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 ה"ח דיבאי בעומקאי הנחמד חביבי ידידי לכבוד לבבות מוט בברכת בי" יברדדפנני
 אברהם מוה"ר כו' בכלונ"ת הגדול הנדבן חסד ועושה וחסיד ותיק המופליהרבני

 יצחק סר ומהולל מופלג הנעלה החתן יקירו בע לנשואת ויורח נ"י בערנשפייןיהודה
 שהי' תחי' גיאפפער רבקה מרת המהוללה הכיה עב"ג ויזרה. נ"י בערינשפייןמשה
 .בטזל האשה- עם חיים .ראה שתא בהאי יצאו" מחלציך .יטלכים לסדר א'ביום
 פנת החמישית יעוועניו פלאזא סאוואי המלון בבית - יפיק למחתנים פלא וגראמבא
 ולראות ויגיס למז"ט לו שיהי' השי"ת יעוור )אמעריקא(. בנויארק ושמונה, החמשיםהרחוב
 אכי"ר, שכי"ב במציאות יקר מאיש יקר לבן כראוי שלתנות ושתי ישרים דורממנו
 ש"ב ה"ה לכבור חמה מז"ט בברכת לברך הנני לסובה" אחת ובזעירה כלכמו

 *וסף מוה"ר כו' היוחסין שלשלת חרוים חכם המפורסם הגאון הרב מחותניוידי'נ
 האברף הרב ידי"נ יקירו בנו לנשואת )בעלגיא( בבריסעל רב שליט"אנעלערינפער

 ש"ב ידי"נ בת עם שליט"א, צרוף חיים מוה"ר בלום אוצר השלום חכם בחדות חובהח"ג
 הגאון הרב וחביב עוז לידי"נ ב( בווארשא, שליט"א סליקאווע אדמו"ר הצדיק הרבה"ה

 אבר"ק שייט"א קאנאל מאיר יצחק מוה"ר הרבנים ונור הכללי לעסקן בעולםהמפורסם

 ינשיאות בפולין הרבנים" ,אהודת ין-ר יסנן ויארשא בפה גלילי רב וכעתבלאשקי
 מוה"ר וכו' המפורסים הגאון הרב עוז ידי"נ בת עם נ"י יהושיע ס' ומהויל הרבדבגו

 הרה"צ ש"ב לידי"נ ג.( יהגליל, פאלעניץ האבר"ק שליט"א פינקעלשטייןשגחם
 מקראשניעוויץ אדמו"ר שייט"א לערמאן בונם שמחה מוה"ר כו' בנש"קהמפורסם
 חכם בחדית חו"ב הה"ג האברך הרב עוג ולידי"נ ד( לסו"ט. יו הנולר זכר לבןבלאדז
 הגאון הרב בן שליט"א קעכטענבערג הלוי יהודה אברהם מוה"ר וכו' רבהוספרא
 זכר יבן ראדאם הגאבד"ק שליט"א קעספע:בערג הלוי יחיאל סוה"רידי'נ
 בתורה המופלג וישר תם כמדרשו האברך חביבי ירי"נ ולכבוד ה( למז-ט. לו הנולדובכור
 נפשי ידיד )תחן נ"י פ'נקערט אברהם מוה"ר הכופר אשכל וסופר חכם טהורה ד'ויראת
 ישעי' מוה"ר מדות ובעל חמודות איש בתוי"ש המופלג החסיד הרבני והחביביהעוז

 וןכבוד ו( למז"ט, לו הנולד ובכורו זכר לבן פאוואנזיק,( פה מקוטו )המכבד נ"יבאשגאלד
 יקר )בן נ"י סרעבניק יעק.ל חיים מוה"ר בתשבחות ומהולל הנכבד ימז"טידי"נ

 הגאון הרב נכד מפה"ק נ"י( ס-עבניק ישראל מוה"ר כו' יר"א המופלג יעכבד הרבנילידידיני
 לו הנולד תחילה לבת האבדפה"ק זציהיה יצחק ישראל כקשית כוי המפורסיםהצדיק
 נ"י רעכטשייד שטחה מוה"ר כו' כתשבחות ומהולל הנכבד האברן ירי"נ ולכבור ז(למז"ט.
 נ"י( :ע4 דאגם דוד מוה"ר כו' וחסד צדקה הרודף ומהולל הנכבד הרבני ידידינן)התן

  ,צללה"ה יצחק ישראל סוה"ר כקשיש כו' המפורסם הצדיק הגאון הרב נכרמפה"ק
 - למז"ט, לו. הנולד זכר לבן האברפה"ק,:
 לכ"ט ולגדלם עד עדי ובנין קיימת לקרן ולגד"ט למז"ט לכלכם -שיהי'יה-ר

 שתא בהאי אחד במקום וגדולה בתורה יבורך ישרים דורות מהםולראות
 א,הככם וכנפש נפורנס, כאוות יפ"ק. מוב" וכל והצלחה וברכה.חיים
 "הרובם שונות ומטרדות הגיף שמחולשת ודואג בשמחתכם המשתתףוידידכם
 של וכשמהת בסעודות חלק ייטול פעטי לדרך לשום סנעוני ראש'למעיה

 : דא קדישתא חברותא ....
 והגליל 12יכןקרבניץ אבד"ק מרוך5יכג וגירש מ24ביהק'

 רקמן"להעדרה מןך-ךנןיק4בנןיאהישא הופ*קכעת



 אורה תצא פיהם על אשור דקארכשניכםגילךחדהיית
 מיני בשבע העדרים ישקו ההוא *ושבנארשא(

 ממנו שיזלו וצלולים זכיםמימות
 רב.בשפע

 וקדושים מגאוניםי ישינים שפתי שבי מרושים" בבומיםא4
 ישינים שפתי לעורר ועכי"א זי"עקשישים

 : נרדמיםולהקיץ
 ומאמרים דרושים שבו חיים" בב*משב4

 העת רוח ולפיבפרד"ס
 וחכמים ודרשנים גאונים מרבנים ומליצהבמשל

 : הי"ו תבל קצוי מכלוסופרים
 יחידישים מאמרים שבי עמוקים" בנימים9

 והלכה בפלפל בגפ"תי
 : הי"ו תבל קצוי מכל הדור וחכמי גאונימרבני
 יבית שי"ת שבי מהורים" בנימיםד(

 על העומדותהלכות
 : הי"ו הדור ממוגי החדשות בהמצאותהפרק
 יסיפייים חיייו שיפית שבי קרים" ב.מים"(

 קשישים וקדושים מצדיקין
 ועכי"א, זי"ע מפורסמיםהיותר

 בחיד"ת הערו' תסיסות שבו רבים"ו(בב*מימ
 הלכה ובדברי צחותודברי

 הדשיא מספרים שימעית נמצא ד,ו*שים"מקריבם

 עה"ח שיבא מי מכל גס אף יקובץ שלנבאך"44
 יד כתב באיוה שראה או ששמעמה

 חז"ל ואגדות תנ"ך על ויקר טוב דבר איזהקודש
 וקדושי מגאוני וספורים. חולין שיחת איזהאו

 להדפיס עתה עד אור ראו שלא וצ"לקשישאי
 שלחו שם ולהזכיר וכתבו אמרו בשםהדברים

 : )כאו"א כראוי והדרבכבוד
 כרך בכל נאמר" יתן"בראשוותחלה2("הבאך"

 ויההידושים להכתבים מקוםוכרך
 )אח"כ זצ"ל קשישאי וחכמי ישיני'מגאוניוהשפתי
 די והת"ת והה"צ הרה"ג שישלחו מהלהדפות

 תורתם שיהי" באופן הי"ו ואתר אתרבבל
 : יביאנה לא הטרופה תמה בכתיבהוחתימתם

 ארבעה עתה יעת .יאור "צא .קב(לר"ח
 ובחודש כסלו בחודש בשנהפעמים

 "הקונים" ואם אלול ובחודש סיק ובחודשאדר
 "בעורה" העימדיםוהעם

 ' את אטיבה לרוב יפרצו

 בחד: חוד' אורהךמדי אחדש או בכמותהנדורות
 במדעית עתה לעת לשנה מתךרו אדעב.מ*"ה(

-
 מחיק פ 8 באשכנז זלאטיס,8

 ד"ח 2 :טמעריקח קראן, 100-בטשעכעסלאתאקי
 שאר במעות זה ערך שיללעגולפי 10בענגלאנד
 : שנה וירבע לחצי זה רכן,לחשבקהמדינות

 עה"ח שיבא מי לכל זכות נותן דק**מ*.ח
 ודרוש באגדה חיד"ת לשלחשעכל

 וסיפורים ת"ח של ושיה"ח ושו"ת והלכהובפלפל
 לדפוס הראו" דברים ואם'יה" וצדיק"מגאוע'

 יהף לן אם וגם עתה עד נדפסו לאשעי
 ישראל וימנהף הש"ע לפסקי המתנגדיםיברים בהי

 עמוד עד מחיר ישר בלא בהבאר נדפסיםויהי'
 עייו' העודיף על ורק יתבאר"( )כעמודישלום
 שיעלה כמה הדפסה מחירלשים

 : ודל"ב ריוח שוםבלא להמערכת-
 רק, לשלחו דברים ושאר חיד"ת השולחים)ועל
 נקי ובכתב דשופרי משופרא יאי וגדיא יאיאמרי
 וייתן האיכות ורב הכמות מעט נאמנה.בשפה
 לנו שישלחו קודם דבריהם על נאמנה בקורתעין
 נדפסו וכבר בדבריו רבנן קדמו לא כבראם

 כבוד עי יחוסו טחינא קמחא והטוחניםבמק"א
 ב22:ע::% נ ךיי(.הבאר:ניתז:כית כמוברי בעדם אחראית המערכת ואיןעצמן
 עמ' )ואפילו שמו עד מיוחד בשם קונטרסכסדר
 מתיר לו שיחשוב הקונטרס( בראשי מיוחדשער

 יהי' המערכת וגם להמערכת שיעלה כמוהדפסה
 כמה, עקועמפלאר סכום איזה לו למכוריוכל

 ויודיע_ שישלם באופן הקרן במחירשירצה
 : ודל"ב מקודם *מים חודשלהמערכת

 אי ככ"י מחבי לכי יכרת ניתז *הבאר""4
 כעת שהו"ל מספריו אחד עקזעמפליארלהמערכת

 מהם למכור עוד לו ויש הו"ל שכבר מה אףאו
 עךיהם' קונים וישיג אורותיו מורעה נדפסיהי'
 העדרים' ישקו "הבאר" שבו תבל קצוי מכלאי"ה
 מכל הסוכנות עליו לקבל יוכל המערכ' וכןב"ה
 ויקבל מספריהם כנ"ל מדפוס או מו"למחבר
 להפיצם מספריו עקועמפלארין סכוםמהם

 איזה שיתנו באופן למדינינו ובחוץבמדינינו
 על לנדבתו לו ויחשוב ספר מכל ריוחסכום
 המערכת עם שיעשה )או הבאי"שקרן

 : לו( הנחוצים אחרים ספריםעל חילוף-
 חדשים ספרים להשיג עליו מקבל דקב:אר"ט(

 שידרוש' מי כל עגורוישינים
 שלימים יהי' שהספרים ולהשתדלמהמערכת

 הדורשים' לכל ובזריזות במוקדם ולשלחםונאים
 ספרים' מסחרי הבתי שיקבל במהירולחשבם
 באופן' וכדומה, ווארשא מווילנא גדוליםהיותר
 לו ויחשיב ספר מכל ריוח סכוםנטיתנו

 : הבאר" "קרן עללנדבה
 מחיל ימחביים מיבנים עייי מקבי *הבאר"י4

 ספרים להדפיס שרוציםלמדינינו
 הוואלוטע כפיחשבון שיעלהיהם )אחרבמדינינו
 הכתבים. גדול( בזול בסדינינו ספריהםהדפסת
 היותר דמדינינו להמדפיסים וימסרםשלהם
 שיהי, המאטריצען על ולהשגיח וזריזים,טובים
 המערכת אחריות על והכל ח"ו טעותיםביא
 עקזעמ* סכום או מעות ריוח סכום שיתנובאופן

