינ"שץ. מלכהוןהטכינת
 יללה - הפכים שני תכלול אחתמלה

 ב"יתא חפץ איט הקב*ה כי ונראהורעווז.
 על ילקוט במדרש כדאיתא ח*ה בניושל

 ילד אם אפרים לי יקיר *הבןהפסוק
 חכר% איר בו דברי מדי כישעשועים

 נשם ארחמ% רחם לו מעי המו כן עלעוד
 שתד מו% סימן, בר אר*י לאס )"שע"עד'*

 וראה אחד עבר למלך, עטרה ועושהשיחשב
 אהל ועושש יושב אתה מה א*לשתו,
 לקגוע יכול ויאתה מה בל אץלעטרה,
 שהיא למה קבע, ומרגליות טובותאבנים
 אמר כך מלך של ברחמחו להנתןעתידה

 יכול קואתה מה בל טה%ה למז%ה, הקב*הלו
 פצר, לפששרן שבח, לפני ישראל אתלשבח

 את%ר ו"טראל שנאמר להתפאר עתידשאני
 טו(. רמז לא "צעיה )מ*ר אתפאר*בך

 עטל ראה המא ביעקב און הביט *לאתהך
 מלך ותרועת עמו אלוקיו ד'בו,טראל,

 אחר מפי לשמע שהב איט ע%הרע כמובו*.
 8ך מתדע יודע ג*כ שההש אף חבירו,גטת

 ולא ביעקב און הביט לא הקב*הכביבול
 עמו אלוקיו ה' משום ב"טראל עמלראה
 ישח% יעשת טש ר בה פי רועת תו

 פשעי  ו%וי1%% ומ% ~ש%רמת



קצג ל א ו מש השטתחמש דבריחלה

 בשבילג ומיצר ודתצ חברו ויגעבצער
 לאוהבו, וריעותו אהבתו את מגבירהויללתו

 אהבה לריעות גורמת שלפ והיללה*כך
 הקב*ה צוה %ן המקום, לפניורחמים

 ר*ל, צדותינו לפניו להזכיד תרועה,לתקוע

והקב*ה
 כביכ~

 ועמו בצערפ, משתתף

 מה התורה פירשה לא לכן בצרה*,אנבי
 ילהמא או גצחי גטחא אם התרועה,היא
 ת ו ע ר ה על המורה לשון  כתבה רקיליל,
 שבשמים. לאביהם "שראל שביןכביכול
 מראה הקב*ה כי רינה, גושש התרועהכי
 שהוא במה ודעחן אהבהלפ

 לאלקים *הריעו חהו ר*ל, בצערפמשתתף כביכ~

בק~
 רינה*.

 לפני באים אפ ריקניות בידים לאאבל
 צרתנו על ~בקש להתפללהמקום

 מזכירים אנו השופר בקול כי "שועתנו,חעל
 שיזכור יצחק עקידת זכות ג*כ היוםלפניו
 בפרשת להתבען ועליפ ברחמים, היוםלפ

 הקשה מצבם על 2חמה ~למודהעקידה
 ~בטוח ח*ו, להתיאש "ש נתונים, אפשבו
 ה8קום את *וירא חז*ל שדרשו כמובו,

 מה אתה רחשה ליצחק, לו א*למרזשק*,

 ומהטובח בשה הר רחשה אני אהל רתשוגששפי
 אתם רואים לנעריו אמר עליו, קשורוענן
 מדברהז, אלא רואים אם אין א*לכלום,
 השביעס בחודש )פסיקתא לבם שבוא.ל
 ראיה ו הכונה אפשר כ014* עקידה ע')י*א

 דואה שהוא אף אבינו אברהם ה, נ ב הזו
 צל מטיל כבד ענן ההר* על קשורושעק
 מסביב, ומגור ופהד מעמדפ, דעל חהפעל
 כי הבורשנ מעבודת ח*ו מתיחמע הואאין

 מ, והבטחון האמונה השם עמדתדועיקר

 ר ה הוא אבל עליו*, קשור *שענןלמרות
 בפ יפק את וששל ומשובןנאה
 הסק ? רתה שאף מה אתה רשהאשבו
 אם ומיבש, וע נ אשל ש~ג '"%רשעע וי בס, הר רשז מכ מיבהשהם
 כ*מדברן הכל אצלם א? זמיה קשורעע

 יןעק וברגע ומסעבח, נחה הר זה הרומז
 עורף. דן להר הופכים הם עליגקשור

 אחרי *לכתך ג*כ שלימפ אפאבל
 ענן אם שאף מאמיניםבמדבר4

 על ונתפ% דן, הר הוא ההר, עלקשור
 1 אביפ אברהם שהתפלל כמוגא~תם

 הההש המקום שם אברהם *ויקראכמש*כ
 יראה*. ה' בהר היום יאמר אשר יראהה'

 עצם חעל תבשג הגאולה בודאי 1הכונה
 להתפלל, צריכים לא בזמנה שתהיההג%1לה
 מתפללים אע אמנם השי*ת, הבטיח זההלא
 שאמר תה הבשולה, את הטוב ה' ר ה מ יש

 עמו את יחטיע הקב*ה יראה*, *דןאברהם
 צריכין אשר דה-12 יאמרש,*חמסר

 זף בהר *העם הוא1 עליו תפלל הל

 2טטישנ כה נ כן ספיק, עת סץח"ש "פףי



קצד

 דדיוש

 שובהלשבת

 5י א%קקק ח' עד "8ראל.שובה
 עמ5ם קחו בעחעיך,כשלת

 5ל אליו אטרו הן אל רשו5ודברים
 יד(. )ההטע טוב" וקח עוץתעאש

 ר14בן ה,טב פ*ד( פ' ישב )פ'במד"ר
 ולתעניתו, לשקו ששב הביר,אל

 לפני אדם חטא לא מעולם הקב*הא*ל
 תחילה, בתשובה פתחת אתה תשובהעשה
 ואטה תחילה, בתעץבה שתח בנך שבןח%יך
 לא הלא ביאךר, צריך המדדש הושע. זהא2

 שחזר החוטמ%ם מבין הראשק היהראובן
 הראשון אדם בתעיבה קדמו כבד ?בומסובה
 חע מצר* ראשון אשד תבל עשרות*ראש
 במד*ר כמובא בתשובה שחזר קיןקדמו
 הראשון, אדם בו פגע כ*ב( פ' ב*ר)מד*ר
 עשיתי לו אמר בדינך, נעשה פה לואמר

 היא כך לו אמר ונתפשרתי,תשחמה
 "מזמוד שמר פתח מיד תשובה, שלכהה

 השבת*. ליוםשיר
 "שכד חז*ל אמרו כבר בזה, מאמרםכונת

 של המצפון יסורי הםהיקץ, - העבירה ענש עבירה*,עבירה
 ת י במ הרה י מ (%ץ ומעוש ש ט ו חה

 ףאחע תטיי* ומיך הח ך ההמחךד
 ש*ש ,שע במפא פאך וחד הטמ

 ה 6ן שלש ) ח%* ח פץממ%
 עלמהיהמ"או%ע"את*י
ם שש הק שמ,א המחת %  א מ 
 ה%חש לצ, פו" ע%י 6פיט1ו
 ב6ף עביה לתי לחיט רק טי,שתו
 , מטחא חצ" לא ה"א יאם%סי,

 נוממשמט מתא הק חג פטקתהםיי בטא" יק , פשפ נאי פר"כף
 וא טמ הק טטח"ה הפעח,לששו
 בעתדיו, היתה המנפם כי שיטתיו,יסורי
 את 6מר ז% 6 בתתה לרועץ, 6היפכת
 לו הצפוי העונש חשת פשע, אשרחטאתו

 בורש.מאת
 מעל ה8שחדרתו היא התשובהאפשרות

 8נוחת את לו ומוהירה זו,כבד
 תוטובה, של כוחה ההא כך *אמרמשו.
 לי1ם שיד מזמ1ר 1אמר פתחמיד
 והיא בתשובה לחער ניתן אם 1 * ת ב שה

 ואין המנוחה, לי ניתנת הרי בזהמתקבלת,
 והפית מצפוני קל להשתיק צריךאני
 ה ב 1 ש ת ה תמיזית, בעבודהלבבי,
 לח אצל שי המנוחג ליתביא
ש שיר *ממור ייבי מ  8  
 זמ זמהם י%% 8צר רמש זמוהף

 שפט פזשח פא %אוזצ4
 יו חול כתת וטוה ת6%,גתשמק



שמ דל ו מש שובהשםח דבריאלה

 ויהי ערב 4ויהי ב'( פ' )ב*ר מאמרםבטשור
 מעשיהם אלו ערב* 4ויהי אחד*, יוםבקר
 של מעשיהם אלו בקר4 *יהי רשעים,של

 הכיפורים, יום זה אחד* 4יוםצדיקים
 ע*פ ה'( )חגיגה דרשו חז*ל בזה,כונתם

 במשפט, יביא האלקים מעווה כל את4כי
 )קהלת רע* ואם טוב אם נעלם כלעל
 צדקה המתן זה ינאי, ר' דבי אמרו יד4יב,

 אבל צדקה מצות קיים - בפרהסיהלעני
 את בי"פ - עבירה  עבר עשייתה עםיחד
 הממציא זה אמר שמהשל בפרהפיה,העני
 1 ל ן ת 1 נ - דהקו בשעת לעני מע1הלו

 לו עזר המש מח1הד, חבלצדקה
 עול תחת שנשבר עד חבה ובוממ,בעתו
 ק ד ; אבל לעני, טתן והדאמת,העניות

 דחקגבשעת
 רק שלא הנעלה במוסרם חז*ללמדך12

 ליתן  עתקים אמ העבירותעל
 עליהן לתער אמ וצדיכים הדין,את

 ת וו צ מ ה ל ע ם ג א ל א %ת49בפ%ם;
 בתשובג לחזור עלינושעשינו
 בח9ן זחש %מקם לפפםלטעש,

% פטנ* ש .  9 ק  פ %  
%פ ח מערב  % סיג  פ   
 עתן לעי על רק לא אמ4 הפטלדה
8ש  %  , ם -  ש פ * 
 פן-ה, של בחששם על -- מי* "יו

 פח פץ9חפ -ם זה חש8 4צטטר
 תנ. ב"הלטווי,שתם

 וס ביפצה חד פזשח זטיםאמת
 חזרו הם אבל בת"עבה, חזרקין
 ורצח( הדעת )עץ עבירות עלבתשובה
 מצץת* *על ומובהקות, חמורותעבירות

 ראובן היה ה ז ב בתשובה, חזרולא
 ראובן תחילה. בתשובה שפתאהראשון,
 לשם טהורה, היתה כהנתו עבירה,בעברו
 חשם אב כבוד מצות לקיים חשבשמים,
 היתה, דצויה כונתו אמו*, עלבוןעבתהכעו

 בחטאו אבל רציים, היו לא מעשיואבל
 מצוה לעשות *שיאתביח,רצה

 לא 4מעולם טןם חו ניון פ ל4
 משפד הקא לפי לפנק אדםחטא
 פמט %א עחז ו%י וצה , נש"עמרה
1מחעה  לפמן גקק * ;% תשפה 

 1 חח-" בתשפה ןפתשה

 4שתה פצע נשפו שדיש טהחה

 י%ר שש (%הזן ה' עדקמ"ל
 *ר ש קבירמ ש ח ממאוי,
 לחטא אפשר העבירות עם ורקבתשובוג
- הקב*הלפני  כושל בעהנך*, כשלת *כי 
 רהנה אתה עלך מעבירות רק אםאתה
 אלוקיך4, ה' "עד לחזור עליך אלאלחזור,
 להגיע רצית שבהם מצוותיך את גםתתקן
 1 אלוקיך הןאל

-  
 עמכם קחו י העיקר

 ומצילנ מגינה תורה 1 תורה דברי 1דברים
 קרום4 %מבלה לתשחכה נ"מתובזכותה

 כיה4ר.אמן



י

 שובהלשבת
 הידרוש

 5י אלקיך ה' עד "טראל*שובה
 עמ5ם קחו בעתיך,5ושלת

 5ל אליו אמרו ה' אל ושובודמרים
 מרים חמשלמה טו8 וקח עץתאאש

 ב(. יד, )ההטעוצפתנו"
 ב71 שפירש מה 9ש"י טוב4, לקחהכונה

 )מובזצ המדרש על ז*לאמהמ*ו
 *אמר ט'( שת שופר עי' אליעזרבילקוט
 מבקשים אתם אם בני לישראלהקב*ה
 אבות מזבירים תהיו הזה ביום לפנילחמת
 בחודוע ואימתי, בדין, לפני עכיןתםזם

 שלא אמת אומרים, דזשבות 1 פ"השביעי*.
 בזה אשם האב אמנם בראוי, בנינוגדלמ
 את עשה מדומה רחממת מחמתבטעות,
 להיפך, אומרים הבנים תע הזה,השגעון

 לא אבותימ אם לעשות מכל מהמצטיקים,
 לפני קהזכירו וזהו כהאף, שתמגדלו

 *השת הכונה לפרןן אפשר ובזההאבות*.
 - )טוב טובות הרבה , היינוטוב*

 עוה*ק
 כך ובשביל למ, גרש עמע אבותימשקהטו
 אינם הבנים כי סנימריה "ם וממישחטאמ

 הזה. בדברחטאים
 אמחמ*ו גאון שפירש מה עפ*י לפרש "םאו

 פ4 )ילקוס המדרש ז*ל הנ*להבשן

 ופלח* טוב ד' אתה "כי עה*פתתלום
 חמא ב*ר פנחפ ר' אמר ה( פו,)תהילים

 ? וסלח ~מה פלח, שהוא ז טוב הואלמה

 עחסה שהקב*ה מאחר י הכתה טוב.כי
 שלא המתנת היא האדם עם טובותהרבה
 טוב* ד' אתה "כי וזה כ*כ עון לו דןיחשוב
 טוב ,2הוא מאחר סלח ולמה "סלח*,ממילא
 הוא שהקב*ה הימ טוב* "ווחז חהובנ*ל,
 השי*ת אצל חנינה תמצאו וממילאטוב

וכנ*ל.
 "שובה חחרת ננונה שת אפשראר

 הנה וגו'*, אלקיך ד' עד וגרישראל
 נצבים בפ' הזה, בלשון נתיב בהצרהגם
 בקולו ח2מעת אלקיך ד' עד *ח2בתם)יב(
 ובניך אתה היום מצוך אשבי אהסרכבל
 אעז אלקיך ד' ח2ב נסהעך, ובכל לבבךבכל

 העמים מבל וקבצך ה2ב וריחמךשבותך
 מה 1 "בובה מנשד*. אלקיך דן הפיצךאשר
 בניו אמנם מחטאיו, שב האיש אםיתרון
 נסע הלא והירחטש התורה דרכי על יגדללא

 הגחלת "ןאר המא ימותו עד בהיתרם
 ערך ואין ואיננו, מקומו, עלוהתבונעת
 אם התשובה תועיל אז ורק כזו,לתשובה
 ככל בקהי ושמעת אלקיך ד' עד"ח2בת
 ך י נ ב ו ה ת א היום מצוך חבביאה2ר
 קושה דלכאורה נפשך*. ובכל לבבךבכל
 זה אמנם נפשכם, ובכל לבבכם בכלהל*ל
 חאם ניבר אימתי האגע תשיבת עלמוסב



קצז ל א ו םש שינה5סן דנריאלה

 ישובה עמו בניו בטי*ג4םשב
 הש אז ובניךן אמה פד שמ *חה

 למך וצל מחהפחומז
 ומ~

 וחשה
 כסה יטח ד *מח8 בפפק הסנהתד

ק פ, יב' פמיףבמו  תשא שם 
 כביכרל אמנם ? כ*כ חוטאים איבםהלא
 אראה אחריתם* מה *אצששה השי*תשמר
 מבניהם יהיו מה אחריהם, יהיהמה

 למען ידעחךו *כי וכמאה*כומבסתי"ם,
 וגף*, אהדיו ביתו השז בניו אעז יצוהאהצר

 בנים המה תהצכות דור *כי רואהוהנני
 אותם מגדלים אינם כי וכנ*ל בם* אמוןלא

 ד' עד "שראל ושובה הה ולתטפבה,לתורה
 התשובה אמנם יחיד. בלשון וגףאלקיך*

 *בניך גם אמנם בלבד, בלבבך תהיהלא
 כבוד חשתר הטובה בעצתך תקחובנותיך*
 עמכם *קחו ההו לתשובה, ותמשכםתקחם
 בלשון אליו אמרו רבים, בלשוןדברים*

 רק כי ובצתיך ובניך אתה דהתנו ם י בר
 וכנ*ל. "מעולה התשובה היאא
 בר*ה, מקטרגת שהחמה במדרשאמרינן

 אחד, עד אתה הקב*ה להה9מר

 יכולה ואיט הלבנה עמה להביאוהולכת
 דבתיב והינו בו, מתכסה שהיאלמוצאה
 חגיט* ליום בכסה שופר בחודש*תקעו
 ויוה*כ ר*ח ע' ף'א שי8ר( ה' סמ*ג)עכ-ל
 אהצרי משכיל *~וד דיוהב*פ 81סיקהמ4לד(.
 אהה עמך*, עון *נש98ז זש*ה פשע*נויוי
 "שראל על לקטרג שטן בא ביוהכ*פ,מוצא
 מ9מר, "שראל של עוטת"שם 8ורםהעא

 בישראל, וכן סמשנ8ים, בא1*ה "שרבש*ע
 והקב*ה בישראל, הע גנב"2 ב4עמות"9

 בקי השוקלם ישפששל של יכוזתיחםשחיט

 נשקלים והם זכץתב כנגד עוטתמחנים
 של הכפות חשתי העכיות, כנגדהעהצת
 ה~ן והשש מעויקצת, נמצ4ףםמאזנים
 ולהכריעה, עחצת בכף ליתן עוטתלח8ש
 ומבקש חהד שהשטן עד ששא הקב*המה

 הכף מתוך העוטת את טטל הקב*העוטת,
 בא חשטן שלה פורפירה חחתומטמינם
 עון *יבוקש שבשמר עו4 שום מוצ44תרנו

 לפניו שימר כן רחשה שהשש כיוןטמנע*,
 שראה כיון וכף. עמך עון נשאתרבש*ע
 על חנובר עון נחטא היאך אמר כךדוד
 *אשרי משבחם התחיל חטאתם, ומכסהפשע
 ועם ר*ה זך )י*א הטאה* כטוי פשענשוי
 וסלח-, טוב אתה .כי ואמרו נד(.כפור
 מעוין, מחפנים כף הכהן פנחסא*ר

 חחשף עושה הקב*ה מה זכיון וכאעועת כאי
 לכף מטה הוא מיד מהחובות, אחדשטר
 עוטת של לכף מסהע אמדי רבנן וכף,זכות

 *מי שנאמר מכריעות הזוציות ומידומעלהו
 בי*א מובא פא תהלים )סהשוה*ט כמוך*אל
 המאמרים שני *, סט( ויוכ*8 ר*הע'

 שהקב*ה נאמר בפסיקתא כי זא*ז,סותרים
 שטטל משמע הכף, מתוך העוטת אתטטל
 רק שמר הוא תמע משם, העוטתכל

 אחה שטרחוטף
 משא*ם אמט 1 הטמ ליששפשר

 מ9פ לצז שששט חטאעל
 טו חאפחי ר חד* אמח ,מה9

 חם עי, עפ נסא פש חח"1""אי*
חסות ח עתות תבו מע  א   
 חא*נתאימ יריפיק מט*9ונף
 שן חפף פיה עת* עחפ %א 1א,ת
 רו 9 י"א מצזת פחהת אמח ש9ד

א "



שמואל  שבהפמן דברי(פלהקחמש
 ידוע גלוי העה~מם רבון הכי אמרדמצלי,
 מעכב ומי רצונך, לעשות שרצונפלפניך
 רצון יהי מלכויחע, ושעבוד שבעיסהעמ1ר
 חקי לעשות ונשוב מידם שתצילפמלפניך
 מעכב ומי פירש*י, שלם, בלבברצונך
 שבעיסז4 שאור רצונך, עחשים אפששרן
 יז". )ברבות המחמיצם שבלבבפ הרעיצד
 מ"שראל שאךם העחית נל שמ המח5רשי
 הוא הלא כי עתות בגדד 4רש הםעושה
 השנוס שבעיסוג מו"שאור אנוםשנפ,

 רחמגא תפנס המעכבים, מלכיות,כה?עבוד
 היצה*ר מצד גד%ה, התנצלות הופטרי21
 אפילו הם והעהצת 8לכויה4 שעבודחצצד

 הזו ייעז2צלות להתדהשב יוכלון לאלשגבות

 *על הכתה וזו משוגג, פחות הוא אונסכי
 וברצון*, ס נ 1 א ב לפניך שחטאפחטא

 את עשיפ אם כי החטשרם, כל כ%לחעא
 מתנצלים אפ אמנם ברצון,ההטאים
 המעכב ס נ 1 א ב ק ר המה כיתצמרים

 ושעבוד היצה*ר והם הטוב עשייתאת
 רק נעשו שמאפאים לומר ואיןמלכיות,
 וכת8ילת וברצוד ~טינפ אמנםברצת,

 והבן. הנ*ל, אלכסנדריר'
 עצפ מחמת האדם עשה שלא במהוהנה

 יצל שלא בודאי הכרקעע,רק
 רק והשה לא הוא כי שמו עללהתחשב
 התהשיה עיקר אמנם בעלמפ4 קוףמעשוה
 שאהר מי למוצל שהבריאו, למיתתיאס
 שש להדליק ב"יו וופפס ותקצמהזיקו
 את הבעיר הוא שוצא יוצכן וכיבשבת,
 שתק18 האדם ש(יתו י4פ8יו בודאר 1הבערה

 עבירה שעחשה האדם גם חע הדליוהוש
 העבידה אלע חעזיד4פ לא ו4רע, יצרבסבות

8 ש"* שעששמה  אש וצחץ "י" 
 *לדוד אומר המע*ה ודוד בווען,מצוות
 אהשרי חכמפ4 כסוי פשע 2שף אה?ריכה?כיל
 ברתע ואין עון לו ד' יאסץב לאאדם

 *אשדי הבתה ח-ב( לב, )תהליםרמיה*
 *שע* רק אמר חטאה*, כסוי ששענשוי

 כי ה ת א ט ח שעו אמר %א*חטאץ*,
 לא שבעיפה* מששמפד כמיכרח עיצאבזה
 הפשע יקרא ולא ו, ת א ט ה החטציקדא
 184ר אדם אה?רי י יותר ומפוהן ה ע שפ

 העת הינו כנ*ל עון, לו ד' יחקץבלא
 מוכרא היה כי לעת לו יחשב לאשעשה
 ס ח י ת * ה5ש מלכיהג ושעבוד היצ".רמצד
 ייה שמשת בתמיי 4ש% וקה,אליו
 ח" יתפד בתשו וזת לטאההפמ
 "ל חיע רמיה ברוחוואין

 עתמם כל אץ השיד עלו חאאהפחץ,
 תנ עונות -- שטהם גחעואי(וץ
 רצת לטמת נדטפ אם כי הטמ(ששר
 ששר רק ועף .חמת זזמפבמשו
 השמה ע14 ומש אז נשמ, עיסהש

 מרה עצ יעןחףם שמ יישצוומה
 5ה48פר מדבר אנ*ל בשיקתאמ
 ופבתצ לל2טא א1לך והשטן וזה,שבעיסזע
 מראה הוא בזה להכריע41 עומת בבףליתן
 "שך4פל "ףי שיעשע כהשחמרל הוא כמהעד

 עהות להבהש לוה?תדל קןד לו כמה כיופנווע
 כך, רהשה כבי5ול שאקנ*ה ומאהרח*ה

 אינפ בגף ע~רה ת 1 נ 1 ע ה ל כממ"5א
 שנפ, מהפת רק נעשו כי לעתות,בתשבים

 הפבקש חהר שהשש מיד עושה, הקב*המ8
 א"ף 8הצך הטםת את פול הקב-העופת,



שבת דבריחלה

 ב 1 ש ם נ י א 1 שיו, פורפיה תחתומטמינם
 כית חה ישראל, ע1נ1תנקראים
 נשאת רבש*ע ל8ניה אמר כן, רהשהשהשטז
 את נשא הקב*ה היע אתשיןע עמךעוז
 כיוו שוב, עמך* *שןז נקראים  שאינםעאהמ
 ועובר עת נושיא ההשו, חאר, כך עידשראה
 חשת, אפשר ההשו חטאתם, ומכסה פשעעל

 כסה פשע נשוי קישרי משבחםהתחיל

קצט ל א ך מששהא

 משעבוד מדבר שוח*ט ובמדרשחסאה*.
 שליע גדול חוב שטר שהואמלכויות
 אל *וילך ה8פוק על פירש*י כאשרלשלם,
 ו( לה )בראשית אחיו4 יעקב מ8ניאדץ
 אחיו יעקב מפני )ב*ד( אגדה ומדדשח~ל
 גליע, שבעחצתיע שעליו, חוב שטרמפני
 נזכה כן זה, חוב שטר את לתקןועלינו

 בב*ש לארציע ~4זורלתקע



 ףדרוש

לסוכות

 תרע*וש וישב ל% ר עםמש

 יע*אנ ק%*דלפק*ק

 הגאת/ הרב לכבוד שלומו את ה'ישפררנ
 מפיק פה וקפאון, יקרותאור
 מגזע מחוכמים, הברים הובר הכםמרגליות,
 מו*ה כקש*ת ברמים, מעונותםקדחשים
 דק*ק אב*ד נ*י גראסמאןיהרדה

 יע*4נ האנט ומחהחפאל"שאג

 המלוכה מעיר בבואו לי הגיד נ*יאאמ*ך
 מהד*ג שמע אשד אתבו"אשעסט

 נאומיו בנעימי דובר אדוני כי ודשאנ*י
 שבלולב מינים הארבעה6מה

 צדקג הנותני עלירמזח

 השן% את השעק , שי 1" ישמ(
 ישת, פנים ובסבר יפה,בעין

 לו, מוו1יט הוא 4ה1ר לרוב כסףמלבד

 לבו, על ומדבר ומפייסו שפר, אמרינותן

 יחפוש ומנדעא יתירא וברוח אליו,מש%כיל
 לא למען ויאמצהע יקימוהו מליןאחרי

 דברים למצוא עצמו מטריח כנפיו.תרפינה
 ימוט. לא למען ~העמידו לעודדורכים
 למי %הגם לכסף ומוצרף מלקט, יאהאמרי
 נטפה נמוכיג ורוחו פתוחדנ ידו4ה1ר

 עשריג כבן אז והמחבר*

 הלזה ה8"8 נעדרה. ומתקוהתשברה,
 פץ לאתרוגז דומהזשהילקה%עו

 בם אולם למאכג הפרי טוב כי הדר,עץ
 לחיך יטעם לחמה שסנה נמר, לארי1
 לא ם ואחמה

 יחד~
 הפשמח ויחו מתקו

 ו%זמה ו%ה הא"1 רחשת ג חצשיאיקים
 קדהףם מישראל קהק, להקראי"יעזג
 עאנ אביו אבדהם של במו בעציההא

 שף %3ז ז%%,, יקו למעלה ונאמור)ב(
 העח% ה%א לוזזמה,ג5%~ג

 ב ללול לדמותו נוכל ב%"*ואשר
 מח רעעה כי י~ב מ"ע אםכי

 פירות נושא הזה המין כי נראההתמרים,
 יסהשכו דבה1 יאורי הדבורים, כמתקמתוקות
 כל והיה עדנים, נחלי ולרגליובעקביו
 יטעם רהע ותחי השכל חיים מצאמוצאיו
 יאירו כי נא והאה מצופו, המטהבקצה
 ח י ר י כ יכתש ומי יכחד מי אבלעיניג
 לא הבשמים, ממיני אי% ר, מ ת ל ן יא

 אתה, אבי עליו יאמר העץ היאהתמרא
 יתן אשר באיש הוא כן 1 ילידתניואתה
 יסייע לחמו, לרעב פרוס וגם לדל,צדקה
 1 נ י א ל ב א הכסף, על יחוס היא העניבית
 צדקהו פוקינו, בבל חיפח, ת%*כ ו ס י י פמ

 ס8ש כי ירששג לא הבא פיבל שלסיג4רנה



רא ל א ו מש8ס" דבריאלה

 מוח, בלי ת8ל ולחמו צורף, לאמסוגים
 עמורה, גפן וכששמלחע כזית, מרהמתנתו

 ויכלום. באדרתו פניו יסתיר יבחפ,העני
 העשיר % בתת הרעיון טילל הג8צעבלבו
 במעבי עתה להיות היה *טוב 1 שקליואת

 פיה את תפצה והארץ יתן מי 1האדמה
 ף. אבחפ לא תפי ?ותבלעני

 עעי ס, ד ה ה הת1 במעלה של"פי00
 איש על ירמז עבוחעעץ

 או גדולה מלתן ידו קצרה קצר אהפראחד
 אבל ואביון, לעני מיוע או דרכמוןקפנה,
 אליו ידבר פיו במהמאות 1 יעשהזצ4

 אשר כהדס י יטט להקל רותו אתלדהפיב
 כלענה באחפים, השש, ענבי ענביו רע,פריו
 מעלתו חבל מלאכה, לשום יצלחו לאמרים,
 השדה( מעצי גבוה ומעלה משכמועבה
 ברכו אשר השדה כריח ניאוחה ריא אתיתן

 כל עם ואהלות מור הלבבץ, כריאוי
בשמיכנ

 יעע ש וג ב ר ע ה היא הרביעי)ד(
 מילי הני מכל לה מ"אמה

 נעיבג ריח המש פרי לא שמניבהמעליותא
 ק8ץ אשר במדבר, כיענים האכזרלאיש, פאי י הדר המש תהאר לא קומפ4 המא הודלא
 לא יה" סטר בבהחפתים, ויאסרהוידו
 כי ענחם, ידרבו לא ביחו מפתן על !יפתח
 בברק1י ומסוגר סטר 1 הדרך עליהםסגר
 ובריתו ופלומן השנשי יגוז"עו, לאברזל

 המה דתציפין, כלבין הני נפש, עזיהכלבים
 אחים אנשים הלא כי הם2מה השלישרתוהה

 הרשע דרך את לשמור יעמדו הם -המה
 המתה8כת הדה הרב ובלשונםדלוה,
 העניים, את להבעית וחורציםטבחים
 האיש חת לגרש כדובים ויהמו שםרובצים
 הוה הרע האיש חלקת זאת שמה.התועה
 ישכט הוא, הנחל כערבי 1 עליולשמור
 להנות נבראו לא כמוהם כמוהו יחררים
 אשר פעם אמרי הם אלה אדם. בנימהם

 נ*י. כהד*גאמר

 מאז שמעתי נ*י אאמ*וטפי
 מטט מינים ד עניןלבחר

8ה

 מחדטת עי ימח ישגט ייב0ס
 שש ח"ש"יה פהםחי-ת

 יטמ אשר כל בץצט משמל ים 'עמ
 קח אשר כל טט. שיש ד והשהש
 לפצה י פ וקשת יבחש למב טשךטה
 יוה  שזשע שמש ימו* ב~יד1"ט%פ נ%" עלט תשע רמטר4יש. ץ ציצק
 עי עםר. י*שן מפח*חם טחצשע%ו

 מ רטי איו השתה לא אי עהדרמו
 :ממיו מאורח ויסיר סביביו ה חו ו"מלאך
 ~פוקה. למכשא % יהיה ולא נ~ף, אבניכל

 עמוסה עבודה אין מרובה לאמלאכתו
 חייו ימי יולד, לעמל לא כאילו !עליו
 ויחיח סחורה ץעשה ירויא י ופוביםערבים
 אדם ורעננים. דשנים מתוקים נעימיםחיי
 בלכתמי יסבו וכה חלדו ימי יחלופו כהאשר

 וסובבים השתה שהב משם צפון אלהולכים
 מקור ודרכבשצים, הבסף מצפתי צסצןאל

 ג ו ר ת א ל 1פתו נדמה תפשר,הצלהה



שפואלמס8 דבריאלהרב
 בגורלו, לו ששת נפל שתרוג : לוהוןה
 רואי, טוב הדר, עץ פרי להיחן הנעיםחבל
 אייר יסוג לא סשת ומבלעדי האילנות,מלך
 עם חשהלות מר הבושם מעצי גם יבהשהמש
 ! הלבנון כריח לו ריח בשמים, ראשיכל

 טרוף הוקו להם יפצח חשר רי9)ב(
 יומים, לחם ימצא גם לו,טורף

 איש בני לחיי הנצרך פכל לו יחסרלא
 יין מבשר "שולל לא אף אדמות, עלילקום

 סלאים ימיו זאת ובבל אדם. בניתעטנות
 מעלות : לרוע כהנה נראתה לאתלאית,
 עבודת יעבוד הכוכבים צאת עדהבוקר
 משכבו על ירדם לא בלילה וגםהשרך

 דאצות פרנסה, דאגות לא בלבו.מדאצות
 צרותיו בסיבת אשר דאצחש אךהלחם,
 צרות העברק2 מכל לו באיםהדבות

 עמלו בבל רשבר יגת מנעוריגצררתי
 המסילה למצוא תשיג לא כשו יגיעובכל
 נ הלול הוא ושטשר1 במת עלהע~ה
 עריבה אינה אבל עליו יגדל טובפרי

בריחה.
 בנים לו אתיר איש , שלישי רעדד)ג(

 גיל נחת מהם ישבע בניםובני
 יו יש המץג, חוסר לא אצלם בריאחשמחות,
 אוהבין הבל הבריות, עם חשלום ביתשלום
 רצתו עחשים צשמרו בו, שמחין חשכלשתו

 עשד לכל למשמעתו סרים אמו,51כבדין
 ללכל ביכלחו אין אבל ח2 ההש כייאמר
 יקם; אם לסינים יהיה כסש עצש.את

 יעשו חטין שעורים "דע הבל. יחלביוקר
 מהמרא הלא יעשה ביץ יסחרי5ה

 תש -
 ס, ד ה ל השה הא"ש דומה י5נה. אחשרבבל

 להם. תועלת לא באחשים יעשה לו, איןפוי
 משוח. ריח ירח טובים שמנים כריח כיאף

 הערבה1ערבי הוא הרביעי המין)ד(
 אדם עלי תורה תקרא,נתל

 רעים בחוים בבהלה, ימיו כלאשר
 מר מרן, חץלדו ההלהצ שנותיומכאיבים,

 החג גם לה, כן ערבה גם תצלח. לאח;וא
 הצדאיב -  היער ועצי הצן עץ פכלהנדהק
 ששרה נתלת אין ! והוהו כחרס נחשבתכאין
 תחפור דרך, עוברי כל בכבודה יקילו !לה

 נהרות על )הלא לה. יקרשי סורר כיותבהש
 מחנים בשברון ותת1ינן תשב שםבבל
 הלקה על 1 טרלה רוע על נפשה במרתיבב
 מטודאדן חותנו גלה בעת - נעמה לאכי
 לשני בשבי בגאא תלכט הטבחיםשר
 נשש, ~משיב למנחם עמט בצרה -צר
 טאאה, היא גם כי היתה הערבה אזגם

 כטרותים. תליט בתוכה "ערבקם*על

 ~גיתים, גדודים על בעליונים, שליטלאל
 ונבל. וטף בכנור החבל, עלטוה

 בטיט אימה, מפיקה אם לנש15ג טובהאם
 מאתו 1 בדינים הוא נעלה ו מיניםהארבע
 אין לטובתו תצשה לאהרעה

 גב~
 וקצה,

 קורות על לש5וט מדשות, טהו עיניטאך
 מעשי בשר, בעיני לתבין כיו5שירעות,
 וישועתם, צורט הוא אך אפשר. איאלקיט
 ביד בקהת עיניט. ויהש ישמחלבביט
 יאשר זח מינים,ארבעה

 1 דמיתי בפוי

 אותי הששה ומינק2 בעוגב אודה"לאל
 עד הש1צי21 . בשיר יה הלל יטני,בצרתי

 הףדניצ2 ימי5לקץ



רג ל א ך משסנות דבריחלה

 כפורת 8ני באימה אגש לדבר,חכלה
 השהע הארזן פני חשתההודש

 יהתו ק% ד' שמע אהנ8ל. הבריתבארון
 יוצר כלי כל תהיה מצריו חהר לו רבידיו
 למשפט אתו תקום לשון וכל יצלח לאעייו

 תלתא נמנין פעם בכל תפילתו !תרשיור
 מלאכו ישלח כי עילאוה אל קדםלשצלאה
 בניתא הדר, עץ פרי יחקיו בנו אתלשמור
 מאלף ובן ש*ב נהע פימא, ביה*ת

 נ*י שלי מו*ה תדקתו נתומתומוק
 אליו האונה לא רבים ובמים יכוה שבשש
 ויהיה אבותיו לבית "סוב חסלם בריארעה,
 צהלה בגבולו ולשמחה לשרשון יהודהלבית

 החותם א*ד רצון. יהי כן אמןבארפנותיו
 הרם ערכו מוקיר ש*ב הכבוד אותותיבכל

 מו*ה הטין בלא*א שמעלקאשמחשל
 סג*ל ליטש עליט"א חיםמאזעס

ראזיטסןם.