 : הבאר" "קרן על לנדבה מספרופלארען
 8)1(ן8נ"12 "ץ0)8"ננייי 528.78ץ8,יו 1814818[ 33 הוא הבאר המערכת עניני לכל"אדרעס
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 מעינות טשכע מימות שבע העררים ישקו ההוא הבארמל
 *( הלזה מכרך ומעין מעין מכל המימות הנותנים ושמות הענינים תוכןשזהו

 ה"ה זצ"ל קשישאי דקדושף מגאוני מאמרים נטצא קדושים" *מיםבמעין
 :ן::7:ז-יל ;מהגה-( סימיוי::זז ן זצל-ה(. הבעש"ט )מרבינו פיז אבות פרקי עי א(משן

 ומליצה ומשל כפרר"ם ומאמרים דרושים נמצא חיים" "מיםבמעין
  ה"ה הי"ו הדור וחכמי צדיקימגאוני

 תארני קייינהענדלעד )אליעזר מג'לה טס' על ה( ן רוקחמלבוב( אהרן נחום ר' )מהגה-ק טל תפלת  דרש"
 זצ"ל(. מזבראר,בבהרה*גן מאוועלאנערא(. לשווין )יעקב ויצא פ, עלו(

 ביארטשוב(. מ-מ הויבגעוג )זלמן וירא פ' ע? ט(ן מלארז(. הורוויץ היוי )יעקב לנשואי ייוש0

 מנאוני והלכה בפלפל והערות מאמרים נמצא עמוקים" אמיםולמעין
 הי"ו הדורוחכמי

 מפרע'2וב(. שטעיין )'חשאי לס-ך משנה עיסו( מנראדעק(. ליכעס )אייז'ק ז' שנה ב' כרך הבאר עדי(
 יהודא )אברהם יו'* _פני השפר על הערותטז( בלאמענפעלדווארשא( )יחיאל סכה ה' מהרי"ל על4א(
 מ11ארשא(.קךסשליבערג רארימ,. תרימי- מאיר  )שמוא? דצ"ו הור'ן עליב(
 לאדז(. דאברז.:סקי יצחק )יישראי כראשית פ'יז( טוסש,ב(. גאוזעצי'נסק' )ישואי כ-ה תהייס עלינ(
 סטערצ'וו(. אייבעשיץ )הלך פיז סנהדריןיה( פעטראשעני( אי-ר אנשיליהודא )אשר רט-ו ע"ז עליד(

 צדיקי מגאוני למעשה בהלכה שו"ת נמצא טהורים" "מיםבמעין
 זן ן ,י ,,ין

 יע הנשמע ונרכז קריש אטןאחר לעמה מהעב אם כב( חמדזצ-למבענדף. ר'צבי פרעןבכור)מהגה-ציט(בענע
 טשאונאטשאפקי העמך )המך .הראדיא-.מכתת )מהנאע להזליר ראף אם איש זרע בחיבת בענץב(

 גארץ(.אבד-ק שליט-א(. מרוהנסק ראזץ מסף ר' התורהשר
 )פהשמץ( טיט מלקחת באמצעות השפיכה אםבג( רתחת קדרה תחת הלב עם קאתע שפיכת ברנרפא(

 כר ה"נ )מהגאל קבץ תשעה נמקש ג"כעולה משערמאק שכנא שיום ר הם-כ )מהנאץ נשרשל

 קשישא' מבאוני וטיה"ח וסיפורים מאמרים נמצא קרים" "מיםבמעין
 ה"הזצ"ל

 מטאמשובג גארזעציינסקי הכהן )ישראל- ועוז: מטאיני" *דוד'יל ר' רבי ייבא". *ר' רבי עפר". .החתם וקדושים מהגאוניםגד(
 השיב אשר ובהלכה תורה בדביי יהערות ומליצת צחות דברי נמצא ר4ב2'בם" כמיבם בנכ~ערןכה(

ו תצלחנה. שלרביםהי"ו תגי קצוי סכל *הבאר" וחותמי לקוראי שליט"א העורךהרב  

 להמערכת, ימצא חדשים  ממפרים  מידעות נמצא חרשים" "מיםבמעין

 והגליל יפוץ שיריין אבד"ק פ-ידליננ ולירש ןוב:י הק' בעזהשיוח. ע"ן ויו"לנערר

-

 פייה. פובונזיק-בווארשא הופ"ק כעת

 הדפוס מקרי לפי רק והכותבים האוסרים ערר סדו ע-פ נדפסים אינם הלזה מכרך והערות המאמריםנכל4(
 החתימה. לשון רק תארים שום בלא נדפסו הכותבים בכבוד אפגום "לאוכרי



 ..' בעזהשי"ת,
 :'י

=ליצ-י בו ר תהפיושלט
 את בראותם "הבאר" של בקיומו והחפצים המשתיקקיס ולנאר אים רשויי ןץתותמיםישמהי

 לפניהם נותן אני אשר א( ליציאתו. עשר יהשלושה לשנת הראשין שהוא ועשרים הששההכרך
 ומהחלאה עלי דעברו פרתקאוח ומחרבה אל בית העולה בררך לי שעמדו שונים שמעצוריםהיום
 ומהטרדות ווארשא הבירה עיר פרוזדר פובונזיק לק"ק כעת מקומי בשנותי בדרך מצצנואשר

 הקשים הכרכים בישיבת ראש" למעלה *ריבם ופינה עבר בבל ומהקיפני והפרט הכללבצורכי
 רבנים ולאשר ב( זק4*א-", את הזמן זה בטשך לאור להוציא נתנוני לא הקשות.בהתחלת
 "הנאר" מאוד נתחבים ת"ל כי מימי' ליחן יחדש ש"הבאר" ולראות האפשרי בכליהז, ממני ודורשים ושואלים בדרשותיהם הלאוני הי"ו תבל קצוי מכל שונים ומטיפיםגגונים

 כל ישקו ההוא ש"קבאר" אחר ודעת דת יודע כל בין גם ומטופים רבנים בין רקלא
 חפץ אחד 'כל שלב מה, בכל רחוקים וימים ארץ בקצוי ולרחבו לארכו בארץהעדרים

 לפי ומאמרים דרושים ימצא זה זי"ע קשישים וקדושים מגאונים ישינים שפתי ימצאזה
 שו"ת ימצא זה והמליצה ההגיון וע"פ מוסר. תוכחת ימצא זה החדש טעם ולפי הישןטעם

 להתאסף "הבאר" יחשיב שבכלל וסופירים שיח"ח ימצא וה הפרק. על העומריםבדברים
 ומרבים ! ברוך ואימרים תהלתו כבוד ישירו אף יתרועעו אחד בפה וכולם נפש לכיהשוה
 אור עוד ראו לא אשר שוגים להמאמרים עולמים ליכרון בלתת הן הרבים אחבזכותי
 גערתי עולם. לאור בעצמם להוציאם ומטופים וגאונים להרבנים היכולת שאין ובמההדפוס
 ורעיונים חדשים כונות שאוב של ותעצומות בעוז האפשרי בכל א"ע וחזקתי הטרדותמהמון
 ובזמנו בעתו מימו וליחן מהעכו חוק ישמור ,הבאר" שמעתה ולראות ליושנו עטרהלחזור
 תוה"ק.- מקצעות בכל מלואים ובאבני שוהם באנני ואיכות בכמגת ולפארו וליפותו ישרבאומן

 הי"ו בעזיה העובדים והעם רנדיבים והגבורים וחכמיו הדור גדולי אישיםואליכם
 ז נא התחזקו ז נא התעוררי ז נא ערו המעתיר" "ובאומר חיבה של בקריאה קוראהנני
 "הבאר", בהוצאות עמלים שאנו שכשם לבכם ע5ושום

 הצדק מן הוא כן כמו הזה, בזמן הללו בימים קל דבר לא שהוא כוחינו אמציבכי
 בום,ם כי יחד בעד ישלח מקודם אחת שעה יפה ימהר ואחד אחד שכל הואוהיושר
 כסף אין חנם כעת ושישלח מאז הנשיח "הבאר" וימחול לותר האפשרותאי'
 הלא אך ו'( במדבר תנחומא יתרו פ' ןמכילתא שוים באי לכל בחנם נתנה שהתורה אמת ה:כי

 מי כי על וקדוש גדול וחוב כמובן בשכרם באו וכולם בחנם יתנו לא והדפסההנייר
 יקרת ערך לפי. הוא מצער אשר עליו הושת אשר התשלומין מועד לשמור אהבאר"שיקבל
 הזי" "בגבורת עז.רתו שרביט לנו להושיט יכולתו כפי אחד כל על המחיר ומלבדמטרתו
 והגבורים יקולם המקשיבים החברים את ויעירר הבאר" קרן על בנדבתו ולשועתילרוחתי
 רפות ידים חוקו ובכן דמיטב מילי בכל לעזרתי לימיני יעמדו המהי שגם בעםהנדובים
 וחורש חודש על "הבאר" הוצאות את להרחיב דשלהי רבנן ברכי הני אמצו כושלותוברכים

 אכי"ר נצח יסודותיו יסע ויא יצען ולא לעולם מימיו יפסיקו שלא חזקות יסודות עלולהעמידו
 מקומות. בכל ותלמידיהון באורייתא דעוטקין מאן ולכל ורבנן מרנן עלושלום

 חייהם, ימי כל שלומיהם הדורש ידידיהם. /וכנפש נפשיהם, כאוותמושבותיהם,
 דידן. במהרה השי"ת יישועתהמצפה

 בניםמדביע דק"ק אב"ד פרירלינג ד?רש ורבניהק'
 /* וגג ,, ,: ,עוז, הבירה. בפןוןןנןיק*רךךארשא חופנתכעת

 חשנט כפי' הוצאותז מספר הדפסת בכל נזכר שיהר *הבארת הוצאות שנת לטספר ההשכל לישורובכרי'א(
 עם" נדיבי חפרו "באר גשנה נתיסור תמיר השער על כלרפם תרפ"ג טשנת שהוא הופיעתוהתחלת

 יי"ל ויא טאטצע שהפסיק השניט אותן לחשכ.ן קבלתי 1?א שיו-י השנים כפי טספר רק נתת' ובתוכולפ.ק
 נט והיאה פהיום יטדפיס .הבארע והותטי קוראי שליט"א הרה-ג ידידיי של אטוה- "עצתם המכסת'גני
 הלות י-ג הראוי והשין עשר. השלושה שגת שהא הופיעתו. התחית מספר בפי' השנה יסוו בכלבתוו

 אכי"ר. אמיתי החשכן טעתה ושיהי' הפסקה שוט על "הנאר- טימי' י"ם'ק לא שמעתחיעוור
 חיד"ת מאז לן שבלהתי ומחכרים לת-ח הגאונים הרגים טאותן סליחה ולגק'ט ללון טקומ פהובצאתינ(

 למצפה והספרים הכי' אותו לע-ע נאנדז דגכרא שטטרטל אחר כלל טהט טרפים אני ואיןוסטריהט
  שעיניין ברואתי כביסקוב'ץ ביתי ומיי הרבים וגו ספריי אוצי כל עדיין )כי שהלה ואל המנוחה אי אי-ה אבאושכארר

 בתרה,,. ומאוחר מוקדפ ואין הבע"ל בכרכים לרפם הראויה רבויהם אתןשם(
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 א:מימו
 הבעש"ט מרן רשככה"ג ורבינוטבורינו

 ועכי"א,זי"ע
 מ"מ שליט"א גאטיין הקטן גרשון ר' מהכה"גמישלח

 דפרעשבורג(. ע"ידח'

 מחברו הלומד פ"נ אבית פרקיצ*ב*רייין4י
 אות אפי' או וכוי אחדפרק

 בדוד מצינו שבן כבוד בו לנהוג צריךאחת
 למד ע"ה ד"ה הלא יו"ט התוס' ומדויקוכו'.

 ממנו מביא ואיך דברים שניסאחיתופי
 ופי ז אחת אות מחברו הלומד עלראי'

 אס יאחרים המלמד רב כי זצ"יהבעש"ט
 מ"מ בקיצור רק מלמד אם אף הואצדיק
 ומהדיבור ליריאיו ד' סוד בדבריויש

 גם ישיג זמן לאחר התלמיד באוזןשיכניס
 אכן ד' יראת בלבו ויצמיח  הנסחר אתהוא

 יעשו לא דבריו כאחיתופל קחישהלומד
 שיכנסו למען היב מן יוצאים אין כיפרי
 המעוטים דבריו יעשו צדיק אצל אבלללב.
 התוס' תמיהת מסולק ובזה ציץ ויציצופרי

 : נעמו כי עכ"דיויט

 בבי*מימו
 מברדיטשוב יצחק לוי ר' הגה-קמהרב

זצ"ל,
 נארזעצוינסקי הכהן ישראל ו' טהרה"חלרשלה

 מטאמאשוב(.ג"י

 עמכם. דברתי העמיס מז כ תם יאאתם
 אדמה במזבח לכם מצוה אניאעפי"כ

 כי סוד וזה הכנעה על המורה ?יתעשה
 : יראה ושפי ד'רם
 וכי אחד כרוב יעשה מטעמים. יייעשה

 התמצית בד, מכנסי להםועשה
 לאב הבן עבדות בי, החילוק אשרהדבר

 הטעמים מגלה שאם לאדונו עבדיעבדות
 בגניזין מחמש וברא המצות וטעם העבדותש5

 מצמצם האב קטן יותר שהבן ומהדמלכא
 כרובים ודרשו כרוב ועשה וזהו אליושכלו
 בד מכנסי להם ועשה זוכה ואזי תינוקהוא

 : עולם של ביחודו עצמו לדבקשיוכל
 ומחשבה ודיבור קול נכלי שבתירההכלל

 הוא לכם הזה החודש עדשמבראשית
 הדיבור המצות המה הזה ומהחודשקול.

 המחשבה הוא שבתורה הפנימיותוהסודות
 והקול להקיל הדיבור הכל. לחברוצריך

 והרינור דיבור, ריח שמיעה ראי'להמחשבה.
 קול ע-י לא אם כלום מגרמי' לי'לית

 כנ"ל לחבר תמיד צריך לזאת אתוכשמתחבר
 וטעמי הדיבור כנגד המה מגשיותוהמצות
 תפיסה בו שאין המחשבה כנגד המההמצות

 א"ע לחבר יכולין אנו הדיבור~לשאנומקדשין
 וכן המצות. ם כנגד שהוא הש"רלחלק
 הממוצע היא והקול כו' איש נדברו. אז וזוכולם.
 שורה הקול ע"י כי והמחשבה הדיבורבין

 ברוחני גשמי דבר שקושר הדיבור עיהמחשבה
 הקדושה. התורה הוא כו' הגיד מעשיו כחוזו
 הקול שע"י בה מרומז הקדושה שהתורהכמו
 וצריך יהמחשבה הדיבור בין ממוצעהוא

 וזו כך אותו שיעבדו לעמו גילהלחברם,
 לא וזו הדיבור. על טהורה להשרותעבודתינו

 המצות עיקר שמשם כו' להתחיל צריךהי'
 דור שהי' אלא מלך של דיבורו שהואמעשיות
 בכל להשרות שצריך והבינו דעה דורהמובר.
 ע"י אלא וא"א הדיבור על המחשבההעובדות
 לחבר שצריך נעשהלנשמע. שהקדימו וזוהקול.
 המחשבה. דהיינו להשמיעה הגשמיותעשי'
 שהוא החודש ער מבראשי' להתחיל צריךלזאת
 בחכמתא וזו הכוונה, מעורר שהוא הקולכנגד
 הוא רז כו' גילה מי ווו נפלאה חכמהשהוא
 בעובדות להשרות שצריך המחשבה והואאור

ובדיבורים



 ראשוןכרךך.

ושכא-
 הדיבור כי הדיבור של החיות ורוח יבוריםובו
 הסלך חותם הוא התורה כלום, מגרמי' לי'3ית
 נכתב, אני נק-א כשאני לא הם?ך, נזכרוע"י

 כשאנו אבל אדני בשם סכונה הוא עבדיוכשאגו
 : הוויות אמיתות מורה הוא בניסבסור
 חומשי ה' כנגד התורה זאת פעמים ה'41כהז

 ואשם וחטאת ומנחה עולההורה
 בפ' וה"פ הי', שעה הוראת ומילואים םושלם
 מספרי של  תקנתו הי' מה כי  תורת וזאתשצורע
 בספר והעסק בתורה יעסוק ת"ח אםלה"ר

 עולה הקריב כאילו רבה באהבהבראיית
 אברהם וכן כו' ויעל בנח. וכן צאנו. ותמנכו.
 כנגד שמות ובספר לעולה, ויעלהו ע"האבינו
 ויקרא ובספר מצה. באות המגחות כל כישנחה,
 קרבנות שאר גם שם שנזכר אף חטאתכנגד
 במדבר ובם' שחטאו החטאת ע"ש עיקראגל
 כו' יעשו כי אשה או איש שם אשםכנוד
 הדברים אלה ובספר ההיא הנפשואשמה
 וגפ' שלמים וזבחת נאמר תבוא כי בפ'שלפים
 . דיני כל נגמרו ושם השלמים דיני כלראה
 כ"י: מספרי שם. שנתחדשו דברי' מכמה למיםהש

 מקודם השהי עבודת תעבוד ימים,2ה~ר:
 תורה טוב כי מלאכתך כל תעשהואח"ב

 לא לד' כולו השביעי יום אבל ד"א פנ
 : ד' עבורת זולת שלך מלאכה כל בו _ה'"ע

 נ'.מימן
 וצ"5 מכעל~א יהושיע ר'מדרה-ק

 יחיאל 'שראל ר' וכר הגאון. הרס מאחי)נשיח
 ואקשעוויק(. אכד"ק שליט"אפרירלינג

 גור לו קירעין כוהו בכל אמן ה.ונהפנל
 שהאדם תענה מלשון העונה ופי'דינו.

 עשר שלקחשנה

 נוטריקון *אמן" מלעבור. ויתאנחו עצמויתענה
 תאות אחר ילך שיא נשים בממוןאכילה
 גס האדם את מביא אכילה שהתאותאכילה

 החמדת היב, את שמטפטים אסורותלמאכלות
 שבתורה נאוין רוב על לעבור נורםסמון
 אסורות לביאת גורכען ר"ל זפתותאות

 אדם של שדעתו ולפי וכדובשו רעותולמחשבות
 וחמדתו לאכילה מתאוה ונפשו לעריותקרובה
למסון

 לקכץ'
 לבעט. בקל יכול שע"י רב הון

 היצה"ר האלו התמירות עבירות ג' עלע"כ
 תסיד גהן אותו להחטיאו האדם על ואורברובץ
 עצמו ולהתענות מהם להתרחק צריך מאדמאד
 בל וזהו זו, עבירה של אבק לידי אף יבאשלא
 : מאוד ונכון דינו, גזר לו קורעין .אמן"העונה

 ד.מימן
 זצ"ל. מווארקא רם4מטהרה'ק
 י4 שצריכה תיבה כ' ביש"יבנשלמ

 ה' הכתוב לה הטילבתחילהה
 דמה בזה התורה מרויחה מה והקשהבסופה,

 מלמדת שהתורה ואסר ז יה* או ,ל*לי
 הגייאותנו

 דאפשר. בכ.ם במילין לעצור
 לדבר סוכרת שתהיו רואה שאתהאף
 תחריש להחריש באפשרותף שיש כ"זאבל
 לדבר מוכרח שאתה שתראה עד תדברואל
 בתחייתה ל' שצריכה תיבה כל תדבראז
 סופה עד המתין - מכ"ם שצריכהאף

 * ודפח"ה ה'וכתוב
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 זה :משש סמייך עי%
 חיים מים

ש "י"י הדיי יחכמי גדייי מגלני העת סיחיפיש ם שזיפה ממשי ע
 ה.סימן

 לבוב.ב"ה
 .שייט"א הרה"ק אדמו"ר ב"ק שאמך מה כאן*ציע

 תרל*ר. כטח שי א' ביום פה. כעת החמהממאגרוב

 שימה נותרת כסוכה *עיי טלבתפלה
 נופף טל בטל. עטרתבידך

 שבעם שמים ממגד ברוכה ארץעלי
ברכה



ן עשר שלשהשנהוקפאך ,ראשוןכרף
 עיר שסדסה מה לפרש ודקדקוכרכה".
 ועי' דוקא כסוכה הנשראתירושלים
 שנשארה משום דמשמע ועודשמפרש.
 מה בטל לעטרה מבקשים אנו ע"כגסוכה
 מה הש"ס דברי דידוע וי"ל זב"ז.הנלוי

 ישראל עם מחולק שהשי"ת חו"ל.שאמרו
 אליכם ואשובה .אלי שובו אוסרשהקב"ה
 ע"י מלתתא אתערותאוהיינו

 מעשה כח .
 אליך ד' השיבינו אומרים וישראלירינו
 והנה מלעילא. אתערותא שיהי'ינשובה
 סעי"ב תרכ'ו סובה הל' או"ח בש"עפסקיכן
 סוכה עשה באם ,די"א סוכה במסכתיכן
 ואם מחובר מחמת דפסיה' האילןתחת
 מהסכך הוא ולהיות להכשירו האילןקצץ
 ומניחו לבדו כ"א שיגבה לנענעצריך
 מן ולא תעשון משום ;פסולה לאוואם

 חג דכתיב בסוכה שם ופירש"יהעשוי.
 מעשי קצת עכ"פ שיהי' תעשההסוכות
 ולפיכך כעשי' נחשבת שיהי' .אדםידי
 מקודם שנעשה משום קצת לנענעצריך
 יפי וממילא אדם ידי מעשי שום.בלי

 סקורם עכ"פ שיהי' אלי שובו הקב"ה.,גאלת
 אומר חז"ל כמאסר דלתתא אתערותא:קצת

 ואני מחט של כפתחו לי פתחויהוב"ה
 אשובה ואח"כ היכל של כאולם לכם:חפחח
 כמו הסוכה דמיון ממש הוא אזיאליכם
 כן אדם ידי מעשי קצת על ממתנת.,סבסובה

 ומצפת ויושבת בחרובה נשארת ציון'עיר
 עכ"פ שיהי' אדם ידי מעשי קצת'על

 ואח"כ מחט של כפתחו קצת רק תשובתינון
 היערות דברי עוד ונקדים אליכם*ו'ואשובה
 דברי פירוש הא' בדרשה א' בחלקדבש
 ישראל כנסת כאשר ד' דף תענית,אז"ל
 משיבה והקב"ה לנו כגשם ויבא .ביקשה
 במציאות שאינו דבר מבקשת אתהבתי
 מיד הנמצאת דבר לך אתן ואניתסיד
 הוא מה ודיקרק לישראל כטל אהי''וזה
 מה דידויו ופירש סי הוא ומהרגשם

 סיחות הוא גשם כי הטבע החוקרישכתבו
 למעלה יגיעו וכאשר מעלה העולההארץ
 מלמעלה מגרשה השמש חום כייתקבצו
 לשאת החום נשא לא כי יחדלהתקבץ
 להארץ וירדה הפכים ב' בהיותםאוחם
 טיסה יורדת אין חז"ל שאמרוכמו

 ולכן מלסטה הטיפה שעולה עדמלמעלה
 לימות תעלה ולא האדמה נתייבשכאשר
 אינו הטל אבל נשמים ירדו לח כךכל

 הליחות מנטיפת יורד רק הארץמלחות
 הארז על טל אגלי נטפח ומשם מעלהשל
 הרבר כן לעולם נעצר אינו טלולכך

  בתשובה מעט לעשות צריך האדאבחשובה
 כך ואחר מלמטה דלתתא התעוררותותהי'
 כמאמר לו מסייען לטהר והבא עוורהקב"ה
 של כסרק לי פתחו הקב"ה אמרהמדרש
 היכל של כשער לכם אפתח ואניפחס
 עובדא להיות צריכה לכתחילה עכ"פאבל

 אמנם בתשובה, מעט ולפתוחדלתתא
 בתשובה עושין אין ישראל ח"ו אסלע"ל
 עובדא ביי ישפיע הקב"ה כי נגאליןג"כ

 למעני יאמר הקב"ה כי כללדלתתא
 לטהר שפעו מלמעלה ישפיע והואאעשה
 דלתתא עובדא בלי ישראל בנילבבות
 דברי פירוש וזה הגאויה, לטובתכלל
 עובדא שבלי חשבו ישראל כיהש"ס
 יהי' לא התשובה פתיחת בלידלתתא
 ונימוס חק כן כי ממעי אלקישפעת
 כגשם ויבא ביקשו ולכך יתבישמלפני
 ומעשים תשובה מלמטה יעלו כאשרלנו