רד

 דדרוש

 אדרלד

 איה עשן משה עלם ימי.ויזכור
 צאנו, רועה את מיםהמעלם

 קהשו" רוח את בקרבו השםאיח
 יב(. סג)"טעיה

 במקדש פה נאספים 8מ חחנה שנה בכלאם
 ביום באדר ד ביום להספידמעט,
- ע*ה רבמ משהפטירת  

 גאונים אתו "ןד
 השנה משך לע%מם שהלכווצדיקים
 השמועה שיציעה למדינה וחוץבמדינה

- ז*ל, הסתלקותם%  ה מ 1 ד מ א נ ה מ 
 בעו*ה נלקח שבה זו שנהנדבר
 ומורנו אדוננו דאשינומעל

 ומורי אבי אדוני הצדיקורבנו
 '"חי וחש רחה שיה הכ*םזצ*ל
 היום פה שעומדים כ%מ הלא שפש מ-הוה

 ובחיבה באהבה וחנכם שגדלם אמתלמידיו
 וצנבתה פקודתו. עת בא עד נפשובמסירות
 דחטעה. ד' ביום  הטיצרההמנורה

 % חאיע להספיויו ע4 מוטל מובשם
 שלא אני מתירא כדבעי,הסתלקותו

 לתאר כתלמיד, ולא כבן * חובתי ידיאצא
 מיזיותיו חשת צדקתו ואת גדילתואת

 )ברכהצ בירהשלמי שמצימ כמוהנע"ת*
 דבר אחתי' בר חחא ר' דמך כד י 2(פרן

 עלף, ת8פטר עי ימנן *' שריןקפרח

 וועא תלמידי' דההא רשל*ק יע% לוןשד
 י עלוי אפטר שמעון ר' עאל חיל"ידע
 של במעשיו יודע הקב*ה לגם ירדדודי
 הכצה העןלם. מן וסלקו אמיא בר חייאר'

 מעט שמרין האמיתים הצדיקיםא%י,
 הטובים מעשיהם מסתירין הרבה,ועושין
 והצנע מאה*כ עיניהם ונגד אדם, בנימעיני
 הצניעות, מן יפה לך ואין אלקיך, עםלכת
 אליו הקרובים אפילו שבאמתבאופן

 אינם הם גם להם, החביביםתלמידיו
 שרמו וזה הטובים, מעשיהם כלמכירים
 יודע הקב*ה לבמ* ירד *דודיבהספידו

 השי*ת רקבאשעשלרמשכ"מר
 ששו מן ו*נ השמם פח"  םטרלמץ
 ילה עע תחנ ,"מע" י"מ ימער
 י% ז%ע הקחמם שאיו אן4מ

 לסיידרם
 ומק" שש מרב מ דעש,

 לא קצפע עד עצמ, את ושטרהמ
 . חיחה 1 טח מממם השממהם

 במ חצשיושצ ט%שו וחממפך
שששים ק % % בית  %  

 את ל"ח ד הש כי ה"ת זיעחמח
 תעי צי מו ושמר חהך משיאדמך
 דקדש והמפרשים ה. ב, )מלכים-בההשו
 אם הצביאים, בני וזששלו השושלהמה



רח ל א ו מש אורד דבריאלה

 שש%ישע דעתם על עלה איו ידעו,הם
 נראה, אמנם ממנה. ידע לא הצאמןתלמידו

 הנביאים, בני חקרו זה על לאחפשר
 יודעים שהם מה יודע המאהאם
 להם ברור היה זה כי אליהו,אודות
 רעהו, על איש נדברו אמנם יודע. ג*כשהרש

 אליה של הנשגבות ומךות הרמותממע%ת
 החרש זה הלא י ואמרו היתירונועטתטאו
 הלא חדוניט, הוא באמת אשר מעםהבורם
 הוא כי והשבט וטעיט דמיט שע8יםכמה
 שהוא כדגע חשבט ה* וכאחיט, כחברטרק

 גדולתו טדל מחמת 1 נ נ ו ד אבאמת
 אשר אל" האיש שזה באוש אליט.והכנעתו

 חדונינת רק תמיד ה" השטימה שיעלהנדע
 לוקח ד' היום כי הידעת אליו ראמרו 1חה
 כי מכבד הידעת רשמסך. מעל אדונךאת
 הש%ך לא חא מ אדונה הוא%"
 גם ו*מרז עטתטתה כשזל טמ רקוהך
 יחמף !צי גם , וחל כמתם יחאהאץ

 מפע חץ כי סרה ויי חחצץ %אכמגם
 בכבוד לו חהב שוגני שכחתיעמאנותו

 אענה אני עתה חשמנם לרב, תלמידכסו
 1 ש י ר ח ה 4החשו8 ושנבקשכםאתכם

 אתם כמה מפריע, באיןותתבוננו
 וויבים אתם כמה כזה, לרבכםחיבים
 כזה ומטיב טוב איש נשש 5עהב %לגמ%

קהחשי*.
 לרביט וויבים אט כמה ת ביחתנה

 כל עמנו ככה התנתג אשרהקדחן
 ומיוץתיו בדרכיו נא השץבונט החשיימיו.
 ביתו ווהיה ימיו כל עמט ככה התנהגאשר
 המרה עצה לתת שעריו באר לכל 8תוחה~ן
 אב היה ובפרט לג. וקשה נצרךלכל

 דבריו, את בצמא השותיםלתלמידיו,
 ללמוד רק ולא לאלפים. תלמידיםהעמיד
 מגמתו, היה בה ילכו הדרך ולהורותםעמהם
 כספו ממיטב החזיקםאמנם

 דחג1ת, בלי ללמ1דשי1כל1
 המעלם אי' ולקונן להתאונן ראו"הע4ז
 .השם אי' הדאגות, מים המעלם איהמים,
 מים המעלם איה קדשו4. רוח אתבקרבו
 חז*ל שדרשו כמו אמנם בצדקה רקלא

 שומרו יז( כא, )שמהשל-ב אבישי %ויעזוד
 הוא עזר ככה צהי )סנהדריןבתפלה

 יזכור לא מי לישראל. הקדושותבתפי%תיו
 דיל של שמו*ע באמרו נשתפכו דמעותכמה
 ותשושך ידע לא מי או במנחה, שמ4עאו
 ועבודתו תפילותיו בזכרו נפעי,עליו

 גופו בחולשות הקדחשים בימיםהקדחמה
 בשמחה והכל הגופנים. מכהותיולמעלה
 1 ל י פ ח 1 מצוה של בשמחהזבחדוה

 הסתלקותו קודם אחדלילה
 אף חנוכוג נרבההדליקו
 לגמרי עזבוהו כמעטשכחותיו
 הברכה אמר התלהבותבאיזה

 השים חהיה ובטהרה דושה קב
 בח יישי רמ את בקתו וחם אקמם

 %5 חוג . ותן% מ" מנקםעמרבק
 שהא רמ מר עף כל עבו גןמממע(

 מב* י~ת 2צצש וצי !צל ששהעל
 יצטרכו שלא טובה, הברת או טובה,לבקש
 הוש שפירש כמו לפניו. עצמם להכניעח*ו
 את החשיע רבט משה הנ"ל, ה8פוק אתז4ל
 היה הכל אבל בשמן, כאב להם והיהעמו

 ר ב כ שעשה, טובתו אהר ומידבעם",
 אמירה על המתין המש ג ה 1 א ר אל



שמראל חדרד דבריאלהח
 המעלם *איה אהרי אדם. בני שלתודהז
 לא שוב הצרות מים שהעלם אהרימים*,
 רוח את בקרבו השם .איה ! מקומוטיע

קז,שו4?
 ו*ל שההש פטירתו, על להתאתן לאעלינו

 מקום מרומים לגנזי לעולמוהלך
 ולהת14נן לקונן עליע ח45פפחתו,
 תורתו בזכות עליע, עיצן צדיקששצדע
 הכותה ג*כ אפשר וזה צדקתו.ובעית
 לי4 .צר יהונוע על דוהע*ה שלבהספדו

 מפפיד איננו ה%נו יהחנתן, אהי בם8ודעל~ך
 מספיד איטי וץינו יהונתן, אחי מאודעליך
 מקונן. הנני זה על לי שנוגע מה ה%מ י,ל

 מגיניט הצדר על מר לקתן %ינוב4כ
 מורנו ממנו רחק כי להועילחשלמדיט
 אמר קמז( חבת שמציע כמוומדדיכם,

 אחים שילת, בר שמהשל לר' רב4ה
 ~שרה אשר קאשויט4 דהתםבהספדאי
 צדיך היה וכי זה לדב אמר מהיקשה
 צדיק על ההספד נראה אמנם כך. עללורזו
 לא דורו סשצשי זה על בעיקר ההשהדור
 מהם, רחק כי ממט %מוד להמוויךיוכלו
 עיי חוקו השלים כבר הוא הצדיקאבל
 וילא סהיום חזהספד לשלמותו, תציעארץ,

 קחשרבא*. *דהתם בתובנונמצא
 דורו, % מגין הוא הי שצדיק זמן כלרכן

 עומדים אשר הצדיקיםובהשר
 נם בעוהא, הקודש עם בעדומתפללים
 וגצן בעדם, מת5ללים העליוןבעים
 שהיא מקום בבל מרמית ? הוילשאפרו
 כי אם אמנם טו(, )מגילה שמהמדמית
 4מן שכל מציט חשת בבל אחג כןבהטר

 הוא רוה וצא הורה הוש בעירשהצד*ק

 כששר אמפ העיר, % הגבה העאהדרה
 כ*כ עליהם 5ען ימל איפ משם,טש
 .היש למרמים משה ששמר  שמציט,כפ
 שיע כשר אדם היש אין*, אם עץבה

 בו היה אם שיהש אמר %* בעיתו,%עם
 מזה לשנן, "טל ווא גם ששר כשראדם
 אחים הח4שאמר? דומה.הה איע עתהנראה

 והנני קחימנשף "דהתם איפ*יבהספדאי
 לקוע פקום "ש מקום מכל קייכם,מתפלל
 בעיר הצדיק אם דומה איט כיולהספיד

וכנ*ל.
 העיתים בשק הכ*מ רביםפטירת עי האוע יהתאתו ע5ע "שבפרט
 "שראל, לכלל רמן צער של שניםהללו,

 5סרים עממ מבני פדצצאןבמדינתנו
 שמים לחער הצריכים העבודהבמחעת
 מבה"ית שמהצת מגיזךת וכןמרובים,
 פאאן מןינות בנ*י אחיטמצדוה

 השם המציק, בחמת עצספשבאירושג
 תחו וצדיקים 18נים נאבדו ובתוסםירהם,
 ז*ל סהשר עסמן אליעזר ר' הבשושפידש
 *הצבי הפסוקים על קמדת*, *מלאהבספוז
 טטדים. נשלו אוך חלל במותיך %"עראל
 יונתן ה8לחמה בחיך גבהרים נפיחיך
 גבורים נשלו איך . . חלל. במותיךעל

 דהנה א4 )שעטש%-ב 8לחמה* כלייאבדו
 קהעדי בפקום יעמצד לא בחעויהמלך

 אפנם יוט5' ההץ אשר במקוםהמלחמה
 נפשי, את וישמרו יסובבתן מיריםכמה

 זאיו הש1בה לבל חרב אההי מלחמהמלשדי
 בויאי אע שדוד ספל המלך גם חשםרעונ
 המלך, את רק שיצצ בשפע זה היהלא

 בטשל יק גבודע, טאי פשדם בהטראמנם
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 נגד התקומכי 4מ המלן, ו1חמריהגבדרים
 על ישראל והצבי חה גמממח, המלךטחש

 עדיו והתפארת הצבי אם חלל*בפיתיך
 על לקחע "1 אז ו"א, המלך "ןראלויל

 מקודם נהרגו 'טבודאי הרבים,הבמדים
 גבורים נ8לו חיך ובן גבורים* שלו*איך
 במותיך על "יהונתן אם המלחמהבתוך
 כלי ויאבדו גבורים נשלו *איך תעחלל*

 קעצתן. זבמ המלך הצדיקים היינומלוחשה*

 שמים הקדחשים על להח4ינז עלי%כן
 מדינהמ גדיי להספיד שמם ימטזע
 ג14ני בעוה*ר ע. בה1נה לעולמםשהלכו
 אחד המפודסמים, הדור גדדליעןלם

 הרב המרכזי הרבנים לועד חברמהמיוהד
 י כ ד ר מ מז*ה תמים צדיק הגדולדעש%ן

 ז*ל סופר זוסמן פישלאפרים

 גדול עמקן היה יע*א, פעסט *ד ב אר
 הגאון הרב ימיו בדמי נפטר וכן ד',תמבד
 הגאת של בם אבא מדבית דאתאהגדול
 מו*ה כ*ק זצ*ל השדה תבחפות בעלהגדול
 אבד'ק זצ*ל דייטשמשה

 ק"ק גחל תק קח,סחבאדקא

 אמה על ה% פטם תשפ תםדמש"
 בטמו ותרמ שמעמ ששקה ועת' זג יהי

 חנוך נןו הצדק ועאת וובנמש""א
 אבק*ק פ"ל ליעבערמאןהעניך

 קחשש מגע ףה מראקערעצק,
 פ*ל ירט וןחא ב% וקחש המהשע

 זי'ע. בחד*ת בקי ד' עובד קדחשאיש
 גדל מהסתלקות וימעם למדינהנ82וץ

 ה * 1 מ הגדול הבשץ הרבהדור
 זצ*ל צירלסאהן ליבאריה

 קן היה ירא קישענעוואבדק*ק

 העדפג בכל מפוסם גאת פמםומתא
 הרב נפטרו נעימים. ספרים כמהחיבר
 זצ*ל פראגער צבי מו*ההג14ון

 ה " 1 מ הגאון הרב יע*א. פאפראדאבדק*ק
 דיין זצ'ל גליק מאירישראל

 בעוה*ר נסתלק גם זי*ע. קקףעמארקדק*ק
 הגאון לכאן ונראה הסמוך יע*אבטהאר
 ק * לאוו זצ*ל ך מל י ל א מרהועזק

 מלחט ימש במךק וצהק גאחהיה
 זדל א*טר מרה הקחש שחתשז

 מק עם טשש א"ב ו"ק ,מקששדמ
 חחה תסיק י"ו י משי עי זמלאמץ
 מחצ חאול א"ב הו קתז,שים
 הסתלקותו על לקרוא טוב.ומכל אישצדקות
 יפה איש היה כי נעמי, איש אלימלךוימת
 וחסד, באהבה מעם דרכי דרכיו נעיםקש

 לזמן סמזך ועוד זי*ע. דאבדין עלחבל
 צעיר נכבד רב חשוב איש נסתלקההוא
 בנשףק זבקי החדיף הבשן הדבלימים
 חברים חובר ומדות במעלותמח1לם

 של צוקקער שלמה מרהגשתמם
 האלאסיצדדק

 הסמי
 במקום יע*א. בבערעגסאס אבותיולקברות מתי גוקכא

 קול הקדוש הגאון זקמ אבי שלמנוחתו
 אליעזר מו*ה "גד1 דעשנון השביו זצ*לאריה

 למרן חביב תלמיד והיה ונ*לצוקקער
 שמועה וגם זצ*ל. אליעזר מטתת קולהגה*ק
 הצדיק הגאון הרב מהסתלקותשמים

 פראנקפורטער יעקבהחישמףה
 מה גם תמש, שוק הש מקאשויפל
 בשה ד זהף אש, זחם בלר%,שן

 שמואלשתינתעמשרהרבהימרה
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 זצ*ל. יע*א שטומפא אבדק*ק ג א צ ר עה

 גאלדמאן ישראלוקפוהומףה
 סשים משץ' חךא מחדד נעי"מל

 צ". פרקי %שימים

 י"ר מטים מימ ק"יה , פ"אמרר
 2"יט המ* איהו ב"משהפת

 צפתת %ים וד 1 כיבבעשק
א"ש  צעת וצמט הכמ שמ" ו%א הפ*שה י את *%ש טסיף פף 
 המא ארש ט ש4 מ*ה תמשרששו
 זרח פ יף קשרת בפשה סשיש פה6ו

 צתק י0 ה, ימששנש
 שמש קי מ*ט דשמל לףקיש אסטש" ישי

 עיפס אטטמשיך שחל ט*משט
 2" ח9א"ט זש"" מיו שמטה קששהםדז

 *ת משת ה9כ וקמק
אח פ "   "ים שי 
 אשרשמועותטזן הצדיקים אותן הינוהרבה,
 ח*ו אסיפם* *אפוף חה בפיו שטרותהיו

 נרגש שנסתלק הצדיקבאותו
 ןה אשר צדיקימ "סתלקותגם
 *שמיישח% גי חה מיה שישתאשר
 שיה לשט "שח% השף , ויל םןשךעל
 רבים ב"2ט גבורים גבורים, נפלו"רך
 ת ו מ ב הש*כ עכת*ד. המלתמהבשדי

 הסרה הכמתו רק לא זףוהצדיק
 חה רבותיג הכמת גםאולם
 מהיק שרט יצי ףג פשלעושחו
 11סרט החט המיש שחרב טשוחקו

 במשא חע שעם , השץח אתופוס
 גחל נמכ מתחים ועים שץשוקש
 ושחק את רק ישצט וזשמם מטציש

שהזה,  רבותיו הכמת גם אבדו באמת 
 ה ד ב א 1 הנביא, שצועק חה צדיק, אותושל
 תסתתר םמזיו ובינת ה י מ כ ה ת מ כה

 מאהז*ל ג*כ להסביר "2 ובזה רבים.בלשון
 בספר כתוב לא אה2ר מבה חנל חלי כלגם

 צדיקים, מיתת זה עליך ה' יעלם הזההתורה
 ממה יותר גדולה הצדיק מיתתכי

 חכמתו רק לא כאמור כי העולם,שמרגישים
 לא *אה2ר רבחזיו חכמת גם צלםאבודה
 בלבו אותם נשא הוא אלא בספר*,כתוב

 לתלמידיו.ומסרה
 8ינ8 תשובה בלי צדיקים מיתתאבל

 את לעורר ההספד ועיקרמכפרת
 עלינה שהגט צדיקים משעט הלקח עללבט
 במצית להרבות להתאמץ עליטומעתה
 י שבש' כמו בתשובה להזור טוביםומעשים
 דה2רים כל ויאמרו "ששיהו על ירמיהויקוע
 היום עד יאשיהו על בקינותיהםוהשדות
 כתובים חטבם ישראל על לחוקויתנום
 אמת הבונה, כה(. לה, ב, )ד*ה הקינותעל

 כשעח2ין אצלם מכפרת צדיקיםשמיתת
 אע ובתמים באמת האדם שב השםהשזבה
 דמזשובמז עיקר ההו עוטתיו, כל לומוחלין
 בעבר. ופעשה העבירות שעב יש"2השלא
 עדשין אינם אהי חי שהצדיק כ*1והנה

 הצד"4 זכות על תמוכים כיתשוכה,
 אונם הצדיק של הסתלקות אהריאמנם
 שטארו ומהראף כזאת לטשוב שובימלים
 והו~רות ד"ערים למו שבארו חהלכיטב,

 כלומר הוחמ* *עד להם אמרובקיטתיהם,
 איה זה החשבט* והלאה מכשי הוה דהוהמה
 השרים חשל ירמיה של הספדיהםתהע

 רטשמרו יא"ןיהו על ירמיה יוךנןוהשרוחע



יט ל א ו מש אורד דבריאלה
 ד ע " אמרו מה בקינותיהם והשרותהשרים

 היה מה מבינים העם ואם *. ם 1 יה
 אז ו"חובו ד,ונדיקים בהסתלקותהתכלית
 בעדם תגן הצדיקים זכות כי מובטחיםיהיו

 הימים. כל להםלטוב

 ירש הכ*מ זצ*ל הגה*צצשמו
 ו%ע ד דבר ו פשה אליקרח

 שומעין" לא "חראל רכל שומע היהומשה צי יתח הקי ניחךי 6טת"מאמתו
 והבריות בעולם ישנן מאורעותהכתהיהרבה

 בכל וכמאחז*ל מרגישין, %א שומעיןלא
 ואומרת חורב מהר יווממ ב*ק ויוםיום
 ואם תורה, של מעלבונה לבריות להםשי
 היו בודאי קול הבת לאיתו שומעיןהיו

 יבינו, המא ידעו לא אמנם למוטב,חחרין
 שהוא הצדיק גד1לת היאחו
 מבינים, אינם ששחרים מה מבין ע, מ וש
 וכו' יחנא הקול וגר משה אל ויקראחה

 לא "נראל שכל אעפ*י שומע היהומועה
 אליו דן "וידבר הוא זכה זה ומפנישומעין

 ודפה"ש לאמורמאיה*ם

 שובר ד ק% מאהץכ לפרש "ח ד*קועפ*י
 הלבנון (חיזי את דן וישברחרזים

 זה העולם מן מסתלקים שצדיקים מהוגו'
 יש זה חשע לתשובה המעורר ד' קולהוא

 מיתתם סיבת היה שזה ולידעלהבין
 ח*ו אם ההש, ד' קול בתעובה, העםשיחזרו
 ולכן למנוחות וה%כים ארץ עוזביםצדיקים
 הפרצות יגדור דן מכפרת, צדיקיםמיתת
 תה עוד. לדאבה נאיף המאברחמיו
 להם, תגיד ומה בהספדאי4,עאחים
 המש אצלם שוב אינם כי תגידזאת
 תאמר כה זכותי, הגנת על לתמוךיוכלו
 לד לשוב וצריכים קאימנא**דהתם
 בעדם טוב להמליץ שארכל שלימהבתשובה
 כ*ק ובזכות שלימה, בתשובה מסובכנ*ל.
 ובעד בעדינו יגן הכ4מ זצ*ל רבינואאמ*ו

%חןלאישהמועד%"חגה*
 תי רבי ביימ מ יתשל יילתואע
 אל נא ובעותא בצלותא ל"חראל להוןדטב
 כ*י, ובעד בעדינה 2א והעתר אותעתשכח
 אותם שהספדע הצדיקים (ןתן כלתכות

 ישראל. כל תל ע~עיק



רי

 1 רו"ד

 הגדוללשבת

 אהט ץשא* העם 5את* נא"דבר
 רעחעה פאת הששה רעהופאת

 נא דבר פיר,ש"ק זהב" וכלי 5פף5לי
 בקשה לשון אלא נא אין ז()ברכות
 שלח 5ד ש הזהירם מסךבבקעצה
 ועט ועבדום אברהם, צריק אותוישמר
 הבאו כן האחרי 5הם קייםחהעם

 ע"45 בהם, קיים לא גדולבר5חצ

 מאהר מאליהם, מובנים הדקדוקיםרהנה
 איך בקשה לצץ אלא פ איןשאמר

 שייך "נא* אצל הלא "דבר*, בציוויוטפל
 ועוד העם, באזני נא אמור 4אמור4,יח2ר
 בהון שיצש9 חשמר הבטיח שה' מכיוןהלא
 אם אף הבטחתו יקהם בחעוי הלאועחיר
 יעיה הלא אמר ההוא יתבעם, לאאברהם

 יקימ212 הלחודיבר
  ערך בי"א )מובא נאה דבר בהקדםרנראה

 2ה4 פ' מ"ר על פי' קמז,תפילה
 שבחו מקצת עט9מרים מציט אומר"ר"א
 שנאמר בפניו העולם והיה שאמד מישל
 בפניו חילא מעשיך נורא מה לאלקיםאמרו
 חסדד*. לעולם כי טוב כי לדה החזשמר
 חצלא בפניו זה מה להכין אמריגותוכן
 כן לא בו*ד אצל רק יו2בן לא אחפרבפניו
 לית אשר ד' עולם אלקי עולם בוראאצל

 )תהליס כתיב תקדים מניה. פטץאתר
 כי לב תשיתו אל יטב כי .חיל יאסננ
 אם י כונה וגר, חסד* ה' ולךלאלקים, 8י כי שמעתי זו שתים אלקים דבראחת
 ויבטח לב ישית אל לה יטב כחילרהשה

 לטובתו זה אם לו נודע עלא יעןבישועתו,
 אבל אלקיט* דבר עאחת ואמר לעונשו,ח1
 לשבט בהיטת, שתי על להיות יכ~ל זהדבר
 ד' לך "כי 1 לחסד 4צ לאלקים", עוז"בי
 הרינו בפניף "שלא והנה וגו'.חסד*

 ד' אין מיראל,  שונאי' על פניםבהסתרת
 בנו איש תסר וגממשר האדם את דכש8חפץ
 "בפניו" אולם שבחו, בל לומר ויוכלוגר
 וזיצרות ימים שפע כי לאדם תראהבעת
 כבר שהשיג לומר לב ישית אל לו,זהב
 שבחו, מקצת רק לומר לו האין הטובהכל

 והבד שמעתי* זו "שתיםכי

 אביט לצברהם ד' הבטיח הלאתתה,
 וחמוריהם מצרים מארץ בניושקנזן

 תטלם 1 הארץ וחלב שב מכלטשאים
 אותו יאמר אילי ההבטחה קיוםבבוא

 אל וישכחו בני, לבב ירום פן י.צדיק4
 נפום9ת במצרים, גדולות 5יסהימושיעם,
 בצע, השה 1 פוף ים על טראות הם,בארץ
 ימשו ובטשפפי תורתי, בני יעזבואם



ריא ל א ו מש הן%שבת דבריאלה

 1ללכת
-  לאברהם שלימה שמהה אין התע 

 1 ר א ש י בניו כי לבו ובהבטהת ביח,ףרק

 לפני יעלזו המאלוקיהם, לעמם ם י נ מנא
 ישק* המא מהונם ה' את יכבדוהאלקים
 להבנ שהשפיע ממון רוב בשבילנתימת
 אץך ח81כ בקשה4 ליון אלא פ ששיןהה
 : כמשיב בא עע ז 4דבר8 זה אצלעריך

 שתם הזהר כך8 על *הזהירם ממךבבקשה
 להם להם ה' בתת קרס%"תם ימעדובל

 יאמרי 8שלא השכל, מדרך יושו אללשובע
 בשמן, צדיק שהוא מצד אברהם צדיק8אותו
 נתן בוצב קיים וכו', חןבדום יאמרלא
 יצאו כן חפתר הם, אבל עשירוה,להם

 לא בהמ קיים לא ם",זךטש
 ביף%ת נ"ם 8יש8 לא -- מטווחהץ

 י"תמע ע*פ 1 פצמ ל"או 19%
ח י נ ח ש א מי  

 י הם חשוסשמה
 אטר ""וקוע הממ, ורחץקדש

ש מ4 א  % מ   
%  שש, זמש 0צו תקמ, * שק9

 נא%ט המל עו העי 8 ישעת%
 ושש א%מ עטי4 בפמ ועיוזע*של
 שטףם התששה חזי כי לשצועצחך
 לשא מאחא ע ח%מ שא השיה*1ה
8ש א  % י ח   % ש  
 אי* אשר בספדק ציב התשמעפמ

 התששמ את פשמם ששש שםעגומןש
 היש אמ חפם מעכבים, רקואאחם
 וח"ה את *טב בשה רמההשושי
 משט * שת לפעעח%יז *ןאחפףע
94 א כיפ  ט  ש ש   

 ןצ ג": * תש י%ה ריט פ ישעי
 היא מחצבתו מקור וגם ומע4ט,מצות
 הוא שגם וממילא קדח%ים, חבותקדוש
 באמת השי*ת העובדים מן להיות עודיוכל
 עיניך נגד תעביר 4קדש4 : וזה שלםובלב
 לרחזץ לשוב תוכל אז *ורחץ4, שבךהטוב

 בתשובה. ולשוב עלךמהעומת
 להיות צריכה התוטובה מנה יחץ,כרפס

 לתקנן, שעבר העבירות עלגם

 נקראת והצדקה צדקה, לפזר הבע4תוצריך

 לחמך4 לרעב פרוס 8הלא הנביאבדברי

 ש"ט אותן רק לא אמנם ז4 בת,)ישעי'
 ניהש *לחמס4 אשר בריוח, פרנסהלהם

 ים י נ ע ה אפי* אמנם נאמנים,מימיהם
 מ אאו בצדקה חייביםג4כ
 כרפמ חה יק 4ושת !%א *שאע
 עם יחלק הירק אפילויח4

 רטשג ,ששר העמושח

 שו מצה: מתףא רהצהמגי
 ץ"זל ו %א עי,%%ום

 יפף %פס וחת יש ן צעשיםטשחם הםץ"
 "זד %ת ח" י , צח י בש"ה רקאשר
 וסו "טר %א טפמ, כםתז רקמה
 ואיח הע1 *חשו הםץא כששרהשב
 החי)קעי חח1 ימ ממד נש*יכםרת
 שו *א בע* עזם * נית פ44

 עופ חשהד אחד לכל *ציד חפשע,0מד
 השבת, יום את מחלל אתה זה פלתיופשעו,

 וטריפות, בנבילות מתגאל אתה זהפ*ני

 החילזג מבת דלא קרקפתא אתה זהפלתי
 תורה ללא בניך מגדל אתה זהפלוני

 אסוו כי אששר, אי זה מצןה. ללאובנ"יך



 ל א ו מש הייאטן דבריאלהרע
 מרבנן צורבא *האי : קה( )כתתשתהזל
 להו דמוכה משום מאתא בני ליהדסט
 על מהלוקת לגרום ולמה דשמהש4,במילי
 תה מריבה, בלי לעשית אכהשר אםהנם

 בפירוש שמר שהוא מי י רהצה**מגיד
 שנכשלתם פרטית עבירה על תשובהעשו
 ומריבג מצה מרם הוא מצה*, *מוציאבה,
 עליהם צום פירש*י "שראל בני אלרצום

 יג4 ו, )וארא אותם ולסבדל בנהתלהנהיגם

 לבי"ש שלא להזהר צריך וגם כורךמרור
 וכפה אותו שמוכיהין מיאת
 עמיתך את תוכיה *הוכת ע*פהספה*ק

 הךיט יד( כה, )ויקרא הטא4 עליו תשאולא
 המוכיה יעשה שלא באיפן תהיהשהתוכהה

 צריך ע*כ הבירו, חת בהוב"שוהטא
 במשל אגדה בדברי דבריו להלב"שה5וכיה
 מוכיה אשר העתות והיט *מרוד*ומליצה,
 רבים בדברים אותם יכרוך "כורך*עליהם

 מיני'. דלקבלי' היכאכי

 השי*ת הלא - ברך צפון עורך,8להן
 להם תתן ברהשיו, יט להטיבהשא

 מעשי את הרעותי ורק אטץש,*שלהן

 מוכן הוא ה5וב אמש פרנסתי, חתוקפהתי
 ששר במע~יו האדם יגרום זה ולמהלכל,
 הטוב את לקבל ה*ו יוכל שלא. טוביםלא

 לאדם מטיב שהקב*ה מה כל על וגםההוא,
 שאהז*ל וכמו לעחה*ב, לו מוכן עודבעוה*ז,
 שבשמר* לעחה*ב הלק להם "ש "שראל*כל
 כסשפמה*כ הי, כל מעין צשן תהוכד.

 צפנת אשר טובך רב *מה : כ( לא,)תהלים
 שהורו יודעים אט את רק וגד,ליראיך*
 יושבים *שצדיקים יום שיהיה הכז*לאותט

 מזיו ובהבים בראהשיהםועטרותיהם
 עמהם, הלקט ויהי מתפ~ים ואנוהשכיבהי,

 מלבד *צשן*, טוב שבר יש עוד "צפן4חה
 הצדיקים יהיה בו ששר *ברך4 בעוה*זפב
 כמו להשי*ת ומברכים ומטמיםמחים
 עשרה של שלצ4ל שכימד במדדששאיתא
 ה*ו לאבד למה עשהר*. *עלי בדכתיבנימין

 ה'. לעובדי הצשן הגדול השכרלשצמכם

 תה~ - נרצההלל
 כל על לדן ותשבה

 זמט, שעה ובבל עת שבבלטובותיו
 נרצה*. *הלל, וזה דצוים מעשיך יהעושה
 השיאץ יזכטכן

 לה~
 קרובה לגשפלה ונרצה
בב*נ



הג

 1דרוש

לשבועות

 ע"8 כי האלה, הדטרים את לך"נתנ
 ברית אתך כרתי חאלההדברים

 כז(. לד, )שמות הטראל"השת

 סיני, הר מעמד אהר התורה, קבלתאהר
 לך4 .כתב רבנו לכהשה הקב*האמר

 הקב"ה שצייה וכשם האלה, הדבריםאת
 התורה לכתוב חותנו גם ציהה כןאותו,

 כתבו *ועתה שנאמר כמו דורות,לדורי
 יט( לא, )דברים הששת* השירה אתלכם
 והנשגבה, האדירה השירה את לכםכתבו

 אתבם חטתחנך שדי, חכמת בחשכהשתנופנת
 ה ר 1 ת ה י והיא הדורות, כל סוףעד

 ה. ש ו ד קח

 במילת הפסוק כחמן מה לדקדק,חש
 מיותרת. לכאטרה שהיא 1*ועתה*

 )מגחות חז*ל שאמרו מה לפי להביןהשפהטר
 עליו מעלה תורה, ספר הנותב כללס

 הדורות בכל סימ. מהד קבלה כאילוהכתוב,
 ספר כתיבת מצות שתקוים הומנים,ובכל
 הח" נתיטתה, אחד טישן אלפיתורה,
 עליך מעלני ,עשד, בכאינת פושבתתמיד
 הר מעמד בשת עהה כארי * * ה ת ע ו.

 שתנ כתבתסימ

 שכותב מי המצוה, קים זה רק יאאבל
 ששת, רב *אמר אלא תורה,ספר

 שהיתה - אחת חות אפילו הגיהאם
 ששת. ר' של למאמרו ובהתאםכתבה*, כאי.י ג*כ עייו מעלה - תיקוןצריכה

 היום, זוכים הננו שזת, אות הגיהאפקי
 לארון להכניס הקדחטה, תורתם מתןביום
 8סהין שהיו תווזע ספרי שלושההקדש,
 ה ר ב ח ה * ע*י והוכשרו ותוקםלקרהשה,
 שנ1סדה ת1רה*, ספריש1מרי

 וחצי. שנה כלפני רקבקהלתנ1
 וחבריה שם2הליה זה נכבדהחברה

 ממונם, על חסכו לא והנכבדיםהחשובים

 ספרי לוטתזיר קדועוה בהתלהבחעוטרחו
 למקומם ~הביאם לקדמותם, אלהקדש

 שבקהילחצו, הגדול בביהכנ*סהמקודש,
  )שבת חז*ל שאמרווכשם

 פה"
 החר דרש

 רחמטג בריך חיסדא, דדב עליגלי"שה
 לעם תליתאי, בירחא תליחאי, שדינןדיהב

 לברך זוכים אנחנו כן תליתאי, עףלתליתאי,
 תליתאי* אורישע *דיהב מליצה בדדךהיום

 ספרי שלושה החברה מידי היוםשקבלנו
 כהשכורתם וחוה פעלם, ה' ישלםתורה.
 בצדק, 1, גדולה מצוה לעושי מגיעעלמיע

 קהילתט, בני מכל מרבים, וכבודהוקדה
 11. יקרה מצוהענור



 ל א 1 םששמי" דבריחלההי
 יקיעבר ד4 פ' רחז )במדרש שאמחרכמו

 - כותבו העביא מצוה, ידשהאדם
 - רות ספר כתב הגביאשמהאל

 עכשיו,
 1 כותבה מי כותבה, מי מצחג ששהאדם

 לדעת רוצה מי מציה, בעושה מעוניןמי
 אל המדרש, ממשיך מצוזג מעח9הבכ%
 לאיבוד, ח*ו ילכו המצוות שמעשהתחשוב
 המשיח ומלך עאליהו לבצח יאבדוזכרם
 אששר ידיהם*. על חותם והקב*הכותבו,
 אי שהיו השבים בימים "לשעבר*, 1הבונה
 והשקט, במנוחה עליפ שעברו שניםפעם,

 ב* הטג יום מהש%ת פחד בלי טלווגימי
 בשנים. גם מבפנים, תרמות מחרהרדיפות

 נהשב ג*כ היה לקןלמים, ע"לפוהל*
 מת9ררים חברה ש מ9ד אם נדולשלמצוה
 בזמנים וגם זג מצוה על דעתםתותנים
 ותפחרת ויקר כבוד מניע היההאלה,
 היה שכרם אבל כ1, נדולה מצוהלעהשי

 כתבה*. "הנביא רק אםמלא

 קצף בנל נרד5  ישחי פ8ףעכשיו,
 ה%1ם~ת, מכל חש%י בזויתבל,

 וכבהץ ולמחרפיג לשונאיו וו"שצחוק
 תלרים וחייו ד%זחו%בוג לדיוטפ* עדהושפל

 חצם, לבלש *יו שמדים חשיביו מנגד,לו
 אלפי של לחטם מסה טשברובמדינחנו

 אותפ, סובב השחש וח*ו בנ*קאמרנו
 ובהשך אלה בזמנים חשם מש1דפל,חז8תיד
 נטש -- *עכשיו* כ9, ואףם"חח
 4רס שת ל במחג " חוש אוייד
 נשית ם" י --ןםאז 9 מטםזמטה

 כופבה*?לטשהממפסטהכ%*מי
8%  6 4 א ש  ש   

* *8  8 פ י   

*. ש  
 ספ" י*מל עמ1אמ 9 חממתבקמ%ז

 מטד ו*ע*"ם מפםא,קיש
 במ "% השז, נתחשת יתצשםנשה
8%  4 ש   %8,** 
8* יחי יקבץ' וזת קשם מילתים ה   *  %  ח", 
 לאיה ו""ימם שממג י"יםדם-ם
 פוזקע'של שז מבינים 1פן זה ל11רות"9ה,,
 נעדריכי* כמ1ר *וטזתרש נציק עלוזספחקש

 ו9ל וטשעיעש  על אג1רה 'שדיא קא( ע49ז()

א*  * *  
 ישר קספר יטיזא, עם פרלוסולנג

א% א ש   8 ש   8  

**  8  4  ש* ש 
 הו%וזג נשכחז ודק אך החעשא,,ל*1טזךש
89 ג  ש  א  א   8  

 בן ילד על לאל, וףזשין בו%ס',כ1בא
 ו9ל  בקיו%ן פום 'ח%אוב ו%חלךפסוטים
 לנטפי ונפל מידו מ%מם הקיחוןחוס,

 הבאר, לד%ך זילד שיפה פיתמ%הקכ1ק,
 מתאחן יעלנג מי הקיתק, "עצחאבד

 אףן ושדמע הבאר, ליד הילדומתיפח
 גם והשה, מרחם, חמן קפמע (1זלי,
 הבאר, פן ס?ם לשפ%ב קזעינ זששלךוטז

%* ס ש   * א פ   
אא  4  8 א  א   
 כףדה הןפל כרוואפמם, גם 91לז,, שלהחרס
 **טז טצטש 1וזל צער הבאו, עהשקלחוך
 ח"א ר" %1םג מחש1ם1ת האמתדף"המלדע

ם א י א ש * י
8 * א י *8  



 ל א ו מששנעות דבריאלה
 אף שלי צלוב קיתון שבשביל ידעתי2%ה,
 להעלותו עצמו יסכן ולא יטריח לאאחד

 הוהב קיחין שנפל עכשיו הבור,מעמקי
 יעלה קיתונה את שיעלה מי המלך, בת,של

 קיתוני. אתגם
 תורתנו על נאמר מפנימם*, היא*יקרה

 של הזהב קיתון היאהקדושה,
 המרה בגלות אתם יחד ששפלההקב*ה

 של *קיתון בבחינת ח*ו שאט מםהאט4
 ח*ו ראוים ואינם הבאר, לתוך שנפלחרס*
 תורתך*, למען *עשה צועקים אםלהגאל,
 להגאל נזכה ה ת א ד ח י ב הבערה,בזכות
 - בבים ידי חשל ידיט על למורה,ע*י

 - והעיקר - הששת השירה את לכם*כתבו
 בפיהם". שימה ישראל בבי אתולמדה

 אכי*ה. הקרובה לגאולה נזכהובזה



רטע

 אגדהלקט

י0
 אליעזר דכהשק ההש ביתי משקובן

 דולה שהיה חז*ל דרשו ב(. פו,)ב"ר
 דולה שהיה זה יל"ד רבו, מתורתומשקה
 שזה אמנם *דמשק*, במילת מרומזוכחעקה

 נרמ2 איפה רבו מתורתהיה

 בג, )בראשית במסורה איתא דהנהנרזצה

 "ומידת ההא4, מה ובינך *ביניט0
 "השמר היא4, מה הארץ *ואת היא*, מהימי
 בלקוטי וכתב האיפה". ששן ויחפר היזגמה
 משניח האדם אם לפרש, אפריםבית

 לאחרים גם דהשג היא לבד נפשולד,וילים
 וגם היא*ו מה ובינך *ביני נאמר זהעל
 היא, מה ימיו מידת ט ימיו יאריךאם

 להשניח העיקר אכל אני. מה לעצמיכשאני
 היא* מה הארץ *ואת באחרים%טפל
 לפני חשוב איפ עתה במהשבתו יעלהואם
 התשובה ע*ו בשטע היא*ן מה *ואכעיומ

 הן. חפץ בוה האיפה* ת א ז*ויאמר
 אבינו, אברהם של מידתו היה וזוודפח*21
 השכינה כנפי תחת אחרים מכניסשהיה
 הכנסת מידת ע*י ומשקה* *דולה שהיהע*י

 אברהם, עבד אליעזר עשה הע שלו,שרחים
% גם-כןשהיה *  לבבות מקרב ומוקה* 
 להבניס א2 חשת שרחים, הכנסת ידיעל

 למד זוו בדרך השכינה כנפי תחתגרים
 ו וטהשקה* *דולה י חיצ רבו טתורתקיבל

 רבו.מוירת
נס

 פו, אפיו אפרהם אל יצחקויאמר

 השח שיה וחעצים חאשהנה
 *ויקח 1 אמר מקודם הנה כפ(. )בר'לעולה
 יצחק על וישם העלה עצי אתאברהם
 המאכלת חשע האש את ביזז ויקחבנו
 יצתק עשל מדוע וא*כ יהדיו שניהםוילכו
 דשמח הבה שאל, דלא והעצים דשפש הבה ןרק

 שה מ מל ח%ם ופשש.והמאכלת

% בישל היתהה""  פ' ר' שחים 
 עשאו מ*צה של בצשה דט"ם19

 ממ טצת תטויו ופו  פיש'אשמה
 יבט ששף ד% חהקת ומשתושח

 ושא וחצש את דמה פצע ש2שקן
8אמת  מ נחא, צק וצש הא ,צח 
 בף שצש כמ נצמח תממ ג%הששעו
 ~ יטק 'שאפש צ ורכ קרח בקוטשצ

 תע"םהסן'8שש
 מת כמויא%י

 פףש לטטשז 1אשר הש אא הטתקשבא
 אט עס "* זחו שץ ח% ש%קש"
 הוא למה ש% הצץ, שן נאתם% ג"" לא השהת כי תא, שמם שםייו

 וא* המאכלת? בידופוליך



ריז ל א ו םש חיה44 דבריאלה
 שיהיו באחשן להוליך אםהשר היההבם8כלת
 בששלו ת1*כ טלה, של בצמרו צתהתותביז
 אודא ג*כ ששל לעולה4 הווה*ואיה

 כאחוק ענינים ב' השאל בידו, אהטרהפאכלת
 לעולה, שתקריבהו השה איה בפשוט4ה
 בצמרו. המאכלת לתחוב יטל הךית הלאוב'

04
 הבבור מל את עשה לאביטוכם8שר

 ואשר לאהרן ופ4מטרחזה.
 מתפארים לבן בני הכונה: )ססורה(.לבניו
 כי טובים, שהיו אבותיהם במעשירק

 מתפאר אהרן אמנם מאומה, איןבידיהם
 הגנ"י(. אאמ"ו )מפי ודו*ק בניו,במעשי

 לנו בהר יהחטע אל משהויאמר
 בעמלק הלחם הטאאטשים

 ומטה הגבעה ראוט ש נצב חנבימחר
 נראה, פ(. יח, )שמות ביריחאלקים
 חברותא והרבה היצה*ר, ~עאועמלק*
 שז4מרו נ( )דף סוטה במסכת כמובאעושה,

 ההאלת ת41ב המאררים, מיםלוהטותה
 להתרחק היא היצה*ר נגדהמלהמה
 לאנשים ולהתחבר הוגנת, שזרנהמחברותא
 המשנה כמאמר ותמימים ישריםשלמים
 לחבמים, ועד בית ביתך יהיה א4ט8בות
 חכמים, רגלי בעפר מוטשכק ושיתטטיהל
 לא ירחטלים מיקירי חכףל אמר כןוכמו
 מיסיב מי יודעי אאאכ  בסשיא מסיביןהיו

 ההתארחות יזיק מה האדם יאמר פיעמהם.
 חטה יתן מה הלא רעים, אצשים 12ל4שטרה
 עמוצ2 ההתרועעחז הגרום רעה איזהיאקן

 עמי של כנסיות בתי חטיבת לי איכפתמה
 אם כי נכונה, דיבר לא אשן האומר ?הארץ
 התופטטת ירגיש לא כרגע ד י מ אוליגם

 מעללים, רע בליעל לאיש הצמרועבור
 יהיה אז זמן, לאחר מחר ויש ר, ח מ ל בא

 לצים מהשב של והיצה"ר ניכר,רישומו
 כליו, את ימשש כי מה, זמן לאהריתודע
 מכל דעת בלי אבד טןבה כמהויראה
 עוזה עד לו היה אהטר והמעלחעהמדות
  1מייגט~. לבירא רמה מאיגרא ונפללקנין,
 את לנצת אפשד איך הטנה, אפשרתו

 באופן החצ מחר", *עמלק הוא אהטרעמלק
 ויבחר יברור רעה, מחברותאההתרחקות

 יהיו 4הטר להתרועע הרעים אותן האישלו
 סיעת ותהי' חדחנ בצתתא עמו,אתו

 אנשים העם יאמר אשר לכל ולאמרחמוהו,
 קשר, יאמר קשר המצות מןמטערים

 .טו חה האנשימק לו"יבחר
 אנשים*לט

 ולנו-
 כערכט, אנשים דייקא,

 והבן. מחר* בעמלק הלחם ווצאובזה

מ0
 הי אל העם רברי את בהטהויגד

 ב ר ה מ שמעתי מ(. יפ,)שמות
 רוקח אהרן נחום מוההגה*צ

 עמש שן' מאגרוב אבדק"קנ*י
 לחטת רטטו ון העם חךי אתקרי
 א*כ משה אל ה' ויאמר מלכט,את

 וקדשתם העם אל לך עמם לדכרשמזקיקין
 ע*כ. ומחר, היום עצמם שיכינווזמטעם
 חיות יהיה שלא כדי נהט המצוות כי 1וזעא
 דלש דשצל *דמח דכסוש1 נאמאהאדם
 חה באפ"* לאיסתכולי בהיתדיליה