 שפעת כך אחר ירד אוי מעטטובים
 קראינו בכל לנו להמצא מלמעלהקדשו
 מתהילה שבא הגשם בחינת כמואליו
 טבקשת את בתי הקבעון ואסרמימטה
 חיו אולי כי תמיד נמצא הגלתידבר
 )שעבוד הצרות טחמת לבם יבשהיהי'

 מעט לפתוח אפילו בכחם יהי שיאהגלות
 אדמה יבשת כמו דלתתא בהתערותאבתשובה

שאין



 ראשוזכרףח

הבא-
 אזי מלמטה. הלהות חלק ליחן בכחהשאין
 שפעת מלמעלה התעוררות לכסימציא
 כלל דלתתא עובדא בלי לבבכםטהרת
 אהיע הוא וזה מלמעלה הבא הטלכבחונת
 ויכף' מלמעלה בא שהוא לישראלכטל
 דלתתא. לעובדא צורך שאין כיון תמידנמצא
 יתפרש מאד ומה ודפח"ח. היע"ד עכ"לכלל
 כסוכה .עיר הנ"ל הטף תפילת לנכוןכעת

 שנשארת ירושלים עיר כלומרנשארת"
 מעשי קצת על שממתנת כסוכהבהורבגה

 אדם ידי מעשי כה שום דבבלי אדםבני
 כהנ"ל העשוי מן ולא תעשה משוםפסולה
 ומצפת .עומדת ממתנת בחורבנה ציון  עירכן
 מקודם עכ"פ שיהי' ידינו מעשי כמ קצהעל

 שובו הקב"ה שאמר כמו מחט שלכפתחו
 אתערותא מקודם שיהי' אליכם ואשובהאלי

 השיבנו ואומרים מבקשים אגו אבידלתתא
 ולבבינו עצמותינו שיבייר ונשובה אליךדי
 בנו שאין כידוע .הגלות ועול בצרותכ"כ
 כמו מקודם בתשובה קצת לפתוח אפילוכח

 לישראל כטל ואהי' לישראל הקכ"השהבטיח
 ממעל משמים בנ"י לבבות ולקדשלטהר
 שום בלי מלמעלה שבא הטלכבחינת

 שלא ישראל מבקשים .ע"כ מלתתאאתערותא
 סוכה כבחינת בתקותה ציון עיר נשארתיה"
 שיהי' כלומר בטל" עטרת בידך רשימה .רק

 כבחינת ידך עשיית ע"י ירושיים בניןעטרת
 אתערותא שום בלי מלמעלה שבא"הטלק
 ארץ עלי נופף טל שיהי' נזכה כןמלתתא
 שישבע ברכה קבענו שמים ממגדברוכה
 שמים ממגד ירושלים ארץ 'עליברכה
 הקב"ה ישלה כה : *הטלק כבחינתממעל
 לבבינו לטהר ממעל משמים הקדושהשפעו
 לגאו'ש ונזכה לגאלינו וימהר הטלכבחיגת

 : א"ס בימינובמהרה
 דבהמ"ד ווורה לומדי בחוריבשם

 מטאגרוב שליט"א הגה"ק אדמו"רשי
 - לבוב. ק"ק פההחונה

 גאטליב. אליעזראברהם
4- 

 )ארגענטינא(' אוועיאנעראב"ה
 ליעקב: אתה ותתן שפחתה זלפהרר:קדן
 לאת ותאמר וגו' זלפה ותלד לאשהו
 טהר א( בזה. לשאול ואמרתי וגומר.בגד

 כמו. שנראה ותקח בכאן הכתובשאומר

 אומר לא בלהה אצל ותמצא כרחהבעל
 הממורהי עפ"י ב( ? לקיחה הלשוןהכתוב
 גר בא מלות ו;שתי בכאן הכתובמאסף.
 שתי רק נמצא וזה אלף אות ומחסרבאחת
 הפסוק עי שכתבנו מה )ועיין בתורהפעמים
 נכתבה ובודאי בידך( מזה ד' אליוויאמר
 : הכונה להבין ויש מיוהדה בכונהבכאן
 חז"ל מדברי שנודע יומר אלירני48ל!ק

 וידעה היתה נביאה לאהשאמנו
 וכאשר שבטים י"ב להעמיד עתידשיעקב
 .מצאה אחותה ורחי מלדת עמדה כיראתה

 אמתה את שנתנה ע"י להבנותתחבולה"
 שרוב רצתה וכאשר ליעקב לובלהה

 רחל באחותה נתקנא ממנה יהיוהשבטים
 אולם ליעקב. להנשא שפחתה זלפה עםודברה
 ותינוקת בימים בהירה אז בהיותהזלפה
 ולא בדבר מאנה ן8ל כמאמרםבשנים
 מפני ויראה עתה להנשא הדבר עלהסכימה
 בכאן הכתוב אומר ולכן וילידה, הר'וןצער
 גם אפשר או דברים ברצוי ור"לותקח
 זה ולטעם ליעקב, ומסרה כרחהבעל

 זלפה את ותקה הכתוב שאומר פההרווחנו
 אומר למה לשאול יש שלכאורהשפחתה,
 ותקה באמרו לו די ולא שפחתההכתוב
 איא שפחתה היא שזלפה וידענו זלפהאת
 לצד ותקח שטעם בחברתה מתרצתהדא
 בריצוי עליה להשפיע ויכולה שפחתהשהיא
 ליעקב ומסרה  כרחה  בעל גם אודברים
 בכאן באים גד* שבא מלות שהשתיוטעם

 ראתה כאשר כי לומר יש באחתמהוברת
 עליה שקשה זלפה של הריון אתלאה

 על' צועקין אין אבל בדבר התחרטהלמאוד

 עשר שלשהשנה

 ן ע,נ4"יאי

מרמי
 , .*ע,י

 .איי.
עען84

הצבר
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 התפללה ורק לה להושיע יכלה ולאהעבר
 בגד והמלה אבגד* היתה ותפלתהעליה
 מדברי נודע כי א( דרכים. שני עלמובן
 עז"ה ישר בדרך באים שהאותיותחז"ל
 הרחמים למדת רומזים הם ד. ג. ב.א.

 מורים ק, ר. ש ת. כמו למפרע הםובאשר
 ראתה שלאה שאמרנו וכמו הדין מדתשל
 התפללה זלפה של העיבור צער גודלאת
 "בגדע באמרה היתה תפלתה ורובעליה

 ורומזים ישר בדרך בכאן באיןלאותיות
 שיעורר לד' התפללה כלומר הרחמיםלמדת
 הכתוב לנו ויספר שלו הרחמים מדתעליה
 שבכל כלומר "בגד" לאה ותאמרבאמרו
 את קראה ורכן בגד תמיד אמרה הרונהזמן
 : גד הילדשם-

 כי לאה כשראתה יומר יש שניובנז,ר~ך
 ולפה של הריון הואמשונה

 הרב הגאון דברי לפי כי שלהפהרונה
 זלפה ובני לאה של השבטים שכלספורנו
 לאה ראתה וכאשר חדשים לשבעהנולדו
 את ועברו האריכו זלפה ש5 עבורה ימילי
 ירחים לתשעה יולך זה כי הבינה השביעיירח
 במלה בגד הזה הנולד עי לאה אמרהולכן
 כי ירחים לתשעה נולד זה כלומראחת
 ועתה *תשעה". בגמ~ריה *בגד"המלה
 שלימות מילות השתי הכתוב אמר אםמובן
 ידענו ולא רחמים כאן אין גד באכזה
 הכתוב מאסף ולזה זלפה על התפללהשלא
 לנו להורות בגד כזה באחת מלותהשתי
 לאה אמנו בלב שקננה רעמים שלהמדה
 זלפה של הצער את לראות יכלהשלא

 אמר לא שני בדרך גם כן עליה.והתפללה
 גד בא כוה בשתים מלות השתיהכתוב
 באחת בגד המלה צאה ולכן תשעה כאןאין

 וזלפה לאה סבני זה רק כי לנולהודיע
 לשבעה כוים והשאר ירחים לתשעהנולד
 כמו ספורנו הגאון שעשה החשבוןכפי

 :שביירנו

 הים ובין מגדל בין החירות פי עיוזוקני
 הים. על תחנו נכחו צפן בעללפני

 צפן" אבעל זרה עבודה יפני הכתובפשט
 הלא לג'אול 9ש אבל ישראל. בני יחנושם

 להבירו לומר לאדם לו אסור חז"לאמרו
 וראיתי ? פלונית זרה עבודה בצד ליהמתן
 על שאומרים התוספות מבעל זקיניםלדעת
 אבל כן לומר אסור לאדם שדוקא זוקושיא
 קושיא בזה ויש שם. עיין מותרלהקב"ה
 הלשון לומר לו בחר למהכפולה
 שם את להזכיר לו היה' ולמה דוקאזה

 אלהים ושם אותנו שהזהיר אתרםאלהים
 דבר לומר היה ויכוי תזכירו לאאחרים
 בין החירות פי על ויחנו ישראל בניאל

 מקום את יודעים היו ובזה הים וביןמגדל
 כי ואמר אתבונן מזקנים כי ואף זחנייתם
 באיזה דבריו את לומר לו מותרלהקב"ה
 היה לא אם היא קושיא מכ"מ שרוצה.אופן
 הקדושים דבריו את להגיד אחר דרךלו

 היה יכול בכאן אבל הזקנים לדעתיסכים
 כרחך על ולכן ז שהזכרנו באופן דבריולומר
 צפן. הבעל את כאן שהזכיר מה לומריש

 - ן היא מה להבין ויש היתה מיוהדהבכונה
 אתרי פרעה שרדיפת לומר אליונראה
 לו שהגידו מה ע"י היתה לא ישראלבני
 בעל .לפני שחונים מה אלא העם ברחכי

 ברת כי לפרעה המגיד הוגד כאשר והואצפוף
 יותר גרם זה צפן בעל לפני וחוניםהעם

 שאבאר, כמו ישראל בני אחריהרדיפה
 פרעה שהרעיש הרעש היא מה לשאולונקדים
 ? ישראל את שלחנו כי עשינו זאת מהושאל
 סבל הלא זאת את עשה הטוב ברצונוהאם
 ולמרות ןה בשביל ונאמנות גדולותמכות
 רק היתה דעתו כי ואף 1 אותם שלחרצונו
 דרך משה לו שאמר כמו ימים שלשהעל

 העם שברח נתבשר ועתה נלך ימיםשלשת
 לולי כי יבין לא אשר הוא מי אבללגמרי.
 לא ימים שלשה על גם הנוראותהמכות
 שנרעש הוא מה וא"כ אותם שולחהיה
 העם. ברח כי לו שהגידו סמה היהונבהל
 יש -אלא ז זאת את לעשות היה נלחץהלא
 שאמר. במה השי"ת כונת היתה כזה כילומר

 כאשר והוא ישראל בני יחנו צפן בעללפני
 לפני חונים ושהם העם ברח כי פרעהישמע
 תפארתם מקום היה שם אשר צפןבעל
 מקום' היתה ששם בילקוט שמביאכמו

המיוחס
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 בה. דרו טצרים נדויי שם שלהםמציותם
 כל את פרעה נתן ושם תפארתם היתוושם

 הרעב בימי יוסף אסף אשר והזהבמכסף
 כאשר הכסף כל את יוסף וילקט שםשנאסר
 ביותר עבדיו את ירעיש זאת אתישמע
 הם חונים העם שברת מלבד כיויודיעס
 בל 8ת לקחת ורצונם צפן בעליפ.י

 הן עשינו זאת מה שאל ולכןאוצ,-ותיו
 אבל מעבדינו ישראל את שלחנו 5יאמת

 יתאזר זה ועל להם הנחלתנו לאאוצרותינו
 ולולא ישראל גני אחרי וירדוףבגבורה
 בעל לפני שמונים לפרעה הסגיךשהזכיר
 המכות כל שסבל אחר פרעה כי אפשרצפן

 כשערי עמד פעמים כטה אשרהנוראות
 ממנו, נצל כוביו 1*י ורק ואבדוןשאול
 בני אחרי רודף היה לא כי להיותיוכל

 להזכיר בכאן הקב"ה כונת היתה ולכןישראל
 את המניד לו שיודיע כדי צפון בעלאח
 שבדעתם מה ויבין ישראל של הנייתםמקים
 בני אחרי . וירדוף לב אומץ ביה לוהתן

 : בארנו כאשר גדול בחשקישראל
 שאמרו מה נזכרתי זאת את כתביאהר

 מצרים מביזת הים ביזת גדולהחז"ל
 אין ישראל, בני נתעשרו מצריםושמביות

 לעיל אמרתי אשר זה במאמרי באתיאני
 שפעיי* במה אבל הלילה וגרשם*יו(*

 נכסף שהיה פרעה מאוצרות כי נראהלעיל
 בני להם לקחו באמת ואשר צפוןבבעל
 לי מצאתי זה על ואשר נתעשרוישראל
 הגדה בעי החכם בדברי לדברי נאמןעד

 לנו וקרע ממונם את לנו ונתן שםשאומר
 ממונם את לנו שנתן קודם חושב היםאת
 את לנו וקרע ואח"ב פרעה אוצרותשהם
 נתעשרו הים טביזת לוטר תמצא ואםהים
 לנו וקרע בתחלה לומר לו היה ישראלבני
 ונראה מטונם את לנו ונתן ואה*כ היםאת
 בנ"י נתעשרו סוף ים קריעת שע"יהיה

 : שאמרנו כמואלא
 בא כי יומר יש חבל דברי גםד5ךרעך*ץ

 ביזת היתה כמה עד לנולהראות
 ישראל בני שיקהו אהר כי מאד גדולההים
 מצרים את וינצלו שנאמר במצריםלהם

 לפני אוצרותיו כל את להם שלקחוומלבד
 ואחרי הטוב מאמרו את בזה יקיים צפןגעל
 עומר חו"ל באו גדול ברכוש יצאוכן

 ביזת היתה גדולה כמה עד מזה וללמודהים שי הביזה נגד נחשבו כאין אלה כלאחיי
 חשבו חז"ל כי לומר יש אפשר אוהים.
 תיכף כי הים לביזת ג"כ צפון בעלביזת

 : סקף יט קריעת היה צפון בעלמביזת
 ליפווין'יעקב



יא ששר שישהשנהדץבאר ראשוןכרף
 7.סימן

 לארז.בעה
 אסרתי אשרזז4רוש

 טוש""
 יעקב" מיהי יסדר

 לארן ןזרצ'ג חקן לחודשט41ב
 נשנים נוך גחכסה א3 המבניל יקירי בנייהודונת
 והעריגה הכבורה רעיתו עם נ"י שמערי'גמר

 היא ק כחמה ת"י' גומא מ' ומיכלתממחוללה
 ברוב המחלל נכבד איש שלי המחותן אניהתבית

 הרבני ה"ה העיר צרכי בכל נדגל עסקןומתשבחות
 שליט"א האכיגגורג הכמואל ר' כש"תמלגיר

 : לאדזמעיר
 ת כד- וכו' לי מקודשת את הרי קידושיןבטד4ר4

 אשר המצות בגל מדוע וישראלמשה
 ? וישראל  משה ה כד אומרים אנו אין עושיםאנו

 הרי להכלה אומר החתן כי יען היא*דעתי
 *לי' ודוקא *קודש" מלשון לי מקודשת4ת
 להיות צריך החתן גם וכמובן ויב לב שוםגיא
 מחשבת שום ביי לה דיקה קדש ג"כיהכלה
 יכ, וזה אחד לבשר והיו הכתוב וכסאמרוכות
 בדרך הולכים והכיה החתן אם דוקאיהיות
 יכולים המה אז ואד וישראל משה כדעת:מישר
 בטוב יביו ששר הצדדים משני בטוחים'להיות
 עם להטיב יראה אחד וכל ועושר באשר'*מיהם
 ודרך התורה דרך ע"פ דאפשר מה בכלזוגו
 דרך ע"פ כהוגן שלא ידרש אחד אם ואף4רץ

 עצה ע"פ ודעת טעם בטוב השני על חובושעורה
 התוה"ק בדרך ילך השני גם אשר לראותטובה
 להיות צריך זאת כל אך לנצח אשרם יהיהאשר
 הזהירו מאד מאד כי יען ודעת טעם בטוביוקא
 דף שבת חז"ל וכדברי בית שיום על חתללנו
 חנוכה ונר ביתו נר לי פשיכא רבא אמרכ"ג
 וקידש ביתו נר ביתו. שלום משום עדיף ביתויר
 עכ"ל. ביתו שלום סיום עדיף ביתו נרהיום
 אמרו אחד יגר דוקא נסף יו יש אם~בן
 ביתו שיום טשום ביתו נר אשר חז"ללנו
 במצות לנו החמירו מאד א"כ לזה ופירששריף
 לעני חייבו אשר גיסא פרסומי משוםמנוכה
 המצות. בשאר כן שאין מה כסותו" את*למכור
 יותר יבזבז אל עני במצוה שליש עד4שר

 משום חנוכה בטצות כן שאין מהמחומש
 בית' *שלום מאד גדול בכ"ז ניסאופרסומי

 ביתו. שלוט סשום חנוכה מצות אתלבטל
 משום נאמר שם מדוע לומר יש עודולדעתי
 בשו"ע מקומות בשאר משא"כ ביתו"*שלום
 שום מ דוקא כי יען בית" *שלום נאסרובגמרא
 נוצות את לבטל מותר אשתו" זו ,ביתושלום
 אשתו אם והיינו ביתו" "בני משום אךחנוכה
 לבטל צריך אינו ב"ב משום ואך בגיתואיננה
 וגם ניסא פרסומי היא אשר חנוכה מצות%ת
 והיינו עדיף ביתו נר לקידוש ויין ביתונר

 האשת על יותר חיוב היא שבת נר אשרמשום
 גדול צער לה יהיה לנר בעדה לו אין אם~בן
 מיין ביתו נר היינו עדיף שבת של גרולכן
 היות יוכל אשר ביתו בבני משא"כ אךקידוש

 : עדיף קידוששיין
 זכה לא זר פ זכה חז"ל דברי להגיז ישדבנזדץ

 צריכה שבזכות בדבר זכה והיינוכנגדו
 ,צריכה וכות שאינו בדבר וכה לא זר" "עלהיות
 טו"ב( )דף סוטה הגמרא וכדברי כנגרו*להיות
 יש אשר אכלתם אש זכו לא ביניהם שכינהזכו

 אין אשר די לא זכו לא אם מדועלהבין
 הנה ? אכלתם אש דוקא מדוע ביניהםשכינה
 )י'ב( שבת הגמרא וכדברי שלום נקראהקב"ה
 מן היו"ד אוי ביניהם שלום ויש זכו אםולכן
 'סכינה ואוי וה' ד' 'סם יהיה א'שה מן וה'איש

 מחלוקת ח"ו יש אם והיעו זכו לא ואםבימיהם
 שלום דוקא הנהו אשר ביניהם ד' שם איןואז

 מן ה' וג"ש .אש' ויהיה איש סן היודונלקח
 ק"ל דברי צדקו ולכן קאש" ג"כ ויהיהאשה

 : אכלתם*אש"
 )נ"ט( ב"מ הגמרא דברי להמתיק נוכידבנזדץ

 את "לשמוע צהיך דעלסא במיליאשר
 את לשמוע צריך איני דשמיא ובמיליהאשהא.
 אשר )כ"טן מנחות הגמרא דברי ע"פהאשה
 ועולם "אשה" סן ה' והיינו בה' נבראהעוה"ז
 להבין יש ג"כ ובזה "מאיש" והיינו ביו"דהנא
 לקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת הפסוקדברי
 טעם לן למה מובן אינו רהטא לפניאשר
 לשון דקדוק לפי הלא לקחה מאיש כילדבר
 זכר אם ולכן בה' ריפה נקבה ששיןקורש
 יען צדקו דברינו לפי אך ? אשה נקבהאיש
 אישה נקנה להיות צריך איש זכר שם .אםכי

 העוה"ז כי יען יוד בלא אשה ופדועביוד
 א  קדו



 עשר שלשה שנה , הבאר ' ישתוו כיף 'יב

 האשה את ישמוע צריף ואין בה' נבראדוקא
 לאיש דוקא לשמוע צריך דשמיא בפילימשא"כ
 אשה יקרא ולכן ביוד נברא ו,בא עולם כייען
 מנחות. הגמרא וכדברי לק-ה מאיש כי יודבלא
 .אשה" יקרא לואת לנמר נוכל הפשטולפי
 ארם נקרא הראשון אדם כי יען "אדמה"ולא
 : לקחה כי,מאיש אדמה לה,ות צריכה נקבהולכן
 הגמרא דברי יומר נוכל לידן דאתאדאגב:

 ולישא תורה ללמוד )כ"ט(קידושין
 ע"ש להו והא לן הא ? וכו' קודם 6יאשה

 המפרשים כל נדחקו מאד אשר ובתוס'ברש"י
 ותוס' רש"י דברי לולא אך דעתו לפי אחדכל
 %"ח( קירושין התוס' דברי ע"פ לוטרנוכל
 מצות הירושלמי דברי לפי בי נאמר שםאשר
 לאחר של ממצות עדיף תורה טחן קודםשל
 ולפי בחדש. מצה לצאת אסור ולכן תורהמתן
 )דף ביבמות וכדאיתא להיפך הוא הבבלידגרי
 מצות ולכן תעשה לא דוחה רעשה לן מנאה'(
 קודם של מצות דמילה משום צרעת דוחהמילה
 ג"כ והנה תורה. מתן לאחר מצורע רה תמתן
 ות"ת תורה מתן קידם היא הלא מו"רמצות
 שפיר ולכן תורה מתן לאחר של מצותהיא
 מתן קודם של מצות אשר בבלי לבני לןהא

 תורה מתן לאחר .של מצות דוחה כמילהתורה
 מתן אחר שהיא מפני קודם ח"ח ללמודולכן
 להיפך המה אשר ירושלמי לבני להו והאהורה

 : קודם אשה לישאולכן
 הרי להכלה אומר שהדתן לנמר י9 עודוהכה

 מהיום כי קודש מלשון מקודשתאת
 קדושים הפסוק וכדברי קדושים נהיהוהיאה
 יכולים אנחנו זחה היינו רדוים בלשוןתהיו'
 לפני משא"ב החתונה אחר קדושיםלהיות
 אדם חז"ל וכדברי חוטא נקרא אחד כלהחתונה
 ברכה ובלא ' שמחה בלא שרוי. אשה יושאין
 והיינו אלקיך ד' אני כי הפסוק וסוף טובהובלא
 יחידי קדש להיות יכול אני ד' אנידוקא

 דוקא להיות יכולים המה אנשיםומשא"כ
 איש שנים רבים מיעוט רבים בלשוןקדושים
 תהיו קדושים מצות אחרי תיכף והנהואשתו.
 במצות כי יען תיראו" ואביו אמו "אישואמר;
 ואמו אביו איש.את 'יעזב "ע-כ .יאמרפו"ה

 הנך ש"כ תוה?ק לנו צותהרדב,א;בא,2תל,ולכן

 לצך שום ביא שלמה אהבה באשתךטתדבק
 מצות אך "אהבה" מצות דוקא זאת הנהולב.
 אפילו תסיד לכבדם מחיוב הנף או"אכיבוד
 צל מדוע לומר נוכל ובזה החתונה. , אתרג"כ
 נאמר ולא או"א את כבד אר נאמר או"אמצות

 כמוך לרעך ואהבת שנאמר כשם,ואהבת"
 שותפינו שלשה הלא אלקיך ד' אתואהבת
 הפסוק על רבה דגרי-המדרש לפי אךבאדם.
 על שצו, אפשר וכו' אלקיך ד' אתואהבת
 אשר האהבה על לצות א"א אכן יע"ש.האהבה
 *בבד אף תוה"ק לנו צותה ולכן טבעיתהיא
 די את ואהבת שנאמר ומה אמך" ואת אביךאת

 שם שיהא )פ"ו( ביוסא חו"ל לנו אמרואלקיך
 לרעך ואהבת וג"כ ידך על מתיהבשמים

 כמוך'