שמואל שפאי דמץזאהיק

 פש זגן נאטד, את לראות"עתפ
 "אלפש השהת במרות המה השיתגם
 ה ק התשו שים *ן יטל לחיח
 מהחדם באה היא המצוהאל
 יילם הפשכש אע מ עצמהב

 ואקמ שק בפוש כפבאמפפמש
 ניומ %ם שצמ בשטטאליצדר
 לק סיש( זיקש !חם מ דברטפר

 מש זימה הו ממ ה של וממהשר
 שר פעה אל י ושר חהדמ1ג
 העם טשם וימט וזמנתנויץ"ם

 ישדהעמה
0(

 לרמ יש קיחנ 1 משה שתקרא
 עתה כי ~עה %רךאחר

 בשמ" * קשקמהיר
 פקש שא:

 מטמ ימי עו צהמןהיצפת
 וזמה  שפתיט*, 8רים *ונשלמההקרבפת
 חכ8ה*, *סגשל8ך הלימוד בחינתתגדל

 בפועל הקרבטת עשיית מצות במקוםכי
 היה שביהמ*ק בזמן אמנם ללמוד.צריכין
 זעירא )הלמוד( * ף ל א ה ן זה היהקים
 כן וכמו וכנ*ל, במעשה אותם הקריבוכי

 תבנה ציון את ברצונך הטיבהנת8לל
 מזבחך על מיו סמ ירושליםחומות

 בבהי2ת רק היא ממש קרבבות ם, י רפ
 שפתינף. 8רים*תשלמה

)ז(

 : לאגיר טיני פהר טמפה אל ה'וידבר
 בנ*י אל דבר א(. כה,)ויקרא

 אאמר הפ41ץ אל תבואו כי אליהםחשמרת

 שש לה'. שבת השטיץ חשבתא לכם נותןאני

 כר8ך תזמור שגים ושש שדך, תזרעשנים
 ענין מה 8ירש*י תבואתה. אתהשפפת
 המצות כל והלא סימ הר זגצלשמיטה

 וכר. בסינינאמר
 היה דלכאורה הל1ון להבין צריךךהנה

 ענין מה ך, פ י ה ב להקמעחןלו
 עוקשוה ההש ה ז ד שמיטה, אצל פיניהר
 שמיטה שפרשת התורה כתבה למהלו

 להרחע תוכל אויי אם2ם סיני, בהרבשמרה
 תיקש נתעות היו מהן המצות כי !הבוטה

 טיצות היו דלא ומהן נתינתן, אחרומיד
 מצןת : כנען ארץ אל בהשם אחרירק

 נתן טדוע יקשה לא אמנם בארץ.התלויות
 אהר שגם אחר סיני בהר אותןהשי"ת
 השיאן הלא כי מיד, נוהגין אינןנתינתן
 אל ומוד תיכף אותם להביא רצוטהיה
 גרם המרגלים חטא ורק ישרזל, ארץארצם
 שנה, ארבעים עוד במדבר שיתעכבולהם

 א ק 1 ד היא גדולה היותר התימהחפלם
 חפח חמה מ שמיטה מצותעל
 שופן קץ על '"תיש ין" הקהלא

 וינ זלוופ, לבסט שמם יוע זמרק
 וקט" ושתק לא ישה , למאץ הימהמ1
פ מימעם ש  ג ן  א  ש   
 מטן "ן י נפעת בקטפ רק שלאריה

 נישי התורג בלימוד גםשעם
 וףג מטת וסי כשמ "פ רכחמןת
 בסש, מכ וע1נ ושםה וקמה טקחען
 6מ פנף, וע* זפל עשאמ ומת ~מע;
 טשטג דבסיני דשאפן המצהה הקב*הכתב
 אג8פזשרת הטשע דשגצוה גביחייוחש
 פשים צריכים כי ט2ימזה, 4פשרלוע2קיים
 "1 אה*נ ורק בוהפדה שנים שושלזמשוד



יששמואל*אחפ דטיאלה
פ ש "מ * שמיש   *מ י 
 כו אמת* ה כל קש כלחת" טצוהשמטה
 הדקחים אש" שכר רשי חזשומטם
 כ*כ נ8קחזא אין לשעמים אפשדששר

 מצות משום בסיני בשמרה זה אףההלכה
 ודףק. שמיטה ממצות לזה והראיהת-ת

)ה(

 לא אהשר בעיר אהיר הבית.וקם
 חומה לו אחשר וקרי -ההמה"

 - מטבעו האדם י הכענה ל(. כה,)ויקרא
 שמירה להבטיח משתדל - התאותע

 חזקה בחומה מקיפו בית, מקיםלקניניו.
 ומצר הזמן מפגעי רבחשו רעל עליוש"שיו
 בטחוט ששם מי אבל נכון, זה שלםושיב.
 ח*ו דעתו ומסיח שבנה בחומה ורקאך

 עליו השומרת היא שהיא השי*ת,מהשגתת
 עמל לשוא כזה אדם לו, שיום כפן כלהצל

 חושבים בעליו אשר כזה בית חומה,בהקמת
 מגינה, חומה לו שיש חומה*, לו*אשר
 רק 1 הומה א ל אשד בית באמתהמש
 ומבלי ליראיו ד* שסביב ומבין שיודעמי

 ושמירה בטחון אין השי*ת והשבתתעזדת
 הם ב*ה בו והבטחע ווםטצנהסיים

 עיטש .שמילים מה אדם ומצי,ים,שמגינים
 *בית הסג שביחו יודע הוימרית8וושמה
 לו אין ה' עזרת ובלי חימה* ח לאשד
 אשד ל*בית באמת שבה זה מגינה,א"מה

 וחבן. חופה*, ול

 )במדכר אדחפה" 58ה פליך*ףקחו
 4פבל פשפה פגלה אני לד נ(יפ,

 מביא החת*ס הנה )מדדש(. הוקהלאחרים
 שדבר מכיון בי הקדחש השל*הבשם

 דבר *אשר הע~, הטא נתכ8ר בזההקב*ה,
 שע*י האדם, כעין כביכול לעמף,לעשות
 חשמרתי )ע*ש(. כעסו ונתמעם 8גהדבור
 ודבר יעקוה המא אמר *ההוא בזהלפרש
 כאשור 1 הכונה כ(, כנ, )במדבר יקימבו*ולא
 ה* שטתן משנה איט ש ברכות ה'שמר
 % *דבר* לפעמים חים מאן,הוזר

 מכפר ובזה קללה, ישראל שלשונאיהם
 ולא *אמר* ההוא 1 ישהאל שלעתטתם
 *ודבר* לפעמים שלם יעשה, בודאי זיעשה

 הקב*ה שדבר כיון יקימבה*, *ולא זהוע*י

 מה הנה הץ*ק. לקיים צריך חיטעיב
 ע*י נגרם העגל עוון 89ר יכולהשהפרה
 עהנם, נתכפר כבר ובזה הקב*ה"שדבר*
 מגלה אני *לך לסהשה סוד היה זהדבר

 חוקךש נשאר ולישדאלטעמה*

9ש
 פלק ינחני ארם כע ויאמר כהשלוריוטא

 אהאט צורים מראהש כי הטףמלך
 "פפון לבדד עם הן אעערעומנפעות
 ז(. כז, )במדבר יתדהשפ לאופנץים
 אני אראנו, צהרים מר4הש כי81ירש*י,
 ואני שרשיהם ובחורלת בראהשיתםמסתכל
 בצורים החקים מיוסדים אותםרהשה
 ורשיי חשפשתזי אבות יזץ על ה"ווגבעות
 ש א ר ם אבות 11צל איפה אאחר למהלדקיץ4

 הלא וטגבעהב רק אמוות חשצל ם, י ד 1צ

 נבעות ומהשש אראע צורים מהשש שהףי
 ומגבוטא אהאט מצורים 0תם שאשורט,
 פרשת בי*ם השצבא 9ש4י תלע4*דאשורנה
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 חטמעו יעקב בני חטמעו הקבצו עה*פויחי
 שהקב*ה שהגם שכ' אביכם ישראלאל
 השם גם נשאר מ*מ ישראל ליעקבקרא
 אברהם האבות של שר*ת לפיהעקב,
 ואח*ג מאברהם, הא' ישראל, יעקביצחק
 עוהוא בישר ל, א הרי ל' הרי יודיןג'

 ישר-אל ; ישראל והייט היום* כל אל"חסד
 שיהיו קיים יעקב גם דצ*ל מיושבוא*כ
 רש"י והנה חט*י. ודפח*ח יודין,שלשה
 זועמה ולכה יעקב לי ארה הפסוק עלבתב

 שמא לקללם א*ל שמותיהם בשני"ןהחהה
 באמת טעה אמנם מובהק, אינו מהםאחד
 ומר"ת פובהקים, שפות הם השפותשני
 חפץ שהקב"ה נראה האבות שמותשל

 וזה וכנ*ל החסד במדת בניו עםלהתנאג
 וךיט אראט*, צורים מרזצש *כישהעידו

 ואסנ שטת של תיבות ראשימ
 להם, רמז חחקים, זמוסדים אותם רואהאגי

 אבות ע*י האקים מיוסדים ,טהםשמלבד
 של בר*ת מרומז עוד זה מלבדואמהות
 על מורה שהוא ב*ה אל השםאבותיהם

חסד.

)י8(

 אסתרמגילת
 לכל בהטתה  עהטה למלכו שלחט.בשנת

 ופרי פרם חיל ועבריושריו
 לפניו" המדינות חטריח5רתמיפ,

 הפדינות "חטרי מובן בבלתי נהאהלכ(טרה
 לכל משתה עשה בשמד כבר הלחל5נע*
 השרים כי ידע לא ומי ועבדיו,שדיו

 לומר יש אולי שלם 1 לעבדיםקודמים

 להחליף המיכים מדרך אשר ידעט הלאכי
 המדינה, צרכי על הממונים פקידיהםאת
 פב(ן בברטנורא יומא במשנה איתאוכן

 עשד שנים כל מתאלפין והיו וכו'פלהדרין
 שנה, כל מחליפן המלךשהמלך כפקידיחדש
 בשבתו הזה המלך כי לומר רחוק איןוא*כ
 כל העביר לרדות, ויחל ממלכתו, כסאעל

 והושיב מלכותו קום לפני ששכהטוהשרים
 בכ'ז ואולם ; וחכמיו יועציו אחריםשרים
 להיות נשארו המה לפניו שהיו השריםגם

 דבר מהם היה לא אך המדינה,נכבדי
 וזה המדינה, ובהנהגת המכהטלהבתהלוכות

 י ר ש ל וגם ועבדיו שריו לכל משתהעשה
 שהעביר לשרים 1 י נ פ ל ת 1 נ י ד מה

 והבן.אותם,

5ב(

 מלכות רבר הבא מיב המלך על"אם
 ולא ומדי פרפ ברתי ויכתבמלפניו

 המלך לפני חטתי תבא לא אשריעבור
 לרעותה המלך יתן ומלכותהאחשורחט
 ואמנם נהרגה, חטתי הנה ממנה.הטובה
 המלך כי המקרא ננל מפדש מציטש
 "דבר וזה מקום הראה ורשע להרגה,צוה

 שצוה נקמה של מלבות גזירתמלכות,
 הזה הרע וחן כי ראה גם וראהלהורגה*.

 היה הנה כאן, גם וערום ברשעו ערוםהיה
 כי דעתו, הפלך לפני להציע לנפשוירא
 תבוא מצליו אליו "טמע הלא יאבה לאאולי
 אמר לכן מות, פלאכי פלך בחמתהרעה
 "ט ומואיוט אנפין לתרין דכהצתמעמילתא
 תבש *שלא אך יעי לא הוא כילעבין,
 לה יותן לא כי ותשה יהיה זה המלך*לפני
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 יתן ותחת" המלך, לפני לבוא רשיוןשוב
 ואולם ממנה, הטובה לרעותה מלכותההמלך
 " ת מלכו דבר "יצא וטטרנטה
 מ נבע ומה שתהת, י ג מישעומ

 היא המ אם כי יטוף, *~אשאן
 הלא ? יעבור ולא זה מה להרגה אךעצה
 עתה אבל תומת. מות סה2פטה יחרץאם
 שינתן הזה החק שה2ר אמר כי היטבנבין
 לבוא, שמיאנה מפני מדה, כנגד מדהלה

 יתחלף לא החוק זה עוד, תבוא לאממילא
 והחלטה יעבור שלא דת ותנתן יעבור,היא

 והבן. המלך, ביד זהלהרגה

רס
 הח"ס הנה וכון אוסר הוא מההכם

 משה, אל *הקרא פסוק עלפירש

 הוא בשבילכם כבח2ין דברי להםאמר
 והבינו ידעו שהאבות מצינו כי עסי*,נדבר
 צורך היה מה וא*כ הקרבעת וסודענין
 שבשביל אלא הזבח, תורת לו השי*תשיגיד
 הגיעו לא אשר זה, נחוץ היההעם

 כבושין דברי להם אמר חה כחשע,למדרגה
 י נ א אשר עמי', נדבר הוא"בשבילכם
 ציווי בלעדי גם חשת להשיג יכולוהיתי
 מבין הוא אשר החכם והנה ב*ה.הוים
 ה' ה 1 צ מדוע ח2השל מתפלא ומצוהתורה

 הנבונה החקירה הלא ? ומשפטיםחוקים
 ווףז התוה"ק, אמיתת להשגת להביאתוכל
 הפסח אחר מפטירין אין י התעיבהבאה

 ח, ס פ ה ר ח א ל ו כ א ל ויינואפיקומן,

 לא המצוות סעמי אחר ולחקורלהרהר
 הישר בנתיב ידרוך אם יודע מי כייונבן,
 חדיקים ובאודח צדק במעגלי המלךינדרך

 אה2וריו יטו ולא אל בית העולהבמסילה

 *אין י וזה והמצוה, התורה אדחותמני
 אפיקוסן*. הפסח אחרמפטירין

 א"ע לראות ארם חייס תיר רור.בכל
 נלענ*ד ממצרים". יצא הואכאלו

 פירש ז*ל ייט*ל בעל הגה*ק מליצהע*ד
 ב(, )פסחים טוב* בכי אדם יכנס"לעולם

 א*ע האדם יחשב ומצוות תורהבעניני
 המא הכניסה, אצל רק עדיק שהואלעולם
 היוצוו הדור והנה מאומה.  קף2ה רלאפעל

 חומר מעבודת מסובלים היה הלאממצרים,
 ועידן זמן עדיק להם היה ולאולבנים
 ומצוה, בתורה ומדות במעלותלהשתלם

 אמר ואולם להתגאות, במה להם היהולא
 בדור גם ודור" דור "בכל הגדה,הבעל
 "חייב ח2למים צדיקים דור יבורך,ישרים
 להיות האדם על החוב א*ע* לראותאדם
 רוח ח2פל דכא ואתעניו

 4כא~
 יצא הוא

 ה' עבודת בההלת הוא כאלוממצרים"
 ובמצוות.בתורה

)סו(

 ערוך בשולחן שכתוב מה ע*פהמנהג
 דכששמרים הגה( ז, תעג, טי')א*ח

 הכוס, מן באצבע קצת מטיפין צפרדע,דם
 תזכור "למען אמרה התורה הרמז, ליתראה
 חייך* ימי כל ממצרים צאתך יוםאת

 הטובה את רגע אשילו לשכוח לנוואסור
 והוציא יתברך, ה' אתמ שעשההגדולה
 חז*ל אמרו הנה לחרוחם מעבדותאותנו

 אצבעתא כי אנן אשי רב אמר י ג(מררובין
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 חה וח1ס'( ברש*י )חר"ש 4רסשבבידא
 חסדו הפליא הוא הטוב ה' מרמזים,שפצחט
 הובתנו ידי יוצאים לא אצחם שנלעמם,

 באצבע שמראים וזה מהר שוכהים אצוכי
 לשיכהה התוס'( )כג" בביזרי אצבעתאכי

חי*ק.

)5ק

 ראה אם צבאות ד' ותא8ר עדרותדר
 %א חכרתני אטתך בעניתהאה

 אנשים זרע לאפתך תתתתופ5ח
 לא ומורה חייו ימי כל לדןחעעתט
9 שישלה ח  יח(. א, המואל-א 

 לא אנש ומרות יתתן תרגם ומורההירש*י,
 שלא הכונה, לפרש אפשר עלוהי.תהפ
 לא א%י אז כי מאנשים מורדף ח*וידשש
- * רדיפותא בסיבת אדן את לעבודיוכל  

 בכמה בעינים רח*ל רואים אם)כששד
 דכתיב במאי ל8רש אפשר ובזהצדיקיש.
 דרכיו לכל דוד ויהי 1 יד( 5ח,)ושמהשל-א
 י נ0 )שבת חז*ל ודרעפ עמו. וד'מהיכיל
 בשמר איך להתבתן ראף כמותו,שהלכה
 דאיתא מה עפ*י ונראה כמותו. שהלכהבזה

 הפלך ויאמר י יב:( )דף מגילהבגמדא
 העתים, יודעי רבנן חכמים משילהכפים,
 אמר חדשים %קבת 2פים לעברשטזעין
 ליה נימא נעביד היכא אמן'ו לי ויעחלהה
 לה ובעי חמריה לה פסיק למחרק8לא
 בפלכותא. סהלדמח קא שבקה ליה מ8אמינן
 וגליט המקדש בית שחרב מיום ליהא8רו

 טזעין אם ואין ממם עצה ניטלהמארצם
 וממשב עמון לגבי דל נ8שמ דימלדין

 על דיתיב בוומרא בדוכומיהןדיתבי

 ששצן דכתיב ליה אמרו וסעמאדורההש
 על שמריו אל הוא חיוקט מנעוריומהשב
 פירש*י נמר. לא וריחו בו טעמו ימדכן

 דודאי לו אמרו ויפה ליה אמרו61עמא
 שקט שהאדם שמתוך הואכן

 הרי חמף עלי1 מי1שבתדעת1
 מיחשבה דיה צריך מהיפם לאורדלהוציא
 1 מה6 )עירובק חז*ל אמרו יותרומפורש

 דאוסתני4. כיופש צלותיא בוף"ולנעזא
 וסמה רדיפות כמה לו היה העקז דודוהנה

 רבו מה "דן בעצמו אמר וכמוהרפתקאות
 לא הטבע ובדרך עיי* קמים רביםצרי
 אליבא שמעתתא לאסוקי יכולהיה

 כ*כ התרהשם הע*ה דוד אמנםדהילכחשג
 נפשו שבעה אושד שהרעות ונפשהברוחו
 מלשממן ממלאכח1 להפריעו עליו פעלולא

 לטובהו הבל שהנה היטב ידע כיהקודש,
 עמו* גהר' חה השי*ת, רחמנות בהםוראה
 בבל עמה ב*ה, הוי' שם עחרן, יודע12היה
 וש8יר רוח מהיקיס היה זה ממילאצרותיו,

 חז*ק. במותף,ש,הלכה

5ק

 4הפ8ום משרים אני פעד אקח.כי
 אנ5י הה%8וה וכל אדץנמוגים
 ג(. עה, )תהלים טלה" עמהיהתכנתי
 י יזס )ישעיה הנביא אמר הגהנראש
 "ןפוט עימץ למראה ולא דן ביראתקוזוריחו
 יפאי ובונה ונראה יוכיח* אזם למשמעהלא
 מתתים *הת א( 5נבות ז*ל שאמרומה

 על רע לא יסוב וזהבדיו*

 סושש סוף משא ייל*
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 אדם*, כל על אם כיהדיינים

 עד חברך את תדין עאל ז*ל שאמדוכעין
 בדין" מתונים *הוו וזה למקומו*שתגיע

 על משפט להרוץ ותרצו דיןכשתערכו
 להרזעיע, מלים לההניא תמהרו אלאיש,

 ה' ביראת "והריחו חה ! כטזונים ד%ד אםכי

 זטט לסהטמע היא ישפוט עיניו למראההמא
 כי עינע, למראה ישפוט לא הוא כייוכיח*
 .כי וזה משפפ. בחריצת מתת יהיהאם
 * מועד אקח אם מתד,ש4
 טת 1 בחע אם כי ה י מ*ןט

 קצ~
 נהטרים. ומבפוט אז אקתןט, *כה~רים*אצי

 ידשביה וכל ארץ *טצגים הלאהוממשיך
 עמודי הנה סלה* עמודיה תכנתיאנבי
 וגמ*ח" עבודה *תורה והמה ד', יסדהעולם
 משכלו האדם אם אילם מתבסס, עולםהח
 לארץ לעולם בסיס לןשות ירצההוא

 וזה יושביה וכל חרץ נפוגים שוידשבקן,
 "אנכי* אם יושביה" %ל ארץשצטגים

 והבן. סלוג עפודיהתכנתי

)יה(

 )אבות אדם פכל הלהטד חפםאיזהו
 מצוה הבונה, אפשר א(.פ"ד,

 שבעולם פניה שום בלי להעשותצריבה
 אמנם בהצנע. שיעשנה טיב יותרהאה
 יותר עתה בשנים, %מוד צריכיםתורה
 ירחןו שים ומה יחיזי, תורה מה*מדטוב
 בהכתוב זצ*ל משה ישמח הקדחצ הנשןשל

 נמשלה המצוה כי אור* ותודה 8צחה נר*בי
 אמנם בצנער" לעשותה טוב כי יחיז-,לנר

 השה. ע41שא

 אמר פ*א( )תענית וכמאחכושל אור,תווק
 הלא שפמר לאש ד*ת נמו%ו למהרבב*ח
 יחידי דולק אינו אהש מה כאש, דבריכה
 פירש*י ביחיזץ, מתק%מין אינם ד-תאף
 ג*כ אפשר וזה ודפח*ח שיחדהט חברבלא
 אדמ מכל הלומד אוושנהממ
 זעשק יט דכ קי, *ך 9טמ
 למך ו%א פפק רב ש*ףמש ישזש

 , ישד למן חח%א ימו מ ל מא%ג

ק%ש ק  *מ"א שים וטשת וט. 
 עמ ישך חחר שט מכל אמם כומח

 ע% מרמי לפאי יבהומש%ל

 צריך תה מכולם, יותר ומתלמידימחברי
 תלמידו, עם לומד הוא שכחמטר לידעהאדם
ק חמד מכ המ ושמת ליש ע  

 מיזיטו-. ח;%שדתלמידו

ח
 כשצך האשמם רים רחשחשמח

 הפדט באר אדג נףעיציך
 חק ממךת הממ %ל זש" בבישת
 מפח% קימ, טד שבר פשמו%ט
ו * *'ם ש חרי "   

 שפש הי קשח קי "%ש יומעטת
 תד היף אשחם ק% כלה ה% חחק%

 את *מ יש מה שה4 ה4)ברכות
 חשמ שוושמ הלה ששה ה*נשח
 1"יא לבו זצפחת וביום חתונחו ביווםוכר

 לב,  וופיוו יום החוטנה 1"ום קו-אבלא*ה

 ושמןה האם ועטזן ידע לא הלא כיופיו"ט
 קתששצר כמןתן וזהקה וביתוו אל ועטששמטר

  וצעדשיה כל בנקףזו הכקה*ה איזהוזף"זע
 לח; וטזה, לויטלימ יהיה והאם בעלד,,רזטן



שמואלאשאמח דבריאלהדנד
 לבל לבו לאמץ להזקו החתן, את לשמח"ש
 אצל אמנם מחר, יום מדאגת פניויפלו
 עצם היתה אשתו אשר הרזמ2ון,אדם

 כי ובחשר בברור ידע הוא וגףמעצמיו
 בהיות מלחמה אתו תקמ2ה המא עמותשלים
 וכר תשמח שמח חה והב4 כמדתו,תכתתה
 במנוחה ובוולוה, בשלום וכף יצירךכשמחך
 תנחומא מדרש עפ*י א*י. השקט.ח2לות
 ולשמרה לעבדה : והקבלה בהכתבדיבחנ
 ולשדד לפתח בג"ע מלאכה יש תאמרשמא

 מאליהן, נצמהים האילמת כל והלאשמה,
 להשקות בג*ע מהששכה יש תאמר שמאאו
 הגן, את להשקות מעדן יוצא נהר והלאה%

 תורה בדברי לעסוק ולשמרה לעבדהאלא
 דדך את לשמור שבשמר מצותיהולשמור
 למחהקים היא חיים עץ כד*א ההיים,עץ
 שמח וזה בילקוט( הובא רבה )ברזנשיתבה

 היהצ וכה בג*ע יצירך כשמחך וכףתשכמ
 עלו הכלה והיזג בד*ת, לעסוק החתןשיוכל

 חהבן. בזה,תסייעמ



 התשובותמפתת

עמ1מא

 יים ח *אורח
 עכףם ביד שמורותחיסיןא.

 בוה נה כיד שנתמ שמורחתחיטין
 משומר ב8קום חניאן והטי כדץחתום
 שמורה מצות מהן לאשות פוהרהאם

 להתענות מי על ששל 8פ% פ*תנ
 להמש הכשת למח שבוישוסמם
 פסול תורה ספר נמצא שדאכוואחר
 להתעמת מי על הקרקע:על

 המדרש בית חלוקת בעניןנ
 שמונה כערך שד~זפללו בחוהשחי
 רו1ש האברה במ ודוב בקלהזשנים

 דחזלווהן דיןלהסדד,

 צהיבת מזון תלושיפדייתד.
 המלחמה בשעת לפדות היתר ישהאם
 בשבת גוי חנ1ני שנל המזוןתלוווי

 דעכו*ם שבותי בעניןבירוריםה.
בשבת
 סעי18ם שמונהובו

 מברזל יד ושל ריחייםהכ2ורת1.
לפפח
 למסח חיטין בהם לטחון מותרהאם
 הכשדתםהיפן

 וביטלו הפסח עליו 12עבר חמץז4
 ושותפות הצצעמרד, דבר בידורובו

 איסוד ביסול חי1 גוי, עםישראל
לכתחילה

 סדורן ואופן המצות חמייתבעניןח.

 ב8ךם שטבע דנןדיןט.

 רשו ס' או*ח שףק 8הר*ם בפשףבלי

שןא

סת ל8סח חרס כליהכשרתי.
 בזה השיטות %בירור

פב טלשי עם כליהכשריא.
 סשן או"ח השקג טחציה שיסתבירור
 כז ס"קתנש
סד דההשילבפוגיאיב.

 הנ*ל בסומא הריחף שיטת"שוב

סו לאו*ח נס8היםינ
פז תעשה לא דוהה עשהבעניןיד.

 ביצה מסכת התוי קושיתחשיב
 עואת ד"ה חדף

 דעהיורה
סט אלב אבקת דיןשג

 העשה החדו5" "קקף14 איסדרבירור
 בתערובת ביצדע וואמון שנתיבשמחלב
 קקאוקצת

 עד בקרקעיתו אלב שנשפך תפר דינינ
 עם בסל ששמתע חלבי מאשהנ

8 פתםמאפה
 ש% כאיסור דיע הלב אםבירוד
 כחושאו

 8ב איפור עליה שש1צישמ מרדהדיוד.

 פד איטורים ביטיל בעניןבירחריםה.

8ז מקוה הכשרתבענין1.
 ימנט צינורות ודי1 ארסזי מקוהבורור

 חשכיור עיטם מעין עלבירוריםז.
שבמקדש

צה 5וש" נשע מעימ %ת".מ
 סעק1ם 1ונו



אק
8ח מלמדיםשכרט.

 הפלמוש שכר לשלם מיעל
 ק 2ר%י ומעשר רבעי נטע פדיוןכירורק

 רצ*ד סימן יו*ד ערלה כהלכותבירור
קה רבעי נטע פדייתבעניןיא.

 יו~מי
 בביתו בעלעכשאיל רבעי וטים רבעי נטע לפדות

קי חלה כענץ בירוריםי2.  סישימ יובו
 לטקד נס8חיםינ

 סישש 1ובו
 וממכר פקח  ע*יריביתיד.

 את להעלות פוהרהאם

ע18דסימן
קלד עסנות תקמתבעניןד.

 אכ"ד יידר שלום ר, להגשוןערוך
 נירעדששזאדו%:*י

קמה הנ*ל על הבשןתשובותה.
 קטח הנ*ל להמצן המחברתשעבות1.
 קנא הנ*ל על הגשצן של שניהתשובהז.
קם אישמ בעניגיבידוריםח.

 סישש דובו
 משפסחושן

ק0א המקמכון על מלחת בעניןשנ
 לשרות הפשכון את שטבר מלוהדין

 *מש
 "שת שמיתנ5ונ4
 השותפים שםעתנ5תנ

 סעי8ש דומ
 פיורשים חיכגבהתר.
 שותשתעניניה.
 לששמשפח1.

קטז
י5"יי רבית משום בזה אע השם בהקסהנשמכרין

 העזראבן
 קיט בטעות איא שנשא לאישהיתר
קכח הנ*לעל זצ*ל בלי משרר רבי הגאוןתשר
קלב זו להמשובה הנשתברהערהן

 לפנים ד-ה כר דף ב,8 תחףביאור
 הדיןטהשורת
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רכט

בעז"ה

מבוא

 לאור, המוציאאמר

 - שמהשל* דברי "אלה ספר - הי*ד וצ*ל הבאת אאמו"ר של לספרו לחבר ראיתירזשה
 הגדזל האדם צוהשת "בני-יהודה*, הנקרא קונטרס קדישא, סבא האיצוואת

 הכבודה משפחתנו נסתעפה ז*ל שממנו הונגריא, בארץ משפחתם ריש עבות, עץבענקים,
 בקהילות מדין על יחטבי מפורסמים, גאתים רבנים, מהם חלציו. יוצומ ע*י זו,בארץ
 שעלתה עד לראש, למעלה רבו ונכבדות. קדושות עדות ופרנסי מנהיגי ומהםגדולות,
 נספו אתם ויחד אחטביץ, בגזירת זו, ארץ יהדות רוב את והכרית המציק, חמתבעוה*ר

 שמוחל*( דברי ואלה לספר בהקדמתי ע*י שתהשר )כמו הי*ד. מהטפחתנו בני רובגם
 הריסות, לקומם מתאמצים תבל, ע*פ מפוזרים בודדים, ספיחים מהרבה, מעטונשארנו
 העבר, של הזהב בשרשרת שימשיך חדש, דור להקים הנחרבות. הצור בעזרתולבעת
 הדורות עם וה דורנו את ולקשר שבידו, הקדושה במסורת השהשה, הועם ע*פ לגשרבמאמץ

 מתפרסמת שצוואתו הזה, הגאת זקננו לנס, עומד שבראשם דורות שעברו,המפהשרים
כהיום.

 הרב זקני כ*ק ה*ה נוטדו, ע"י תרפ*ב, בשנת כבר לדפוס הוכנה זו קדחחהצוואה
 דק*ק אב*ד רוזנבוים, סג*ל ליכהע חיים מחזס המכונה משה מהור*ר, המעןהגדול
 לפועל. הצדיק מחשבת יצא לא עועת מסיבות אך רב*, ולתם ספר בעל -קליימורזיין

 משפחתנו גאוני ומוואר זאל, ממע לפליטה שנשארו יד כתבי תכריך עם לידי בא הידכתב
 נתגלגלה אמרתי, לטובה. חיים עלי הצור יגזור אם לאור, להוציאם שבדעתי חטו"ת()ח"ת
 לקובעו זרעו, זרע בו ייכש"ר צדיק, אותו עליו שנצטער דבר זו. מצוה אקחם לידי,הזכות
 התודה שוחרי ולתועלת הש"י, השואה נצ~י כהטפחתנו, בני לתדעלת ולפרסמובדפוס

 ולתורתו. ה' לדבר החרדיםוהיראה,
 בפרוטרוט לתאר לנחוץ, בזמנו מצא לא לדפוס, הכת*י את שהכין דל, הגאון זקניהנה,

 בבלי תלמחהא, דכולי *מארי בקצרה והסתפק ז*ל, זקינו גד~ת פרשתאת
 האריך לא וגם *בני-יהודה*. הספר בשער שתו שתאר בתארים הסתפק ונעוירחחלמי*,
 *בני-יהודה* בספר בעצמו המחבר ע"י נמסר גדול קוחלק היא, לכך הסיבה חייו.בתולדות

 הזמן ומרחק היות בזה, צורך הרגיש לא ז"ל זקני שבזמן מפני צן הקורחנ שיראהכפי
 מהשך וגם אישיה, אותו שהכידו ת*ח, של דזד עוד וחי סבז, ובין ביט גדל עוד היהלא

 חלציו, יתפר בין חיה דמותו היתה וכן המדינה. ע*פ פזורים שהיו הגדיליםספריו



פבוחרל

 לדורט בקצור דמותו להשלים ז*ל המחבר נין אני, ברצתי וואג8ש הגד%המש5חתט
 ובין שעברו הדורחז בין עמוק חריש להם חרשה אושביץ שגזירת ה8ליטצגששוית

 עליו. פרטים ולהוסיף ולמסור וה,דורט
 יהודה מהור4ר הצדיק הס1ן לאכע תק*ס בשנת ב8רשבורג ט% דל מאנרהגאון

 השריר, הגאו של  המובהקים מתלמידיו המיוהד אחד שהיה רהטטרם, 1לוי*טש
 בשרשבורנ 14הלו ותקע שלדתו שיץ ואת רבו ישיבת את עזב זצ*ל, בנעט מרחכיר*
 ש5לג המפורסם, "הצדיק כתוב, ח'( דו היוצר* בית עאבני בספר )שנמסרה מצבתועל

 ב5רוטרוט הקורא שימצא יחוסו, תאור שם חרוט )ונע קודש4 וספרי בש*ס בקיבתורה,
 ירצה עלא גדול, נדד נדר החופה *שקודם עליו מסו8ר תן .בני-יועדה*(. ספרבויך
 הכניו 4ח1חן חשת עצמו את חשרנס . . . כפיו מיגיע אם כי חייו, ימי כל מתודתולהנות
 גאונים מחטהקים, לבנים חכה ס*ב(. ד' בית-היוצר* )"אבני זקנתו* ימי עדבמסחרו
 ליב אריה משה המחבר, חשם, 1צ*ל. הח*ס למרן ומובהקים חביבים תלמידיםגדהים,
 ז*ל. אברהם מהור*ר ותצדיק הנגיד הבשון חשחיו *בני-יהודה*, קונטרס מחבר ז*ל,הלוי

 אבל הנ*ל, בק*ק רבא דינא והיה העבודה, ועל התורה על בפרשבורג ישב ששהכהמישים
 שתי 8רנסה *כי כותב בעצמו שהוא כמו פערל, מ' ל1שתו הודות שרס, לקבל ע*םשלא

 ולעכתןן4, לתודה ההביבים בני תשזם אני זכיתי ידה ועל וקנין מפחר ימיה ברובועשתה
 שבת מדי דרש בה זו, שבקהיוא המפורסמת תורה* "מהזיקי חברת של רבה היהכן

 התורוג בעולם המ8ורסמים ס5ריו את תעציא חבר וה זש במשך ומועד. חג ובימיבשבתו
 הלא ס5ריו, עשו הע שעד, ס' הירהשלמי על דירחשלים* *מתא ס' הגדי חבורובראשם
 אריה4 ובית אמת *שערי ס' ס*ת, עה*ל המלתום* *משפיל וס' דיוגא4 *4פיה ספר זהם

 מגילה, עה*ל 14ריה4 וחמדת אמת ושערי ס' ת8ילין, עהל אריה* *תפארת ס' מזוזה,עה*ל
 חלקם שדובם התורונ על ה'* עשמרחז ופ' שהיטה, עה*ל משה* ותאר קודש "שןךיס'

 דברים*, משיב *שו*ת בנו של בספרו רבוונ, תשתטת ממט תדפסו תורונ %ומדיבחנם
 מכתבים, בחליפות  עמד שאתם זמט, גאוני של שו*ת ספרי בבל כמעט שמו התברוכן

 ס*א, ס' )הירד הח*ס מרן נששה נימי בכל קשור היה שבו המובהק, רבו בשרעןובר4ושם
 טטף אישג פושן הרבה אחריו והשאיר שיק. פהר*ם אסששד, מהר*י בשו*תעך*1(
 ובני- ספר בועך הקורא שיראה )כשי תע שנמצאים זוהר*, "תקוני על גדולל5ירחש
 מרן תלמידי כבל חיה* ימי כל בצנעה בה שעפק האמת, בחכמת % רב ידיו-תההה*,
 בטהששמתו זיל, הגדול רבו לשיטת טשמן היה שבהם, המובהקים אתד היה שהוא ז*ל,הח*ס

 דף בבל כמעם הפפר, בתוך הקורא שיהאה כפי והמתבוללים, המהמזדשים נגדהקטות
 את מזהיר הוש וכיצד שבצם2ה הרשמים הבתב%לים בגד מתריע הגח הרמ1ת באיזוודף,
 לא % דדכו ז*ל. הגדדל רבו בדדך ללכת מהם, הראוק בתבלית לתתרהק חלציויחמו
 לק18צו... ובקשי עלי קנאום קחצ פעמים כמה *בי כרתב בעצגצ שפצא בםי סלולוגהיתה
 טשש ח2ך חלציו ויהטוי בניו את ד'(, ס' )*בניייהשדה* השקר* תאבד האפתובבר
 לישש, סג*ל גרשת הג*ם ובתוכם בתודונ גד%ים הלציו יושמשי לרשית חצה זו,לשיטה
 אב*ד לימתש, סב4ל שמהשל תצ*מ דברימ*, משיב *שו*ת ס5ר בעל טא%ישנ דק*קאב*ד
 טשיבה 88ר העלישטשטב דק*ק אב*ד נייחשטץ, "שעיהו 1ג*8- חשזט "צרגיןדק*ק
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רלאפבוא

 קליינוורזיין דק*ק אב*ד רחנבוים, סג*ל ליסהע חחם מעזעס המכונה פשה,מהור*ר הגדי הרב אני אבי אדוני ציאת את ובני-יהודה*, לקונטרס לחבר לנכון ראיתיכן
 חערק האיכות, ורבת הכמות מעוטת עדרן, ובני תלמיויו ע*י בזמע הוו8צהשהודפסה

 משפחתנו. בידי לפליטה ממנה נשארו אחדיםטפסים
 ה', דרך להנחותיע ובי*ח בנו ותעיד ורעע, ובפי בפיע שומה %, קדושה צתאהתהי

 ולהוסיף היומין, עתיקת הזהב שרשרת אעצ להבהעיך שנ"נה כדי והיראוג התורהדרך
 במבי*א. צדקע גהשל בהשת עד בה. וקעירות חבוקות חדשות, טבעת ה' בעזרתעליה

 הב18ן מו*ר 4יא ט פנהסהק' תשכ*א תמווגענף
 ליטש שמשקאשממל
 הי*ד זצ*ל רוזנבויםסג*ל



 ווים, מים מבאר נחליםמוסרים
 1 שמים ביראת טהור זהבמשובצים

 יהודהבני
 וקדחשתו, תומתו בצדקתו לתהילה מדע בענקים, גדול אדםצחשיצ
 : התורה שר בדורו המפורסם ונשגב, צדיק הגדול הגאון הרבאחחמ*ו

 ליב אריה משהמר*ה
 זצוקלה"ה ראזענבוים סג*לליטש

 יע*א 5רעשבורג דק*ק ומיהדיק

 לפ*ק להורות*ם כתבתי ששר והמצוה התורהבשנת
תרפ"ב*

 יצאו( דקליופדד"ו אובק"ק ווניל הסלן חא*ו כ.ק ע" התע א י)ש



 ר ב ד ח תפ

 יוצשוים ומהורים קדושים דברים לראות יג"1, ברינה שסידים השמשו "שריםירח1ה
 בספריו בעולם מוניטין לו יצאו כבד אשד וטהור, קדחש מפי וטהרהבקדושה

 עוד שאאנה ז*ל, אאתמ*ו המתבד זע1ת לי שויעמיד נפשי קיותה לר קויתיהנהמדים.
 הוראית יקרים, פנינים מלחות היקרות תשובחזיו לאוד חי1ציא חוצה מעיטתיולהפיץ
 הקדחשה בחורתו לעסוק ויזכני דבך, שהשליו הוייב אהשד לבפ8שז, למעשה הלכהבקדושה

 השפי מפיך ההודה דברי יםושי לא ז נבישפ בפי אמה ד' דבר בי ויתק1ם חשיבה זקנהעד
 עולם. ועד מעתה ד' אמר זרעך זדע ומפיזרעך

 התורה דברי בשמת, חשת נבהשך הבטחת אש2 אקים ים אךה עעה, שד חמתזכות
 מתוקים. כדבש נהזיקום לנצת מוצקים, כראי בני יתק1מו לעד ותוקיסןמצות
 דתותיט, יזזיו דבוריך פניני כחותינה בכל ונשמע נעשה אבחץיט, 5צו מלכינובהגלותך

 חשפלותם, בפהזותם שיביהם בארץ בהיותם, חשת גם ואף בגלותם, קיעע ושקבלוהצה
 תכמשה, שעבדה כ"שנה %א חדשה, כדיוגטמא ת1ומכפה סלסלוה מורע411 לנו צוהתורה

 מץבו קדובצג "שועתך דרוט חוקיך טובה, נשיט לא תשנחט חומש עד רדשטפשמוט
 שים כמים ומצילט, פודט גבן חביבותך אביט, מלכיט עזבהט לא תעיט כצש5רשענו
 התהץה דור לאלף שפה, בעפקי שמר מבשרת הצרוש4 אמדתך חתך נבואת עיפה,לנפש
 הדעיע, אם שומריא שהביה ימיט, בכל נשבה באהבהא חעזבחפ, א% לש%ם לעדתחים
 בוונן צשהבשינו, וכל זדעיט זרע לגבולוג תשיבט ושרה מגאא תעייט, חוימות נעזבהלש

 אכיהר. בקדוב במזשרה שלימה גשילה יבאלנו, בזכוהההתורה
 יע*א קליטירדין לפק*ק תרפ*ב המבה יבעה*ה

 ח1ם משזעס המכתהמ1טה
 1ת*דנ רשעענבוים סב*ל ליטהע נרשון מרה הבשןםאשמ*ו

 יע*ש הנ*לששדקךק



 ה מ ד קה

 המלמדת ךהורה, אימון ישרה, נקיה דגולה, אמונה הברודה, ראהבה הנליה,יחמ
 צשחמשים, לצשחבאי למורשה, היו בקדושה, צוואות מובעיה, לבנים אמורה, מאבותירשחג

 באיבנהעזרות
 לצור אחריו לבניו צו, בתתו 141ון, מאומה חיה, בניו ההששון, שפתה היהאחד

 וקניו אנשיו, יסתבלו הורם, ולמעשי בורם, למקבת נעריו, יביטומחצב
 יתחברו, וישע, פשע, יזניחו, יניחו, ופערלותיהם. מעשיהם, יצהירו, יזהירו,"שישיה
 מאובה, יתרוממו, יתקוממו, ובתורה לשרים, יתלכדו, יתאחדו, ולששד, לי"ןר,יתגברה

 ונבל. קדל, קזזבו, ותמימים, לוולמים, יחשהשרו, לישרה, ומסרזגלטובה,

 הגונו מותו, לפני אותו, ובברכו אוהלים, ליחשב חיילים, לגבר דעוע הבה למאוגפרי
 אם לעומו, "שח~צו אמו, בני הסדורה, בברכתו אמורזג צוחשו דבריו, בתוךמצסריו,

 טללי חחנג יריקו השמים, ש וקדושה, בטהרה המודשוג בתורה נהיה, גביריהקג
 קשווינ בושלימות בהירה, ברכה ז דששרץ בכהומני פרץ ויפרוץ וערוכה, שמורהברכיש

 מריקים. ברכה צדיקים,מעשי
 חציב צתאתו, בברכת ברכם כברכתו, אשר א"ש בניו, למטתו קרא עיניו, מזוקןכבדך

 במרשת אחריהם, ולבניהם להם ותהתתים, לעליתים מאירים ציונים,להם
 ואורים, הכהן בעמוד : דלותם בור ובעומק גדזלתם, ברום בעמדם לצאצשיהם,נבהשה
 גברת בגדהמש שיביהם בארז ובהיותם עליהם, מלך במלוך יסורים, דכשתובסבלם
 למעלה 8ם כבודם היא תודתם ומע8דם, מצבם בכל ארחות הרלכי ובשפלותמטלכות,
 אם יתקלקלה אצרחותם כל אסתכלו למטה חום ועהלים, מתחוקים עבריםמסתכלים,
 ויפהי יכרעו תשחעצם, לארץ חשם ומשגבם, עוזם צורם לבםלשמים

 סים ממדריגתם,
 כיויה צתאה ש~, יחלק ולערב עד, יאכל בבוקר חמרותיה הוד נעימת ברכותיהכל

 בפרחדור, שהתקין מי במרומו, שכרו יקבל ביומו, שטרא מי כלל, השכל מוסרמעד,
 אם האדם, בני מעשי לעולם, לעד  שמורים בב4ה2 שלל שתות לוזר, תעמודצדקתו

 בגנזי שמורים לעולם לעד תארם, משחור וחשך פארם נשחת או והודם,בתפארתם
 אדירים.אדיר

 ולמודים, תחמתות התורה משנה דברים, דיבר מותו לפני היצורים מבחר הנביאיםאבי
 הקדים המש לדבריה בחר פרק שתו ו8קודים, אזהרות מזהירותברכות

 מהם השרדו טדם ברכה, עטרם קצו בהתקרב ככה, למד לבניו מיעקב בשמריו,להוכיחם



ילז ל א ו מש קודהכני דבריאלה
 לזכרון עומדת תוכחה, אחריה שאין בתוכהה להדריכם, בקרה1ה האחרת ברבורהוכיחם,

 ארבעים נדבה, אוהב*ם חוקותינו עושי באהבה, בירך הברכה וזאת נשכחה, תהילא
 תורותיו והשריש נכונה, ידו זאת ובכל אמונה, ידיו לפניהם, בתמידות חבונה, למדםשנה

 דברי וחשיבות מעלת הרואות, עינינו אלהבשם%;אארתה,מכל
 ניכרים, ף1יריה לעד ו"שומים תזכרים, ותךמים בק"1תוטא חקוקיםהצוואות,

 יביע. אומר ליום מיום יודיע, לבנים אבטוסריהם
 להחתם ימיו ויקרבו ספורות, ועתותיו רגעיו בראותו זמירות, המנעים החסידהמלך

 חוקותיו ותורותיו, ד דרכי לשמור ולהשמר, להזהר צוה לבנו~הגמר,
 עת קצך הגיע ציוהו, אשר ד' בשם לחזקיהו, אמר אמוץ בן ועדותיו, משפטיומצותיו
 רזנשים ורוזנים שרים ונביאים, חכמים למדו מזה וצוואה, אוהרה לביתך צוושעה,

 הנהגות מצות דקדוקי אחריהם, ולבניהם לביתם צוו ימיהם, למות קרבו סששרונשיאים,
 לא ומצותיו אביהם, צוה הרכבים לבית החסידות, בתהלוכת שרים מוסריםומדות,

 ל"ה(. )ירמיה מפיהםמשו
 טהורים, צווים קדדשה בצוואה פקודה, ונתן צוה לבמ  התעודה, אבי הקדרשרבינו

 ועופרת, בעט חקקו ובהסתלקותם *. המורים גדדלי להלכהקבעום
 בצוואות נמצאו ומרגליות, טובות אבנים וכמה למשמרת, בכתובים וטיויםחפצם
 הקדוש הגאון דו"ז צוואת עינינו למראה וכן תלתי,18מת
 חכמימ סמיכות בעל זצ"ל הכהן נפתלי מו*ה שבכהונהחסיד
 ת ח ת ה נ ה 1 מאירים, כספירים בוערים, אה1 כגחלי קדושים בדברים השכל מוסרמלאה
 דכולי מארי הצדיק הגאון אא*ז צואת נחמד קונטרסידי

 סגל לייש ליב אריה משה מחה וירושלמי בבליתלמודא
 טרם שמם מ כמ"ה כשבה יהודה, במ בשם קיאה זצוקלד~ה.ראזענבךם

 מ*ו זקגי גאת אדונימ לוקח משר ומיד ותיכף הוצבה, למקור הטיירה נשטדעעלות

 אאמ"ו בדעת טל"היה דמראכדעתא ט** תרל"ב פסחא"וערב
 אהץ דברים משיב בעל הגאון תפארתי צפירתעט"ר

 והעתיקה הקדרפים שירע בספרי מקמות בכמה מפחרים צתאה דברי עםבדפש, לקח"
 ראיתיה בעיני אשר וההעתקה מעל, ההדפסה אז נשארה סיבה ע*י חולם קדשו,בטת*י
 קמתי ושנים ימים עבור אחרי ועתה איה, מקומה ידעתי לא בשבדה זנע,באותו

 רגיל היה אשר ותשבחות שירות גם אליה וספחתי תבל, פני על להפיצהונתעוררתי
 צרה. בעת העונה לאל וזמרה תודה בהםלהען

 ראזענבוים סג*ל ליטש חיימ מחזעס המכךנהמשה

 כ*א טעיף ר*מ ט4 ע*ד שו*ן עיק'



צוואה

 מזוציאביהרבהמופלאהצדיק במיהחז,8מםראוי"1נשם8הספ-
% ףמח דל ששח מו זצלה*ג יטדהמהףר  ום הף במם מי וףס 

 הח% שצו רש%: ה%ה '"יה רמ שי שח"ג ק% אדי*ה *הששתםצע,
 1דמא החחטס חחת כמ , 1ש %1ש"מש ע"ר תישם ופי וטא"ג דלתות
 שא בי4 נק%ם תרף% אמח לא טד.ווה ואיש חף *9 ושץושס וףק*ק
ח משר מ ווז וזהזו  משמ מי הק ד חשי מ ישךץ, הף' במי ודי 

 הנהו וודרשו מה הוש דזה גרם. ז" ידיהם משלח בבל 4בידן4, נתל"מ1 לוייקידיחם,
 שמו וה ה*ו ףא ה*ו דלים. גמי בנה ש*ף ףח* ה"ו ג*י *א4ב ק*ד( דף מצנתדדדקי
 התורה על דרשו דמתחילה והוא וכף. אותך וחן אותך זן כן עהשה אתה ואף הקב*השל

 התורה שיהיה כיט ובוה דבר, מתוך דבר בה שיביט עד גדול בעטק בתורהשילמדו
 הוא לגמול שיבין דלים* *גמול ביבה וגם עשלוף-בי2ה4, הה ב?ע ולעסוק לע"העיקר
 שקק %א דלים גומל הוא שקה פאר 11 ע%שש וף"מ חהפוי*מ

 ונותן לו ומטיב אךתו הע אותו זן הקב*ה זה *הו'*, המ אותו, יגמ% השתרים חדלהאש
 לעחץ"ב. קשר לך ח1ן1ר ירח1ה,לו

 וצריך סתום, מאמד פתוח בפ1מר סתומה בה פתאתה בה )שש0 חכז*ל דרשי עודי211ה
 וכל בידו יתקיים תורתו גם בעוה*ז לעווור שי"צה דכמו 1 יובו מ*ש ה1פיפה

 כמו הוא חה בינה אלוף עסשמר כמו בתורה ויבין לו פתוח יהיה בתודה סתוםמאמר
 ודרשו לו רב ידיו ד( ל*ג )דברים דכתיב במו בידן ו"ק ביוו, 2תק5ש הו טקסשמדו
 גם דהילכתא. אליבא שמעתא הלאסוקי בהלכה וימטרח למשל ע*ב( ז )סוטהחכיל
 אשילו ש צדיקים ג*כ אם ומכ*ש רבים שהבים % יש עח1ר, לו ש"ש דסיבארחו
 אן( כ*ד )ירמיה מאה*כ על ע084 פ*ח )גטין שדרשו וכמו פתוח יהיה סתוםמאפר

 סחשם- מאמר וזה פיהם, את סוגרים הבל תורה בדברי שפהסוין כיון התפפגר,ההרש
 בידה נתקיימה ודק *מאה וחשי, סמחם קיו וצל חשא דמתפ%

 תיג של לשאה ית" וםעחפ ו%ש טשי ח"שח יטדם ת"החטחט
 1 חהךבי בני 8פ?מ1הנה

 עוסדים מכם שבים ירא21 המופלגי ח1יה ס1פלגי ש2נ ועשרים סאא יפעםחיו
 דרסכם כי מו*מ, ענין על דברתי עליכם %א ב%19תינם, הקודש פשמרתעל



 ל א ו מש שודהבו דבריאלהרמ
 ומכיר ידעתי נ*י ל * ג ס ה ש מ ה * 1 מ בו הכהצולש חזחוט תורה, בדברי רקבקודש
 אחריכם, הבאים על דברי מ*מ לחכמתו, קודמת יראתו וכי תומתו, אתאני

 בתורה בהיים חלקם לשום כמוכם, ויהיו יתקדשו כי מהם היוצ14ים צאצאי וצאצאינכדי
 משולשה. חוטה עתה עד ט1שרהקדחצה,

 )פירש*י ז*ל ואמרו עץלמים באיהלך אגורה ה'( ס*א )תהלים "תפלל ע*" המלךדוד
 משיו, הלכח דבר שיאמרו שיתפלל בעוה*ב גם משמע, ב' דעולמיםשם(

 אמר המא *אגורה* דאמר י*ל צ*ו!( יבמות )עיק בקבר. דובבות שפתותיוויהיו
 ענב גרגר מ4צת הוא גר דמלת כתבו דכבר כהטום עץלמים, באהלך אדורה14ון

 נעשה דשם  שבתק במקום מעט וטטף לת הוא מ4מצכול 8צב גרגר כשנתק חצהמחשטל,
 יהיה כך השה, מן טטף מ4מצכ% כשנתק כגרגר שיהיה ! *אגורה* וזה פה, נמואב
 ר( ד )שה*ש קרא על שם( )יבמות שדרשו וכמו מפיו הלכה דבר כשיאמרו לעוה*ב,הוח
 שיהיו מתפלל אנכי כן וכמו ענבים. של ככומר ישנים שפתי דובב הטוב כייןוחכך
 שם, של ב4ירו ואטרה מפי דבר ראמרו ד' וירחר תודה ~מדי כולם צאצאיצ4שצ14י

 *. לעדלמים הגדולשמו
 כתיב וכן החשת השירה את לכם כתבו דכתיב כמו שירה נקראת התורה כיךבהירוז

 )חגיגת ז*ל ודרשי עמי שירה ובלילה חסדו ד' יצוה יומם ט'( מ*ב)תהלים
 כטד ע*ב( ג' )ברכות רט1ו האה שירה, האף וחשובה בלילה הלומד על דקאי ע*ב(י*ב
 ידה שעל כיון נעלמה, רננים כצף 1 כנ-ר דאותיות דוד של ממטוצ למעלה תלו"היה
 ד'. עם חצל עליו ד' רחמי לעורר בשמים יעוף כנשר כנפים לו עשה בתורהעסק
 אהסה ה'( ס*א )תהלים התפלל בתורה עסקו עלא החיות כנפי ונעמעטו ממתו אחראך

 י מתפלל אצכי גם וו~ה אחר( פי' כתבתי הירושלמי על )ובפי' כנ*ל. כנפיךבסתר
 קי*ט*( )פסקים אסוו ורףל בתורונ לעסוק עוד שכל עלא בע%ם כנפיך, בסתראאסה

 "איות כנפי תאת פרחיה וצהיא הקב*ה של ידו וה כתיב, ידו כנפיהם, מתחת אדםידי
 התם, בזטת כי ובהיות בתעתבה. לקבלני כנפיך*, בסתר נאחסה וזה שבים, לקבלמיי
 כטאך בסתר אחסה ר*ת ולזה השבים, מקבל הקב*ה של בכסאו ההקוק יעקב שלזמט

 כנ*ל. בכסח החקוק אב ן כ*ס א*ב !סלה
 אטדו היום. יחיה רק א%י היום שוב מהר ! *"מרי* וזה *ב אריה משה שמיזה

 מיאתך לפני אתד יום שוב שמר ר*א ההם תנן עה8 קנ*ג )שבת"ם*ל
 ימות שמא היום ישוב ת*ש אךל ימות יום אתה יודע אדם וכי ר*א את תלמידיוששלו
 לבנים בגדיך יהיו עת בכל בחכמתו אמר שלמה וכן בתשובה ימיו כל ופצאלמחד
 על מחמן שמי, ר*ת לבנים בגדיך יהיו ר*ת ג*כ וכן יחסר, אל רחשך עלמשמן
 4אע יחא מכ כשהלבינו את של ואש* *שדר רפ שער י" שארחא.

 דחאשש9פי. 0צקצא פאתא עיתרפה חין9ש*



ימא ל א ו מש שודהנ1 דבריאלה
 בנערותו אבל לבנים, השערות אז אשר בזקטתו, לאדם סימן דוקא דזה אלא סופו,"וכד
 של חלוקו וכן סו9 יזכור למען סימן, לו לעשות לאדם ודשי' לו, סימן השעדותאין
 כעצמתק דהיור סימנא בסיד קברות וויל ס*ה ב*ק )עיין קיצו לו יזכיר לבן דדואאדם
 ראשו, שערות הלביט לא עוד שבנערותו גם החה סושו לאדם מזכיד החיוד החלוקק

 בחכמתו שלמה דאמר הגמרא, שדיק וזה כנ*ל. הפרדו יום לו יזכיר דחיורחלוקו
 לו שיחסרו הבחרות ימי על ורמח לבנים בגדיך יהיו ת ע ל כ ב דיבר, בחכמהחייק

 היור 1 *חלק* ב1מתיות ג*כ רמז חה לסימן. חלוקו לו יהיה לכן ראשע, משערחסימנים
 להוסיף יש מותו. יום להזכירו גו1 חצל בראותה ק ל ח השם א ויהיה קצולהזכיר
 לא זקנתי נא הנה לעשו יצחק דאמר הא עה*ת בה" שבאדתי מה עפ*י %חשרעוד
 מותי יום לי טדע לא זקן אני הנה אמר דלא העבר הוא זקנתי ומלת מותי, יוםידעתי
 "חה משר הפ חה חטר מאנ טם ידעתי לא זקנתי עשר %1שט מיוהן
 חטת לצי במדמות 1לך הש1, ,9ד וריף ממת ריף שא מ ח19 יסהקד

 והנה עדה*ז, חהנאות הון להרבות עצמו את ומסכן נפשו את למלאות והכל פרף,%הביא
 מחר יום גם אחיה אם יודע מי בנפשו יחעיב האדםאם

 ואוקי
 יש חושר איננו, למחר

 הר,1ע אך ממון, עבור א*ע לסכן ומכש*כ להעשיר, אץ אינו בחהאי יקחט, אהרלו
 א*ע מסכן הוא לכן כהול ימים שירבה סבר לעולם, בתימו קרבו לתעשיר אץאשר
 ח8*ל יצחק דדיכיח הוא הה ולהוסיף, לעשות לו שאפשר מה כל וחומס בתל הממון,על

 מאשי ים על מותי יום ידעתי שלא משום זקנתי בש, ההחש,
 עבי בששי סמתי %ח השם, " שטע מה כל לי די הה ו"ה למי, אפתקשא
 שלמה אמר דזה וי*ל הקנתי, זכיתי חאה עבורה הרבה א*ע הטרהתי לא גםממת
 למחר, ימות שמא יום כל שיחשוב לבנים, בגדיך יהיו עת בכל דייק84, 1 ת מ כ חב

 שערותיך שילבינו תזכה כי יחסר, אל * ר ע ש * ר*ת יחסר אל ראשך על וששהאה
 לתלמידיו וף1ה רהיה מיתתך לפני אחד יום שוב אמר ר*א והנה ושיבה. לזקנהותזכה
 לפני א' שעה שוב לומר והו*ל שיח" ידע לא שעה אפי' ההש דוקא א' יום קחמרמה

 ימות. היום אפילו דשמא למחר ימות שמח היום שוב כש*כ השיב לזהמותך
 עתו את האדם ידע לא כי י*ב( ט' )קהלת כתיב ע24( פ*א )סבהדרין אמרורן4ל

 דבפיוט ונ*ל חכה, זו אר*ל ? רעה מצודה מאי רעה, במצודה הנשחשזיםכדגים
 1 צ ק ב י מ הכונה טילי בקצו4, לא ומי בקצו מי ימא ומי יזויה .פי אמר תושהאנה

 אמנם לזה, שיגיע קודם שימות 1 צ ק ב א ל או קעה ע' האדם שטת ימץ בץמנושימות
 שימות אף והירשק, התודה בדרכי הולכים טובים בנים המניה אדם דכל לופר, עודיש
 בנים בלא הדולך משא*כ וה"שר, הטוב ממשות האדל ש דיונקותיו יום קץ, מיה11אע
 גם בקצו. לא ומי בקצו מי שאטר וזה ץ, ק מותו לזה דשעים בנים אפילו לו ש"ןש
 ביתם אל לש?ת יכולים האדם, כל כפות מטתם על המתים אדם בני שדרך לומד"9



שב2ךאל יהפהנמ דבייחלהרמב
 שרגע, פתאום מת אדם אם אמנם בנו, ,צלמה את ויצד חף( ב' א' )מיכיםכדכתיב
 אצל המף "לא זה העים, ט תאטף בברטטת היה בעוד נשמתו פמט יצאיהצגוף
 ש בי ז הקרא דהק חה אדם, שי לעתו המג"ךם העונשים והמה משממה, ולצרותלדבר הטי היה לא , 1 צ ק ל צ א 1 נ י ח ש בקצוק 54א הה והמות, "ורים בין וכרגעמעע,
 עחי, יהיה דרך איטע על לעתה הספל ההג רבה 4חש2* *, 1 ת ע ת א . החדםידע
 נתפס הדג אם כי חכה, זו ואמרו ל44 ח1 ביתו על ווהטות לדבר ביזץ יכולת "עאאם

 פ5מים וצך בפה, הדג נתפפ ה, חכ ו ז רעה* *מצודה צצם בה, מש"שט עזיץבמצודה
 יאא תמשז% מטאוט 6מת ל שאו6זרןטי בשחחתמת,הששנשש
 ושצ"אכ פג ישוט אש רש. מטש % ישו חש, פשה, יפת אמ6איא

 טלימה.בתשובה
 ת*ח, על מפיו עתק יצא חו חבירו, על רע שדיבר הרע בלשון נכשל האדם אםרדע

 חיצ עתק, צדיק על הדוברות שקר  שפתי תאלמצה י*ט( ל*ח )תה%ם ב"כתיב
 רעה מצודה מאר ששמר הה  שפתותיו שחשימנה שנש בא יע הנקדא לה*ר דבודעל

 זה ובא %בר עמו פיו ואין מותו, בעת נתפם יהיה כך בפיו  שצתפס כמו חבה, זוומשני
 זזצה דיש סתום*, מאמר פתוח שמאמר בזה רמזו חשלי כנ*ל. רעה חטא עלהעונש
 מה  עפ*י אמרתי ופעם כנ*ל, סהום שמאמרו ויש חרה ימי כל פחיה מאמדושיהיה
 מציה וכל בו לקרות ס*ת הדין בשעת לו נחץ2ים הצדיק כשמת מוסד, בספרידאיתא
 בצשטר בזה לם*ש ועין איתה, לקרא יכול ה"ש פיהו יסח1ם בה חלילוע בהשפגם
 דאמריע אהא מזה הקשו האוס' תורה דברי על אלא אדם של דיט תהילת איןהגבטיא
 ע*ב( יץ )משלי כתיב הלא באמונה ואת נשאת שתו שחלין מתאילה ע*א( ל*א)'צבת
 לפ' בח" לתרץ ה5מרתי ד"ת על הוא אדם של דיט תחילת הרי פדון, ראשית מיםפשר

 טצטע שלא ות" לכם הזה מהחחחש התודה להתחיל % דהיה פקשה דרשאברשושית,
 לעמו הגיד מישיו כת 0 קיא )תויים דכתיב חה עממין ד שכבשתם אתם לסטיםארה
 לקרזת ס*ת % וטתנין לרע בבטי וההומס הגהל לפי*ז א*כ גהם, סתלת להםלתת
 מוטתלת ארנה אמשר תקשה בבראשית בהתחילו דהרי יכול ארט להתחיל אפי% כנ*לבו

 המס הוא והרי אתם, וגהלים לסטים או*ה יאמרו שלש מהיום וע*ז לכם היהבהחודש
 כנ*ל ד-ת על נדה דמתת"לה קאתו, דדי בה דינים תרדיהו לפיא ש*כוגל,

 מה )חרין העע. באצעצה תתת נשאת על נדון תיכף וחר לקרות, ס-ת %שמהנים
 אלף דדרשו דרדקי הנהו וזה יומא(. מטכת בסוף דידדילים מתא במפרי בזהשכתבתי
 לעה6ם בתר לך העשר שתם חשן אותם ע הקב*ה הט כנ*ל דלים גמול בינוע אלוףביחה
 פתוח פששצהו ערהיה טחים, מאמר פתוח מאמר סתומה מ' פתחשה מי 1 תיכף דרעעהבשג
 כב"ג בה. שפצע משיה אל בועןע פיו יפוטש לא כאלם סהום כמפמר המא הוצרהבכל
 בעשר יהיה לקבר יוטל שיגוף בקת תאיש לכל כעפר תפשי בהרי, לאל תפילהחח



המג ל א ר פש יודהנמ דבריאלה

 8גם מחס%צ 8יזש ישלם לא ב%צורה, 5תחת ולבו 8יו 5יהיא בתורתך לבי 5תאאו
 במצח2שסצע

 הופ אבל במלת שמחוע בבית כסילים ולב אבל בבית חכמים לב ד'( ד )ק"לתכ%ציב
 חכמים לב רוה הו(ג בקבר למהד בבאן היום ז ר,ת הב*ל דמפ2 להב-ל חפרםלב
 י04 כ*ב )ישע" שאמר כמו שמחה בבית כסילים ולב להבל, ד8ה אדם כי אבל,בבית
 באכילתו, בתעפגים מרבה אחריתו, עתוכר ועא נמהן, מחר כי צאן חשחוט בקרהווג
 ה"ב בל"ב הה בהבל, לב ווה לאכי, בשי הרוג , הבץל שמהה, בבית כמ"ים לבהה

 אל ש%בם זוכרים ברשותם, לבם הצדיקים ק לא בקבה למאר בשד, לאכךלידברה
 הרננ כבסני מעחו לי" התפללו לערב, שובואדמתם,

 ע* ופצ ביתק נחרב תרל*ג שתא בהאי אמ, נצש 6י ח מהנה
 הח"א (ח"ו ואצה ני  וףס כצ טנטזע דל ששה נשו בפקיכשתד

 ג' ביום פעריל שרה מרת אשתי עלי מתה בקשיי, טדבט1לו
 8שו ש" ב%ב הח"ה שחי 5רפה כי וששם, אשש ה"ו ובשאדחגוכה,

 הפאק כצית יתה חאביפ לאיה החממם מץ תמם (פי צשי יח: תלחחת,
 משש טמ%ז, ו"מפר בטאך %ח ו שפו ששו חאח הטקן תפהי""צר
 דייקו ההה העושונ מן יותר המעקפה גדזל ט'ס )ב*ב חו*ל שאמוו וכסו קודם הצפדה8חיק

 וק אא, שפיי * *חפשד ק"קה ראשונג אשתו שמתהכל
 וט1צ י19מ 9ף ג ע פי% שת ח1י מכהטה

 טרת נפ" ע*ה חשרי עש*ק שהיה הנ*ל ביום מששיהשץנשתמ
 חצפר מה דטף וששפ כחר מ%ה כתע %א גףק ר אעה גתעיפיפ

 החפ את ומסבב מב ש% חשק מא דמות די, קי עטחצ גמ כפ()פאחקן
 וצאר ושיצ המות תפד עי פמח" משעו ה ה בפשו העיך לפיג 8תחושאר
 פוש המצב והמות יממ ואיה ומא פחטת מחר* מעו "ש ופ"עת פותוקי

 ז"ש לץפ ןמןש עפא נטח%ה תמאתה וחו ימץ. פהר צח",עמוק הט8הפ-ך
 טרת נ%ה תמע לב ומאפי דישףם נאחי טץ הם ן"ה*ם זצ%ב ומשהואיה
 ~צהם וא"ה ט"  ב' ,אצה דמזצ מ1 מ%ו 1ב והפז לפ"קעומיה רםזראשעה
 (חר ורה נחחל י1י ויי נאה יאצת שצץ ט1ק פעו נם: גם ת% ויח,את

  לומ%2צ. נדצם? ובעדב ליששיכר. כזבה"ו לתחהה הכנה לי כן סמוההצה
 משה ת1רת נא וכרו וכלותי1 נכדי רבנותי בני אתם חהנהמ0

 תלכו למען תחוללכם פעריל ושרה אבינםאריה
 התורה על בניכם ולהחזיק התורה עמודי להיותבדרכינו
 ד' אמר ורעכם וזרע ורעכם מפי התורה ימוש ולאוהענודה,

 עולם. ועדמעתה



 ל א ך מש קת"מי דבריחלהרמד
 שאמרו כמו משמו, באדם נראה היראה כי שלם*, *יראה ירהילים, שלום אהשלו)ב(

 גורמת מלשונו ג"כ נראה וכן בשמא מץייק היה דר*מ פ*גי( )יומאז*ל
 עוה*ב בן קוהוא לו מובטח בלה*ק המדבר דכל בירושלמי שאמרו וכמו קדחחהלאדם
 א*כ בלשונם. לדבר שלא גזרו דבר י*ח דמגזירת פ*ק( יחבת בירחחלמי ז*להשמרו
 שבעו*ה ואף בלשונם, הקודש לשון שפתם ארשת אר*ש, בהמיר נירא לא כן על וכיאיפה
 המורגל, בלשון מדברים ואנו אדמתנו מעל ונתרחקם מארצנו שגלים ע*י לשוננואבדנו
 כמה וגם מדברים ושהם מדברים שאנו בלשון שנויים כמהמ*מ
 יהודים עם בבתנו מדברים כשאשו תמיד בהם מהבתמשים שאנו לה*ק שלתיבות
 ן ת נ ו הקדחחה בלשתם הכל וברכות חצחינות התפיוית כל תע חברינו,אחרים

 לשח שם *טא" י%9 הבא סימח ז*ל סופר חתם הגאוןאדמ*ו
 ממצרים אבותים נגאלו דברים ג' בזכות קי*ד( תהלים )מדרש ז*ל אמרם עפ*ימלבוש
 בא הוא שגם יעקב, נחלת להם זה והיה מלבושם, היא לשתם שינו ולא שמם שנושלא

 משולשת ברכה הוא היה המשולש חקתוט לבן, מבית באמשתו ומלבוש לשון מפא"שלם*
 יעדב בגוים, חלילה יתערבו עלא לתיית, ד' במצות יבשן שלא הגלות, בתוך ד'לעם
 מוסר, ומהם ניכר הוא בלבושו מצהין כשהוא ההה נעקר, ד'  שמדת לר שקרלהם
 לא או*ה אפי' יתחשב, לא ובגוים טו( כ"ג )במ1בר וזה יתחסר, לא ד' מתורתו"ןי*ז
 כי בדורנו לנו חטי גרונו. מתוך המדבר ולשונו בלבהטו ניכר כי פמום, שההחיחשוב
 במלבחם, וכן בלשה תע אדמות, עלי בשפותם קראו בגוים, שמם גדול הומלימות,חסרנו

 התוכחה הדרשה יתנו קונם, בבית בלשונם, יתאמרו לנואוי
 ל1 אשר ארמאי, ציד שדה, איש ציד י1דע לאישוההספד,
 הצרה גברה ז*ל ס1פר חתם הגא1ן רבינ1 שמת 1מעת יאי,יאמר1
 חמרים נעשו הקודושות קהלות בכל המתחדשים ורבוהזאת
 עד הצרה, 1רבתה תורה, מדברי ער1מ1ת ערימ1תחמרים
 אחריהם השסן המשמאילים כת אגודות, אגודות ד' עםשנעשו
 סדר שינו וויען שבעיר עד ערוך, בשולחן חפצים אינםכרוך,

 1כל המשיח, 1ביאת המקדש בנין על מתפללים אינםהתפילה,
 אני לכן התעיבו, שהשחיתו ר*ל שוא מנהיגי מצרעת יצאזה

 רק הללו, במתחדשים תורעץ לא חלילה פניכם על שלם יראה תהיה אתכםמוהיר
 יפי כל אנכי שדרשתי וכמו פחי זצחת מ~ום יצם ירחתי"ע

 זצלה*הק סופר חתם הגאון מורי שדרשוכמו

 דורש עקומה פ"ה כנ*ל רמו ולועתי עקומה פ"ה ומ0כה פסל פ"ה ומ0כה פסל ס4פ בבעה"טוע*'*
 אה יקשש אשד בברוך ותתברכו דבקהג אתם חים בואקים ובתק פסל, ג*כ הוא או*הבלשון
 קצדתי. וכאן שלי בספרים ב~ה סתבתי דם"ם ובמה וממק הזחש התורהדברי



יכח ל א ו מש יהיהכו דבריאלה
 האדם וצדיך שלום, הקב"ה של דשמו הו1ום גדול ה1רתך. לאוהבי יב שלום)ג(

 למדי דן שויתי ח'( טאו )תהלים דכתיב ברעיוט תמיד שלום השםלשום
 ברוחו עי*ז מושל ויהיה חבירו, את יקנא היא ומאלוקה מבעס נזהר יהיה ו1היתמיד
 יכעוס שלא ולהכניוך ברהץ מריל שיהיה "מחיל4, הוא "שלום* היתיות מצעדו,על

 הפרוסה שלם סכת והוש ברכות ש*פ בסוד שלום בגימן רקיע כי ודע יריב.חשלש
 ולזה רע, יגורך המא במרומיו שלום עחשה ב( כ*ה פשיוב וכתיב התחתת עהלםעל

 יבעחש. ה~ש אדם לכל ויכנע השלום מדת יזכור השמימה עיניו את האדם הצאכחאחר
 עעא כאלו הכועס כל כי סם, עיקר כל כע*סז אותיות ז*ל, הצדיק אביואמר
 עת סלה בהפכו כע*ס אותיות ך17ה השמימה, עיגיו ישא האדם בלב כעס כשיעלהולכן
 המקדש שחרב מיום בעו*ה אך יקצוף, לא יריב יא * ששפ מי א ינפרכפר,
 ובשבת מקדשינו. שחרב מיום ד' בעם השלום מכוסה כי רמז בטהרתה, רקיע נראהלא
 שלום, בסוד הוא שבת כי שלופ, סכת פורפ שלומיך, סכת עייפ ופרוס מסימיןאנו

 יראה הלא ענין בכל השלום וירבה ביתו בתוך וחיבה באהבה שיהיה אדם כלוצריך
 כעס. שעםבו

 עכףם לא אדם מצותיך, דרך ארוץ 1 ה"אדם* תורת וזאת ארזץ, מצותיך דרך)ד(
 אט מס' בסיום ולזה מל"מין, אינם מצות ד אפי,1 למצות, רציםשאינם

 באהבה לרוץ האדם וצריך לביהמד*ר לרהיט דמצוה רצים* והם רצים *אנושמרים
 ארוץ מצוהיך דרך הה לבב, והרחבת גהן השאת תאית אל וץ כאלו למצוהוהדזה
 פסיעה מ*ג:( )ברכות אמרו ורז*ל הלב. הרתבת אל רץ קנשני כס% לבי, תוזזיבכי
 ספ*ח )ירושלמי אמרו רז*ל אמנם אדם של  עיניו ממאור כשות מהשש א' פטלתגסה

 מצוה לדבר ברץ אדם של הלב מרחיב והקביה תלו, בלבא דעינא שווייקידתרומוחס
 בטוח יען , ץ ו ר א מצותיך דרך חה בלב, התלץים דעיני שיריקא נזרקין יהיושלא
 אגו הה . י ב ל ב י ח ר ת י כ הה בלב, התלוים דעיני שחץ"שח נזוקין יהיו שלאאני

 המהכים עיני ומשיר רחמים שערי לבו *הפוהמז היהם באור תיכף בטהכ*פמתפללים
 המחכים עיני ומאיר חה כמקדם, ושינו העינים אור ומקלקל שוגם החטא כילסליחתו*,
 "רהשה*, הנביא נקדא היה למצות למהר תמיד האדם יהשה ללן התשיבינ ע*ילמלהשתו

 המצא. אל וממהר רץ ן אצתיות רהשהבי
 כמו עיניה נגד הקב*ה של שמו תמיד לשום האדם וצדיך הקב*ה שי שמ1 זה)ה-ה

 דן )בראשית כתיב שת כשילדה הצה ח( ט*ז )תהלים תמיד לנגדי דןשויתי

 אהר זרע אלקים לי 1% ני  שת שמו את ויקרא בן ותלד אשהו את עוד אדם הדעכ-ה(
 כתב דרשע הווא ו י לנגדי תמיד קחיתי ז לי* ושת כי דאקא קין, הרגו 3י הבלתהת
 תחילה מזריע איש ע*81 לשא י,דה אמרו הע*ל תאתן על החצה לי נשאפה 3י עוד)שש8
 והיה החילה מזריע הוש היה האיתו על תאצה לו דנתופפה באיא הףנ נקיבהיולחז



שמךאל יצדהנו דבריאלהרפ
 תמיד ינגדה ד* ופיחזה ותיא הואיי אלא *נר, היה הרן נקיבה הנ%ד הו1 להיותראויה
 תאצה בוצסשת אשתו את שץד אדם רדע אמר הדע אטר הה זכר, הולד שףהיהזכתה

 שאשם דייק שר*ש, מיז כי שת שםו את ותקרא זכר, ולד ילדה בן, ותלדואפ*ה
 ל**, *אות אותיחן רומוחן כו כי תמיד, שגדי ר שיתי משום חעא %, הייד לי18ן

 השים, הושתה אשחר 18?טש האבן נ%ד תסרד לנגדי ד' שרתי זכות שבהשבילהוי
 הו1 שויהיה ראיא היה תחילה הזריע היא ההרי דוד4ר יותר הדבר בארתיהצה
 הקב-ה מזן הבל כשטהרג תקגף בן כי הגה ל-ת4 רושש יוישע של שמשו זדחה משהשל שטשי שקעה שיא עד השמש ובא השמש חדח הץ אן )קהית אמרו רףי אךאינה
 ו1סאי שקעה שיא עד השמש ובא השמש וזרא מסש הצא אהר צדיק 2אזהיד לחיהזרע
 *כי הבי*, תאת אחר זרע אלקים לי שת  *כי ששמרה הה שהנ של שמ,ןו זרחה הבלו1י
 אהכ אחר. זרע אלקים לי שת אזי קין שהרג1 בשעה קיןקהרפ
 במלת רמזה חא עליונ אדם שבא קודם המתחיל, באדם הג' השהזף שויא הקבאגהיה

 י*ל הה תמיד. לנגדי ד' 2מית חא שקעה שלא עד שמש, תחת תהעא ,8היח י*שת*
 והבל קין  ילרה משחמבי מתחילה שזרע הורע בכח נתן כבד כי ד, ו ע במלת ג*כדרמז

 12מהמן"לה ש*תא סה"שון טפן ג*כ שיאה לזה הפלי שן ג*כ מע בה ובהנשחרותשמות
 הששי. ילדה ועתה חשפטות וג' והבל קיןחמש,

 שוצח הלב ם"ששן ר4ייה שורה המש,שים חשקשו האדם באאצשל הוש הלב כייד,3
 שףתי כדכתיב האדם, כצגד הצא ב*ה שהשם בהיות חתידצו בימע, ההכפהסהשכן

 טימין, בעלי רשעים נש"אים היה הקב*ה ימין כנגד החש הלב אהכ תמיד, לנגדיד'
 לזכוד אדם כל צדיך לכן הרשי. במקום אינו לבם אקנ ט1שם סד שזוקב*ה קףלבי

 לבבך, בכל אלקיך ד' את חשהבת כתיב ח~ה לנגדו, ד' כי תמיד חח1ב יהיההקג"ה

 בשטת בודזים, הלב על המכה ימין סוד חה זזקב*ה, נגד שנברא אראשון הוא הלבכי
 התהש נהאלקים את וזה בעצמו. מום ועשה מטמז השכעא שסר וגרם הלבשאטא
 ו184ם חה הצמץ עם1 ד' כשלו בעיניו היה מיך ומצש ובימו בשכם שת1ד,מף

 ששתהלך ב( ק-א )תהלים דוד דשמר 11ח זב*ז, הדבהחז כר, אלקיכם בד'הדבקים
 ת8יד כי כמ"ש טצם כעל "מש שלם לבבי שיהיה ר"שה אמ ביתי*, בקרב לבבי ם תב

 לנברי. הקב-ה רהשהאמ
 לחצר שצריך חעא י*בא עץ, )האלים פלאך, 5קדם 4פכרה כי " 8עללי אזכיעק)ז(

 2אשר 4צ %18יה ויחי בואלתו במן עמו שעשה החמדים בדעופ%רשום
 חה לשמז עימו "מו יהיה אשת גם אף הגומל, פרך וצצריך הגם לו שנעקוונסים
 ל*4 ושעשא " פעללי א1כרה כן קר"-ם, פלאך, 8קדם שמ8טרה כבי " מעללי אשמרא8ר

 סחצג 4אחר ולא לשיבה 5ר גם 4אחר שה גם 8יעפ ק8טשום כ*184 פשעגקש י4ל אטשיוהאה
 ואשב*א לו ופששוה הצוובות בל זהמר איה 2פשציד 8184 8יהזרחע טהש1 הוש וגם לטובה9



ימז ל א ו מש שחוב1 דכריאלה
 ס*טי( )יומא ז*י שששמרו ע*ד א*נ לשובדע זו *גם* א8ר ההה מדעחש, שכהם%א

 הע גבהיותיו, דא" גבור אמר לא ירמיה' שבא ליחשבה, העטרה החזירו כנה*גששצשי
 העטרה החזירו והמה טרזטתיה איה בבניו כהיעבדים גוים אפר טרש2 אמר לאדנהשל
 ז אמר וזה  שמצילה, הדועה וגדול זאבים ען בן אן שה גבורותיו הן הן ואמרוליחצם2

 מת41יאיכור
 *הגדי בתפילה י',

 תיקן %אך, ם ד ק מ אכרה כי והטרא*, הגבור

 והטרחנ הגבור הגד% הוא תיכף, אעכרה כן ממצרים "שראל עם גאל ם ד ק מכששכרה
 חייו מ2שחת הגהשל הקב*ה לו שעשה הטוב בזכרוט, תמיד להיות אדם כל צריךלכן
 אדם ששרי צבשטת אן' פ*זק )תהלים שמר תזכ, יהטש. לבל פניו על יראתו תהיהלמען
 כנה*ג שאגשי ז העא שלו בצבא הוא אות בשלה( ס' )מכילתא דרשו דרףל היא בךבוטה

 צבאות אד' חיא שמצילה הדועה וגדול ששבים ע' בין אן ווה עסשמרו ליחשנה העטרההחזירו
 בך. בחשח אדם אשרי לכך עלינו השגהתו רואין דשנו ש%ו, בצבא הואשצת

 במדותיו, להלך הקב*ה של בדרבו לילך אדם כל צריך עולם, עד מע%ם ד' המד)ה(
 עד השמים מקרני ומפרנס זן ברואיו עם תמיד חסד עושה הקב*המה

 צריך, שווא מי כל אל שדם חוא יהיה ברושאו, על מרחם יהיה ג*כ הוא בם כנים,ביומ

 א-ת ט( קכפז )תהלים כתיב מעשיו כל על ורחמיו עחשמרו כמו ז ברי' אפילו יצירלח
 וא*כ הטאים סרלח דרכו ז חס*ד אותיות כי תעא חסד בגימ' מעשיך כל עלודהמיך

 ומוחל שס%א חסד, ובעוה*ב רחמים, בעוה*ז ובעוה*ב, בעוה*ז וחסד רתמים וזקב*העם

 בגגדו. ,שחטא מי לכל ימח% וגם חזשד רתמים בעל ג*כ אדם יהיה לכן המאיהלו
 אדם, של פניו שהלבין יומ במדה מדה  עונש והוא מלבינים פניו במותו האדםוהנה