 : תעביד לא לחברי' סני רעליך מהכל
 צריך והנה תשמרו" שבתותי יאת הפסוקמוף

 ישל אף ז שבת מצות דוקא מדועלהבין
 וכאשר אשה מקדש שהוא כיון זה ע"דלהבין
 לה כשחסר האשה בטבע אשר חז"ל דבריידוע
 ב"מ חז"ל וכדברי מתקוטטת היא ביתהצרכי
 בביתא חגרא רמי מכדא שערה משלם כד)נ"ט(
 ידוע וכאשר לפרנסה לדאג מעתה לו ישולכן
 לחפש מוברח אחד כל הרסתן כצות גדולהלנו
 בכך וברכת עה"פ חו"ל וכדברי פרנסתואת
 ישלח ואז לעשות צריך אדם כל אשר תעשהאשר
 ימים ששה הפסוק וכרברי חלקו את השי.תלו

 מובן אינו לכאורה אשר מלאכתך ועשיתתעבד
 השבת את לשמור לנו צותה תוה"ק הלאכי

 נראה ומזה וכו', תעבך ימים ששת נאמרולבה
 את לשמור שמצוה כשם היא אחת מצוהכי

 ועשית תעבד ימים ששת היא מצוה ,ג"כהשגת
 טעם לא הראשון אדם חו"ל ובדברימיאכחך
 בגן ויניחהו שנאמר מיאכה שעשה עדכלום
 תאכל הגן סכל כן ואחרי ולשמרה לרבדהעדן
 רצופים ימים ששת לעבוד רבה מצוה כי אףוככן
 ומדוע שבתון שבת השמרו שבתותי אתבכ"ז
 תרי"ג שאר מן השבת את לנו הזכירדוקא
 לישראל הקב"ה להם אמר המדרש וכדברימצות
 אליכם אני מעלה השבת את לשמור תזכואם

 החללו ואם שבתורה המצות כל שמרתםכאלו
 את חללתם כאלו מליכם אני מעלה השבתאת
 היא, שבת מצות כי לזאת וטעם התורהבל

לדורותיכם



יג עשר שלשהשנהושבנאר ראשוזכרך
 ת לבריא וביניכם ביני היא אות כיידורותיכם

 את המהלי ולכן הבורא ולאהדותאעולם
 אני כי כולו התורה בכל כופר כאפוהשבת
 לענין ומענין ית'. הבורא באחדותמאמין
 וכו' בועו ויאמר ד' רות במגלת עודאמרתי

 וגם וכו' לאלימלך אשר כל את קניתיזכי
 וכו'. לאשה" לי "קניתי מהלון אשת רות)את
 את קניתי נאמר הראשון בפסוק מדוצ'והנה
 נאמר השני ובפסוק לאלימלך אשרגל

 דברי מפי ידוע כאשר ? לאשה" ליקקניתי
 נגעי אשר )כ"א( ובערכין )י"א( ביומא)רז"ל
 אשר ןלבת
 להבירו למאוי רוצה שאינו טשום הביתלו
 בא ולכן לו שאין ואמר לו יש אשראת

 ונושב שהוא )היינו הבית" לו אאשר,לכהן
 הבית את סותר והכהן הבית לו אךאשר
 אמר ויכן הדבר שקר אשר רואים,והכל
 אשר כל את קניתי אשר אתם עדיםבועז

 רות על אך קניתי אך "לי" ופאלאלימלך
 באישות כי יען לאשה לי" *קניתיאמר
 : מקודשת את הרי וכנאמר לי דוקא להיותוצריך

 להדרוש כתבתי אשרמלואים
 : שבת שמירת ע"דוגם
 את ,לעשות השבת את ישיאי בניישמרו

 לפום אשר וכו' לדוריתםהשבת"
 השבת" את .לעשות המיליםויהיטא
 לאמר בזה רצה תוה"ק אפילו אםמיותר
 השבת אשר לראות מחויבים אנחנואשר
 האיש אם לדעתי אך לדורות. אף'ישאר
 בנים ובני לבנים אף טסורה יהיה אשררוצה
 בעצמו הוא אשר יראה אז לדורותם השבת.את

 השו"ע דין ע"פ המלה בסלא השבת את.ישמר
 מחוך או הבושה מפגי ולא הרחבהמתוך
 בגמרא וכדאיתא ישות פנים בסבר ולאהדחק
 בכל אשר לקדשו* השבת יום את*זכר

 השבת את לוכיר מחיוב הנהווהשבוע'
 יותר בו מצוה וגם שמאי בית,וכדברי
 לעשות ישראל בני ישמרו אם ולכן).מבשלוינו

 השבת את ישמרו ישראל אס היינו השבתאת
 הגמרא דברי וע"פ השו"ע דין ע"פ,*לעשות"
 ובני הבנים עם לדורותם ישאר ואו גדולולכבוד

 את ישמרו הם גם בודאי זאת יראו אםבנים
 יהיה ואז יפוח פנים בסבר "לפשות"השבת

 את פקיים בעצמו האיש אם אך"לדורותס"
 רוצה אינו הוא חשר הדחק מפני דוקאהשבת

 אשר שבת משומרי אנשים עציו יראוכי
 המת בסתר אשר כהנה ועוד שבת מחללהוא

 הינם שלו הבנים אזי השבת. אתמחללים
 אינני השבת תשאר ואו השבת אתמקיים

 ירא האיש "אשרי הפסוק וכמאמרלדורותם
 יהיה בארץ גבור מאד חפץ במצותיו ד'את

 הדברים ע"פ ג"כ יברך" ישרים דורזרעו
 דור זרעו אשר רוצה האיש אם כתבתיאשר
 מאד ויפץ במצותנו הוא ואם יהיוישרים
 שום בלי בארץ כגבור המצות אתמקיים
 בפרהסיא, כאשר ג"כ במסתרים ודוחקבושה
 בטות יהיה ד' מצות את רק יעשה אםואז

 : ודו"ק יברך ישרים זרע זרעו גטאשר

 לחקור יש או"א כיבוד מצות זכרנו כיי12ן
 ולא כיבוד על דוקא צותה תוה"קמדוע

 כאשר ואמך אביך את הבת וא לנוצותה
 ד' את ואהבת כמוך לרעך ואהבתנאמר
 אך באדם. יש שותפים שלשה היאאיקיך
 אשר נשא פרשת המדרש כדברי לתרץיש

 ולכן ? אהבה על יצוות אששר וכי שםאמרו
 אהבה ולא או"א כיבוד אך תוה"ק לנוצותה
 היא אשר אהבה על לצות שא"א כייען

 כוונת היא ג"כ אשר היות ויונלטבעית
 ד' את ואהבת דרשו אשר דיומאהגמרא
 שיהא ידך על מתיהב ש"ש שיהאאלקיך
 יע"ש. וכו' בנחת הבריות עם ומתנומשא
 פשט.הפסזק אשר היא יוכל הגמראוע"פ
 רעלך מה לכל מכוון ג"כ במוך לרעךואהבת
 ביכור מ11.ז ולכן תעבד לא לחברי'סני
 דהיינו כיבוד אך אהבה על אינהאו*א

 מזה רוח נחת להם יש אשר הדבריםלעשות
 אשר דברים ממנו דורשים ואם אב אםולכן
 )קטפריסן( קפידא משום אך להנאתםאינם
 להם אין אשר דומה וכ לים אבן כנורקלמשל
 בזה מה"ת חיוב הבן על אין הנאה שוםמזה
 חייב הנהו מדרבנן אך או"א כיבודמשום
 משל או"א כיבוד ואם יהקסירם שלאכדי

האב

פ



יף
 ויש הפוסקים בזה חלקו הבן טשל אוהאב
 : ואכם'ל יע"ש וקצרות ארוכות לאמר ג"כביה

 "פני אסרתי אשר ד ע * המכתבבשולי
 ע"ד בביתו בהיותי נאונוכבוד

 איסור מלבד לעכו"ם שקר המעירישראל
 תענה *לא איסור ג"כ בזה יש השםחייול
 לנו צותה תוה"ק כי ויען שקר" עדברעך
 באגידה כמו אחיך גלשון ולא רעךבלשון
 אחיך דוקא חתל דרשו שם פשרוברבית
 לעכו"ם אף אסור שקר עדות אשר ראיהמסאן
 *וישאלו שכתוב וכמו עכו-ם ג"כ הנהו רעךכי
 עכו"ם מן הוא הלא ושם רעהו" מאתאיש
 איסור היא משונה כי שאמר עוד ישולכן
 איסור היא אשר מלבד אשר שקרעדות
 כאבידה ואינה , ולעכו"ם ישראליםבין

 לבד והנה . לאמיך דוקא שם אשרוכרבית

 פטור אשר לפעמים יש באבידה זאתכי
 אבק או כבודו לפי אך אינה היא אםממנה
 לעולם אסורה שקר בעדות אך מה-תריבית
 ולא נאמר ראשונות בדברות ולכן מקוםבכל

 אונאת היא אשר שקר" עד ברעךתענה
 לי תשקר *אם הכתוב וכמו ומרמהממון
 לא נאמר אתרונווו ובדברות ולנכדי"ולניני
 שאין דבר הוא אשר שוא עד ברעךתענה
 שום בלא הלב מן ובדוי בנמצא ממשבו

 היא אשר שוא" אמנחוז וכמו ממוןאונאת
 לו ואין יהיפך אך להשיית בכונה טהרלא
 היא איזה בשבועות וכדאיתא הנאהי שוםגזה

 של שהוא אבן עמוד על נשבע שואשבועת
 עדות אשר כתבנו כאשר ,כנראה ולכןזהב
 השד .שום בלא אף לעכו"ם אף אסורשקר
 עד איסור משונה ולכן אסוה לעולםשמון

 :. כאלה איסורים משארשקר

 וראיתי שבתי זאת כל כתבתי כאשרוהנה
 דברים גמלב"ם יתרו שמותבחומש

 תחמוד ולא ברעך תענה לא "אבלהאיה
 והנה רעך" כתיב ולכן "פ"ע מהגויםאינם
 מאת איש יושאלו היא טובן אינו דעתייפי

 ולא המצרים דוקא רעהו הלא שםרעהו"
 אם עכו"ם של בערכאות טנהג הנה ?מלאכים
 מימין אצבעות שני ליחן צריך שבועהגופנים
 הכתוב טן סייעתי 9:וזח* עלות,לקווין

 וימינם י"ב וקאפיטל שקר ממין קכ"דתהלים
 : שקרימין

 שלשים : טוב מה בעתו יבר ג"כו4לפביגג
 בהלכרו2 דורשים הפסח לפנייום

 אפילר מהרסב*ם ישו"ע בשו"ע איתאפסח,
 כסותו את מוכר הצדקה מן המפרנסעני
 חנוכים בנר כוסות לארבע ייןיקנות

 : זאתג"כ
 משאר נ"ח מצות היא משינה ידעתייהנה

 שם אשר וכדומה והבדלה קידושמצות
 כתבונו שניהם אם תבירו את לצאת אחדיכול
 כן לא אבי ממון שיתוף שום בלי אףלזה
 השו"ע מן לזאת וראיה חנוכה. נרמצות
 למעלה' הובא אשר הרמב"ם מדברי הביאואשר
 כסותו סוכר הצדקה מן המתפרנס עניאפילו
 אשר ואת"ל כוסות כארבע לנ"ח שמןולוקח
 שמת מצות כבשאר חבירו בנר בג*היוצא
 חבירר בנר לצאת יכול הלא כסותו למכורלי

 לצאת ינול אינני מצוה הידור משוםואת"ל
 כמותיר את למכור צריך ולכן חבירובנר
 צריך עני כליו ונושאי בשו"ע מבוארהלא

 כדי המצוה עצם על דוקא כסותולמכור
 ולכן מצוה הידר משום לא אך החיוביצאת
 משאר נ"ח מצות משונה אשר מזהנראה
 שיתוף' בלא לצאת יכול אינו אשרמצות
 את למכור צריך לו אין אם לואת ולכןממון
 דאיתא והא בג"ח. לצאת כדי לו אשרכל

 משום אינו זה אהד בנר יוצאים ב"ב כלאשר
 שכולם משום אך חבירו את מוציאשאחד
 וכדברי לכולו אחד"מברך אך זה בנרשותפים
 פרסומי מפני לוה וטעם וביתו אישהגמרא
 הגוף' כמצוה נ"ח במצות חו"ל החמירוניסא
 בביתו מרליק שתבירו מה לצאת יכולואינו
 קיים לא סוף סוף דהרי להוציא יתכווןאם