 הצדקה לך כי ד( טה )דניאל כתיב ההה עזרו, "* עזר פמטשבקש
 ול~

 המנים בושת
 ומא אדם פני הלבין מת היודא, השזי סומקא אןל לבן פניו מהן דלחשור מית,ס*ת
 ו הצדקה ד' לך וזה צדקוע ברהוו עם תמיד אן,שה שהצא הקב*ה של ממישיולמד

 השמש כצשמ תטהביו ל*א( ה )שופטים כתיב חהה תמות, "שו שים טשה%ט
 תציל *צדקה ב( י, )משלי העה לעולם מאיר עת בבל צדקה עושה השמש כיבגבורהו,
 דל אל מלת2 דל א% ז האד"ט ח~רת חשת צהיל. פניו מזיה מותו כשעת כלו8רממות*,

 היום. בהדד הפניהם יהי דשדם* ישאר סיהם ש8שרבשרהשש,
 תהלים ב"לקוט חשמרו 40 קמ"ה )תהלים מעשיו כל על וושמיו %6 ד 18במ0

 כשם ששמרו מה עפ*י ונ"ל בטיר הנריך מקש2 מדותיו אטעא כלעל
 ל*ס ט*ו ח 15מהחל כתיב חכן חאכזרים על להחשחמר מצצה כך החעצים על להחםששצוה
 שמצוה כשו האבזרים לשרש הרחמים פמדת הצא זה כי ו/ לסצי אצג את שמצשלדמשסף
 ד' כרם את המשחיתים אקוצים אהר לשרש מצוה כך הסיק ש לש1ל אברלשעך

 הקב*ה של ממדותיו עתה מהש2 במדהיי ע~צש כל על וראניו דשמר ומששצשיחע

 מדח הוש כל דמדת דידוע לכל, ד* סוב אמר האה מחש2 הצא יך ברהטים. מששצשייח



 ל א ך מק1 קפתנו דבריאלהימח
 טי אבל מדדה*ר( דההש ו בכל אברהם חת ברך וז" קרא עי ד' בטעשה )וז5"הרחמים
 )ב*ר דדשו וז*ל כי ודע יכרת. הברת כורתו, דן וגם עליו לרחם איז אבזר רשעשהוא

 הוא האדם מענ"ש הקב*ה אם י והחצ שרש%ת, מדת זה מש%ד* טוב *והנה ופצ*ב(פ*ט
 לטובהג טיב ההצ מעניוצ אם אפי' לכל, ד' טוב אמר חאה חסאוע, לכפ*לטובתו,

 פקי כי %מת, ר 1 צ במלת ירצה פעש, תמים הצור וצאפרוזה
 רוצה בחהשי כיי חעחשה

 או פע%, תמים שיהיה רוצה בודאי היהבר דההצ *הצחר* וזה בהשברו, ה"שבקיומו
 האדם אם לא, % שחת אבל ונן', במשפט מזנ האדם אם משפט, דרכיו כל אם ןאימתי
 מיסד, בנו את כאב מעניש הקב*ה כי תמים, פעלו אין שג ל אד בחטשיו דרכיומשהית
 עם זה פדענעת מדת זה מחצד טוב הכל תכ*פ שם ש למען במיתה אפילוופעמים

 מות(. זה מאוד שב פ*ט בב*ר איתא )תעה8יתה
 אביונים ממנו, דוחה )אל מרחם דל אל מ"שר, דרכיו אם גאדם4, נקראיזה

 לד' קרבן מכם יקריב כי אדם ב( א, )ויקרא אומר והפסוק מכאובים(דלות

 הגיד וגצ' בעולות האקדמפ וגון לד' אקדם במה ס ו )מיכה אצמר דהנביא וההשחמף
 יקריב כי תה כנ*ל, אד*ם חה חסד. השהבת סתחט עשזת כ*א וגר טוב מה אדםלך
 ארץ נקרא ההה בהם, וחי שתם יעשה אשך ם * ד א ה תורת זאת א*ב וגר קרבןמבם
 )כתובות זדשו תץ*ל וחסד, צדקה בה לל  שהיה בה, ילין צדק 1 4יתיות רומזים*צבי*

 בתחטה "ןראל אין אם ישדאל ארץ כך בשרו את מחזיק שרו חרן צבי מה ע*א(קי*ב
 חמאה חטא אהםד חטאינו הצ*י על"ה, ישראל אם "שראל, ארץ ג*כ 012 תה לדעגמדה
 אוצר רסוגו *יבהשו י חה ידים, דחבת תחת וקצוד גמוד גלמוד קודו? אדמת משאריהורה
 הם כן לה, גמדה אחור שציון נורמים בחטאם שהם כמו 01 קכט, )תהל' ציון*, ש21איכל

 ולמי "שי* אותיות אחור', ויסוג יבח? למי אבויק למי אוי *למי רכת נהעזי לית אחור.יסוט
 יבושו 1 וזה א%ןד ריסוג יבוש אף* יהיה *לזה אין, בקרבו וחרבנה ירח?לים 1אבוי*
 1ע1שר גד1לתם ע*י אשר האנשים 1המה ציה, שחשר כל א"ורויסוט

 ובנין המשיח ביאת על להתפלל לנו מה אומרים,זצלחם
 כאשר קרבנות ולהזכיר מוספין תפילת ולהתפללירושלים,

 על 1תפיל1ת התפילה, סדר 1שינ1 ב11יען כזח כת קמ1בעו*ה
 עחח קמק ' מע שחצ שר שו על הסירג חקרבנות וסדר בהמ*קבנין
 ועש געתר מ-אם טבה מ, ששת נטנ נמור קע צטך שחאי כל אירושתו

 יבש מאיץ לתות להם שאין מחמת יבש שתינף גטחנ סתציר יהץ ה%ת ציו4שונשי
 ומשחית מפינ : ירצה לא *מום* % לשמצונ היו כאלו מנהיגים הארז. עשביקתש
 נערים בטי ג%"ע כחציר יהיה ט*ק )סוף יצשג נשםצזו ושס בפי כפפחףי סצצ* ממותמר

 חא קדה*ש* , דוצת "סר קי2 מ%ףם השע, םףם זךטד נתפ, י"עםע%ת
 הש%% ששחם דשהש ת%בש" יטטג "8א יחשלם %8ןשגש ןן וםש,ח%



רמס ל א ך מש קיהנ1 דבריאלה

 , ה ל י ה ק ב ג י ה נ מ ם ד א ה י ה י ם א ן כ ל חגא. דוד קריח על כמקדם"4ראי

 ויניח גבלו, אשר הראשונים גבול חלילה להשחית שלאיזהר
 מחע הש כי יחמ אם ק 1 המנהיגים, הצדיקים יסדו כאשדהכל
 ו* למק בעם, מ"הם *זמם "חי לק4 ומכף זה י הש~נ אשר לפ1רע

 ושחנ שאש ד רשמחז *חנ ד 'אם ייה חח , ו1עןט4רם
 ולא ד' עם בתוך שלום שיהיה הטנה מכם, שלי י וס*ת ר,ת שלום לך ישם)ס

 שבשה ונוסר טקם אדם אין אם בא השלום כי ודע מולוקז, ביניהםיהיה
 ירבה אזי יקבל, לא הרע ה*ע יקבל לו הנאמד הסוב את רק לוןה*ר יקבל לאלחבירו,
 בהשלום. רוצא גהבלום נכנס אזי שקד, לדבד ילא מקדים : שלו*ם 4ותיות האההח%ום
 כל כי תשפילנו, אדם גאות : הוא עאת* אותיות המחלוקות, עעדש וזא הגאות כיויען

 מסה, שאול ירד ווצשפל, ההיד משה על שאלק קרח כי חטפול ירד מחלוקתהעוווה
 עליהם יעלו ווצמוכים מטה, יורדים המה המיותנים דרך כן ראשו, על עפרהועלה
 דוח שוכי במרומיו. שלום עהטה : .עשב* סוד חה רשעים מני על : .עפר4 סורחה
 : ר*ת עליו נצב ד' תצה י"ג( כה )בראשית דכתיב עניו שהיה העקב במרומיו,המה
 ממט, למעלה דעשר ר4מטו על ועסר נקבר שאדם לאחר %ן שכמרכבה, אדם הוא*עניו*
 כי לרמוז השדה, "כעש*ב* מעיר ויציצו תצמרים עשבים תולשים הקבדות מביתכשיוצא
 לחבידו סמוך א' עשב ששר כעשבים, הנמוכים העטים ודי"ן במרומיו שלוםעחטה
 כתיב הגר גבי ויהה מחבידו. רחוק א' הנפרדים כאילנות לא בשלום, המההחדיו

 ט( כא)ברזמ8ית
 ויט~

 ותשא וגד השיחים אחד תחת הילד את ותשלך החמת % המים
 ם י ח י ש ה ד ח ח תחת גתגלגל הילד חת כשהשליכה הזמין ד' כי נ*ל ק~ה,את

 דוויט שבאילנות,המיוחד
 הגד~

 לה רמזו שמשמים הבינה מזה השדה, אילני שבכל
 הסובלים, רוח מנמוכי להיות לה והיה גבירהה נגד א*ע מתבאה שהיתה נכהותה,על

 לרבות ת א במלת דהק נער, קול את ד' וישמע )שם( כתיב לזה בהשובה הרהרהוכ14שור
 בתשובינ שהרהרה גורם ג*כ היה קולהדגם

 ארהכות לסתום הקב*ה וכשרצה ברכות, ש*פ על דמורה ש*פ במספר שלום כילדע
 מע"ם כוכבים ב' לקח ביניהם שהיה תצאריבה הגזל עי המבול ע~הביאדה8מים

 נעשה ידו שקל כנ*ל, ש-פ בגימ' ועלש ע*אם נ*ט דף ברכחע במסכתוסתמם,)כדאיתא
 ידושלים וע*ש ז" שבעם שלום ע"ש שולמית נקדזמז וכנס*י המבול. ופפק בשלםאשלום
 ריכו ד( ב )החטע הנביא אמר ההה ירהטלים שם הה חיראה השלום ע*שהנקראת
 עם "תד בשלום כשהם שכמו הכתה אמנם מיחזד, הוא השני ריבו ומלת ריבהבאצחכם

 אמר חה בנ"י ריב על ריבו, נקראו דן, בעם מחלוקחז כשיש כך שיל8ית נקהשתד'
 בקול לשמוע דברו עחטע כח גבורי כתיב כנ*ל. ריבו שנקיש בו י ר באמכמ בז יד

 דבר עשו שהמה דבדו עריי נקראו חםרל כי לב-ד; ע*ד י ר*ת כה( ק*ג )ח91מיםדברו



מ דמיש%הת ש שמואלפ
 ושצת % %מר %* ימפ *אהש , ואם ט-מ ושאש גיש טעמד

8  ששו חהשישת 1 זאה"ג ל%צה %י* ימי ל% לשמ צמש תשוט
 המ ניוו וףכ חח, א% לשמת אאם וחוואימו שפש דברו, עושיחה
 דפש מ%י כל בפפ זויב פזק טמהש שמ ק ירק דל ושוו דפהשיי
 דמהא מ"י כל אפ4ה במחשג לבדו הוא אפילו לב*ד* "ע*ד ר*ת רמז הה רמי'עליה
 הששצשדי. לתקן כחו בכל ימטד רק עושא, לבד שויא במה ולא להשגיח רמיןעל"
 עבירה עוברי במקים לילך אדם רששר אי עה*ת בסשרי שהארכתי מה עפ*י אמרתיגם

 הף ור*י ר*ה י"( דף )ע*ז מגסרא דא-ה ד4טטדה והבאתי יצרו, על לגבורבדי
 דזתות אששד וחד דע*ז לפתחי פני הה חד שב"4ץ ב' להגדן מ8ו כי באשדחאא"1
 א-כ עליך, תשמור מזימה השמרו מקמימש דנבנסו לזחית חזינהו זופת, אמיתחאהש"1
 שומר המ הץ דתרי התם דשאני די*ל אלא וה, למקוט א*ע להכניס דמותר מבחשרהרי
 מכניסין שהמה דברו עחטי כח גבורי י אמר חה דאסוד, י*ל באהד משא-כ חבירו,על
 )דף בקדושין )ועיין דברו. בקול לשמיע ווה יצרם, על לגבור כדי עבירה למקוםא*ע
 עבידה לדכר א*ע דהבניס מטרניתא האי דתבעת" צדוק ר' על כן שם דדדישל*ח(
 א' אבל א-ע להכנים ימלים ב' דדהשא 4%ה ע*ד הקרא רומז הה ע*ש(. יצרו עלוגבר
 שלא אדם צריך ח~ע כב"ג עץי*ש וטטלו נם נעשה כהנא ור' צדוק דלר' אלאלשג

 רע ממקום לסור מרע*, *סור חה עבירה, שעוברים במקום לבד %ילך א*עלהכניס
 יצא רע ממקום כי רע ס*ת חה יבצל, השם יודע ומי שם, שונע הס*ם כי ס*ם זחר*ת
 ך' נחו ,רע בדרך ונכנם שחטשי אתד ותוה הראשון לאדם עור כתנות עשה וו"רע,

 רע. בחוך .עור* חה עבירה טררת עבירה כי ברע, יפלו שלא ל,פמרם הגדדלמשמו
 ל"יה הרגיעה ושם בנן המקש עם ביחוד שהיתה בהיחז חוה דנכשלה הענין היהחה
 בה, ברבק הסם דהוא ההבההט הואיל ולזה זחשבשג בה חשמיל חוה על בא הווד שע*יעד
 כתפת כתוב ה" סשרר ר' של בתודתו חה משמו, ףץ אות לה לתת הקב-ה צריךהיה
 על ד' אל השטן דברי הט הה כנ*ל, להאיר עוד דושיר כנ*ל רםץ , ר 1 א באלף,עור
 חעא השם הסיועת הכל תומת כי % לרמה עוד, כעד עור ק ב )איוב באמרו אעבתומת
 שץ עהדו ד' מ%מלא עור, שבתוך .רף בסוד כפ"פ הרע ש לעזרו עור כתפת %עשה

 מ19ר שושא בשבזל ר, 1 ע ד ע ב ז חה התאהת אל מחובר משירה שההש מפני לויכי
 עצפו אל מבע ידך תשלה אם אפ*ה, אפנס ז הרע מסם להצ"י 5ר הלבשתולתאאים
 בו, מחניך הו ששצת אעפ4י יבדכך*, פניך *חצל לשירו, עודו להיות בח יעצור לאובשרו,

 לה שימדוד ענין בכל חומהו לו חוראה במץ הקב*ה טזט לזה כנ34יברבך
 8ת צס א )הקרא עולה גבי כתיב דע היחהק )שיר ררחשו דמות פ פשדכתם)כ(

 נקרצים שאוו הפתים הקרבת ראהפו, דממת פ 1 ~הפדר* תשזההשפ
 פשפפ אוש וזא לילא. רסיסי קצחזיו טל נפלא שהששו ההמימ מעורדים נר בהלםבלילה



רש ל א ך מש "תאנו דנריאלה

 אוגטים, שאט ק% דיוה*כבפיא
 ,מפ~

 פדרים לרבוי משובח, במקום הלן אהל, יושב
 חביט יעקב כי 1 והוא שבח*, אערוך תמורם ליהל קרבן אין ואם זבח, בבית בקרביהל
 בלילה היו והמה במקדש, בלילה ופדרים אברים במקום והוא ערבית ת8ילתתיקן

 הה הנמבח, ע*ג ומאיר הרבה להב ומעלה שמן הוא החלב כי המזבח, ע*גמשררים
 וצהיה המתבח במקום שהיה לרבה, משובח במקום הלן יעקב הוא אוהלן, יחטב.ם8לל
 עתה חשם מאירים, שם החלבים הפדרים שהיו יהל, פדרים, לגדולה לרבויטהטובח
 אערוך* ,תמורם המזבח, ע*ג שלו בפדרים מאיר להיות ליהל* קרבן סוןבעףה

 בלילה נגינתי אוכרה הה הלבים, במקום קמהוא 1 ושבח* ואהזיות הקב*ה לפנישבחים
 בשירים שסק והיה אותו, מעודר והיה דוד של ממטתו למעלה תלו" היה כטדהה

 משובחים כמה בלילה והשבח התפילה לכן כנ*ל. בברכות ר*א ת" כפיותשבחות
 שירה ובלילה הסדו ד' יצוה יומם ט( מב, )תהלים וכתיב מזבח ע*ג כפדריםחשהובים
 על אותו דרשו ורז*ל חסדו, יצוה יומם עמו. שירה דבלילה משום, שבה, ר-תעמו

 ועתה השירה. את לכם כתבו יס( ש, )דברים דכתיב ערר נקיאת הושרה דגםהחורה
 שעריך בריווי הזק כי ירהטלים שבחי י*ב( קי*ז )תהלים כתיב בהמק*ד שחרבבעו*ה
 בירחטלים ובוחר עבדו דוד חטירי ירהילים הקב*ה זוכר השבח שזוכר קוע*י שבה 1ר*ת

 הפדריש חלב במקום שהוא והתפילה השבח ע*י שעריך, בריחי הא וזה 1לבנותה
 במקום וי8גע יאס כח, )בהששית תתיב בזמנה ערבית בתפילת להזהר אדם כלוצריך
 כ8דרים שההא ערבית תפילת הוא וי8גע כי אשים, 1 ס*ת השמש בא כי שםוילן

 המזבח. ע*ג מאיר אשיםחלב
 ומה*ס הרשע על הצדיק נתפס הזעם בעת כי מתיי ר*ת 1 יעמוד מי זעמו לפני)ל(

 אם אף כי דבר בה ב"ט העיר מןטרחים
 מז~

 אוי ירשע שי מ*מ לסוב
 וצדקה י*ו הקב*ה של חרבו כי י*ד, יע י יעמוד % ועמך לפני ס*ה כי ודעישכנה
 ועמו לפני תה ממות, תציל וצדקה ב( י )מושלי קרא על כפ*ש מציל לעני י*דהשוופט
 אמרו רףל ודע הקב*ה. של חרבו מי*ו 6ציל בצדקה שהיד י*ד4, ,יץ יעמידמו

 מניאים ומערב מזרח ומלכי זורחת שחמה בשעה דר*מ משמיה תני ע*ק ז)ברכות
 זרים מלכי 1 ,מלי* בר4ת רכת הה הקב*ה, כועס מיד ומשתחהים בהאשיהםכתריחם
 ת ל )תהלים כדכתיב שלחשה חרבו דין, "ט מיד יץ* *י*ד ס*ת הה ישהאתלחטה
 הקב*ה, של חרבו הוא ""י חרב. 1 ר*ת היים בא18 רגע ברצוט, חהם באט רגעכי

 הרגע דהוא חרבו בסוף דבוק חחם הה ורחמיו רצוט מתעורד תיכף הרגע שבאאלא
 אם כן ום9תו, שלו העטרה דהוא דתרשטל דכרבלהא באיורא סש? מראה והקבףהכושם

 כמוהה מלכים הם כאלו ברשושן כתריהם ומניאים המלכיםמתסים
 לבהש" לבן בסוד ורחמים אדום, וסימנו עונש מורה הוא דין הלא לעטן, "9והנה

 ? דחמים מודה זותיור אדרבא דין על דעמיבלתא איויא מהרה איך הש-כ חוור,כהינ



 ל א ו םש שתהג5 דבריאלהרנב

 א ו(יש %עץ, להמה ומלכיהם הם שמשתהוים או*ה על הוא דזועם רגע חית*י
 דעמידת לרמז סרעא* אהד ועומד ולזה אהד באל דמאמינים ל"סראל, רהסים יהיההדין
 ועכ*פ הקדדפ. שמו ביהוד מאמינים שהמה ההג וצלהם דיאוד ישראל עלהעהמם
 שניחש שכיה הצדיק, גם נתפס ' ברגע בקללה אפ*ה 185*ה, בעס החש זו שרגעביון
 א"תן כל הקב*ה כעס לא בלעם בימי ההה לרשע. צדיק בין מבהין אין למעצהיתראצהן
 שרצא , 1 נ 1 צ ר ב ם י י ה ג*כ הרגע בזו ששה ברצופ, ה%ם באפו רגע בי וזההימים,
 עפוז אך דתרטיל כרבלתא ההערת רמז תה ד' לעם הץם ולתת העכו*ט, לההריבבוה
 הוא תה ר*מ שאמר כמו מלכיהם, על זעמו : זעם השותיות למופהית, רשות נתןעכ*פ
 כנ*ל תעא למלך הפכו והקב*ה כלם, לומר יכ% היה כועס שהיה דברגע התום'מ*ש
 הסיזעם, יו"~ו הה בהרב. והוא מדין מלכי מלכים ה' תהרגו עכו"ם, למלכי זעמולתת
 מלצתו, יול עליהם מקבלים המה להמה משתההם עכו*ם שמלכי בשעה ד, 1 ב כ הבשת
 ח" ויכ וצהנ נש" 'אשמ בידם טעס ששש~ה ע ר גם פיפיות הרבו6ה

 ואהה המשם על רק תם הף לא גכ ועע רק וקמ"9יא של שםטעאישם
 חת, ים גצל זעם ז*ל ול" יקוש, על נו ברצו היים ואז להפעדפשעים

 ללשות הסדם צריך כן בנלל יקלה* )ובההי להמה ופשתהים כבוזץ המכדם ר*לבוד,
 הנ*ל כל ויזבור מיושב יהיה לכעוס שראף' בשעה ואפי הכעפ, מן בבל הרהקה6

 וכמ*ש. ברצונו ה%ם שכועם ברנע הקב*הדגם
 רעה, בין טחסה בין לאדם שמודד ופדה מדה כל הזזיו. צדקו אמת ד' גצשפטי)מ(

 הכתוב אמר וו~ה תמיד. מדתו אמת : עשמת* ,סם רהה זה עלוגם
 נעים מודד אם "אמן* : מבורך דן "הי ן מ א 1 ן מ ח לעולם ד' ברוך נ*ב( ש*ט)ה%4ים
 פרא שמודד ובין ונעימות פבות נעים שמררד בין דהיפ ; פראים מודד ואםוהשטו*
 ושמן, אמן לעולם דן ברוך הלילה, בתפילת מתהילין ההה מבודך. יה"ה ענץ בכלהשתד,

 דן ברוך (צמרים זה חצל מאיד פרא הלילה ומדת נעים היום מדת בהסד הוא היוםכי

 ממיימין ובא ברע % בטוב הן יהדיו צדקו אמת דן משפטי כי כנ*ל, השמן אמןלעולם
 בלילה. דן ברוך בעם דןברוך

 בשטאה, ויוו עליו מקבל כי בצער משולטו יוצ18 אופ העולם מן בהטרדו הצדיקיהנה
 98י6 פ" ה"יו, שלאע כ%ו תומו בעצם ימות זה כ04 ה*א אהצ דשמר הושהה

 הבהם הצור שתפשה ט" שכל אזשב כי וו"י, שלאע מעולמו הצא עמה חופתובסצתו
 בהפקו-כ* החש *גד% בשספדתצ ון )מגי' דרא דד' בהמפדו אנה האה וצדק, בשמת הצלפ8יו
 טהרי י*נ מהץו קחחם שרשה אכהת ר' במו שלה שלחצן כהי ושסו*כ8:איתטת

 יטל עיה כי בארם, הם הטא בשיזא לראות ביסורים המוכה האדם חנריךדאפרסמון.
 הזדו, צדקו י 4פצר הא טדה, טצד מדה הם אם הבין ענשי, בא עבירה ח"מו עללחכיר
 שקר ששתי הא%שצ" י*ט( ל*8 )הה~ם דטדב טמו מהם וואיב הספן מו9שופיצהן



ימ ל א ו מש קודהבצי דבריאלה
 מחטא לשוב צריך כי ידע פיהו, השלם משל דרך אם א"כ עתק, צדיק עלהדוכרות
 1 י ד ח י 1 ק ד צ תוכהה, מורים אשר 1 "אמת* ד משפסי הה צדיק על הרע לשוןשדיבר
 ח( בה, )תהלים "בדרך* חטאים יורה ע*כ דן וישר טוב אמר וזה בו שחטא תאברעל

 לה ורפא ושב ו(ה החטא כנגד כנגדו רע דיטבעשותו
 במצוה המתחיל בי והוא קיב(, קיט, )הולים עקב לערלם חוקיך לעשות לבי נטיתי)נ(

 על יהודה בני מתו דמשו*ה ים( )סוטה אמרו ווץ*ל גמור לואומדים
 עקב לעולם חוקיך לעשות לבי נטיתי דוד אמר חאה גמרה, המא יוסף בהצלתשהתחיל
 לרמח עק*ב, כמנין התיבות הדברות בקמחרת ולוה וגפרה, סופה עד ב ק ע ד עדחים
 ג*כ הה הגומדה שם על אלא נקראת המצוה החין להשלימם צריכין התורה מצותכי

 עוד יעשה לא זו שמצוה שיודע מי דחהאי י*ל גם כנ*ל. בה קצו עד עק*בחותיות
 בני כמה ראו ושמהה, בחהבה יעשה המצוה י בודאי לו אהרונה תהיה והיאלעולם
 כל באה רק פעמים להרבה ש(מנה ברכה שהוא יען החמה, קדוש בברכת והיריםאדם
 מיתתך לפני א' יום שוב אמר ר*א והנה לעולם, לידו עוד יבחש לא אם מכ*ש שנים,כ*ח
 באהבה אותה עוווה תפילין שמניח יום בכל א-כ למהר ימות שמא יחשוב יוםשכל
 לחשזב אדם צריך מצוה בכל א-כ לק~חות, בידו עוד יהיה היא ימות, למהרשמא
 ו פ 1 ס א ו ה 1 ל א כ עקב" לעולם חוקיך לעשות לבי .נסיתי דוד דאמר ההח ההק

 דנקיס סבא האי ל*ג:( )שבת דאמר הוא חה ודו*ק. שלו האחרונה המצוהוהיא
 ותסגי שבת לכבוד להו אמר לך הני ור*א רשב"י וא*ל בהש*מ ורהיט אסא מדאניתרי
 וא*כ שבת ג*כ נקרח דעוה*ב כנ*ל, וההא שמור כנגד וחד זכוד כצגד חד א-ל בהדלך

 ומחר ימות שאחף ועוד השבת את שמור הא' י ענינים ב' בו "צ שבת מצותבקיום
 נקיס ולכך שבת שכולו יום הייפ, השבת יום את ר 1 כ ז וזה שבת שכ~ו יוםיהיה
 ההא שהיום שזוכר דע*י המצוח, ליקפראל חביביס כמה רשב*י אמר האה בדים.ב'

 זוכה אותו ומענג תמיד שבת המשמר כי ודע כנ"ל. בשמהה אותה עושה המצוהסיום
 שבעים שביעיותיו כל ממלא דן כך השביעי משמר שהוא כמו  עכ*פ שפתיולמלאות
 הקב*ה לו מוסיף ויציאתו בכניסתו מוסיף שהוא שבת תוס' ובזכוה במלואו,שנה
 שמונים תחיה בזכותה שבעים ; "שבת* אותיות רומזים ו,הה שבעים. שפת %שנים

 שבעים הוא הכהל עם הדפ חיתיות ותענוגיה, שבת חספת דההנו : תחיהבצותה
 עליס ג*כ רומזים הה שטתיו על שנים הקב*ה לו יוסיף  שעוד הדס, י ד ב ' ב ל סנ

 *. כנ*ל ויציאתה בכניסתה ותוספת שבת שמירת קינא4, בחד ותלתא :שבהדפ
 מעלה סומך ; "סמך* אותיות כי דע הכפופים, לכל חוקף "נושלים לבל דן טונצך)ס(

 קרח שבני כמו נס לו עושה ד' להציל, שא*א עד כ*כ נפל ואפילוכצשים,
 וסחיה ממית דן ; וזה בגיהנם. פקום להם נתבצר לשאול וירידה הנפילה שבתוך 6הולא

 בספוי. אאריפ במקומות בוה שהחרכתי 8ה עוד חהין9



 ל א ו ם9 יהיהבמ דנריאלהרצ
 וצה ההיבים. בנס ומציל תשהמה המקבל הקדוש בהצמו כי 0, )שמושליא העל ששלפדיד
 סומך 1 סמך מם ורמז קדן ישבת עומדין היו בנס שבלוחות וסמך מם ז*לד4שרו
 האדם שבעןר הוש הראוי' מן כי 4ץסוג בקומה לילך לאדם אטור כי ודע בנס.מעלה
 בקומה להיות לו אסור רשכ*פ . תמיד א*א זה אך לפניו, תמיד יפול הקב*הגדדלת
 שב2שדרה חהיות בל שיושקקו עד יכרע לכרוע 2וצריך עת ובכל 2יח, יהיהזקחשה
 האדם את יוכיחו 8ניו רשל להזכירו, אדם ב8ני הפורחים זבובים הקב*ה שברא הושהה

 על לפול צריך קשת הרהשה נט( )ברכות ז*ל קחשמרו ובמו למטה 8ניושיהיה
 אמר רשכ*פ לקשחש, דסגיד דמחזי אביי עלי' דלייט אלא דן כבוד מראה הוש כיפניו
 זוכר 1 "זבוב* שתיות לזה פניו על לפול רשי דהיה ויעצד הברית זוכר לברךדצריך
 ז*ל דדרשו הו14 חה בהלוכך. והכבע בוראך זכור ! ג*כ רמז חה בבריתו, ובשמןברית
 שיביו גם איש דדכי ד' ברצות ק י*ו )משלי מאה*כ על תתקנ*ד( סי' ילקוט)מדרןצ
 זקו5ה, בקומה הולכי על באים דהזבובים כנ"ל תעא הזבובים, אלו אויביו אהו,"שלים
 ולזה חזר דדר בכל וממושלתך עולמים כל מלכות מלכותך קמ*ה( )תהלים אפרוזה

 . ו י נ פ ל הכשפים* %ל .הוקף כבחז ומכירים 1 י נ פ ל הנשלים* לכל דן"סהשך
 חאה תמיד דן כבוד הדרת ל8ני וישחחוה י8ול בצדקתו כי נפלי, בר משיח נקדאהאה
 ירוד 9ח מק ענותמתו, על רומז פ חליותיו, ית8קש 9חותו מ8ני 1 *משיח*נקרא

 בפקובלים תרתא *עניו* 1 ר1השי-תבות עליו נצב ד' והנא י כתיב יעקב גבייזה עמו. ד' יהיה האה איע חחשב כךהסר,
 אבן שם השה כעקב היה הרוד שיו  עקב, בסוד יעקב כי הזבובים, מןלשמרו
 כנ*ל מזבוב נשמר וממ"לא ד' לפמ מאוד ונכנע שח והיה הע8ר על ישןמהששותיו,

 המה4ים מ%יות ארבע ליעקב הראה דהקב*ה י"ל תעה תמיד. ל8ניו נבנע הואיען
 יבשש מות חבובי ישגיא חוצפא משיוש1 בעקבות ו11ז משהוא עק~ות עד "שראלל
 הדור, גיזלי פני על שרחים יהיה וכזבובים זקנים פני ילבינו נערים רוקוז, שמןיביע
 רשעים סביב 1 5לשון הוא זבוב שם כי ודע הזבובים. מפני לשומרו עייו נצב דןולוה

 הצדיקים סביב תרנש ס' תהלים )ילקוט במדרש ואמרו ט( יב, )תהליםיתהלכו
 הסבובים הוקצ הזבובים מפני לשמרו עלע ננב דן תצה חה יתהלטרשעים

 כשש( יהאפ חךין מ-ח פ4ה )אבות אמרו ז*ל חכמנו כי ודע הצדיק. אתהמסבבים
 בברטית דשצ2מניעו חט בגימטדיא זבוב כי והחש במקדש המטבחים בבית זבוב נהשהלא

 לנדה כן על ירהשלים חטאה *ח*ט* ח( 41 )איכה וכתיב 4לו 1יתיהן ב'עלמשנ
 ב2הדש, נדפ-)זבוב( הכניס טיטוס והרשע במץק, ח*ט בגימ' לנדה גם כיהיחצג
 במחץ, שנבנס בזבוב נקמוש דן נקם ויהה במקדש ר2וחת בעל זונה י *זבוב*היתיות
 שפך ,שהשם על ופשני ל" מנעי לחד קיש %וד פומור 01 )ברכא2 אמרוהע*ל
 שמת2ו *שר בפיוט כדשיתא בהס*ק חורבן או שראה יעקב חחה חשננים עצים עלחמוש
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 על רק "שראל על חמתו ששך שלא לשמיו עליו נצב ד' הפה כתיב האה זה* איזהץץי
 כזבובים יתהלכו רשעים הצדיקים דסביב כנ*ל הזבובים מן לשמרו הה ת8בניםעצים

 האדם. עלה8ודחים
 ונ*ל זבוב, ר*ת ב~הני ישים בספר זכרון ר*ת אדתיות כי אט2א דבקרנייםרז8ע

 ; *זבוב* אותיות כי הברית פגם מהטא הוש האהם על  הבחים זבוביםדעוטש

 הוא קדהש א"ש אל"שע על "" )ברכות רז*ל אמרו ~זה 2:ריתו, ךשחת נריתזלזול

 הוא קדוש כי נראה שלחם, על עובר זבוב ראתה עלא תףד מטתו על קרי ראתהשלא

 מה א*ל בבהמ*ק הקב*ה מששי נ*נ( דף )ממית חז*ל דרעץ האה בבריתו.תחמן

 מעליך, יעבדו קודש ובשר ח*ל קודש בברית להסהבל לך היה וכף א*ל בביתילידידי

 ועכ*פ החורבן, גרמה ברית חטאת אך מקדעי, נחרב לא ברית "שראל שמרות8לו

 ההה  ימו תשחית שלא  הובובים מן עב*פ לשמרו עליו בצב דן חהנה הה דן עםנצלו
 תם א"ש שהיה אבינו יעקב והנה כנ*ל.  ובוב טם גו רמת עם, ברית שיהתעמלק

 באמת כאשר בריתו ישחית פמאה במקום פן להו*ל ביציאתו לו, ומיצר מת"האהיה
 מתירא. היה הרכ אחיות ב' שנשא ח*ט בם-ק י ס-ת ירך בכף ויגעס,ת
 מטה, כי שבריה רפא לה, 2א רפא רפא, פעמים ב' במסורה בהעלותך פ' הבעה*טיכצונ

 חסרת להקב*ה אמר רשג ר"ש על תגין בתורה יש שם, הבעה*ט עודוכתב
 בשביל מקדשיע וגם בצרעת, נלקה לה*ר בהטא כי ונהאה הצ*ב. לה נא רפא רששהעטרת
 לאמונה היא שקר קשתם לשום את וידרכו ב( ט, )ירמי' ירמיה שמקונן כמו 2תרב,לה*ש

 משה ויצעק כתיב, דלזה וי*ל ביהמ-ק, שחרב חטא ג*כ היה מרים הטא וא*כ בארץ,בכרו
 לחמר:אלד

 לדורו~
  שבהה רפא  מו*,כך  ילואירפא  פודפע*למשה

 על בתגין רמז הה בחטא, ונחרב נשבר מקדשיע דגם מקדשיפ, שבר רפא מטה,בי
 דינה. להקל עליה והתפלל האדם, מטבע הוא כי בלה*ר הם דרובן רמז 2א, רפאהריש
 חסא ידם על ונשתלם לאדם דוקרין שהמה הזבובים באים להץר חטא על גם כיודע

 באים הצרעים והזבובים גאות, על באים מדקרות בלי דזבובים א' והכל לה*רמיקרות
 בזמן החורבן והיה בהמ*ק, חורבן א שראה אביפ רעקב לה*ר. מדקרות חסאעל

 נצב ד' והנה וזה לה*ר בשביל החורבן את וראה הזבובים פריחת עת אב בהודשהחום
 והנה לה*ר. חטא מפני במקדשו החודבן בשעת א שפרחו הזבובים מן לשמרוקליו

 זמזוטשו. ל,ןון הקןל, על החדם לעורר זמזומא קלא בהם יש ודוקרים הפהרחיםהצרעים

 למעט קוצים עליו מטיל וואה פרנסתו שמבקש ברעהו איש מקט*ת בא לה-ר עיקרוהטה
 אין שחצערות כמו לו דרמז פרוע*, יהיה *ראשו במצודע תורה אמרה חאה חבירו,את
 ברא והקב*ה חבירו של מגומא יוצ8ו פרנסתו אין כך א', מנומא יושם9ת שערות ב'%

 ע 1 ר פ 1 ש א ר : מראין חבירו על רע שמוציא המ2יץ וואה ב8*ץ יניקה איםלכל
 ששערות רששה, עטדת חסרת דבש*ע דאכני וזה השערות, כמו פרטשה "ש שולכלשייאה



 ל א ו םש שודהבו דבריאלהרט
 חה פרוע ברחהש ל"ןב שצריכה 4ותה חסרת ושתה מכאות, אם לה עטרות המההששה
 רפא ר-ת הע הששדנ על מורה הרן ותגין ראשה פרוע אשר ! "רפא* אחץיותרומתים
 שערות כי תגלחת טעון מצורע ה,ה ראשה, שערות כל מגיה 1 מטה כישבריה
 ב*כ ההה אעריחץ כל על בא. כאלו לה*ר המדבר כל כי ויען בהושיו, היפך לומרחרן
 לקדשו השבת יום את 8צר ה( כ, )יתרו כתיב כי ודע עהנ בא% פרוע רישהאווה
 כל שנונים נטד חצי %הקר עונש ההש רת*ם כי רת*ם, י חש יום 4ת חער !ס*ת
 המשש היתה וע*ש ע*ב( ט*ו )ערבין רתמים גחלי איתו מאכילים כחן, הוא לשוגואשד

 ע*ש ק*ן )פסהים זיל דדרשפ הוא הה לע"לם, מיתה טנרם ח1י*ז הקב*ה על לה*רמדברת
 מדבר לשום ימש וזוי*ז המיתה תנרם היללה בא הוץ ע*י יזכור יאדם ויץ, עלזכרהו
 )שבת בירהו דא" הה רתמים, מגחלי נשמר שיה" רמז, רת*ם ס*ת חהה בשבת,לה*ר
 כמה האדם מיה יראה היתנ שבת הש*ל בשבת מדברת היתה דרשב*י דאימאספט*ח
 חמחאר בתוך *י*ה* שהם השתיקה נשה כמה וויה חטאו גדל וכמה מלשה"רירחיק

 הרע. הליע וקש*ת*,אותיות
 לבושה הוא תורה עול כי דע כה(, לא, )כהשלי אזרון ליום ותשאק לבושה תןר ערז)ש

 כשור עצמו אדם יעשה האךלם תודהשל
 לע~

 לבחיה ךהדר עוז הה תורה
 יצרו מחבירו הגדול כל כי יצרו, על הת-ה  שיהגבר מי הוא והראשון ערל, 1ר*ת
 לבחיה. והדד ווה לברית בא יהיה גם עוו לבחש לו עו,צה יצדו על וכשיתגברגדול
 לרץ אמר ור*ל לאח"יחא חילך לר*ל אמר דד*י פ*ד( דף )ב*מ בגמן מציטחצה

 % דאמר יוחט ר' דברי עליו ולקבל תורה ללמוד ר*ל עליו קיבל ואז לבשי,שופרך
 אשערי דיתיב לנשי שופרך % דאמר ר*ל דברי עליו קיבל ור*י 6טדייתא,חילך
 גם כי לבושה*, והדר *עה אמר וזה כות" שפירי יולדות ישראל בנות להיותטבילה
 שלוה תאילתן הו,צעים כי אחרזן*, ליום *ותשחק להקב*ה, עמיה הצדיק עושהבהדדו
 בהפתע הד*ר אותיות כי ודע שלוה. היש יסורין תחילוע להיפך והצדיקים יסוריןוסהע
 ברהש מהשל ולהיות לירד צריך ביחזר נשה שאום וכל דרה, שופרא תחת כי רד*ההמה
 % לטורזז ובקש יצרו עליו ופחז קלו ביופי שראה טמ( )נדר' הצייק דשמעון בנזירכמו

 1 ר ד ה ם ג כי לבושה* והדר .עוז חה נזרו, שער וגלח לשמים יפיו והקד"חהעולם

 אבוהו רבי ע*ב( ח' )שקלים חכז*ל אמרו ולזה אהרון. ליום ותשאק ו, וש ב ל ואה
 הנ"ל ולפי עתיקהנ תוספתא א*ל סימא אבוה ר' משש1 אמרו נהורין דאפוהי רבנןהזיוהו
 והדר עח וכדאמר עתיקה תוספתא חה זקבה לעת שכר תוספת הוא נהורין דאפוהיאמר

 אחרון. ליום ותשחקלבחשה
 מסיאשע. התורה כי כד(, לא, )מהצלי לשונה על חסד וחירת בחכמה פתאה פיה)פ(

 1 לתאלתה שפה ונעוץ אלקים ברא בראשית ומתחלת ישראל כללעיני

 אום שישלים טרמת חתורה כי לרמה שבעים, בגימטריא ישראל כל לעיניס-ת



יט ל א ר מש יהיהבני דבריאלה
 טתן הקב*ה אלא בלבד,זה דלא שמש שבעיס התורה עת בהם שמתעח ימישמתיו,

 וחגיגה דל שדרעי וזהע*ב המה וז41נ ימים שס*ה השנה שהוא חמה שמת השנים%
 ע*ב בגימ' ביום, הסד של חוט עליו מוויך הקב*ה בלילה בתורה העוסק כלי*ם(
 גימן ישראל כל לעיני ס*ת וזה עמו שירה דבלילה מוטום חסזד ד' יצדה יומםדבתיב,

 שנים ע*ב ימיו יארכו כי לרמה ע*ב, והוא ב' הנ*ל למספר סמוך זבדאשיתשבעים
 בתודה דעוסק ישרז1ל, כל לעיני סה2!ץ מלת בצידוף ג*כ לילה ס*ת ולזה חס*דבגיסמ

 בתרגום וזר" שנהב ע*ב חסד של חוט עליו מחפך כנ*ל, ברחמ2ית אזי בלילהאפ"

 כתוב היה חפ,1 בהכמה בראשית פ" הרי אלקים ברא בהובמתא בראשית,ירושלמי
 שטת שנים אריכות על נרמז היה לא הראה2ון דפו אות יהיה בר*מעית ברא אלקיםבושרה

 עילשתג חסד מית בחכמה פתחה פיהחייא-טו*האן
 חש שנש ות והוו שמם פח2 מתה כל כי פשפ לבקה תיא לא לעי 9חעה

 סר והענן בסהפה, כשדברה במרים כ' הבה כי יז.( סבהד' )ר' יו*ד, עוד כ' כאלושנים
 שההש מצר*ע כמספר ת' בגימ' מעל סר כי ודע כשלג, מצורעת מרים והנה האוהלמעל
 דתולע תולעת, ח2ני באזוב א*ע לההטפיל וצריך גיאות על בא והצרעת ת', גימ'ב*ב
 תולעת ח2ני תטוב ארז עץ , מצורע לטהרת מינים הד' המה לדעתי לזה פה. לוארן
 בשתיקה וירבה כאזוב א*ע ישפיל המצפצף כעוף יהיה כארז א*ע שדצביה עלחצוף.
 מעל* *סר וזה ס*ח( פ' ז*ל לרמ*א הע~ה תהרת עיין פצ*ה, כתולע יהיה רק יצפצףהנא

 וי*ל הצרעת, בא שלו הגבהות שע"י מצר*ע בגי' העא הבבהות מן , ל ע מ ר 1 ס יש
 ידברו ולא שני מלובש ביתו שיהיה ילבש, דירתו שני רמז במזוזה הכתוב שד*ישם
 ההודגת לה*ר תליתאי לשון ע*י בא ההש כי סה2לג לביתה תירא לא וזה לה*רבו

 משולש שלש שלש של של*ג חחזיות כי לופה*ר על רומזות שלג חיתיותשלשה.
 כנ*ל סתפלג לביתה תירא לא וזה ג', באחדות סהשולש ל' בעשירות סה2ולש ש'.במאות

 האה פה. לה שאין תולעת שני שנים, לבח2 ביתה כל כי במרים, שהיה כמו לשוןחטא
 זכיתי לא )אנ*ה, מעל סר וגימ' ת' בגימ' שנחם אלא שנים תקרי אל במדדשאמר
 אלא נאמר לא שני המדרש כונת ואולי ת' בגימ' הוא שנ" יו*ד בלא שנים כילהבין
 *גמלחךי וזה כמובם ת' ההש הרי שנ" יףד ויםשנים

 הלא תורה אלא טוב אין טוב*

 *. שנים ע' קזהאריכה חףהז ימי לכל זכהה חויה*, ימי *כל ~זה כנ*לרע
 לשון ועל יל רומז שההא גדולות, מדברת לשון בו ורמז טמא המא הגמ*ל כידדע

 טטל ההש עונות של גדול הר גבו על שיש במה די היא חבירו. על המדברהרע
 וההש גבו על הדים וב' מוסד, ספרי שכתבו כמו עליו מדבר שההש חבירו של עחעתגם

 בעה הרשעים מוכיח גדולות, מדברת לשון עוד "ם אמנם ממנו. 8ר שד' הטמאהגמ*ל
 יוד ב" דאית ל מ י ג ד 1 ס ב א ו ה 1 פיו, בשבט אדץ יכה ד' 8ל השיבם למעןדבורו

 בזו~ הארםזי בהעלחתך פ וביד,ושי8



 ל א ו מש הקודהבו דבריאלהרמ
 לשה יהיה הקב*ה של שמו זה ו ה* דהם* גמ% בינה עאלוף י סוד חה יתנרו הר'מהשס
 של שפו זה קה*ף, לכבוה מדבר יהיה גדרלמ י *נימ*ל* חה דן, לבבוד גדולותמדברת
 ה*ו משום ההין*. רביעית ודל בסוד הוא ישדאל שנות ע*י ב*ה השם שגםהקב*ג

 בתיב כי וזע הזהב. שרביט בס' זה. סמבהשר שבשם אחרתה ה' חסר הקב*ה של שמוזה
 מרפא כי הרע לשה קול מבטל תורה ק% כי קול פעמים 2ף וכתיב העקב קזלהקזל
 חילי לברכו לעשו מדבר כשהיה שמע אחר איש פן יצחק ירא והיה חהם. עץלשון
 מבטל. תורה של קולה יהיה לה*ר קךל נגד לזה ליעקב הדבר ויודע סוד מגלה אישההש
 עשו כידי מאכל לידו ומביא טובה עושה דעכ*פ עשו כיזץ יהיה עכ*פ אחר הואואם
 המגיד על *גם*, במלת רבה יהיזע ברוך גם את*כ סיים האה מבודך. יהיה עניןובכל
 בהבאתו, ובא הלך עמו עדן  שגן ראה ועכ*פ התרל סוד, מגלה בכלל יהיה שלאהדבר

 האדם יהאה מוה שנים. קי"ג עידתה רבקה זכתה לזה ברכה, לדבקה דן מאת בזהתוסף

 והכל ימנע אל מלהוכיח אבל בגמת, יבא פן בשבח אפי' מדבור פיו ויבלוס ההרכי
 ודעת.בחכמה

 כי ודע ל*ב( ל*ח )תהלים בידו יומבמ לא דן להמיתו ומבקש לצדיק רשע צרפה)צ(
 זבוב ברא דהקב*ה לצרעה חבר זבוב שבת במסכת רמזו ד*לחכמנו

 בפיה שהצדעה אלא הם זבובים ותרייהו שלה. עקיצה לר8אות צרעה מעקיצתלר8חיה
 תע שלה העוקץ ופרשחת דקר בפיה אין חברתה חצוב אדם בני בו לדקור נעוץדקר
 יהחצע אנשי אמנם לישראל. נעוץ דקר הצרעה והוא המכה אחר הלהוט זבוב עמלךהיה
 דהעמלקים ארשתי חרב, ל5י יהחחע ויחלחם דכתיב ומושיעים המרפאים כזבוביםהיו
 זצעבים ואסתר מרדכי בימי גם היה ועע המרפאים, הזבובים המה והיו זה את זההרמ

 יהושע באזני ישים בספר זכרון י קרנ=ם בס' מ*ש יתפרש החה המן, עקיצתהמרפאים
 שכ' מה ר, פ ס ב תורוג ובמשנה כאן שכ' מה ן, 1 ר כ ז : ז.( )מג" שדד' כמו זבוב, יר-ת

 הצרעה ממכת המרפאים זבובים היו ךהושע השסתר ומרדכי דשאול דהתנובמגילונ
 ידו על המן של מחוהביו שהיה חרבו2ה כי נרגא, בי' אויל אבא ובי' ומנ" עמלקדהוא
 לצרעה חבר דהוא שתבוב שאמרתי וזה היה. עצה באותו חרבונה אף ו*ל שאמ' כמונתלה
 צופה ור*ת לב( ל3 )תה' להמיתו ומבקש לצדיק רשע צושה הה מעקיצתה, מרפאההוא
 ל ש 1 ד י ל ע 1 ד י ב ד"ק בידו, יומבמ לא דן ואמר חפיב, צר המן ההש צ*ר : הוארשע
 שהיה הץ ע*י הע רשע של יד שהיה חרבתה דע*י כנ*ל יעזבם לא , 1 מ צ ע ע שר

 ירשיעמ ולא ה"צועה % ובא המלך פחן נדדה עי*ז העץ, לעשות הלילה כל תהשהפהי
 הוח יעזבנו לא דן א*נ י*ק. ט )תהלים סלה הגית רשע מקש כ8יו ב8ועל ההבהשפטו,
 ימל לא הצדיק את זה בשפוט ידצה בוהש5טו, יוהשענו המא ק י ד צ ה ד י ב דעקבידו

להרשיוי
 דן דרך דרכו שמור ד', אל דיקוה דן, אל קךה ומטעם הרע. דרכו אל להטותו

 יסירים* וסהע שהיה האילתן ורשעים שלוה וסושן רע תאילתן נצדיקים דרכואשר



ינט ל א ו מש שיהבמ דבריאלה
 סופן. יהיה זה כי תראה*, רשעים *בהכרת סושך, יהיה זה ארץ* לרשת *ררוממךחה
 למלכות שני ונעשה המן בית לו שנתן ארץ, לרשת ד' רוממו סופו שהיה מרדבי הקגווע

 קמו פעמים כמה כי אנפשאי קורא אני וכן שוש וקעששמךת
 ב"אטה י"יעף לא מדם יטבט לא ד לקפחני, ובקשו עליקנאים

 השקה ונאבד האמתוגבר
 ורש ,ףד סףמ עשמר מו "ש יש( מ שיה ) "נחם ק"ו כח ט%יצ ד' קף)ק(

 עימ יחבית יי תשק לאש שש ,עח יתג 96ה ח%ד 96לרע
 קרח גבי וכתיב נצחי, לחוי בו ויעסוק הכח זה התליף חם לו טוב הלא ולת"פתולתבשתו
 למטה, כמו למעלה להגביהם האדם יכול יההים חעא, בדגליהם* אהשד ההקום כל*ח28

 ההח עשרם הדשעים, כן כי הנה למטה רק למעלה להגביהם יכול אין הרגלים כןלא
 מצות דן בעיני השב בו לעשות למעלה לא אבל העדלם, לתאות למטה לפעולרק

 לצדקה אבותיו שצרות שבזבז יהק )ב*ב המלך מתצז שאמר תעשו טיבים.ומעשים
 ואני למטה גנוו אבותי להם והשיב אביך גנזי מבזבז אתה מדוע לו השמרו עליווחברו

 קח של דחח ברגליהמ אשר וישם כל שת דשו הש חה לששהגמי
 "ש מח, יעפ צהק מי ק לא ל"*, מחאע שין ם ה י ל ג ר ב ו 6שה רקמה

 תרמש עשא ה ר במד שיו לד ידי הףמ"י אםום "ושר ו ששות6,כשףה
 ד קף שר ו" ל"*. ר%טז תפ" מקה 1"ם ליטת למיה ידו מרםשיה

 שלהם האברים אבר*ם*, "יעלו לטוב, שתו מחליפים להם אשד הכח ירצה, ח כ 1 פ י ל חי
 בניו טשא סשר מה וכנשרים*, ואמר כנ*ל ידי הרימותי אברהם שאמר כמו שתם,מעלים
 שיטת אדם יזץ שאין למקום שתם מגביהס מעשיהם י המה כך ממנו, למעלהעליה
 לעשות רואים המה כך 1 אדם יד בהם "שלוט שלא למעלה בניו שנושא הנשר כמובו
 אבותי עוד, מונבז שאמר כמו שיטת אדם יד שאין במקום שלמעלה, במה מויש"שםכל
 אפר ח~ה בו. שולטת אדם יד שאין במקום גנזתי תני שילטת אום שיד במקוםגטו

 מה אבל עוז, עזי החש %' נותן שאני מה ירצה ומעהי* עהי *ד יט( )טו,ירממד
 מפר"ש שאני מה עזי דן ג*כ יתבאר הנ*ל יפי ממן, והכל גבורתי לו ? כחי ומהעד
 הוא מה ולהבשתי לעצמי מפריש עשני מה , י ז ע ה מ אכל וגבורתי, כחי עזי הנאלדו
 שאמר אחר לעיין יש ייגעו4, %* .ירוצו הפמר ולעבודתו, דן לבבוד ה1א ש אם8שוב

 מפריחהו קטן דהף ירוצו אח*כ א' איך כבשד הפרהשה מחירת על דמורה כנשרים אבדק"י
 גד1ל דהוא הבזק* כמראה השוב רצושפ *חותיות יו( שג )שהקאל דנ' דרך על "לאממ

 המש וילכו ובעוה*ז לעוה*ב יהיה וה הקודש חיות במדריגת אח*כ ויהיח הנשד,מפריהת
 ףאמץ חזק דן על *קוה כ' והנה יעזרם. חקב*ה כי הדדך קפיצת להם יהיהייעפ1*

 לקית צריך שמקוה מה לו נעשה לא אם אף ה, 1 ק ר ח א ה 1 ק ד9ק דן* אל ח4הלבך
 בו שתליין המשכן מחי הקודש ו"רו חה בד' בטחוט תסרד ויתלה ילשה ד6אעוד



 ל א ו מש יהתהבו דבריאלהרס

 יל% %ג%, ולא ירהצו ס*ת ווהה הזברך. בד' תמיד א*ע לחיות אדם צדיך כיהיריעות,
 בדן. ובוטחים כנ*ל ביריעות כהש*ו תמיד תירים שהמה ושף41, 4ה1ץ הוא יע%%א

 דכתיב כמו חמור נקרא פרנסתו כל תלה ובו בד' ובוטח בתורה העוסק דיששכרהה
 ,רו* הה בטחווצ הולה ובו בקב*ה בוטח אברים רם*ח בכל כי גרם, חמור"ששכר

 המע*ה דוד חהה בטחום. בד' תולה כך היריעות בו דתלוי הסהצכן לויו רמזשבחפור

 טעפו את בשנותו אותו ד' הציל כחשר עזרתו, תלה ובו בהקב*ה, תמיד בטחומששם

 להרגו, ובקשו דוד זה הלא לו אמן.ו אהיר עבדיו כרצון עשה ולא רגרשהו אבימלךל8ני

 מתחילה ד' עזרת י לרמה א*ב עפ*י סדדו בשטתזו, לדוד זה שיר ותיקן ניצול כאהירואוי
 מלה בתוך ודם?ה הו בו הזכיר לא סלה. "שועתנו האל תי*ו ועד מא/ דדהים, סוףועד
 בו בטחונו קותלה התל" הוא 11 חהוא זה גיפטריא ףו, ב' י*ב במספר דזה קרא עניזה
 רמז עבדיף, נפש ד' "פודה בסיוסן בסוף הפעם עוד הם' וכפל חקהמיעו, לבו בטחובו
 ד' סגר דוד, זה הדי לו חשמרו פתוח שלהם פה עוהיה דמה סתחם* פה פתוח "8העל

 בכל בהקב-ה בטחוט לשים האדם צריך ולזה ולעזרו. פדותו למען נתקבל המאפ"הם
 *רנט הא הצדיקים דרך וכן לטובתו דהכל ויאמר בו תלף יהיה שמעמהץמעמד

 ענין בכל שתן שימצא ברעה הן בטובה הן שבאו, ענין בכל בצ*ר, ר*ת בד'*צדיקים
 וא"מד המהילה נאחה ולישרים אמר היה לטובה, דהבל יחשבו כי לד' השמחו רניירנם
 הם שתלו בפה הנופף ביו דרמץ אלא נאה, לשץ ראויה דהיה בויו נאוהלשון

 כנ*ל. בהקב*הבסחונם

 ט(. ב, )ש4א א"ש יגבר בכה לא כי ידמו בחחשך ורשעים ישמור חסידיו רגלי)ר(
 שסיימה כפו פמש חסידו דהוא סהייחו מלך רמזה "חסידף, הוא הכתיבחהנה

 לנגדו, יריבו אשד המה 1 יחיד לשון הכתיב *מריבו* ג*כ הוא ולזה סהייחו קרןוירם

 פב:( )יומא א' רז*ל והנה סהציזץ, חצל ד' על החיו מסדו ורוזנים ב( ד, )תהל' דוד עתרכמו

 כן לא רטעה בדין יכשל ש שירא נפיק, לקטלא נפשי בצבת אפר לדינא נפיק כדרב
 יטעה, א יירא לא א.כ ד' ביראת חהרהוו כדכתיב ודאין*, "מורח דיהיה משיחמלך
 ביהאת דיריח רי*ה, י ר*ת ווווא ישמוד הסידו רגלי : אפר הה הצדיק, פי בריחדיריח

 כי מריבו יחתו אח*כ שאמד כמו רי*ב, ר*ת: יומו בהשך ורוועים : ואמר כנ*ל.ד'
 וכלביא ואמר בלים הזכידו האה ברוחי. כ*א בכח המא בחיל לא ע*ד איש יגבר בכהלא
 שם ת%ו  בעבור : שתית בהשך ורוועים חשמרה איש יגבר בכה לא כי י שתיותשכן

 דן בתעיבה, העם להחזיר בשץהית מהזיר שהיה בעלה אלקנה על ונבאה ; ידפוכבודו

 בכ*ח ל*א כ*י ואמרה ידפו. שמו שמללו בעבור עלי בני המה ורשעים אותו"שמור

 צ'. בשנת ימות רק עלי יגיע לא שנים צ4ח אל כי לו רמזה איש, יגבוד צ*א, :בגיפ'

 חסהי רגלי ס*ת כיודע
 דימם מכל ישמרמ ד' כי גבורה בסוד ריץ, י הוא ישמוך

 לעלם.הבאים



רסא ל א ך מש שיהנו דבריאלה

 לבנים רע העחשר יהיה אם רב ועחשר הון להם מלתת הצדיקים "שמצר ד' כיידן,
 דוסא בן דד*ח דביתהו גבי כ*ה( )תענית ז*ל שאמרו כמו יהם, יולדואהשר
 ב*ד לר*ח הדאו השח*כ דדהבא כרעא משמים יה תתט וליא ליצטעד כמה עדדבקשה

 להו ורמזו ואמרתי כדקמב דב' אפהורא ואינהו כרעי דו אפחידא יתבו צדיקידבולהו
 גם יהיו ואם צדיק, בן צדיק היה רחב*ד והנה כמוהם, יהיו יא להם שיוידודהבנים
 שבטח עתה רגלים,חצל י של שלחן דז" שחיא, קיהחט צהיםבט"ם
 חאה כמותם, וצדיק טוב בן לה יהיה לא כי דגלים בב' רק דשלחנה לה הרשושר,
 שלקחו במה האחרון הנס בתי באמת אמרו האה דדהבא. הכרעא הקב*ה שיקחביקשה
 חצה אמדה חה המשולש. חזט כרעי, בו שלהם פתודא ונ,שאר הכרעא זהממבה
 ורשעים אבל העחשר, ידי על ידשיעו עלא זרעם ששומר "שמור, חסידיורטף
 ועחשר יכוסו בהשך כסף, שלהם השך בעבור כבודו, שם הלול בעבוד י ידמוגאק"ןך

 "שסף. מהםחוים
 יעטני, צדקה מעיל "צע בגדי הלב"שני כי באלקי נפשי תגל בדן א"ש"ש של8)ש(

 הוא שחש מלת הנה "(. ס*ח )"צעיה כליונ תעדה וככלה פאר יכהןכחתן
 העא תשתגה לא לעולם ו גמורה שמחה היא בד' השמחה כי להראות שוש, ג*כבהפוך
 בו, נפשי תגל אפ*ה דין, לי עהשה אם אף ובאלקי*, נפשי תגל ואמר מצהב שלשמחה

 לנשמה. בגד הוא הגוף כי ישע, בגדי הלב"צני כי אה~ם. לי שטודד מדה בכלכי
 העובר השדם ל"ה, שס*ה נגד גידק ושס*ה מ*ע רמ"ת נגד אברים רמ*ח הש הגוףוהטת
 גיד בהאי שגם הוא בל*ת בעובר וכן מצחג האי כגגד האבר השתסר פוגם הואעבךרה
 אח*כ5 נעלם בזה העבידה על האדם מענ"ש וכשהקב*ה ל*חם ~שי כנגד עישאוהשדק
 יהיו בעצמי, שלרם יהיה "צע*, בגדי הלבישני *כי י חה שכנגדו גיד האי אצ אברהאר

 יעסני*. צדקה *מעיל כנ*ל חתגידים הח2ברים נשלמו היסירין ע*י כי עורקי,שלמים
 מפני בעצמי שלום אק כי אותיות, הדו עם ש*פ במספר ושלו*ם בגינמ יש*ע כיודע

 . ע ש י י ד ג ב וזה שלום נעשה העתש ע*י אמנם כנ*ל,חטאתי
 יהיה השטן כי לעתיד הצדיקים רבכו השטן, הקב"ה "שחט דלעתיד ז*ל דאמדורדע

 סוכה מס' )עיין הזה הגדזל ההר את לכבוש יכולים היו איך ויבכו כהר להםנדמה
 שאיט ממי ועחשה המצוה גדול ל*א.( )קד"שין אמוו הא לקץין "ש והנהנ*ב.(.
 וכאושד לחנשילה כדי מסיתו ה"נר שסצווה דמי משום הטעם וכתבו ו ועושהפצתה
 חהה לעבצר מסיתו היצר חין תושה מצהה עשינו מי כן ש גדא, אוי חףצריבבוש
 ח*כ מקרביט, היצר לב דיסיר לשתיד לט-ז ח2שנ יותר. שכרו גדול חףשהמצתה

 ובצדקה דבחסדו אלא היצר. מלהמת לנו יהיה לא בי יען קיש יח*ר לפיא שצויטיהיה

 רש כמקדם. שכרם מלחמתו אגשי לזקני שכר טתן שהמלכות כמו קחכריט, לטיחש
 בתי הקב*ה א*ל %ך על כחותם שסצי ששלה דכנס*י יי )דת5מת גם' ביהלנשפר



שמואל שפהנמ דבריאלהרסב
 לעולם הנראה כדבר לך אהיה אני טהשה איפ ושעם נראה שפעם דבר שיאלתאת

 הקב*ה אהל לפ כגשם ויבא שאלה תע י חקהזיך כפים על הן טא( מט )"שע"שבאמר
 לעולם המתבקש דבר לך אהי' אני מתבקש אהצ ופעם מתבקש שפעם דבר שתוותאת
 לכנסףל, הקב*ה דאפר י ת ב בלשץ לעהן ה"1 לישראל, כטל אהיה ד( י*ד )הווועשט

 לשאצל ידאה ישראל דכנסת ואמדתי בתי. לה אמד ומדוע מבת, יותר חשוב הבןהלא
 וסביביו ן( נ' )תהלים דבתיב קפ לעולם, הנראה כ8ים, על כחותם שתה הקב*השישים
 השערה בתוט ב*ה הקדוש מדקדק מאוד, אליו הקרוב הצדיק דעם מאוד,נשערה
 ך, ב ל ל ע ם ת 1 ח כ ק ר ביקשה חהה פ*וק שקלים ררושלמי ע-א קכ-פ)יבמות

 זה בש אמנם כסביביו. ז"שערה בחוט יענשו דמא יכפה וכשיחספן מטסה,דפעמים
 והנה יחטשצ. שמא לירא אין א*כ הרע יצר יהיה כשלא אבל המסית, יצר כש"שדוקא
 חצדפינ מצפה דשרט בת כמו , ת ב כ "שראל טויו איכ יצה*ר הקב*ה כשיסידלעתיד
 מצתה, באיט משא*כ לעבור אותו מסית דיצה*ר משום הוא המצווה דגדזל הטעםדהלא

 דהשיב הה מצהה. ד*רנה ככת "פראל כל מעיו המסית יצה*ר יהיה דלא לעתידאהכ
 חקהעקך* כפים על *הן תהיה אץכ יצר דליכא כיון בת, כטצ דתהיה היות , י ת בהקב*ה
 ד' עם יקבלו דאפ*ה אלא הרע. יצר יהיה לא קפ תחטא שמא לירא ואףןהגראה,

 ז באלקי נששי תגל בד' ר*ת חה אצתו. וכבשו לנגדם הצה*ר היה כאלו המצות עלששרם

 בגוי הלבישני כי כבן. שכר 1יקבל1 כנ*ל בת כמו דיהי1 ב*ן,ב*ת
 הש*כ לשם4  יעיחוט חמן מצות על שכר יקב4 שתיות, טאו רמ מ5"4,וש*ע
 השפ*ה ומדיח מסיתליבחו

 יקבא~
 א8*ה כנ*3 יעטני* צדקה *שמעל אף משלם, שכרם

 וויורתות, מתפת וכיה להתן שנתזנין כמו כליה*, תעדה וככלה פאר יכהן כהתןפ"יהיה

 אהפרי שיהמי מצוה שכר  שמר שמי, יראי יכם וזרחה חה כנ*3 דבסחצח טתמא יהיהיא
 1 *יש*ע* בגדי ריבוש לעתיד לשמוה ג*כ "נה הוא המצות בעשדית חשמה הטהפאדם

 בראפיהם ועטרחזיהם יחשבים צדיקים טץ( )בחעת ףל שאמרו כמו 41ש: שכיצאיטח
 השכינה. מזיווטציו

 פצות תששפר 1 שתמי*ם* אותיות רמז יק, יח, )דבר' איקיי, דן עם תהיה תמים)הס
 אלקיך. ד' אמר חאה די4 בין רהמים בין לה שמודד מדה בכל משהטן"

 ופ8ים "הש החש ודורש מוכיח אם מוכיח, ירח מוסר תשמע י *ת8ץ4ס* אותיותגם
 חמפפע אל חלילה )8רעדיטר4 זמנ*ט דורשי כמו ירשג איפ אם אבל מוסרה ממנותשמע
 דעת "מציו כהן  שפתי כי זצלה*ה1 סוםר חתם הגא1ן אדמ*1 אםרלג

 חם יא( )מו*ק דל תשמרו ד( ב' )מלשני היש צכשית ד' מלאך כי מפעי יבקשופפרה
 אוא צטןת וק מלאך כי אמר חפדוע מפהע, תורה יבקשפ צסית ד' לפלאך דומההדב
 ארמות חפש יתפלל דאל יעם(  שבת )מס' אמרו דררל חשמר ו הוא צדיק כי אמרהמש

 נצקקץן שאהו הוש חצטשהע ד' מלאך כי אמר האה אדמי, ללשון בוקקין קארת מלאכי איןכי



רסג ל א ו מש לודהנו דבדיאלה

 ישמע אל 6ט ואם מפיהו תורה יבקש אזי בלשתמי דח"ש אימ ההש וגם חרמייישין
 פיהו השם מיכאל, בגימ' פיהו כי *מפידו* כתיב ההה חצץ. ודפה*ח יצא מפיו הגהלכל
 לא אבל מפיה יבקש אזי הת*ח כדרך וחו פעמים מאה והזד בושתיה רגע תורהמשי
 אל מדורש לממע קודם שהוהיר אחר האה בטלפיה כמו בפיו, טהרתו, טמא חזירמפה

 ן כ י כ ה נ ה המתים, אל וזירש וידעוני אוב ח4השל שאמר כמוהמתים
 מתים הקרויים הרשעים אל דורשים הדרשנים, אלוהוא

 ובקונטרסי טאה נאשמת לשר כמל חחק תמים אדכ וטר *הבחייהם
 כשאיתל שבתורה גדולות אותיות על ביאור ישועות,מגדול
 התורה קיימת כאלו בתמימות תלך אם לרמוז גדח, דתיו דכ' עיפטים פ' בבע*הטחי"
 מנהש מעונן כגען, אנשי שעשו התועבות דספר אדלעיל קאי עיקר חצה תיו. ועדמאלף
 אלקיך, ר עם תהיה תמים רק כן לא שאתה אמר לזה וכו' וידעוני אוב ה4חשלמכשף

 מכל. יהיה מחסה תורה י הוא *תמים*תיתיות
 פה( לשבת שדר' כמו התד להם שנתן בשעה כגיגית הר ישראל על כפה הקב*8 כילדע

 יקבלו אם לתם וששמר כגיגית, הר עליהם שכפה מלמד ההר, בתהתיתיתיצבו
 רט ~דעתי להבע מחסה דהתורה הרי א*ב קבורתם תהיה שם לאו ואם סצטבההצרה
 השם רחמ4ם, על כפוי כגיגית וזה "כתו* סיני ההר להם שעשה ה*ר, ת*ו י *תודה*שם

 דדשא כ*ו גיגי כו*ת בגים' גיגית כי ודע להם. יהיה תחיה *תף אי התורה אתיקבלו
 גבי על ב*ה השם בגיגית וזה כתי*ו כנ*ל ההר תמונת ת' השת*כ ב*ה הו" שםמספר
 תחת י בתחתית ויתיצבו חה הנ*ל סוד בו יש יעע בגיגית הלשון רז*ל נקש האהההר,

 בתם אתהלך בחמרו רמז ודוד כתיו. דתמונתו וחתר הקדוש שמו תחת דהתנ ת'*וי

 בשם ביתי, בקרב חה מה, רצ~ע , *בצצם* שתיחע ב( ק*א )תהלים ביתי בקרבלבבי
 בו, מהשל רימה יהיה בקבר כשיהיה ביתי בקבר הוא תולע וברם ביתי, בקרב החשמ*ה

 את ד' אצי כי אלקיך ד' עם יהיה ושמי מהשבתו. יהיה מה ת~ע י .תמי*ם* אמרולזה
 על וה' תולע תיו תמונת והיה שבהרים נמוך עצהיה סיני הר על הקב*ה שבא כמודכש4

 כנ*ל. כגיגיתגבו
8 שכי, גםיזה  , ה מ ופתט אמר ומשה אפר מה : מצער הששית אריה משה שמי 

 עצמו את קרא אברהם וכן משמו, ראשון שת הוא דמ' יען מצע עצמו אתקרא
 צורת הוא ת' כי ממש שמו על תולע א*ע קרא ודוד משמו, ראשון אות ג*כ דההשאפר
 לא, ואני אריה ליב כ.(, )יומ' שמ" ל*א דיומא חדגא זמר כי בלע מתאיל ליב שמי הה ר.ד'

 קצבי, שנ1ת עבר1 כבר בקרבי, יחיל לבי למעלונ ולבי למטהעיני
 אם ידעתי לא גידי, חחס*ה יהודה ר' בן ארי. י אברי" *רמ-ה טובי, הצה יפיומה
 ווהיה כבצ אדם, וזכה השדם, בבריאת שווקש הקב*ה הלא להגידי, קיי שבות סהוי,יהיו

 שס*ה רמ*8 רמז ןראש*, נעשה זכה חאה במת%. בו עשהף הצח כן בויע עיתףהוצכ*ה



 ל א ו םש קיהבמ דבריאלהרסד
 בו אין בקרבו, אלקים אין כי על ר*ש, נעש4 זכה לא רא*ש, וזה  עמו, דן אדון דהואא',
 הוים קתד, רמ~ת שס*ה אדון אשרי *באהשדי*; תהלים דהם*עה פתח חה" חעבהקפע

 חביצה שחיתה פרשה כל יאק )בחעת דאמרו וזה כנ"ג אשרי י4יה במהע דבםבששדי
 קדה לוין בבחפו סהט סעם על ג*כ דייק בששרי וסהם בששרי פתה דדודעל"

 כנ*ל.באשרי

 ותפילתם. תורתם ביהאתם אוה1 ובונים המתקמרם ההאים בנים לו שישן לאדםוא,ןרי
 בכיחע קא אסחי א*ל דבכה ויאה ובקרו חלש כי לר*א יוחח ר' דאה כששרהיה

 קבכיבא בעפרא דבלי עץ8הא האי על לי' וחשיב ביר דעשיראה גרמא דין בני, משוםאי
 עשיראה דבן שופרא 4חי על פי' ע*ב( 4' דף )בדבות תרו"יןובבי
 לתקתי. להם היו דלא תרייהו בכו וע4ז בן לו נשאר דלא א נ י כ ב ק א ר פ ע ב י ל בד

 זכרים ס כה, )איוב לו* זהב עפרות *כי % חשרי בבנים דן שברכו מיועכ84
 שלמה את ויצו למות דוד ימי רקרבו אן( ב' אן )מלכים כתיב ולזה בעדו.המתפללים

 לבקש 1 ולאמ*ר4 במלת כן ורמז לתקתי. לבטהו וזדיב בט שושא שיאמד י לאמרבט
 ביראה שלם שהיה , 1 נ ב ה מ ל ש ת א 1 צ י 1 י ויק וואה ענורו, רהמים מחזוא"ר
 הה כנ*ל, לאפר בני השלמים מן מבקש אמני תע עבידו, להתפלל ממט בקשהאה
 לעבדו ימיבם כל דן בדרך לכו אביכם, ליב איי' משה ראצי י *לאמ~ר* זיתיותגם

 רגליבם אף 1 עד עדי בד' בטחו בארץ. וצדקה מהעפט לעופות לכם האפו"ר בכלבאהבה
  פרה ש1 ו ארל ש"צה קמו תוש עש", 4בטחון עם תמיווצריךלא
 כולה % יהי' ו1ן התורה, ובהתמדת וטהרה, בקדושה והבריו כרשב*י א*ע שיקדשש

 לעזרונ % יהיו זרים צאנכם, ודעו זרים ועמדו ד0 סא )"חעיה דכתיב כמולחדה,



רסה ל א ו םש שיהבמ דבריאלה

 בשם קראתיו שלי השירים בס5ר  שכתבתי מה בני לכם אעתיקוהנה

 שבעת**ם.מזרקק

 דםא

 ארי8, מש8דנרי

 בלילה, רוני קומי לאור חחמךשים
 מעלה, פעלה תעלה ונהרת, תראיאז
 תורה, לדברי לך עשי ג~הכלי
 ז אהרה ביתך ותמלא בטחתשב

 בגלים, חצמחבדצ בדחק תשב אםבם
 מועילים, ולתבואה האדפה עלהצוזלים
 תשים, אל לבך חטאיםמלעגת
 ונחשים. עקרבים כמזיקים בעיניךיהיו

 בתורה, המורים גדולים יבישוךחשם
 כשורה, שלא וסצננןי טהחאך 5לשלךבשביל
 יחרה, אל אלה כל על ואפך לבך יכעאל
 לטהרה, טומאה בין מלהבדיל עי*ז תיכהכי

 1 תוהה של דהכא הואכך

 במשורה, ומים ת(פכל במלהפת
 ומורה, רבך עליך צחשק צע*ר,וחח
 הטהצרה, לפרבה תשכהוביה

 וכשורא. כדין ד' בעםלהורות

 לבריח4 תצטרך לאהאששן
 בקיח4 שמנות תלפוד שסאור,
 להחיוון, בהיתר בוששך



 ל א ו מש קיהבף דבדיאלהרסו

 מתאילה היה הנערא הי" / פעמהים התודה היה אשד / החסידים דרו "יהוזה
 / עורהן מעבד שלחי היה יוסי ר' / קנצצים מים שואב היה קרנא / 1 עציםחוטב

 / 5 מנעלים תושר היה הסנדלר יוהנן ר' / צ בשךירחז בתים בונה היה הזקןשמאי

 / * משפר טאטרין היה פנטאקקי / 5 סחחר היא מאיר ר' / 4 חצלים רופפ היהשמואל

 עסק יוסף רב / '  שיכרא 5דטחן סודני היה פפ1 רב / 7 סלים מובר היה כהנארב
 חלק" אבא / 11 שחמי היה יהי,צע ר' / בסחורהפ1 עסק זכאי ע יחתנן ר' /בבשחץא9

 / *1 בספיטת גרוגרות איתי דימא ר' / 11 יטת מוכר היה הונא רב / 12 כרמי חופרהיה

 בשמר / ובדולים חסידים תרי על / 15 צמר מוכר שהיה נאמר הפקולי שמעוןעל
 דדך ה1א / מלאבה חשרעי קבע דתורה ראיה לכם הרי / * נעלים בשוק תופריםשהיו
 ן בחירה תמיד להדתיק כרהטב*י לאהטות טוב יותר אפ"ה / וערוכה שמורה "ןרהנכוחה
 בציח נהוראי ר' שאמר כמו / מהרה ישלח מקודש המרו מאצד א.ע ויקדש ולילהיומם

 תבום?ב כל דבה תורה אלא בני את מלמד תויני / אומטת כלאני

 נשים, סדר סוף סמיכת והוא שעו" בכל ה~רה אלוף : ב*ש* *בא*ת רמוז דזהוי*ל
 תורה אלא בני את מלמד תרני שבעולם אומטת כל אני מניח נהוריא ר'"דאמר

 כן, איט שבעולם אומנות כל חמאר לעוה*ב קיימת והקרן בעוה"ו סהצכרה זצכלשאדם

 היט יסווים אצ וקנא או חחי למי באוכששדם
 יכ~

 הוא מת הרי במ6שכתו לעסוק
 אהרית % ומתנת בנערותו רע מכל משפרחו אלא כן, חינה התורה אבלברעב
 הוא מה ו2מקטתו מ*ת )"צעיה כח יחליש דן וקוי חומר המא מה בנערתע בזקטתו,ווזקוה
 בירך וו" זקח חשברהם ע*ה באברהם צמר ההש כן צ*ב( )תהלים בשיבה יטבון עדאומר
 )בראשית שטו התורה כל ע*ה איא שקהם מציט א כ*ד ~ראשית בבל, אברהםאת
 ע*ב ותחץותי* חצקותי מצותי כהצמרתי הישמור בקולי אברהם שמע אשר עקב ה'(כ*ו

 ג4 ל*ה יו8א וע" 8*ה פ*ד אבות להרמב*ם המשמות)פ"1.

 ז*ל אאזם"ו ומדברי ע*ז4 לא  משבת לזה ראוה הביא ואמוהים ת2אים ת~דות בפ')אנ*וע2.

 פקו8ו4 ידעתי ולא יותר, מכואר קוהדברמקשה
 מרגליות4 2הקב דהיה יוחסין בשם ווהמש ערוך)עיין3.
 ינ4 עידובין וע" תתקם*8 קהלת )ילקוט5. :4 מה)ב*ם4.
 ע"ב4 ט*ד )בדכות. מ4 )קדושיזד. תערת4 )ירושלמי4
 כ*ת4 )מפלא13. כ"ן4 )תערת 12. כ-ח4 )ברכות 11. :4 ס*ז נטין קיט. )שבתפ.
 מוז4 בצמר 5השהכר שיהה ע*ב, י*ז במבילה פורו41י )אנ*ה15. פב4 )ב*ק*1.
 האהם עמ כל ב"רהשלים הנומם היו צרוק ב*ר אלעזד ח" בטמת בן שאול אבא אג*ועו

 תממם תולדות בס' ב.- נן ה"ם פאב ביצת 21ןרושלטף עשש כ*ט ביצה ה*ו פ*2 ביצהתופפהא
יאמוראיש



רסז ל א ך מ9 שיהנמ דבויאלה

 והמבעה והבור השור נזיקו אבות *דן 1 סרקין סדר הקדחש רבינו פושתילחשה*כ
 גבר, יפשע לתם פת רצל הפרנסה, הקש התורה ביט% הגודם דעיקר י והסשחשתבער*,
 מניעע במטותא ל"ה( )ברכות לתלמידיו רבא אמר האה ביתו, רעבון שבר הבךאלמען
 מה )ויץ שתא כ%י במזוטאם תטרדו דלא תשדי תמתר ניסן בעמי לפמ תהעדלא

 דהקב*ה דאמר בו רשב*י דעת בהוראי דרן אלא ואץנטרס( בתחילה בזהשהארכתי
 ועמדו הן( ס*ח )"שעיה כדכתיב צחשו ירעו זרים דן, לתחרת רק לבו השם לצזעק,מעמיד
 למען השדה חח"ש חעא , ר 1 ש בשם מכתה הפרנסה וידוע צאצבם, ורעועים
 כל דמניח דאמר םקוראי ר' דברי התש דהביא אהרי וזה למו, ארכל תבואותהיציא
 סדר תיכף הקדחש רביט מתחיל תורה, אלא בנו את טלמד הרט שבשולםשומנות
 הגדול, המזיק והראשון ווקק שטת ד תמר כטת, טאה ושתםמקק
 תפ" מה תיה קע%, כשר ששו עחטו (ןם דש הפרנסג היא השוההוא
 שיש מה שמד בתחץ. ףעסה ומ" עטח וק בתיה עשק חרט (רע חטקדאי

 מח"ע חה"י 3משי פמותי 9טר 1 שטאו נוא השיה % קרםדשץ"ם
 וקטץש מ"י4 שץת ד וש מד הקהיותיפ, משחי מאןאי זצחם דדפ8ו
 התיה נישת %מ ה%, טקק *שהו משמחו לטטת לט *מית '%ו שש פ"שמט
 חוטץתי. מצותי אמרותי 1 *אמ"ת"חירת

 נ אמ*ת בתות*ם הוה, הקונמרס מסיים אניובזה

 אהש משהתכהת
 תשמורו, מ"י אלקיט מצות יצורותחעת
 תזהרו, סשצד וסיג בגדראפ"
 תסורז, לא חלילה  עיניכם חשתרי לבכםאחרי
 תמרה לא בדן וכבוד עושר גדולהבחטנוד
 אשרה דרך השהריהם אבותיכם דוראטרו

 תדברו, תמיד ובה מפיכם התהרה ימושלא
 תתשרו, ומצותיה חוקותיה מפיקיתיה תמרד4"ןר
 תחאמרו, חמשזעתו עת בכל בדבכמו
 תששחו, ס8מן אמן לעדלם דןברוך
 זמרו נוראום 23ודד משם נעים מורד8ם
 תטהרו, להם ל1שמר לבניו לשהנה הכלכי

 יגמרו, תורה תמיד בניכם יהע אנטטכםתאת
 סודו, מהם סורז הלטאה למד רע מ*צדןתרח"ום

 ישררה בהצדה סמ הישיבום שלמים ת"ת ברכיבין
 "שמרו, ברוך לעהשתכם ומפה מפה ו%יפטם ד' ידבהובזה



 ל א ו םש קיהנו דבריאלהרסח
 דברי דמה, להבל אדם, ה2 "הלל נשימה כל מרה, דם אשך אדם, 1 אבכים ינריפה

 ה*י. יהיש ר' אבי : אריה בן 8רט2מעא
 דמחזיקי החברה לבני 1מ1ניח דרשן הייתי שנה איבעיםזה

 רהי קץןיתי, לשמטח2 ביזץ אפשד שה" מה כל י ת ל ה ק ה פ ד' ת ר 1ת
 מים באר החשת החברא שדים. חפרוה באר "זזק %ריה משה הואל שנה ארבעיםמקץ
 תקח עשו קבורים, בארץ הדור מצדיקי בוג קיימת קרן וכמה כמה "ירים, תקטההים

 למעריב מנחה בין שם הלומדים הטצרים, המה דבהמ*ד הרבנים בם להזקלנפשם
 הרבנים ששיו ג*כ, מתנים והיו סופרים, דברי חטבע*פ שבבתב תורה רביםעם

 עבודם להתפלל נזהרים, יהיו למדרם אחד יום יהם מותם, זנתר כהלה השבה כלדבהמץד
 שני ה"8*צ ביום לשלוה זהירים, להיות צריכים הגבאים גם אחרים. ש הם קדישהימר
 נר להדליק גם סדורים. לשח במענה אשד התפילות הקברים, על שיתפללו תודהבני
 ויוהב*4 בהג נשמות הוכרת ימי בבל גם היצוריננ כל לירצר ששבה נושמה נריא*צ

 נזכרים. יהע ברבים שמים ירא אוש ידיע*י
 ופישש עלו, אלשים וכמה ולכמה האלו, ק*ק של המעות רבו כמו רבו בעזה*ירהנה

 יד( ג, ן"שעיה שמר יהכחשב "קליו' בה הגבאים תן יום טלד מה יודע לשכי
 מק*ק עףהשדט2 חטלילח אלילה מתי*ם. ס,ת 1 בבתיכם העני מילת הכרם בערתםחשתם

 נקמה. אנשים בכאלו יעשה מלחמה, א"ש דן באדמה, הקבורים דלים לגזול מאומה,האלו
 נשמה אלי נר%תה שנה, עשרים כמ1 זה כמ1י חספדהוהנה

 שלי, הק*ק %יה ושאלה נתנה, לביהמ*ד ק*ק ג*כ אשרטהורה
 בהשיבי ותיכף נת1נה, הגב%י ביד הל% השבתי 1רעד1בפחד

 שלוחה זאת היתה דן םטמז ואביכה, לבי על שמתי %ברי בל רעדו ה, נ נ י א ה נ ה1
 אהציב ~השאק  ש% להיותדרחמנא,

 גב~
 י * ע קשת ליהודה דרכתי שתא בהאי אלמנה.