 בזה החמירו מאד אשר ניסא פרסומימצות
 : חנוכהבנר

 מצות עצט עי דיק" הי" החקירהרקמנה
 אשר הנ'רות הדלקת יא אךהנרות

 השליח ע"י מותר ובודאי מצוה הכשרהיא
 מותר זאת ואשר שליחות דין בזה איןכי
 לאבירו לאמר מותר כתפילין הגוף ימצותג"כ

 : וכידוע עלי תפילין ליהנח
והנה



 עשר שלשהשנהוכבנאר שון רכרף

 קידוש מצות כשאר אינהחנוכה בי מצית אשי יכאז באני כאשיוהנה
 צריף המצוה את לצאת כדי ואםוהבדלה
 ובלחי חנוכה נר על ממון חלק ליחןדוקא
 ממון הוצאת בזה שיש וכיון יוצא אינייאת
 משום חנוכה בנר חייב קטן אם לחקוריש

 אם בשו"ע ידוע כאמור כי יען מצוהחינוך
 בזה אין ממון הוצאת בזה יש אשרדבר

 : מצוה חינוךמשום
 הגמיא מז ראיה יש יהיטא יפיםשהכה

 לוקת אביו תפיליו לשמור היודעקטן
 צריף א"כ בזה. חייב שאביו נראה תפיליןלו

 כי ראיה אין משם אך תפילין ייקווממון
 המה התפילין אשר תפילין בקנין ישהבדל
 את לשמור יכול הנהו תמיד אשר חפץדבר

 כאשר לו צריך המה התפילין וגםהתפילין
 הנהו השמן אשר חנוכה נר כן לא אבליגדל
 מריש מקרבן ראיה להביא יש אךנשרף.
 בקרבן והלא נדבה קרבן להביא לעניןהגיגה
 וכאמור. בהנאה ג"כ ואסור נשרוף ג"כהנהו

 אם מחלוקות יש הלא כי וראיתישבתי

 או הקטן על חייב הנהו לקטן מצוההחינוך
 דמים בר הנהו קטן גם הלא כי האבעל

 סורר בן גבי מ"ח סנהדרין בחת"מוכדאיתא
 הקטן על החינוך מצות אם ולכןומורה
 על מצוה הוא אם אך הקטן חייבודאי

 : ודו"ק צ"עהאב

 במסיבה אמרתי אשר עוד יכתובך4לכמך*ףני
 ' נא ממני אין "ואם תשא כיבסדר

 אינומובן שלהכתוב פשוטו לפי אשרמספרך"
 ץ העגי עון יכפר אותו ימחה שהוא מפניוכי

 בעד אך הוג הצדיק היא לומר ישאך
 לישראל כפרה מיתתו גם ולכן ישראלכלל

 חיתו כל רבינו משה כאשר ולכןכידוע
 היא מעט עוד אם ולכן הבלל בעדהיה
 מספרך" נא "מחני השי"ת יפני טעןלכן

 שמעתי זאת לישראל. כפרה מיתתיותהיה
 : אחד חכםמאברך

 משה טען ולכן נכתבים בספרמעשיך יכי המשנה יכמאמי 'ומר עיד ישלהנה
 עון עי לכפר זכותים לישראל אין אםרבינו

 כדי שלי הזכותים להם נותן אני לכןהעגי

 מחזי אין ואם העגל של עונות אתשיכפר
 יוכל שלי הוכוחים כל את מספרךנא

 רבינו משה של מחשבון למחותהשי"ת
 לכפר כדי ישראל ם חשבונם עלולכתוב
 המדרש דברי לתרץ יש ובזה העגל.עון

 אשר בזכויייך" כדבריך סלחתי ד'קויאמר
 משה אשר להמדרש לו מניין להביןצריך
 אך ? לישראל שלו הזכותים את נתןרבינו
 טען העגל במעשה הלא כי לתרץ ישבזה
 דהיינו מספרך" נא מחני "אין ואם רבינומשה
 ולכן שיו הזכותים את להם נותן הואאשר

 "סלחתי השי"ת לו אמר מרגליםבמעשה
 בקשת כבר אשר "פזרונים" בעדכדבריך"

 : ודו"ק העגלבמעשה

 הורוו'יץי איש הלוי בהר-ייעקב

 ה.מיכון
 מארני.ב-ה
 כסי כסף ככס איפים עשיתכמנילה

 מי לפני וידוע גלוי ר"שאמר
 לשקול המן שעתיד העולם וה"שאמר
 שקליהם' הקדים לפיכך ישראל עלשקלים

 וכבר י"א. מנייה במס' ע"ש"לשקלו"
 שקלי תליא דמאי המפורשים בזה'דברו
 והנלע"ד לעתים, בינה ע' המן, בשקליישראל
 קושיות שקשה מה ואקדים בזה/כעת

 : במגילהעצומות
 לשקול שרצה המן כוונת היי כמקץא(

 הלא כסף, ככר אלפיםעשרת

 להשמידם צריך הי' בלא"ה דעתולפי
 ומורדים' המלך דת עשו שלאמהמת

 :במלכות
 אשר הכטף פרשת ואתקרהו אשי כי את מידכ יי יגד בניבראב(

 הלא הסיפור בזה צורך הי' מה כוואמר
 כאומרר מאומה מהמן לקח לאהסלף

 : לף" נתן"הכסף
 ורש ואת אוהביו את ויבא בנמ:כמרכץג(

להם''.. "ויספר אח"כ, וכתיבאשתו



 עשר שלשהשנה וכבנאר. ראש'1 כרף.מז

 נתעשר במה עשרו". כבנד את המןלהם
 : מקדם יותרעתה

 ועמי אני נמכרנו "כי אסתר 12כמא:מר4י(
 ואלו ולאבד להרוגלהשמיד

 איך החרשתי" נמכרנו ולשפחותלעבדים
 ימי *נמכרנו" וההריגה ההשמד עלשייק

 אבל א"ש ולשפחות לעבדים בשלמאנמכרנו,
 : סכירה שייך לאבהריגה

 *מי אחשורוש תשובת על קשה בירתךמ(
 מלאו אשר הוא זה ואי זההוא

 *והעם צוה בעצמו הוא הלא כן",יעשות
 : בעיניך" כטוב בולעשות

 המן. נבעת מדוע ג"כ קשה לאלי"ןואו(
 ימלך. לומר יכול הי'הלא

 ונלע"ד לזה. הסכמת בעצמך אתהופלא
 רשעת על נשתומם מאוד דהנה בזה,יבאר
 ולמה שללם. לבוז וגם להרגם שצוההמן
 ובמדיננו בממונם. ובין בגופם ביןיענשו
 דהמן ונראה ומשלם, מת אדם איןקי"ל
 האנטישימיים בשיטת הלך האנטישימייםראש

 מלבד שהיהודי האומרים בזמננו.המודרנים
 גם וערמה. בנשך עשה והונו שכספומה

 השתוות שלו הרחסע שטבעת לו ירעהגמשו
 לתקנו. כלל אפשר ואי הוא. ברעומתולדתו

 והנה ממדינותם. יגרש גרש כלהלע"כ
 העולם כל על בכיפה מולך היי)אחשורוש
 תחבולה אפס וע"כ יגרשם. ולאן בגמ''כדאי'
 ורכושם וכספם ולהשמידם. להרגם רקאחרת,
 )לפי מאחרים. חיותם בחיים בזומששר

 זה כל המלך לגנזי שיפלו פהנכוןושיטתו(
 בקרבו אבל המלק לפת המןיאמר
 עתיק הת בזה לעשות ירצה אורבוושים
 עבור יתן שהוח אמר כן ועל אחרים,.שגזית

 הי' וכוונתו כסף. כברי איפים עשרת.זה
 ישראל. של כספם כל יקנה זהשעבור
 והמלך בפניהם. שלא וקנין מסחריעשה
 רצה שיא נראה לך" נתן והכסף לושענה
 אבל בהריגתם, לו שדי הלה המכר.לעשות
 צוה אשר נכל "ויכתב הגוירה בעשותוהמן
 שללם שיבוזו היינו לבוז, ושללם כו'המן"
 שצוה הסלך מהחלטת ושינה המן" .של'יאוצר
 ולא בעיניך כטוב בו לעשות העם על.יק

 אכן א/ קושי' ונפלה ורכושם, כספםעל
 כמו"ש היינו נעשה, אשר כל את ידעמרדכי
 ויש המלך. במצות שינה שהמן ברוה*ק.ז"ל

 מורד הוא כי עליו קלהתנפל" מקוםאיפוא
 פרשת "את לאמר לאסתר צוה וע"כבמרכות.
 לא באמת אבל המן" אמר אשרהכסף
 לבוז רשות שום לו אין וא"כ כלום.שקול
 שפיר סיפר וע"כ ב', קושי' וסרהימרכ,
 היינו עשרו. כבוד ואוהביו לאשתוהמן

 שללם שכל ישראל ע"י רב עושרשיתעשר
 וזה ג'. קושי' קשה ולא אליו. ויבואיבוזו

 להשמיד ועמי אני נמכרנו כי אסתרשאמרה
 ההריגה ע"י מסחר גם שעושים היינוכו'
 ויאה נאה לאוזה

 להמלי
 הצר אין וע"כ

 וע"כ ד', קושי' וא"ש המלך בנזקשוה
 זה הוא מי אחשורוש לשאול הקשהשפיר
 שעושה היינו כן, לעשות לבו מלאו אשרכו'
 המן נבעת שפיר וע"כ וקנין. מסחרןי"1

 : הי-ף קושי' וסרו המלך. מציוויששינה
 ר"ל ולע טאמר לבאר ג"כ נבואוןנרעףן

 בענין פי' עקידה הבעל דהנההנ"ל.
 עשרה יש בנפש כי יד'. תרומה השקלמחצית
 אמר וע"כ כחות, עשרה בגוף וכןכחות

 בגוף שלם, שקל היינו השקל. גרהדעשרים
 מחצית כי אמר ולכן כחות. עשרים הםובנפש
 היינו נפשותיכמן על לכפר יתנוהשקל
 כחות העשרה אבל הגוףי כחות תלקיעשרה
 השקל מחצית כי כפרה. צריך אין הנפש.של

 והיא ד'. חלק היא הנפש היינו לד/תרומה
 מה ה' ברכות ועי' עיי"שם טהור.בודאי
 ושמעתי מהורה. נשמה אף טהורהקב"ה
 מסטרעליסק הרה-ק בשם בזה'זמטולבאר
 אני קדוש כי תה" קדושים עה"פזצ"ל.
 הגמ' עפ"י תיראו ואביו אמו אישוכו'.