 ראזענבוים סג*ל ליטש אבדהם מו*ה הנגיד הגאון הרב%חי
 %ב*ד הג%ון להרב אלפים כ*א סך האלפים אלונמסרו

 חא' גבשוים ג' הצשת לחבר% ויהי לונ אקלידים וג' ברא של בארגז י, * נ 1 נ ת ל ה קד

 ע*י כ*א ענין בשום יפתח לא אן. אקלידי יהיה בכאי לכל עליהם. וצדיק גדולת"ה
 מהק*ק מעןת שום חלילה ימסר "יא ביחד הגבשרםג'

 הדהשרם רק גבטמ, לשום ח"~
 עויהיו מה לה "קבצו והוםאשד. תוםתזק והתנישש כ2*לל לרבנים לשלם הצריך לכליקתו
 יהיו ההברא ומבני חברה, בבל הנהת כפי חשנה שנה כל משלמים כמקדם החבראבני

 התחושות גם כנהוג, אדר בחוז,ט חינה שנה בכל להיות צריך ההשבון מממם.מעמידים
 הלז בבהמ*ד הד1דש להרב וחלילה חלילה ההישנ בעת עשהבבל

 עשא ו*שן י", ףט המת רממ משות וט' שט לע*ג בלשוןלדרוש
 בטאא. רב וחץל והטש ק~ב פשה וק' בפ2 ואא טף וין שצר מ, טיס"5



יסט ל א ו מש שודהבו דבריאלה
 ע*ד, ימי קרבו הו מצוה, כ1תב יהיה בן איי' משה : *מ4ציכם* מוסר בנישפעו

 ד' שםיהי
 מבורי

 ם ל 1 ע מ אנכי, דל עני לעבדו. חיי יסי עוד ראריך ד' ירחם
 השם בר1ך לה עמדה באף חאי של וערה מברה ד שם -י לק הקאשר סצי 'חח במתט צפמצי ח תעטמם אחר ח~תי לא מותרות לי היהלא

 חתני וגם מופלגימ לומדים ד' יראי בני אתם כישזכיתי
 תמי מעם מכ וחו בד ו"מט חהו נא ויראים, בתורהמופלגים

 חכמות דעת לעולם מיתה גרמה אשר הדעת, עץ מפרי אותם מנעו נא ת*ח, ברכיל
 פה צדיק רב אצל רק הגח שאינו רב אצל ילמדו לאיצתטן
 מממ חחרת החורה המ עד שה" הטע וחתרש תקלקלו אל ח*לה 1טהור.קד1ש
 סרג מהם סרו הממשלה להם עיה אם בחטחים לבכם יקנא אל טהי. אבסטמעל

 שרח כל וגרה עתקו שהרשקים הזה מכע נעשה ומה שישברה יבאהזמן
 בטח. ילך בתום הולך השם, יראי תורה לבני בנותיכם לתת תראו ירחם. ד' יעקשו,צדק
 הסד, לעשות ממון מלח : קד"ש טהוד "ממל*ח* לצדקה לכם  זרש ידיבם לאל יהיהאם

 ק*ק על ממונים או צדקש גבאי תהיו אם מ א-ע יקדשיפן

 חס תיכם ו לנפש השמרו תבימ תיה מ לשמק שחו מתיםשל
 כאשר והישר הטוב לעשות רק ממנה להנות שלאוחלילה

 מק*ק הגחל זה *מתימן ס*ת : בבתיכגפ העני מילוז הכרגפ בערהצו השזם וה,צ

 1 מחום,,ןל

 מיא~
 טץ אתכם כטוה אני רק חרבר, וטה אומר ומה ואבף,  הף לכפבתו, בו

 ר-ל אמרו הכעס. מן הרהיקו מאוד מ4פד סבלמם, מתומם, היו נא חאהרההזהרו
 סמ*ל. עובד כ%4ו : כע*ס ר*ת וזה עע*ז כאלוהכועס

 ר ש א כ בפיות, שגורים ויהי' משניות, תמיד שילמדו לבניו יצוה המחבר, ידברפה
 )יק יאיה חות תשו' בעל הגאון זקני גם זה על זהירה
 מס, וע" עתר, בכח תבחפת רב 4צפש" מף י רב קרי ע*ב ס*ב דף ספפדקבמי

 תככים(. ואיש עחשיר קרא על בוהש*י ועי*ש ב' ר*פחצטת*ה

 נ5גשש, תככים ואישעשיר
 משניות, ידע כחו כיפסתבואות

 יבקשה ללמד חה ~מןזה
 איות, המה כי ו' שניהם עינימארר

 מ"שרים, ל4פרח כגבודירוץ
 שגורים, בפיו הנהפניותשיהיו
 עץבדיה, רבינו הפירושעם
 8ריו4 לד' קדושיהיה



שפואל שתשבו דבריאלהיע
 וה8ובימ, דהשרים העולם מעשה כל וכי היו9ר, דדך לבניו ףורה "מתנר, ידנרכאן

 השורחים כזבובים, המה ועחייו הרע היצד קץי ומסובבים, ומנונעיםמסוערים
 חשביבים. של~בת חששה כשאשבים נרחים הלבבים, 5ש9צהיעל

 חשטר, חבמה בני חשמעוהקבצו
 סרסר, אלהיכם ובין ביניכםאהיה
 מטר, הרע היצר כי איפהדעו

 מחסר, והיתע באדם הכודתהגדול

 לבבו, במפחור יהיבכזבוב
 חשכבו, בקומו יסובבנהויבונבהו

 בקדבו, אלקי נשמת עודכל
 חזלבו. טובו וש9צל ד815שץ

 עינים, לכ0ות תמיד לכם הואחנה
 שבשמהם, לאביכם לראות דן בית עלותכםמדי
 בעצלחרים, המקרה יםוך אתכם מאחרהוש
 כנפים, לה יעשה עשה 8מהר העבירהחשע

 נפשות לצודד % רשתוירא
 שרשח4 לגבולות אלהיעשה
 לק"ןות חיל כסף ידבהלו
 עקשחץ. וכל וגניבה וגזל בהובשהאף

 לו, יצד ספקולמלאות
 חשה%, ביתו טיבבבל

 בהלו, נרו כסף ומנורת זהבבאוות
 ועגילו, אצעדה וטבעת חשםחה

 שננים, כשרים לרקספן חו5שבבגדי
 ובנים, בנות ואשתו הואללבוש
 וקנינע2 בעושר שם לו יצששלמען
 אזיני21 להם רקרשי ימצח וכבודתץ

 עינ"2 ב8תחי יחשב יעשה שניתחאת
 8ע5רא2 "שת השע"ץ בבנות עיניולשים
 8כנטש"צג אל כשור אחריה הולךתשה
 חרים, באלקים מורד דעבירה הרו1ריוקשה



רעא ל א ו מש יהעהבמ דבריאלה

 בנשים, ההחצא לאדם חשבףשי
 בקדשים, הדיוי נפשו במערתמות
 8שים טבלי יאבד לנצחכג~ו
 אנשים, להם ככר עד זונא אשהבעד

 ועיניכם לבבכם אחרי תתורו לאלכן
 אחריכם, הרודף משונאכם גדרות לכםבם
 שלומכם, בקשו טוב ועשו מרעסווץ

 אלקיכם. לדן חמלטים תהיוקד"מים

 במהריע ל*ו המשולשחעחוט
 הבערה, את בידושולח
 צרה, ועין לבריות רעלהיות

 תורה, שומרי ו"מריםבצדיקים

 פעולותיכם, טוב 81עכב ידיועקד
 מהם, וצדקה חסד יצשו לאלמען
 בהם, חכת הוקשו למןשתים ל*וורגליו
 ולתלמיעיהם, לרבנים לתורהמלעזור

 היבשה, חל הבורח מים התלושכגל
 קדועה4 וחברת מצוה מחברת בורחכן
 נחחםה, מצחו זונה אשה כמצחעד

 והקשש4 לבו את הכביד כ8רעהתובו

 ידיו, קושר שהס*ם לאדםאמ
 במםפדיו, וחסד צדקהמלעשות

 מורדיו, יקחו וחילו הונו סופ1מה
 וילדיו, בניו יזהרו הפתאיםחצל

 אהציבבה, ל*1 ארבעההא
 לדינא. בערכאית לילך לאדםמסית
 המקנא, הקנאה סמל לאליוהםמיקר
 תביאנה, ידיו גוים ביד "מראל שלוממח

 בפקדון, או בעמיתותם"צ
 ובזדון, ובמעלבמרד
 אדון, לפני ראהם בגלויעוטד
 השבדון. שאול כנגדווע*ז



 ל א ו םש שע8נמ דבריחלהרעב
 מסורפת, ים בלב יאניהאף
 רלדח, והלחלה רתת האדםימלא
 נתפס, אנטן דבר על אםאפי'
 הפת. בנפרית כנכוהיהצה

 עלע, יופףוחמשיתו
 לבעייו, לשבעמסיתו
 בתפילין, אובס"ת
 רגליו, ימיד במ"מורכאל

 סהיבועוג בני תזהרונא
 מגעה, תהיה באמתאפי'
 רעה, חולי הממ זהיאה
 שינ זחים לצבד יותרטוב

 נבלה, דובר לפהאוי
 אלינ אושבויה
 הכלכלה, רשל המחיהעל

 נקלה, על הסוחריםכדרך

 להם, שבהמתשבועה
 בען"ץיהם, דן יהיהכה
 כדבריהם, לאאם

 אלקיהם. לד' חסאםוגדול



רשנ ל א ו מש שיהבו דבריאלה

 5 לבניזכרת
 נ נ ת ח פ ש מ ר ד ס מק5, חרש מזו זו נטיענות עשד מבשן, אינים יכםאביא

 תפארדנ ל~ר הבאים לדורות יהיה ה, ר ק יה
 ן ו א ג ה מקעתג מעשה כהלה מיצר זהב מטרת קדח5ה, ממע יתח משנחהראשון

 ודורעוה. חוקרה תורה נר ג א ר פ ממהר*ל
 יסד ממט כץ, ן 1 ש מ ש ר ב ק ח צ י מו*ה חתנו שבכהתה, ההסיד "גהל "גחחהשני

 ובינוג דעת מלאים ספרים ג*כ עשהופינה,

 בכל מםורסמת ה 1 ח שמה בכל לו ה ת י ה ת ב הלחים, קודש פרי עשההשלישי
 להגאון נעחשן פעלים, הרבות בקדחטה דרשנית למדנית חכמניתגבולים,

 הרבה שם א ז י י מ ר י 11 בק*ק אב*ד הי' הגדווים, מארזי א' בכרך ל א ו מ שמו*ה
 חוקים.בתורה

 דדשן ן 1 ש מ ש ה ש מ מו*ה ן ו א ג ה הקדחטים, מגוע הוטר יצא בקודשהרביעי
 חרשים, חכם ח ז י י מ ר י 11 ב אב*ד ה י ה הוא גם לפרחטים,מדרש

 חישים. שמחים ואנך מרגליות הלכותיהם מפורשים, דבריהם השני חוט שו*תבספר
 חיים יאיר מרה הגאון בנו וטח, חמף וטטשה האחהחמ"טיתא

 הוח, היה רב מה יאיר ח1ת שרת המצר בעל תפשץ, צירתמוך

 שורה. עליהם הקודש ורוח קשישאי רבני נקראו האלוהרבנים
 ש~ד %1ה חר"ם, חסיא חידמייזא ליב מו*ה "גאון "מ היישיים

 הגא1ן אשת ושם פשטן מדתת ק-ת מחעאר אויחא*ק
 הטגהרל יטיש.הצא *ב טאןהףלר ומראגם שר3 הנ*ל ליבמו*ה
 שמשח כרה ומשאח שיר חת בעל הףל ד-ם י"ר מרה בחמת הדפ, מימו

 *י. מהיןטערטעמשים
 הרב היה הנ*3 ליב מו"ה הגאון חתן ושם בקודש:חחטב"ף

 סג*3 ראזענבוים פייטל מו*ה המופלגהגדול
 מו*ה הגאט בת אשתה ושם לפראנ הסמוך ליטש בעירדר

 ועסקן גדול עשיר ז*ל פייטל מו*ה הרב והיה הענדל,הנ*ל
 מפראנ מהר*ל להנאון השביעי הדור היה והואבמצונ

 ומופלג המופלא הרב אבי הצדיק הוא שפיני *שמתה:דורתמ
 טטן בתיה ימט %1 עא סגל. ליטש 'דרדא מרהבת1רה

 מרבים, דן ירא א"ט בת לחה, אמנו ושם טובה, לשיבה חכה לת*ת בניווהדריך

 אוראות מ פנפו מובאום רמ*ח בממן או*ח על אם% קרבן בעי יאשאון ח5ם ט"נ במ עיןש
 טקומו. על שישב ונט ופ*י הבשו בהם חשייועייוה

 מחותו. י רשם מפט דאוכמה אשיר חות בשר"ת עחןא



שמראלמ"שפ תריזיה!תד

 אממ חהנ מיפו פעו המל חת יח. פ*ב קהל פה בהוש שםבעי
 מנוהתם י אר"ר כ*ד תרי*א הצדקת השממ עש*ק, בעם לפ*ק תר*ו תמח כ*גהצדיק
 ם וש החדש. החיים בבית אמנו וקבר היטע הוהים בבית אבימ קבר יע*א. פ*בפה
 היתה אמנו אם ושם ז*ל נחום מו*ה בן הרש ר' היה אמנואבי

 שה" זלה*ה טריבטש חיים מו*ה הצדיק המופלג הרבני בתפיגלא
 יע*(1. פרעשבורג דקהלתנונאמן

 י(רד חות בשו*ת 9י" מפראג מהר*ל זקנם גאון של המשפחה ענפי 5התפשטותהנה
 פיש רן נקרא שהיה חחי עוד הנ*ל וויר5יתא ליב מרה להבשון והיהבהקדמה.

 מאד 5חדש נדפס ספר )חהשיתי פיהם, במדינת בענישו בק*ק רב והיה ז*לגאלדמן
 ג*כ למועד חזון נקרא נ*י סערעדי דוד מו*ה המאוה*ג הרב והביבי ידידימהבר"
 לאב הבו תר הפהצפהה, סדר ודרך ביחוס שם בלבל אמנם יאיר, חות דעשיןמסהיפחת
 שהוא באמבעדג קאפל יעקב מו*ה הגאון וגם יומ*שס לבןחששב
 פעת נ"מ'ירצעאגכממע ורמייזח דק*ק אב*דעתה

 טירושוי'-
 שדלם בשצי מגוע עגפים הרבה בעולם "צ ועוד גצנים. כולם הצד מן בענפיםבאשדתו

 מופלגים. ת*חה~ו

 סג*ל ליטש ראזענבוים יהודה מו"ה הרב בן ליב משההק'

 ן ב ש*ק תהמץ ע*8 עוצר ל(שרבעה אוד החיים באור לאיר הלך ז"ל המהבר הטנון אא"ז]חג"ה!*
 5ןתשן משצ ואפ שפו ידא פ*ב בק"ק כבוד ומנוחתו שניםע*ז
 בוששה וחשובדע יקרה היתה אשר נעורי "אשת דירושלימו מתא ספרו בריש ז*ל אא"ז עליהכתב
 5ק*ק ז*ל ב*ק גרשון 5ו*ה הקצין הרבני בת 8ער"ל שוה מדת הצדקת אהכהו ד ותורת ביתהכגתה

 להח"ק וקמן 5סהר עשתה תפיל, שוראן אביקיק יה*ה ב*ק ש5השל 5ואה מוון בן יע*אמאגעברראף
 עכ"ל. דופומש 1 כסלו ז*ך תרל"נ טנת עלי ופחה לתורה, בישראל ו5ורים המו8ל1ם בגיה ואתאותי
 כ*ה בעם 5שלה של בישיבה נתבקש דכרע4 5שיב בעל ויל ברשת סו*ה הצדיק המצן 5אריאבא
 שיב בואם נ8טיה עאה 5ששח 5ושצ חצדקת הרבמת םןר!וי וא5י שמם, ס*ד בן תרפ84 אויר י*אלמב"י
 חשצץ4ן יע*ש 5חא"לא בק*ק ככוד ושאצחפם ל48ק תרל*ג אלול כ*ג דסליחות ב' ביום טום כ*סבת



רעהשמואל שלהנמ דבריאלה

 וגציה בקדושה ולשמרו השבת את לכבד אחריו ה~רעו לבניו ומצוה המהבר,ידבר,
 ר4 השלשבטמד

 6הףדאר, "שראל אלהאשד
 ששנצשף, ושמ8צשי בניאתם
 ה5רעו, השל 6וסרוומעו
 תבסן, אל מפשבחלול

 לנ5שותיכם, מחידהשסוז
 שנותיכם, חלילה תקהפיואל

 ימיכם, ביסהיםולבלות
 עליכם, ש8ים מורא יהיהב~א

 בשבחצחע השמאוגהי
 כוסות השתיות מעדניםב8אכלי
 להתכסות נאיםובנדים
 ארוסוחנ וכלות חתניםכמשחש

 8מהלהעע בשבת מאצדחה84ויו
 ועעש2 קול והרמתפכעפ
 ומעש2 גדר לכםעושו
 אתיקה, בםשת הבלשיהיה

 ומכוהא2 קלקח חלילה יהיהחשם
 בגילש והיו יהשתבםתגבור
 תהיה בביתך מששד מוצ(ןאיתיות
 והרי, ח8רא ביתך אשוםלששך



 ל א ו פש 9עי8בה דברי84להרזן
 : המהבר נכדאמר
 אמרתי שלם, עד אחריו מזרעו ז*ל המאבר הבשץ אאא דברי זכר יסי לאלמען

 אאמ*ו בהם משתמש שהיה מה ז*ל, הגה*ק זפ*ז תפארת משירי פהלהציג

 של השירים גם ל.זה ונספח בחנ וחג בשבתו שבת דבר ז*ל הגה*צעט*ר

 המחבה אבי ליטש, ידא מרה המפורסם הצדיקזקני

 " דל פמבר אבי הצהק מהף ~דקשיר
 בעניניג שבת*

 לפגניה, ונתנהנטלה
 בבניניה, קדשאיוצרה

 מימים, נבחרההשבת
 לעולמים, להעריץקדושתה
טובה

 לה~
 מתמימים,

 בנעימים, ללקינהא

 לקדשה, צוריזם
 להלב"סה, והדרהוד
 לקדשה, זכורדשבת

 לשמר, עוזדברי
 לזמר, האלההדנרים

 לדורותם, שבתברית
 מאבותם, "סראלנחלת

 תשמור, שבתמצות
 לגמור, קודשהלכות
 לקרות, פרקיהדרבי

 לכרות, זריםראשי

 נגלות, סודותרזי

 בשירה, אפתחפי
 אגירה, הלביייני
 בכבוד, שבתיפה
 משעבוד, הצלהטובה
 מאיבוד, נטירהלאורה

 החרוזיש בדאשי המ"בר שם'



רעז ל א ו םש יתאבר דבריאלה

 נפשה, שבתסי
 חח8ה, נש לכ~תגירת
 בש"8ה, יציוןלמיד

 88לי, גמיימורי
 בחילי, שבתלענג
 באמידה, נשבחיה
 בשידה, ~צהתסונ
 בזמירה, למ8רשבהיו

 כל, אעשאח~ל
 מכל, שבתזכור
 מכל, לענגקודש



שפואל. זוו8במ דבץחלההמ
 לש*ק. דל הפחבר המןןמאא*ז

 / קדחשיך כל ועמך / יחזיון לצית שובך / קדשך שבת שימרי יהףע, ביתדמדשן

 כשששן פניהם, שפר יאור / רשהשיהם על שלם חשמחת / מקבריהם "משהמתים
 בריתך. לפבדיך, הקם / להצילי פפעפ יפינך / חויי ףופא אלק אתה / בגבחרה"השמש

 ההודונ מזדעך ים1שלא

 / משיח ובמב* טנ ממ*מת / יוצ* 5רתניות משלש / ינה* נני שממימי

 / גבולם בכל יגע לא / סבלם חמל מלכא שיעבד / יניח כי דיןומוום

 נף. אלי אתה / לשערה אין טשלה / חבלם יזה4 פלתהלח

 כליון / דתו בעוברי יראו ןשרישה / להשתהפת בהשר כל יבדש / בשבתו שבתמדי
 / בקרבם יעריצו "שראל אלקי / טובם רוב על יתענגו הצדיועים / עהת וכלהרוץ

 וכף. אלי אתה / המהערה ולמרבה לשלומ / משגבם אתהכי

 / מלאכתיך תעשה ימים ששת / קדשי בעם חפציך מעשות / רגליך חה4ובנצשבת

 מטל / הצשי לא השבת בעם / תבהפ אשר את הכיפ / הששי ביוםחהיה
 וכו'. אלי אתה / במרה ציוך כאשד / תמנעומלאטת

 , שליושיתלסעודה
 מפמן לענג / יניא אל האשי ש% / בנעימים הבלי מפיל / וקוני יוצרי חקראמה1לל

 יהיו השלהץ על / ודגים הץ ובשר / שזגיט זהשלום האהבה / היטיםבל
 וכף. אלי אתה / בחבורה לשתות לאכא /צגים

 / לרחו ובשר ממחדים שבצים / ליראיך צפנת ששד / ומתן שבר טובך רבמה

 לומדי / מעבררה שבת לשומרי / וסעודה מסך היבנת / בענביך הסשומרהץ
 וכף. אעי אתה / בשערה התלהים כהרדים / וסוד""יבותיה

 רגליפז*לשלש

 קשמי / יצה שמו שסהש לפני / צדק גהשל שלחנצהד
 למשא "נ'ש / "דק היטב וקטרת

 התד הטףבטת / קרבנו על יע5ךר וכהן / מכופ על יבנה המזבה / חטןל5ני
 וכף. אלי אתה / חהגבורא הגדזלה הי / במעונושהאשבפשה

 1א5שומ אהשר ההחף וגסל המושא מכובד נפשי, 8צרה אוציא כי לף ~היי יהתזת"נרחע.
 רחשה בפי תהרם ! ל1" אשירה קדשי, שלקי ששי, תברכך ~מען לואמשי, טפצר 8ותמשבה

 א81שה א5הב ולח 5יבות לוהיבים ועיפל וברוך הרחשה ע8ד בי 8ישועתו, חהטרובחרחהם
 של וטשונר בחליי לילברכה ניתן 118ר םש1ע שםק חת81ובחד1עים

 לף. זשטשי ושם אלוים ובחרוז אהשוע ש8י"%יז,



רעם ל א ו םש שתהבר דבריאלה

 / ממעונם ישראל יעלו ליראות / לפניהם מכה השהליל / דוכנמ על ירנטהלרים

 / חתם באלקים הדבקים אתם / בגוים יאמרו ראז / רגליהם שעמיבשלש

 וכו', אלי אתה / תורה ומציון מירה4לים ד' דבריצא

 בשמרו הזה משיר החדהים אלהאנ*ה.
 ונעת~

 ז*ל, מארי אבא של הטייר שלחנו על

 רבוני אל ה8עיות שיד מומור : לאמר עוד כתוב השירים בספראולם
 ישועתי. ושלח לח*י הרופא הואיתרי

 אותם ועונה / עש עיעת ומאזין שומע / בגבורה עולם מושל /  שמו וקדש גזזלמלך
 / נפשיט חסיה מאוד בו / ומפלטיט עזרינו / קוינו %ו אלקיט הוא / צרהבעת

 וכר. אלי אתה / מהרה נדחיטלקבץ

 ומשקל במדה / עניני כל בצדק שופט / טרא כמוך כי / איני באלים כמוךמי
 / תתהסד חסיד עם / יוסד, הצרץ שמים טטה / חסד ורב לך הצדקח /ומשורה

 וכו'. אלי אתה / עברה ביוםלהצילו

 כל יענש ענוש / רודם סער ממני שם / עולם זרועות ומתחת / קדם אלקימעתה
 / ויר8אהו מלצףו "4לח ירחמהו אליו ישוב אם / הוא רחום ד' הש /נעלם

 וכו'. אלי אתה / הסערה לדפמהיקים

 עלתח / נפלאית עושה יתעלה שמך / סהטחת נפשי באלת / ר8תטת בודא מלכיםמלך
 ברואי כל / ונרוממו לד' גדלו / שמו ברכו לו החץ / כשרחת חייתינצה

 וכו'. אלי אתח / זמרה בקול יהללו / והדומוכסאו

למוש"קז

 והצלתה פרנסה חןמחה שהטו7שלום י בברכה ברכנו המ~ים מלכיכצלך
 המלכה, שבת מטאה במהמרהיום

 הכרובים, יח4ב צצששת ד'אלקים
 אושבים, בניך ע8ך קרןרחשם
 הבאים, בימים שמאות שובעישיט
 ברמג ישיט מם"ח נמוצשיהיש

 מ*שכה, תצי יזיהם משלחבכל,
 חצאים. היכי רומם קודשנחוא



 ל א ו ם9 שפהנמ דבריאלהי9
 טובפנ רוב לפ דישף
 לנבות, וטובי בבית ע"שרהה
 ורחמים, שלום וחנינה וחסדוודים
  עינינו, יראו יבורך "שריםדור

 ורעיפ, יהיו ובמטח בתויההיכים

 עימים. מלך ד בגאת ירופהמה
 עמך, רחהש על השואפים צאתלעת

 כרמך, לכלות צפוניך עלךיתיעצו
 להאתיוונ וירדו בם תהיהידך

 אובדות, צאן וסועה סוערההון
 לידות, הגוים קרנמ תעער אבותזכות
 גליות, לקבץ משיחפ קץקרב

 מקדןשפ, טקוט 8ראה~ון מרום ביתךואת
 בימיפ במהדה בניפ יבשראליהו
 אחריו, יבא דוד בןמשיח
 כאין, יהיו יכרתו יהודהצוררי

 דין, כלי כל יהיו ומזמרותאתים
 שעריו, יכאו ברינה דתו ע%סובלי

 בברכה. ברכנו המלכיפ מלכימלך

לטוש"קי
 "~ראל תחתאל "שראל מאלךאמר
**. 1 "שראל בכוריבי

*. 2 "ןיאל קדחן בקרבךגדול

**. 8 ל"שראל טובדבר

*** * ישראל אלקי בשמךהקורא

*** 8 ישראל נדחיואסף

*** * ו"שדאל יעקב אלהוטר

 * "* י לישראל ומשפטיוחוקיו

*** * "שדאל משכפתיך יעקב אוהליךטובו

 נ 8פא "שעיה* ש ב5יבר8 י4 ישעיהב ד. 9מות1
 כנשגטתן קפה~חה*ם כנ .ם,*שם ינ קג8שם



יש ל א ו מש ישדהבו דבריאלה
 "2ראל תחתאל

*** 9 ישראל תהילותיח2ב

**. 10 ישרחל בית צבמעת ד'כרם

**. 11 וישראל יעקב עבדולמען

" 12 ישראל אלקימאספכם

" 13 לישראל ישועה בציוןנתתי

" 14 ישראל בני ראש אתשאו

" 5נ ישראל לבניעוז
*** ישראל מלך אויבךפינה
*** 6י בישראל פרזופצדקות

* ** יי ישראל שארית אקבץקבץ

*"* 8' ישראל לבית טוברב

" 19 המ2ראל יעקב אלישמע

**. 20 ישראל בני אחו לאחדתלקטו

לשבועות:

 אלקיס4 ד ונעלם, לנמלה ירונו וטלכיהם, שריהם עולם, אנשיכל
 פניהם. על ישתחפ ורט, נשא לאל ראשיהם, מעל כתרט,עהרו

 וקדד2ו, ישראל מלך בהגלותו, היום נבבדמה
 חיים, אלקים סיני על הרכק שמים, ח2מישמים
 בהם. וחי האדם אותו יעשה אשר ועדותו, וחוקו מצותו תרתו, לםהודיע

 וכה. ע%ם אנשיכל

 להאיר, בח1רתו עמו משעיר, וזרח באמטיני
 לעיר, יקרא ד' קול וצעיר, זקן תורתושמעו

 אלקיהם. מדברים ישחפ סיני, הר תחת תכו דיני, קבלו בניםהתעוררו
 וכר. עים אנשי%

 הי8וע בנשים שחר כמו הנשקפה, אשתמי
 החופה, בתחתית ויתיצבו אלפה, מפה ח1רתושמעו
 עיני, לנגד כולו עשן סיני, הר אלאיםהד

 לעיניהם, מצרים מאדץ הוצאתיך ש2ד ד', אגכי שנישמעא
 שה אארעחש%

 ינ מו, שם 13 ינ מ4 שם12 פש שם 11 ק ש 10ישדה טש חהלש9
 1. ט4 "שעיה 18 יכ. ב, מיכה17 אפ8שיג 16 טו. 4 צפמה 13 ג ב8ובר14
 ק4 כז, "8עיה20 יב. טפע יעשיה29



 ל א ו מש קיהנמ דבריש8להרפב
 הנעימים, דבריך מדברות בשמים, כ% העולםמיאה
 התמימים, דן לעם שמים, היו כתרים קדושיךשרפי
 הביתה, השצערם הביא כסו4 שמיםהיו
 רחהשיהם. על עולם חשמהת חדותחג ברב דןבית
 וכו'. עולפ אנשיכל

 אהבת, עמך ישראל מ8שש לך ושבח רון אתו4 עראאתה
 דתו, ימיר היא האל יחליפם לא ם2ת, להםהתורה

 לאדמתו. מהרה והזזירע הצואל, לנוישלח
 וכו'. עולם חנשיכל

 מפינו, התורה ימוש לא תורתר, הוגי ואמץהזק
 קויע, ד' לך כי חוסיד, בךישמהו

 הארוסה, לכלה בא מסיני ו עשה ד' היוםזה
 עסהם. לד' והחיו תילחש4 ועגלא מעדניםאכלו
 וכף. עולם אנשינל

 העקטה, יראה ארץ דין התימעתמשמים
 שתא, בראשית מתנאי שדין, ידעה למעןשערה
 תורתנו, באהבה קבלע אמרינג ונשמע בנעשההשקטה
 מהם. נסוד לא בניע ועלעליע
 וכף. עולם אמויכל

 תורה:לשמחת

 חמדת / הימים חמדת / הלומים כתר / תפארת עטרת / היא עטרת / היאעטרת
 קךלמים. מצור / "שראל נחלת /~מים

 / מתוקים מצותיה / מהזיקים לבה היא עטרת / תפארת עטרת / תפארתעטרת

 יקים. אשר האיש ברוך / מועקיםמצותיה
 / דורשים איתה / קדהשים תפארת / הימים המדת / הלומים כתר / הלומיםכתר

 להשים. תצוני / חרשים חסטי / דורשיםאותה
 / ע"הץ אם / עידיו אע / יזידיו לזרע ישראל נחלת / הימים חמדת / הימיםהמדת

 מבלעדיו. אלקי איןכי
 שירו / לאל שירו / נהלהשל מהצה / עולמים מצור / ישראל נחלת / ישראלנהלת

 לישראל'. חירתו וצוחש בדזך /לאל



יפג ל א ו מש קיהפ דבריחלה
 אט / אחרונים אט / ראשונים כימים / השמחה השב / עימים צור / עלמיםצור

 פתים. /ואיליו ליה עיניט /אחרונים
 בפי שמך /יתרומם /הללויה ה~ויה / יה תהלל הנשמה כל / ליה אט / ליהאט

 בריה.כל
 / כאי,סון נצור / כאישון נצור / שוכניה אדץ הכל יוצר / ראשון אתה / ראשוןאתה

 בתיה. שהביה התורהנוצרי
 רמונה. מעסיס צמאונם המרוים / בה הצליחו / בהיצליזץ
 / בד' שישו / בד' שישו / תופיע מהרה גדדיט לבנות / הההש יום / ההואיום
 "סראל. אמוני דןיראר

 "נוכה!ל

 יצא / התדרה המלך יבוא / וכסאי ביתי תכונל / 8תמרה חדש שיר / ו"יעי אורילד'
 זרה. עבודה עובדי זרים ראשי / הרים יעקור / תברה אם ענן / סערהרוח

 הכתי, תעבוני, חרבוני, / וגבולי ביתי שדדו / כתרוני בשן באבירי / לי ירדאדן

 / עבירות לעבור גזירות, גזרו / שדוני רשעים יונים / מנעוני ד' ממצדת /פצעתי
 אדתי. בצלהיולכפור

 בהרבם יומפ / אל כהררי ב?דקתם הקדושים, כהניך יזץ על / ישראי קרןרוממת
 כל בהמה, כשגר / הראשים בחרבם חתכו / ודשים דדכו באויבםחמחסים,

 נטושים. הארץ על / קמהלב
 בשערים ותלאום / וסייפות בחרבם קצצו / וירחסלים יהודה על / מנישת שהיוידים

 / רמה ביד אמה, עשו / רשעתים נקער ידי / יזים המה הלא /לעינים
 חהם. אלקיםבעזר

 / המת כבהצר בשרו נבשמח / אנטיוכס האכזר במלך / טקמת חרבההמחז
 נפ~

 מעע
 ת8לה תפילתו, נתעב / סליחות מאלהי ביקש / הרוחות באפו עוד /אוחות

 חח~כווב אברים אברים /טיתו
 בריתך, לט זכרת / לעולמים זטתתט לא סטלתך, חגחט כי / בעמים 5להרדעת

 / מחים ועהית זבאיבנ נקריב / בישעהך ונשמחה נגילה / לביתך תביאגומהרה
 תפארתך. שםתהלל

 אלרף אורד / ארהיל בנין ובנה / אות לטובה עשה ישראל, עמך קרן / צבאות דןהזק
 ששלתהשל. % לזרובבל / מלכותך והשב סוכתך, בנה / מעמל יעמוד תח /מגדיאל

 וכד, סוכתךבנה



 א'ל ך מש קתהנר דבייחלחוש

 לחנוכה שנישיר

 / חילי אלקים ד' / בגרוני אכבדוהו כבד / מחשלי צור חלקי / אדוני ו"שעיאיי

 אלי. כמוך מי עצמותי, וכל / שפתי יאמרו / מללי רטשת שבחי / הללי דןנפשי

 / לעקוב המ"שור והיה / חציך בדם נגאלו / "עקב שבות שבת / אדצך דןרצית

 / שמאות ורוב / ברכות לצדיק / יעקב בית לשש והיה / יקוב ההרהדין

 ידקוכ. רשעיםחשם

 / האמונה יעבור עד / בבקרים יהרהש לא / נתונה היתה למרמס / לזרים אדמתנויופי

 לאלילים ששר / זעם ברוב בעם, שחתו / ותמונה פסל העמידו / חנה דודבקרית
 פנה.לא

 בני כהני, יוץ על / גלותי יונים הרפת / הצילני רע מכל / אותי הגחשלהמלאך
 באו / וההיות והלל ידידות, ' בהשיר / מעני והרגו ושחתו / סגנידהשמונאי

 אדני.למקדש
 ויבהשו יהש / מטה כי שבריה דפא / בעמים ומשזרים הנפוצים הפליטה יתרתזק

 ולציון לאממים, תרמס / חשלמים עחית ונקריב / רמים כמו ביתו יבגה /קמים
 וכו'. לאומים תרמום / לעולמים ימלוך וד' /שלומים



יפה ל א ו מש יהודהבמ דבריאלה

לחנוכה:

 ז*י. ליטש יהרדה מחה המפורסם הצדיקמזקני

 בשירים פיא8תח
 אדידים אדידנודה
 כבירים נסיםיוצר

 והערא הגדולהאל
 אורה העוטהקדוש
 ומטיב אתהטוב
 להטיב לרגלינר

 כלית הרשעהיון

 עטית "דרהי
 גלית רמהובזרוע
 לשחת אויבדלקת
 מתחת עקרתהשני

 ונניו פתתי'ביפי
 עניניו אמתנקמת
 חלשים ביד גבוריםמסרת
 משרשים עקרתהרים
 טהורים בידוטמאים
 חברים בידרשעים
 האברים, בשריםרטפש

 להיכלך כהניךפינו
 להללוך ולילהיומם
 בעחעיו ישראלישמח
 ונפלאותיו, להגידטובותו
 אמועתיו ודורלדור

 נקמתה נקמהסגולה
 לאדפעצה דהשיבהגהשלה
 הע8שאןלרויא

 החמשת"



 ל א ו מש שתהנו דבריאלהר%
 נרות להדליקמודם
 בחצירות שמולהחזת
 בשירות לד'יזמרו

 בזמירות להגידטובותיו
 בספורות ישבהשמו

 בגבורה ואמיץהזק
 במהמרה אויביטזרוק
 מהרה. נדחיטקבץ

לחנוכהי
 דל. המחבר הגאתמאא*ז
 קדושים בסוד נערץ, לאל אומר בגרוני לו אשירה ארץ, ויקרא דיבר אדני, אלקיםאל

 מדוד ה(צמרת מדהבה, שבתה איךרבה,
 והב~

 טתרבה. היסוד עד

 ועבר, אלף דורו שמוג היותו עת תפיו, שבו מה מצרימה, יעקב ירד איו, ללהםנחרד
 ועבר. וטרף רמס שבר, רשעים מטה גבר, מצריםשנאת

 ליבשה, פלטם הים ובחהצם, צחנם ותעל הדפם ד' כי רכושם, כל עם גרפם, סוףים
 עשונ דיבר כששר חדשה, ד' ברא מודשה, יעקבלקהלת

 וגבולות, בתים שדות כרמים, 5הכדי שמוני גמולוהג כעל תשלם בעמים, עחךהודעת
 במצ~ה4 כעושרת צללו גד~ות, עשה ד' ~לוונ, מחשבותם כל וגלות, קשהבעבודה

 דהשביעבי, בב1קר לרויה חנה, דוד קרדת הביאני, קדשו לגבול שמע אדבעיםקץ
 וגלמודדנ לנדה היתה וחסודה, נאה כלה תעודה, שמרה לא יהודה, חטאהחטא

 חשבו לאלוף, יועדה היתה נ0עו, וגטת בתים אלף, והמסגר החדהם הובאי, לבבלטזבי

 בלשצאר. קוטל בלילה נבצר, נגטים רוח המטצר, חזיון קץ לקצר,שנותי

 קול 8שע, דבר על וחלחלוג רתת אחזוני הרשע, ה% בימי ולכלה, להדשנתתי

 נתלה. הרשע וה% והצלה, רוה עמד גאלונ נפשי אל קרבה עלה,שיעתי

 ומשלוח ש8ר, באמרי ישםאו והעוםע השומע התד ספר, במגילת באתי המג אמרתיאז
מטת

 81תטח~
 ומגדטת מעדנים לערזך ואש~חטת, כל חעל חשלמ12ת, יחשמים לאביונים



יט ל א ו םש "י"מי דבריאלה
 קשות בגזירות צפוניך, על ויתיעצו הארורים, הרשעים יונים משפיך, נשאוראש

 פור,ע. מאלקיו יהודה יפורהע, השור קרן על יגרש, גר,ע כלה החור,ע, יחרהצ עתויסורים,

 תבעל, ולטפסר לשר מחדרו, חתן יצא בישראל, יצר לא לשמרו, דהעביעייום
 יונית. בדת יהרג השמינית, על למנצח בגללו, יאבד לבנח מחללו, שבןזשהצר

 בבריתו, ולבא להשתחוות נשא נפשו לשוא תבניתו, דמות צלם עשה, אנטיוכםהמלך
 וגלותו. הבית מחורבן כמותו, צרה היהה לא אחריתו, יהיה דם אותו, ימרהחששר

 אש אחותיהן, תעשה הכזונה מרה, בקול צעקה הכוע, יהודה אחות הנערה, תורבהגיע

 בידיה. ראשו חתכה וודיה, בין לן עודנו בואיה, כל ישובו לא אמריה, תשיבהיא

 לא עליון, אל בעזר התאזר, עוז יהודה ופגיון, בחרב הוציאה האכזר, פתניםראש
 קרובו. לעם עשה אשר בקרבו, ד' נקמת באויבו, נקמה מעשות חרבו, צורהשיב

 תפארת, בשירי יצשן במסתרים, מצות שומרי החודרת, חרב מפני יערים, טמוניברוחי

 במנורה. נרות להדליק העזרה, טהרת על חזרו צרה, בעת העונה לאל וזמרה, תודהבלא

 וגברים, נשים לכו במעונה, נרות להדליק אסורים, ותענית בהספד שמונוע חנוכהימי
 ועדותיו. חוקיו רשמרו אבותיו, קרה אשר דורותיו, ידעז למען לנפלאותיו, זכרעשה

 נטמאן, השמנים וכל שלוחה, יד והנה באו, מקדשו לדביר שמהה, ענרםיסט

 אלמן. לא מאלקיו יהודה וסימן, טוב למןל נאמן, כה*ג בחותם שמן פחרמצאו

 תמהו, כן ראו המה ומהצך, נרו בהלו ראו, גדדל אור בחהטך, ההולכיםהעם

 כללב לא והעמן כלה, ימים הצמונה ולילה, ליום רק עולה, די איןהשמן

 השמים, קדשו ממעון מצדינו, גאלנו אהער חיים, מלך פני באור ךרוע, העםוירא
 חרוצים. היו כאריות וחצים, חנית מבלי וקמצים, עם מדל פרוצים, הםאשר

 טבחתי, וזבחו עולתו מכתו, על המקדש טהרתי ערכתי, ערכו את גע, אל באדחץ

 קמתי. נפלתי כי אויבתי תשמחו אל משאתי, אלוקים משוח נסכתי, מלכיתפי

 ופינה, יסד ממע נכונה, היתה המלוכה שטג ממאתים יותר עינה, ליהיתה
 חזיוני. קץ ונסתם בני, בגולה רצאו וארמוני, היכלי ונשרף עתי, גברועד

 חוסה, נחלתך על לעבודתך, תשיבם מהרה במסוע נסיתם אשר משרתיך, פניםהלוים

 מירהמלים. ד' ודבר תורה, תצא מציון שבעתיים, החמה חפר בה~רא, לעמךחופע
 נהודא. לעמךתזפע



שם,וצל שה8נר דבריאלהרש"
לפורים

 צרה בעת העונה לאל וזמרה, תודה בקול חותו לשורר * לפורים חברתי השירזה
 ושן ארור בין ידעו שלא עד מתוקים, "שות על ויזמרוהו צדיקים, בויגילו

 . . מרדכי.לברוך

 עמו ושמהו בףמלו המ ושתו רעישאכלו
 יני ושתו רעיםאכלו עמו ושמחו בדגלו
 שמו ימח המןארור ימיני חיש מרדכיברוך
 ימטן איש מרדביברוך שמו ימח המןארור

 ושריחני, השחר אילת לילי, חשכתהאיר מאצילי, קדוש מגוע ומצילי, משיריומרדכי
 ימיני. א"ם מרדכיברוך
 וכר. רעימאבלו

 רומו, השהטים בעץ לתלותו, הרע המן בתפילתה לעמו והאיר בגבורתו, כשמשיצא

 שש. ימח המןארור
 וכף. בדמלו

 עניתני, כי דן אודך עתי, כפר בצום עיני, האיר טרר בן אדני, המלךמלפני
 ימיני. א"ם מרדכיברוך
 וכף. רעיםאכלו

 עמה הצורריו המן אוב"הה ארדה, דן ויאמר יהודה בני 8שועת נדדה, שנחןהמלך
 שמו. ימה המןארור
 וכר. בהגלו

 הנני, אמרתי אז הספר, בית דלתי הקיש השר, וחרון כעס ואפר, שקבלבוש
 ימיני. א"ם מרדכיברוך
 וכף. רעיםאכלו

 ותבלעמו, ימינך הטית דמים, דורש הצל ונכלמים, דבים הושעת העלמים, כלמלך

 שמו. ימח המןארזד
 וכה. בהמלו

 הלביתני, ישע בגדי צוית, משמים עזרתי ענית, בשקו שועו ראית, ציציתותכלת
 ימיני. איש מרדכיברוב
 המה. רעיםשיו

 ובה. ה5לך מלפמ יצא ומודכי הרחץם בראשי'



יפטשמואל 1יהבמ דבריאלה
 למלך ונזמרה מ1ירה נקמות, עשה באויביפ המקומות, בבל נשמע שלומות, רובחירוה
 שמו. ימח המן ארורשלטה,
 וכף. בדגלו

 ממוני, הקנים על פתחי' ביתך, נאמן הגדלת בריתך, בני שמחת טובותיך שנתעטרת
 ימימ. איש מרדכיברוך
 תף. רעיםאכלו

 18דימו, להפוך שקלי הקדמת אדתינו, ד' אתה לבלעני, וחריץ כתל להשמידני, שקליזב

 שמו. ימח ה%ארור
 וכר. נדמיו

 המרני, יהושע החלשו הדולק, אש כשלהבת כילק, ועף טס עמלק, שבשת מאזגדולה
 ימיני. איש מרדכיברוך
 וכר. רעיםאכלו

 ושארו, שם % ה1אר ולא ולנערה הארץ בכנפות לאחוז לבערו, מעולמך עמלקתכריך

 שמו. ימח המן ארור עיימו, בלעם נבאכאשר
 וכר. בדמיו

 ותליים, כרותים דלפון, ו1נת כפרשנדתא יהי' חחפיפון, נחש עמלק הצפון, צוקבוצץ
 יטיני. איש מדדכי בדוך עיני,לנגד
 וכוע רעיםאכלו

 בשוב כבהץ, וישמה לבי יגל תצמידי, במהרה 111ד נ11 שידי, בגדי הודיוחמאגמן
 שמו. יפ ה% ארור עמו, שבות אתדן
 שף. נדגלו



 ל א ו מש קיהכמ דבריאלהת
 בהלק שסוש, י4רר הץת שו"ת מס' שהועתק שיר פה אציגה לבסוף י לאור המוציאאמר

 חמכה בלילי לשוררו זצ"ל קליינהרדיין אבדק*ק זקני 4ם8מו*ר כאק שנהגהשירים(
 הנרות. הדלקתאחר

 לזמרו הגז*ל א*ח כבוד ונהג קעלין אבדק"ק שנה ל"א בן בהיותו הגאון זקיני אבי"יסדו
 צור(". מעוז )בניגון אחריו ואני חנוכה ליליבבל

 קהלת מלה בלשוני אין כי מחשבתי, הגיק תכונן תהלה, דומיה לך ומצדתי, סלעישדי
 כבתחילה. ויועציך כבראשונה, שופטיך נא חששיבה גאולה, נמכר אחרי סגולה,יעקב
 ולבינים, חומר בעבודת פנה, בכל הריעונו רעננים, זיתים כשתילי בראשונה, ירדעמצרים
 תנינים. ר4נשי שברת, בעזך צררת ים ופנינים, בכסף הוצ14ת ר4צשונים, בריתזכרת
 עד רדפוני כבה, אלהים ונר לנו, הונח לא שם גם ורחבה, טובה ארץ הביאני, קדןםוגבול

 גחרבה. היסוד עד בבל, נלכדה בל הובש הבה, עזר צעקעחרמה,
 משאל ובתה, שית לשיתע להכחדינו, ונשים מטף המדתא, בן אגגי להשמידנו, ביקשאויב

 צווית. אשר העץ המן תרעץ ימינך מלאת, הטוב דברך העלית,נפשי

 מקרא וקרוא וחודש שבת סרע, לא ממשפטיך ותורה, ברית להפר נמכרנו, היווניםלבני
 וטבילה, מרחיצה להבדילה, אותע נורא, באל חלק לכם אין דתורא. קרנא עלכתבו

 סרא. דברכי
 גרושה השקוה קויה, אדונים ביד ידידים, בעת נמסרו אשה, איש יקח כי דודים, עתבהגיע

 נפשה. נפחה השבעה, יולדת ברעה, אומ~ה בושה, לאתה לה אוימאחצה,
 מעונה, בשוכן תבטחו אל שמך, יאמר ישראל לא שענה, חרב חצי משפיך, נששראש

 יכונה. ישראל בהחם, אהצר כל ואשם, יחטא הנה, ב(שלקים דהעבעה פנה, אגהדהרך
 כתונת הגיעה, דוזים 8? סגנים, בן עם לאחותו תשועה, ה' נתן בו הכהנים, מסהעפחתיחהא

 אדעה. לא ואם כלה, עשו בקולה, נתנו  ברעה, אראה איככה קרעה,פסים
 שמו לעות מעיבם, צוררם לבית בחה, היא בערב יהבם, השליכו עליך קבשה, עטוצדיקים

 משגבם. אתה כי לפניהם ונפלו בשונאיהם, הרגו בלבם, תבוא חרבםאורבם,
 שיירות דשכיחי באתרא הקודש, שמן מצ4צ לא העזרות, לטהר בש לחודש ועשריםחפשה

 הנרות. את להדליק חתום, מצאו סתום פך הצנורות, מעל להריק טיצרות, לאידיהם

 יד הראית ולילה, יום כהדלקת המאור, שמן בקרן עלילה, ערא אל ונאור, איירקדחצ
 כלה. לא השמן שלימים, ולילות ימים, שמונת להעלה, תמיד נרהגדולה,

 אוהל אל ב4ן אידם, יום קרוב כי יעזורו, אחיה את איש ידם, את למלא אזרו, וגבורההזקו
 פדם. אשד ה', גאולי אמרו רנמ, שירות והודם, קדשם ביתמועדם,

 עשה כשריון, צדקה ותלבש הרשעה, מלכות מיד מאביון, עני לעם והחטיעה, מלכיעואמץ
 לציוך ובא קראיע ביום תעניע, מהרה בציון, מים כפלגי בצביון,אות
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 ותפארתעו ראשימ עפרת עהינו' נאק ורבימ מורימ אדתעושל י 1 4ש 1.41 *ן. 4 4 א"
 כרושץע ילם יםוד צריק הגדול הנשון היבדרה
 ליסהש םנ'ל דוים משעעם "עטי" בצשהמרן

 הכ"ט "מקללידהראוענבוים
 ר3( למס קפר תעמנר)3פל

 יעאש. שומלויא ם' בקץ; שנים( )עשר אב,דמלפנים
 יעהש. יהנליל קליינווארריין פקק שנה( )ם4ה אבשדוושדהכ

 אכ"ר. י"צ מנ"כוושם

 ביום לשמים ועלה תרכשדי אב מנחם "דמלד
 לפ*ק תש'נ דחמכה ד כםליו( )כשח מקץ למדרב'

 ו"ל צבי דוים בש"ה קליין יצחק אברהם מרה הרבני של בד*םנדפם

במלייטצארדיין
 ה"קורית( מההדסשה צ%ם זהלשער



9"
 ? ראמרו הטהורה לנשמתו טשניות שילמדו זישע רבינו תלמקץ נל את 36וררהנמ

 הנ*נ מאשה( )בן גרשע מו*ה הרב בן דרים משה הרב אדממ*רלמטמת

 לטובונ עליהם רחמים המדרובוודאי



ז

נ*ה

צוואה

 מגדיות, יבנה מהתלות, בחזיוטת יגיע, מיומים יביע, בלבבו יסודו, מעפי מיה,הבל
 במחשבותיו, ה"יכח בשנים' יבית יעידנים' לעידו יבבות, לאלפי מו"8בות,יחשוב

 זית, כנוקף הבית, לקידות "נגע, אודב יגע, בכי ידע, לא מדע, ובכל  שנותיו,מס5ר
 בצוארם בינתהם, והבריות מטה, לשוכני בעלטה, מכוסה בשמים, הגלוי החהם,וגב%

 סבל, יסבלו ההבל, ובחה וקנין, במקנה ענין, יתנו חדבות, בתים תלאובות, בארץהדחיים,

 שותקים תמימים, אנשים טמאים, בצפצופי יראים, הכנעת גאים, בגאית ממפים,עושק
 מתגאים נבוחים, והולכי דרכים, ומעקמי שפלים, מכבדים אוהלים, ויושביכאלמים,
 הפמרים, אלה הדברים, ובהעלותי יפריד, ומות יחריד, קץ שומזים, באתדשחאהים,

 אמרי בספר, לחוק השיבוני, ח1עישי סבבתי, מחשבותי והגיתיו, לדעתי ורעיוניו,~בי
 היקרות, לבטתי ההביבים, וחתני האהובים, לבני לדורות,  שמורות טהורות, אמרותשפר,
 יסורו, לא האמנתי, חששר הבנתי, אשר יחמיט, ולעולם יבינו, למען ו"שרחגטובות
 יראתם יזהירו, עיניהם ויכירו, ידעו מחשבותיהם, אחרי יתורו, %א זפבותיהם,מתודת

 הטהורה, וביראה בתורה, בדביקותם אבותם, יכבדו במותם, וגם תבתתם, "יאחשמתתם,

 ויכופד פשיעתי, כשתעבור שני, וימחה דיני, כשאקבל בפעולתם, וצדקתם עבודתם,חזלף
 עותתי ואשמים, מחטאות מכתמים, מנוקה תמים, להמצא במרומים, כשאוכהאשמתי,
 "שרים, עדת מעתות המנוקים טאודים, בתוך להשטת, כששכה חשובה, טייצתיעחבה,
 עבורכם תחנתי, הששפוך לפמקה, בלי בחזקה, אתפלל עונותי, למעביר בשפתותי,אדובב
 אמרי, שומרי חתני, בגיגכם בהגיוני, אפגיע בנותי, לטובתכם המגח~תי, חשרבהבנו,

 וערוכה. שמורה לברכה, ותזכו דברי,מקיימי
 ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי תוה*ק 81מרה כתיב, עתו את האדם ידע לאכי

 בסדר ורעיתי מחשבותי הספר על לדועלות נבספתי נבסף כמה זה ע*כ אתרטביהו
 ודבדים תפקידו, את מבקש יום עם כי בידי עלתה לא א%ם הענין, פדל לפימשה

 כעת. עד חתפצי כרצוני, מלעשית מנעוני, להו חזש לן הא דמתא במילימטרידים
 לעשות ו" דרך *חחמרו היתה אאע*ה צוחשת 3י "עיי" 5יהשק לצית, ראשת)א(

 א17ים אליכם ע*כ אברהם, הי' אהד מדה כמוהו ומי וטה88מ*צדקה
 ד, דרך שמרו י מנייכו בעינא במטותא אאובותי, המיהי א"ובי חחשי אמיבי, בנידבדתי



צוואהש

 לשמור שעה ובכל עת בכל יהיה הימים כל 8ניכם מגמת כל ומשפט, צדקהלעשות
 תדעו וידוע ילדכם, זה מאביכם לדעת הראיתם אהסר הוא בתוה*ק, הכתוב הוץ ד'דרך
 לעמוד תל*י, הייתי נאמן פרצל האמנם כי בגינכם, איכה אולי עיני, נשואות אליכםכי
 אכהד לא בפעולתי, רצלם תמים להיות תמיד היתה ותשוקתי וליראה, לתורה הטהצמרעל
 זו מדה לידי לבא זכיתי לא שבעו*ה ערכי מך את ומכיר היודע אני כי לשוניתחת

 רתת פלצות ותאחזני מתום, בי אין ראש ועד רגל מכף אהצר ומצאתי כלי כלומהסשתי
 הזה היום עד מנומרי אהסר וב*ש, ב"ה קדישא מלכא קמא בכיסופא ח*ו איעול איךוחיל
 עירום כי ואירא חוקי, שלמתי לא מר, לי מר תצי, ולרוממני, לקוממני עמי להטיבהרבה
 אשיבט, מה יפקוד וכי אל יקום כי אעשה מה עלי, שיגיט מצות והי תורה היאגבי,
 וכמהגא נתט, אשד האלקים אל תושוב חשרוח פקודתי יום יבא דן ברצוןוכששר

 ש~
 רב

 רב כי זכותם בצל לחסתופף לעזרה הצשה חצקללה*ה הקדושים אבותי פני לקבלאשיש
 חופתם, היכל אל לבח ראו" אה" לא וחלילה הורי, בי יבושו ח*ו אם אעשה מההחג

 כי בעניי בתמתי חש2 השך אלה, כל בזכרי נקעץ לדא דא ואברי בשרי, שערותתסמרנה
 בשמדבם לבבכם, ויושד בצדקתכם ובנותי בני ואתם חכז*ל, אמדו אבש8 מזבהברא
 רסלח קוממיות, אלך ישרות ובטת ישרים בנים זכות ובכח תחהשרוני, חשת צתאתידברי
 כבוד חולקין צו[ ]מד*ר כמאחז*ל הושב והטו רחום כי רחמים עלי וימלא עוונתי, לכלד'

 אבהא כי מחר וביום מועיל. בו אין הבל הוא זה, זולתי יכונה כבוד בשם אהסר וכללכבדני, תוטי אשד והנבוד עמי, לעעהת תוכלו אשד חסדכם זה והן בניהם, בשביללעצים
 בעלמא בעחה*ו אפ" אשד המדומה ולכבוד לי מה מפעלי, וחשבון דין לתת שכדיעל

 בזאת, נא כבדוני איתי לכבד תרצו חשם נלבב, איש כל בעיני יחשב ותתע להבלדכדיבא

 ימיש כל ד' ביהחת תתמ2גו כבוד, שלקיש ותנו ובטתי וחתני בני אתם הטניהטני
 תגדלו אחריש בניכם וגם היום, כמוני עכ*פ חסידים דרכי ובאהבת מצות,ובדקדוקי
 מכל מטקה עלי ד' בחמלת אה" וטושר שלי, את אעשה האני שלכם את עשו זועבדרך
 יתב*ש הרחמים אב חסד יגבור וטמיר והצלחתבם, טובכם בעד אעתיר ופשע, הטאעון
 להצטדף דגלימשר בשפ~י תקיטבש באברתי, עליכם אםוכך לאקתי מקום ויה"עלי

 שימרי וכלותי ובטתי וחתני בני עליכם להביא זי*ע, נ*נ הקדדשים אבותי עםלטובה
 חשובונ ברכהפקודתי

 מגעת, שידכם מקום עד בהתמדה בתויה שתעסקו יק*די בני אליכם 8דטית בקשה)ב(
 בתכסהר ותתנהגו חכמים תלמידי כולכם שתהיו יתב*ש יחמים למלאאקיה

 בעלי תהיו אם זע בשמי, תורה דבר איזהו האפשרי בכל ברבים להגיד ותתאמצות*ח,
 וכבוד עושר מתוך כפיכם מיגיע להגות ותזכו בע*ב תהיו אם הן מדין, על יושביהוראה
בעזה*י,

 ח2רגיוי
 בחש חג הלכות הע צערצחה ובס הן צ*ח שו*ע ~מוד עצמכם

 ליסוד ב8יטם מודגלים חם*ל אםםהת2 אםוי פנעי יהיו שש יעקב בעין הרבהותלמוו



רצז?וואה

 מחמוד תהרשלו אל ופזזע מדה בכל מאוד במחוד הימים כל היאהבתו ד' ליראתמוסד
 גפ*ת ובחידחשי ז*ל תפארתי צפירת מארי מאבא גפ*ת בחידחשי ולעיין עיוןשעוד
 והרהבת בתת מתוך עליכם, יגן חכותם ז*ל דירחשלים מתא בעל ראשי עטרתמזמצ*ז
 ביום בשה, רמז לתת כתבי מדי ברעיוני עלה כששר והיראה, התורה מעח  במעוזכםתחזיקו

 *טוב. "ועשה *בד' "בטח ר"ת "בשבא הי'טובה
 ברכי בין להחשיבם זהירים תהיו ובנותיכם בניכם לגדל בעזה*י תזכו כ4חשר)ג(

 אומנות כל אני מניה מאחכז*ל עיניכם לנגד תמיד ויהי' חשלמים יראיםת"ח
 יהגו, היום כל דן וביראת תמיד, ישגו באהבתה תודה, אלא בני את מלמד ואינישבעולם
 תורתו את לאהבה ד' את ליראה תלמדו בנותיכם ואת חפץ, ימצאו החסידותובדרכי

 שמים. וירא תורה בן ששים למי נשהצות להיות יעלה לא לבן על שאפ"ב4שפן
 הייליג צו פיעל מיר איזט שריפכהשטיק דיעזעס ! טאכטער טהייערע יינע איהר)ד(

 לשוננו אלז שפראכע אנדערער אין עס איך דאס אלס וויכטיג,אונך
 אריך יערדען שי' מאננער 4ריערע אונד שי' ברידער אייערע זאלל, אבפאססעןהקדחשה
 דריקיג ש 4ויך תערדען זיא האפפע איך אונד איבערזעטצען גלויביירדיג ווארטעמיינע
 4ויך איניב5ס איך ת4לל דאך פערשסעהען, דצלבסט זיא איהר תירדעט אלזדין

 איזט, פערלאנגען מיין אונד תאונש ברין עס דאס שמליך מיטטהיילען,אונמיטטעלבאר
 בעציגליך אשזאהל דין, טאכטער ייד"שע עהרליכע מוסטערהאפט תירקליד זאללםאיהר
 צניעות אנדערן יעדען אוינעס בעציגליך שיך תיא טראכט קאפף דער יהדות. דתדעס
 תיססעט קינדער-ערציעהןנג, אונד הויז4מינריכטונג אין בענעהעמן אונד ק*קינגאין
 דאס : אוין קינדערן אויערן אויך עס פרעגעט אתד קינדער, טיןיערע ליעבע מיינעעס,

 פעדגאנגליך איזט, עערטהלשח אתד ניכטיג ס ע ל ל א גוט, מיך פערשטעהטאללעס,
 מר עס, גיבט שאטץ איינציגען 4רעען נור דיפענבל4תע, אוינע תיא הינפע~יג,אונד
 אשצע, לערנענדע תורה פראממע, נאמליך, הייב, יידישעס אוין פיר שטאלץ ן ע נ י יא

 לעער איזס יראה שנד תורה 8הנע הויז 4הין שתיעגערזאהשש לערנענדע תורהפראממע,
 פאן עס תענן זעיבסט אינהאלטסל4ת'שנד

 גא~
 עם יעע שטר8טצט, זילבער אונד

 שווהצריגקייטען אונד פלאגען שיעלע דיא פיר איזט, געשפיקט מ4לליאנען מיטדשלבסט
 גיבט תירד, טהיילהאפטיג בעדייטענד אללגעברינען אים הייב דאס דערען לעבענס,דעס
 תורה מאננעס, איהרעס ירחה שנד תורה י ענבהשעדיגתג ווערטהפאללע 4רינע נורעס
 אונד קלשץיער ניכט שווויעגערחשתנ4 אונד 4צהנע איהרער קינדער, חיהרער יראהאתד

 הייזערן אויערן אין ניע אויך זא~ען דיעזע הויז, איינן ערוריסערןמחיק4שינשםרומענטע
 עדקוויקענדע הערץ זיסע דער גמרא-מעלאדיע, דער קלאנגע העררליכען דיא זאנדערןרין,

 ז%4לט מחיק דממע פעהלען, ניכט ורהערן אויערן אויס א%ל מחיק דיעזעגמרא-נגון,
 מהב5 בעפאלגעט לעבען, קינדעד זיסע מינע 4ריך ביטטע איך פ5רמיססען. ניעחיהר



צוואהרומה

 אים מר עס ווייט זא הערדע איך אהך אתד תי1שע, מיעער איינגעדענק "ידתארטע,
 לעבענס "ריערעס פאזען אללען אין א%ערער הירד, יין מעגליכקיט מינערבער%כע
 ששללטעט, ווערדען וואנקעלמיטהיג ארגענכליק עיעען פיר ח*ו איהר וועןגעדענקען.
 דין. געשטארקט ווערדעט איהר אונד גענוי ווארטע מיעע דיעזע לעזעטזא

 טובים לבנים אב באהבת אתכם אהבתי עךלם אהבת כי ידעתם אתם ! יקייי חתני)ה(
 ולמצות לתורה גדלים כסשכם, צאצאיכם שיהיו האמצו חזקו מכם,בבקשה

 התחברו ברורה ובאהבה מחוד, יודעות נפשיכם כששר אהבתי כאשר מטעמים בזה ליעשו
 מאח. דבק כאוהב זה את זה אוהבים להיותכם עמכם, והם בניעם

 ולהכניס לתורה לגדל שיצני נפשי קיחןה לד' קויתי הן ! יקירי וחתני ובמתי בני)ו(
 בתי את גם שיחיו, כולם בני את גם ת" הצדקת אמכם זוגתי עם ביחדלחחצה

 דעתי לכם לגלות לנכון מצאתי ע*כ ארץ, עלי ימיני עובר כצל הלא אבל ת".הצעירה
 ד' יראי ת"ח מבנות נשים בעזה"י בני שישאו לשנותו, לכם חלילה חשר רצוני,תחישבתי

 ברכתי אתן למען תי' מבנותי בקשתי כחשר ויהדות בצניעות תלכנה וכלותי שמו,וחחשבי
 לאושה, תהי' בעיני לטוב אך ת" לאה חוה הצעירה בתי וכן תאשרנה, דן ומברכותעליהן,
 ברכה תשאו ובזה עיניכם תפקחנה ע*ז חפצו4 נפשי במה ראיתם וכששר ידעתםכ14שד

 ד'.מאת
 לאחר קבר, מקום לגויתי שיתמ רצוני תובב*א באה*ק להקבר א"נה לא ח,ו אם)ס

 אציין לא השם פה, בעל אי*ה ,שאציין במקום בעזה"י, ושנים ימיםאריכת
 הללו, קברים ממקום פעי מקום וישאירו קברים שני מקום להפריש הת*ק עמי"ושיבו
 סהצני זה ומלבד פמי קבר מקום ימין לצד ישאר קברי ממקום דדךינו אמות, ד' צד8כל

 לקיום כתרים י' פעמים ח"י סך מעזבוני זה בעד הת*ק לקופת ויתנו אמות, ד'הצדדים
 ירבו אל המספידים שאר וגם הי*ו, וחתני בני לי. כריתי חשר בקברי חשקברהקנין

 אהשר איש וכל לקנותם, זכיתי לא כי תאבל עלי ונפשי בי, דאיתם17 ידמו אשדבחובחים
 בפרטות ולתקן בחמשובה, לשוב ההת4 במעמד נשמתי לעילוי עצמו, על לקבל לבוידבם
 יבא הרעוג דרכו לעזוב ורצומ ההו44 %ז עד בהנה ונכשל עיות אשר דברים אודבר
 מגעת, שיכלתי מקום עד האמת בעים טובה % שאעשה מבטיחו והנני צדקתו,ויגיד

 האי,כולי
 קדיואש מלכא קמ" בכיסופא אועי %א מממ, להבנות אנכי גם אשכה השהי

 עולם. עד וויוד לדור לשם"קה למטיבים ותחשב וב*ש,ב*ה
 קליעהארייץ ק*ק יחמבי ההשובים בתים בעלי אקה4 הנכבדים ח"שים אליכם)01

 לעשהז מתאמץ ודייתי עבדתכם, כתי בכל כי ידעתם אתם יורו,וה%%
 % והיהאה, התורח מבועי על הקהילה קון חשלום באהבה לרומם שבשמים שמבימרצון
 אלקי ד' מעם ש%ימה ומשבורתכם פעלכם דן "ןלם ופשתי, צמיי תממי לחמישתם
 החשת ובעתה ובעת גמלתתי, אאשר כל על שלם בלב תודתי רות לכם חביעהקשן%,



רצט ה א 11י

 הכורת ח*ו יעלה שלא שמן בן בקרן הנטוע הנחמד כרם על שתשגיחו פניכםאחלה
 מהם אחת מכל שיתעבד המעותדות ה1.כות נטיעות על חמולו חוסו בכרם, קוציםלהעלות
 לבטל שלא תשמרום כבבת הקדהבים ישראל מנהגי מסביב גדר נעול גן רברבי,אילנא
 אחץבי אהובי אבקשכם נ"ר לי ולעשות עמי חסד לעשות תרצו אם - מהם. א' אףח*ו

 בן ההע הנה שי', שמעלקא שמחשל מו*ה האברך הרב בני שכם על הרבנות טהטרתשתשימו
 לרעות ויזכה לתפארת יהי' והעבודה התורה על ישב כאהטר ובעזה"י אב ישמחחכם

 הרבנות כסא על הנ*ל בני לההביב בוה אותי התומך וכל חבלום, עוז ברוב עמוביעקב
 לראות לו תעמוד נ*נ הקדחבים אבותי עתכות אבטיחהו מקומי, למלאות יע*א ק*קפה

 אמן. ב*ב ולבגה*ל לישועה המצפה ורנן, גיל ובנותיו בניו אצלנחת

 זצוקללה*ה ר*ב סג*ל ליטש גרשון מו"ה הגאון בלאאמ*ו החםמאזעס
 יע*א מאנדחק וק*ק והגליל קלה*דאבדק*ק

 לפ*ק תרע*ט כסליו ער*ח ב' ליום אור לכתוב התחלתי למעלה הנאמרים הדבריםאלה

 בקשתי חין נא תיקר מעתה ימי, בטוב שיאריך יה*ר וקימנו שההייטותל*י
 לבחור והטי*ת יעזרנו אשר האיש את מאנדאק אבד"ק לרב שיבחרו הי*ו היקריםלהבע*ב
 ממקומה. זזה לא ומשנה תי', לאה חוה הצעירה בתי את ולברכה לטובה וי12אבו

 לפ** תרצ*ב שמות לס' א'ב*ה
 יתב*ש רשואות שבורא ואקוה * אפעראטיאן אודות בודאפעסט לע"מ בעזה"י טסעהנני

 רק בוה באתי ולא יטשני ואל יעזבני לא עתה גם כמה, זה עמדי חסדו הפליאאשר

לכפ~
 הי*ו, ביתי בני את  יעזבו ואל חסדם ממני ימנעו נא אל לאחרונה, אהטר הנ*ל דברי

 אכי*ר. הברכות ממעון יתברכו ובנותי בני תומכי אוהביוכל
 הנכי"א. זי"ע דבינו קדטן יד כתביעכ"ל

 נתוש.



 זצ*ל, אאמו*ר משפחת לקדושי עולםמזכרת
 זיל לשלמםשויכו

 הי*ד לפ*ק תש*ד השואה בימי עקה*שחשנהרגו

 ע"ה אמו מצד זצ"ל אאגוו"ר רוד 55ור5ית
 פל. קח"א צחדק קארניצער נחם" יוסף מףריבושהישהק

 הרבמתד%1ע
 תשח"

 שמואל מףר המח מם ה"ה וךה בחקיל 1
 רבא דעאשמעלקא

 בק"
 מם 1ח"לק למת נחרל 1 ששש וראא

 ה"דק ש*ם יש"ל ר וששים ועאו וםם הצץק וטיה געי%
 שתנש ו"דק אב*ד שווייגר הלף נח" ב*ר טוב" מחה הצהקשאח
 זצ*ל. חוים 8בתס מו"ה הגה*צ בת הי*ד ע*ה טויבא נה הצדקת הרבניתואשתו
 ואשתה ישראל רן בנם הי*ד, ע*ה רשקא מ' חששתו שמלקא שמהשל טו"הבנם
 ובעלה בילא מ' בתם עיום, ר' הה*ג בנם יוסף, רן בנם חישתה צבי ר'בנם

 *. הי"ד ע*ה בלימה בהם דבורה, מ' בתם הערצק"נ טשתלירן
 בת בינה מ, החשובה ואשתו ע*ה ד ל ע פ נ ע ש ף ס 1 י מו*ה הגאוןהרבני
 אילאק חבדק*ק ק ח צ י ה מ ל ש כ1"ה הה*ג בנם זצ*ל, חהם פנחס מו*ההגה*צ
 אסתר בתם ליב, יופף ר' ובעלה שאסה בתם פר*מ, אהרון רן ובעלה שרה מ'ובתם
 שהיגער, צבי ר' ובעלה, דבורה בתס ובעלה, ריל בתם נ*י4 קרוס שלמה ר')אשת

 י. הי*ד מראכעת ובעלה רבקהבתם
 ז*ל מ'דיארמעם בהגה*צ יל ש ט י י ד ב ק ע י ח נ ט1*ה ומרומם וגגידהרבני

 זצ*ל. חיים פנחס הצדיק הגאון בת ע*ה בלומה מ' ההשובהואשתו
 מו*ה הגה*צ בן סעלעש אבק*ק קליין ישראל שלמה פו*ה הגלהרב
 מו*ה הצדיק הגאון הרב בת גיטל מ' הצדקת הרבנית הששתו צצ'ל חהםפנחס
 מ, חושתו שמעלקא שמהשל מן*ה הה*ג בנם איפאר, אבק*ק פריעד תנאלנ

 האזענפעלד, אייזיק יצחק ר' ובעלה דבורה מ' ובתם הוצ*ח, אשכנזי לביתרבקה

 נ-י. פרע1קל שבתי מו*ר דודה בבית וגתגרלה בעלחע בברגען בח"ם נש(8-ה חנה מ' בתם1
 הנ*ל. דזדו בבית ונתגדל בעלזען בבדגען מצל נ*י טשש" יוסף הבהוד בנם2
 דו;"ג נש"א דבי חהנא ובעלה תחה ריי 8' והצנדנה החשיבה האשה בתם בחים: נשארו3

 ובילה החף שהיל מ' והצמעה החשובה הישה בתם שליט*(ג אחזשצש5אשט צבי18"8
 שמעון פ1-ה הו-ש הנמד הרבני בגם פרענקי) שבהי 15-ה ההפד המדהשםהטמד

 נ-י. ,ששירא שלמה מו*ה הנמד ובילה תח" אאקן 5ף ובתם זייל קששיצקיאמזום טוי" הפרומם הטמד הרבני בת תחה שהה מ' חהצמעה החשובה ואשהוקחרדפצעד
 ובום ייער שדנא האקאל ר' המופלג הרבמ ובעלה שרה א" מי בתם בח"פ:בששץ*

 שינול. מ' ואשתו אשויחר מושהרי
 שינרל 5ף בתם בויהאר, 8שה ר' אשת מדים 5ף כתם ישהשג 8ד84 בום נהיים: סש4חוו5

 הד4ו. ייללינגעד יהושע ר' אשה ל*שש מי ובוש4 חחריל מרובעלה



 ן הי*ד נתבשל ר' החשיב הבחור ובנם שרה ח" מ' בתם מלכה, ם' בתם .ויוצ"ח
 התשובה חששתו ו*ל חיים פנחס מו*ה הגה*צ בן קליץ שמעלקא שמואלמו"ה
 אברהם ר' בנם מבערגסאס, שווארץ שלום מו*ה המרומם הנגיד בת מירל לאהמ'

 7. הי*ד מווה ר' ובנם רות*צ, ואשתויהודה
 ז*ל חיים פבהס מו*ה הגה*צ בת שרה מ' ואשתו פוקס אברהם מו*ה המרומםהנגיד

 8. הי*ד ובנותיהםהכביד8

 זצ"ל אפיו מצר ז?"ל אאפו"ר רוד כבודבית
 )אחות החשובה הששתו ז"ל אוללמאנן יצחק אברהם מרה חףב הנגידהרבני
 מ' ההשובה ובתם ויו"ח, חישתו למן ר' ובנם הי*ד, ע"ה מינדל ם' זצ*ל(אאז*ק
 ליב אריה ר' ובנם הי*ד, וואלף צבי ר' ובעלה בילא מ' ובתם ויו*ח,פעריל

 9. הי"ד וירחחושתו
 מנחם אלי' הגה*צ בן ן י י ט י א ג ה מ ל ש ף ס 1 י מו"ה ההגה"צ ז=ל אבידוד
 הצדקת הרבנית ז*ל אאז"ק אחות היתה הראשונה )אשתו העדיעס אבק*קזצ"ל
 פר*ב בק*ק מישרים מגיד הה*ג בנם מלכה, מ' ההשובה ואשתו ע*ה( פערלמ'

 אר" סה1ה ר' חשת שרה מ' ה?' האשה ובתו הי"ד, ואשתו ן 1 ש ר גמו*ה
 אברהם  אליעזר מו*ה הה*ג אהצת אידל מ' הצ' החשה בתו הי*ה הו*חגקץשטעטנער
 נחמה מ' הצ' האשה בתו הי*ד, יו*ח וכל העדיעס דק"ק הישיבה ראשעקשטרץ

 10 הי*ד יו*ח וכל פאללאק משה מו*האשת

 האשה זצ*ל(, אאז*ק )אחות חששתו שתארץ מנחם דוד מו*ה הג' ז*ל אבידוד
 זצ*ל. מפרעסבורג ע*ה חנה מ' והצדקתההשובה

 ובנם שטערנברג לבית מלכה מ' חששתו רחנבוים אברהם מו*ה ז*ל אבידוד
 הי*ד. ע*ה הושתו גרשוןמו*ה

 שתהיל פאנעט לבית ואשתו עוזר ישראל מו"ה בנם בחחם נששו6
 פו*ה ובנם 1ה"ו, 11" הדיח ייס יהודא מו*ה ובעלה דכורה נמ האשה כתם כחהם: מיארו7

ר'
 ישד(~

 שיק פרייא לבית ואשהו קליין
 האדרותיו. ווד, מרדכי מו"ה בנם בחים גשאר8
 תחף, החכהייןד לבהן שינדל נף ואשתו ארללפשו משה מו"ה הנרד הרבני בנם בחהם: ישארו9

 ובנם החה, פש*ב מיהוה לבית ל(אה כמ החשובה ואשתו אה~מן 2רשון מו"ה הרבןובנם
 ויו*ונ תח" ב(1שה סה החשוכה ובהם תח", שושנה נף ואשתו יעקבר'

 ו(משתו צבי פרדכי פו*ה ובנמ תח" דכורה נה ואוא~ו מנחם אל" מו"ה בנו ב8יים נשאר10
 ת8". הששתו בער דוב ר וכנו תח" ואשתו יחזקיהו ר' ובנותח"



 זכררןלוח
 אחריהם הבאים ולדורות כהטפחתינו לבני עולם לזברע פהיוהק
 ז"ל. וחשוביהם כהטפחתינו וצדיקי גאתי עול דהילולאיה2י

 הטראל. בל ועל עלינו תגןזבותם

 הי*ד, ם י 1 ב נ ז 1 ד ה ד ו ה י ל א ר ע י מהו"ד הקדוע ד1דז עא בזמנוהוכן
 יצ"ו. קליינתרדין אבדק"ק דצ*ל הצדיק הנאון אחזמו"רבן

 זצאל, שמעלקא שמואל ר' הגה*צ בן חיים פנחס ר'הגה"צ ני8ןג'
 ע*ה. דבורה אמו חטם סעללקם,אבדק*ק

 הגה*צ בן רחנבאום הלוי ליטהט ליב אריה כהיה ר'הגה*צ פסחערב
 )תרל*ז(. ע"ה, לחה אמו חטם זצ*ל, טעדהר'

 משה ר' הגה*צ בן רחנכאום סגל ליטש גרשון ר'הגה*צ איירי'
 )תרס*(ק. ע*ה, פערל שרה אמו חשם זצ*ל,ליב

 טגל ליטש יהודה ר' הגה*צ אשת חבן הירש ר' בתלאה איירב"ד
 )תרי*א(. ע*ה, פיגלה אמה ושםרחנבשוום,

 הגה*צ בן רוזנבשנום סגל לינהם ליב אריה ר'הגה*צ 8יעט'
 )תרצ*ה(. ע*ה, פיגלה אמו חשם זצ*ל, גרהשוןר'

 הגה*צ אשת ראש, קיראל ר' בת שינדל חנה מ'הרבנית טיץי"ז
 ע*ה. ורים פנחסר'

 סגל לינהם גרשון ר' הגה*צ אשת פיגלה מ'הרבנית תבטץו'
 ע*ה, רוקח שמן בעל גבד שטרן, מרדכי ר' בתרהנבשם

)תרפ*ג"  הגה*צ של אביו שוראן, אבדק*ק בק, שמחשל רהגה*צ תמהי'ץ
 )תר*ת. זצ*ל, ליטהם ליב ר' חותן בק, גרשוןר'

 נתן ר' הגה*צ בן דוזנבאום סגל ליטש יהודה רןהגה*צ תמוזכ"ג
 3תר4י(י דצ*ל,פיטל

 )שס*ט(. וצ"ל, טמראג מהר*ל 2 ישראיבשוו אלללה""

 הגה*צ אשת שתרץ, חלף ר' בת מאשה מר'הרבנית אלולכ"נ
 )תרל*ג(. ע*ה, שרה אמה ושם ע*ה, ייטש גרשחר'



 ר' הגה*צ כן רוזטגאום ליסהש סגל אגוזם רןהגה*צ מראשעיא
 )תרל*ק. י*ה, לאה אמו חשם זצ*ל,יהודה

 פשותא'

 י""עא'
"8
 חגא5רו

5הפת

 כמ*ג'

 קיצע. הלף רןהגה*צ
 אמו שמעון, יומף ר' אשת לוצחמי, יוסף ר' בת חנהמרן
 עא2 שרל אמה ושם עאע הלף ר'של

 הגה*צ של חותנו חרל, רש8ם "ןראל רן הצ'הרבני
 11"2 חחם צחסרן
 שפורץ, הלף ר' של אשתו אצגל, מחעס ר' בת  שרהמרן
 י*ה. מינדל אבןחשם

 הטי"מ
 ליב ר' הגה*צ אשת בק, גרשה רן בת מערל שוהמרן

 תרל*ג(. כסלו )כ*ז 8ראדל, אמה היםליטש,
 גרשוז הר*ר הנה*צ בן ויים סשהעס המכונה משה רןהגדוצ "י5"יו

 תש*ב(. כסי )כ"ח ע*ה, פמושה אשפ חצם ליסהפיסג*ל

 יה, ר ע שמוא יאףר5עם5ת
שהש5  י*ה מש 

 חרל, 9יצע האלף ר' כן קלמןר' שאיע
 ע*ה. צארטו אמוחים

 ששי"5
 אדרמ'

 סנשל. עננעל משעסר

 זשרל, יוסף רן בן שמעלקא שמואל ר'הגה*צ
 סיעעש.אבדק*ק

 זצ*ל, שמואל יחיף ר' בן 2פח4%ץ וואלף בנימיןר' אדרי'
 חם2 אמוחצם

 חת סזימאשד, הכע שלמה אהרוו ר בת דמרהו אדרהשי
 חףל. שמעלקא שמהא ר'הגה*צ

 ,,,.ש..:,,,ך,ך,

%""יש%
"וטשריח ניעע