 באדם הן שותפין שלשה דקידושיןברפ"ק
 דייקא לירא יש וע"כ ואמה ואביוהקב"ה
 נשמת נחלתו חבל ד' הלק אבל ואמו, אביומחלק
 קדוש פמילא ד"א. אני קדוש כי א/ נראדם
 ולפי ממעה אלקי חלק הוח הנשמהכי

 של נפשו גירושין בה' ז"ל הרסב'םדברי
 וע"כ מעכב ההומר ורק בטוב. חשקההישראל
 קרבן גבי וכן מעושה בנט התומר יקכופין

תופין



ין עשר שלשהשנהדןב:אר ראשוןכרף
 כנ"ל. ע"ש אני. רוצה שיאמר עד אותוכופין
 עם כי אמר עמנו משטיני ראש המןוהנה
 בנפש. בין בגוף בין מושמתים המהאחד
 שלוקחים היינו העסיס, בין ומפורדמפוזר
 ודתיהם בגוף" "וזה העמים של והונםחיותם
 של נפשו כי נהפוך היא ובאמת בנפש זהשונות
 ובגוף בחומר וגם כח"כ. מתחת מצילהישראל
 נותנים שאדרבה והראי' וביושר. בצדקעמום
 בענין מרומז וזה לעניים. ומחלקי' וגמ"חצדקה
 לד'* תרומה השקל מחצית כי השקל.מחצית
 ומחצית כנ"ל. הנפש כוחות עשרההיינו
 ונותנים וחוורים שנותנים היינו יתנו זההגוף

 ב"ב מסכת ועי' מהיכולת יותרלצדקה.
 המן. של לשקלו שקליהם שהקדים וזהיו"ד,

 השערת הוא שנהפוך מוכה ישראלשמשקלי
 : ישראלשונאי

 בהה-ב קליינהאנוילעראלעזר
 זצ"ל,מזבארוב

 כן.מיכנו
 ילגום(, ,סמוך יארמשובב"ה

 פתח יושב והוא וכו' אייו וירא11:ש'
 שלשה והנה כו' היום כחוםהאוהל

 מצטער שראהו כיון ז"ל ודרשו וכו'אנשים
 כו' מנרתיקה חמה הוציא דרשו ועודכו'
 שגדולה מכאן לקרתם וקרץ עה"פ דרשוועוד

 הדרושים כל כו' מקבלת יותר אורחיםהכנסת
 דרשו בעצמם הם הנה א' תמוהים.האלו

 אליו יבאו שלא כדי חמה הקב"השהוציא
 שאדרבא בעצמינו רואים אנו ולבסוףאורחים
 ועור אורחים אליו שלח בעצמוהקב"ה
 ענתה פניהם הכרת אשר השוביםאורחים

 כ"כ שטרח שראינו כמו השובים שהיובם
 סוית וללוש פרים ג' עבורם לשחוטעבורם
 דלאורחן ידוע וזה ולאפות רם עבהלות
 קושית קשה ועוד האי. כולי טרח הי' לאופרחי

 דמוכח הנ"ל הגם, על שהקשוהמפרשים
 מנ"ל כו' יותר אורחים הכנסתשגדולה
 כא' ושקולים הם שווים דילמא יותרדנדולה
 קודם א'. דבר לעשות צריך דע"בר"כיון

 דברים שני לעשות א' לאדם דא"אלחצירו
 אורחים הכנסת והקדים מילתא ואיתרמיכא'

 מקבלת יותר היא דגדולה מנ"ל אבלמקודם
 הטפרשים קושית נתרץ ועוד ז השכינהפני

 נ-מ למאי האוהל פתח יושב והואעהיפ
 האהל בתוך או בפתח אם ישב היכןבד"ז
 באיזה הי' מתי רחמנא כתבי' נ"מ למאיגם
 היום חלקי בשאר או היום כחום אםזמן
 של בדעתו הי' איך עצומה קושיא ק"לגם

 הג' אותן כשראה סבור הי' ומאיאאע"ה
 שהיו סבור הי' י" קשה דממ"נמלאכים
 יומר נוכל איך מלאכים ולא פשוטיםאנשים
 השב ועתה כמ"ש נביא שהי' אאע"העי
 אפי' מצינו הלא הוא נביא כי אשתואת
 אצל שפחה רק שהי' הגר ואצל לוטאצל

 לראות רגילים שהיו לפי פירש"יאאע"ה
 ם ומכיר בהם רגילים הי' מלאכים פעםבכל
 נאמר אאע"ה הוא שלהם אדון ועלאותם
 שהם בדעתו סבור והי' בהם מכיר הי'שלא

 מלאכים שהם ידע ואם ? אתמההאנשים
 שאר ועוד ולחם בשר לאכול לחס נתןלמה

 : וחשוב צאדקדוקים
 המפרשים קי' יתרץ כקיים יאת כיולתרץ
 תשלם אתה כי חסד כו' ולך עה"פי
 איזה המפרשים והקשו כו' כמעשהולאיש
 רק לאיש ישלם באם היא טובה ואיזהחסד
 ופעל וגעשה מהכפי

 יווסר ולא לעצבי
 שעשה סמה יותר משלם הי' אםדבשלמא
 באם אבל גדול חסד הוא בוודאיופעל
 ולתרץ זה. הוא חסד מה כמעשהו רקישלם
 ד,גסא וקוטב יסוד נעים קורא לך אביאזאת

 אורות טל בספר שכתב מאי ע"פלדברינו
 בו ונשמתה נגילה כו', היום זה עה"כפי'

 נשמת במאי יודע אינו ע"ז המדרשואמר
 חומר כשהוא היום עם או כקב"ה עםאו
 הוי בישועתו ונצמחה נגילה כו' היוםזה

 הקב"ה עם היינו ג"כ בו ונשמחהאומר
 אנשים דאפי' ע"ז ארוך דרוש שםוהביא

 רע לשמוח שצריך יודעים שאינםהפשוטים
 מאטיים אוכל הוא רק היום עם ולאבהקציה
 שכך מפני הרגי ולכבוד שבת לכבודטובים
 ממש .שכר לו יש דעתו לפי הבוי"תצוה

במו



 עשר שלשהשנהךש-אר ראשוןכרףינק
 הקב"ה עם השסהים האנשים אותןכמו

 ואומר ואען בעקבותיו אלך ומעתהעיי"ש.
 שיש מצינו אורחים הכנסת במצותדחנה
 שעושה מה הוא א' מצות מיני ב' ג"כבזה

 היינו בעצמו בגופו רבה עבודהועובד
 ומבשל מטעמים מיני כל מכין הואשבידיו
 במיני עבורם השלחן ועורך עבורםואופה
 ברגליו והולך אוהבים הם אשרמטעמים
 רץ הבקר ואל כמ"ש ומחי' מזוןלהכין
 היינו בזה שנית מצוה יש ועוד כו/אברהם
 הלז והעשיר וצמא רענ הוא הזה העניכי
 ונקרא ממש העני של נפשו את משיבהוא
 אותו שההי' העני זה על העשיר שלשמו
 שדברו כמו בעשייתו חדש אדם נפשוברא
 איך ספה"ק מכל ידוע זה והנה הסה"קבזה
 ומאין שניתנה קודם התורה אאע"הקיים
 דבר ואינה מצוה נקרא דבר אינה יורעסי'

 אבריו כי בנפשו זה יודע שהי' ותי'עבירה
 וכל מאוויים כל רק ושקטים נחים הי'לא

 בידו ולפעול ונד נע להיות רק הי'חפצם
 כשהי' וע"כ מצוות רק היום כלוברגיו
 לביהמ"ד אותו מוליכות והיו נדיםרנליו
 אתרוג כשראה וכן מצוה שזה יודעהי'
 זה לוקחים בעצמו ידיו היו לפניומונח

 ונענע השלחן על מונח הי' אשרהאתרוג
 הוריעו ועוד מצות שזה בעצמו יודע והעבו

 רגע אפי' נחים אבריו היו שלאנאמנה
 לבקש והגה הנה הולכים היו רק היוםבכל

 עני של דרכו והנה המצות, אחר רקולחקור
 כפר איזה אל ללכת פעירו ויוצאהשהולך
 קומו אחר תיכף בהשכמה יוצא הואבודאי
 לכפר הפצו למחוז להגיע שיוכל כדימסטתו
 לנסוע סועדה דעתו אשר הזה לעירטו
 הקב"ה רצה לא אאע"ה אצל כאן והנהשמה
 עבור להכין עבודת עם הצדיק אותולצער
 חמה הוציא ע"כ מעדנים מיני כלאורחים
 יוכלו שלא כדי השכם בבוקר עודמנרתיקה
 הדרך אל מהעיר וליצא לילךהאורחים

 מהעיר ייצא דרכם אשר יום בכלכסו
 בנמצא להיות יכול הי' לא וממילאבהשכטה

 איזה או בכפר דר הי' אשר אאע*האצל
 ממרא" *אלוני נקרא הי' אשרפולווריק

 לן'.יות יבול הי' לא הספורנו נם-שאאע"ה שי ואהיו אילנות רק שם הי' שלאהיינו
 הזה בזמן אורחין שם להמצא אופןבשום
 שהקב"ה מחמת בבוקר מהעיר יצאו םכקן
 מחמת אבל מנרתיקה החמה אזהוציא

 וכשהי' אורחים רק לבקש למודים היושאאצ"ה
 האתר אז אשר 12 שעה היטו היוםחום
 הלך ו האורהימ אליו באו ולא בעתרחם
 עוברים אורחים לבקש הפתח עלוישב

 :ושבים

 ועושה מצטער שהוא הקב"ה שראהרכנייז
 הקב"ה הי' לא ואז אורחים לבקשכן

 מהעיר עניים אנשים אליו יזמנו*כול
 אנשים של דרכם אין אז אשר היוםבחצות
 הקב"ה הוכרח ע"כ מהעיר ליצאעניים
 אשר ממש מלאכים השמים מן אייולשלוח
 כי התמה של מתוקפה יראים אינםהם
 כיון בוודאי אאע*ה וע"כ אש. כולםהם

 מלאכים שהם בהם הכר מרחוק אותםשראה
 במלאכים מכרת הי' שפחתו שאפילו כיוןממש
 יש אשר השני שהחלק שפיר והביןוידע

 לעיל אמרנו אשר אורחים הכנסתבמצות
 העני של הנענה נפש את להחיותהיינו

 לקיים יוכל יא החלק זה רעבה נפשולהשביע
 אבל רעבים אינם דהם האלובהמלאכים

 וברגליו בידו לעבור היינו הראשוןהחלק
 המה אבריו כי מחמת ומהי' מזוןלהכין

 לעשות אורה איזה כשרואין בזהליסורים
 אותו יאכל אם הן שיוכל מה כפימטעמים
 הוא המצוה עכ-פ אבל לא או-האורת
 אנשים של לאורח כמו וברגזיו בידועושה
 הנקרא המלאך אותו ירצה שלא ומהממש
 ע"ז כי לדאוג 'צריך אין ע"ז לאכולאורח
 שרוצה מי ז"ל אמרם בכלל והוא אנוסהוי

 עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוהלעשות
 כמו רק הוי זה והנה עשאה כאלוהכ'

 המצוה כל ולא מצוה חצי רק אאע-השעשה
 כשהאורח נקראת כשלימות המצוה כלדהא
 העני של נפשו את ומחי' ממאכלו ג-כאוכל

 בשווה באמת הוא הזאת הסצוהואעפ"כ
 שהקשו כמו ממש השכינה פני קבלתכמו

 אנו דאם מזה נשמע ממילא יוא*כהמפרשים
מזמינים



יכל עשר שלשהשנהףץבנאך ראשוןכרף
 הוא הזה והאורח מלאך ולא פשוט אורחמזמינים
 את משיג הוא הזה והבע"ב הבע"ב אצלאוכל
 ב' הזאת במצוה יש וא*כ הוה העני שלנפשי

 גדולה הוא דד"ז נשמע וממייא המצוהחלקי
 דאפילו כיון השכינה פני מקבית יותרעוד

 ממש שקולה הי' אאע"ה שעשה מצוה החצי,
 : השכינה פניכהקבלת

 הקושיות כי מתירצים טמילאיוקעתה
 ומעתה ותשכח, דוק לעילשהקשינו

 ולף עה"פ המפורשים קושיית מתורץוממילא
 שבאמת ר"ל כסעשהו לאיש תשלם אתה כי1%'

 לו ושילם אאע"ה עם הקב"ה עשה גרויחסד
 הללו העשיית כל שעשה כמו משלםשכרו
 בשכר !"ל כמ"ש ושותה שאוכל פשוט אישבשביל
 ונתן לבניו הקנ"ה שילם אברהם רץ הבקרואל
 כי כך ודרשהו המקרא סרס מימוכו'ווהולהם
 שעשה המעשה ר"ל לאיש כמעשהו תשלםאתה

 הקב"ה אצל נחשבים המלאכים בשבילאברהם
 ימלאכים ולא לאיש ד'ז אאע"ה עשהכאלו

 : ודו"ק גדול חסד באמתוזהו
 ביארמשוב מ"מ הוכבערגצלמן

 ללבוב()סמוך

ישנס-~ו--ף  ( (ו4 (ע

 עמוקים, מיםמעיזן
 הדיי מגאיני יהיכה בפיפיי והערית מאמריםששבי

 יגדייי'

 י*שמז
 יאג. גרודעקב"ה
 פאה"ד הגאוה"צ הרב ידי"נרבוד
 פרי בנש"ק תלפיות תל הבושםערוגת
 הרבים המזכה בלום אוצר אבותעץ

 צב' מו'ה כקש"ת בעולםהמפורסים
 הגאבד"ק שליט"אפריעדלינג,
 י% בווארשא שכעת והגליל.ביסקוביץ

 באה"ר.אחרש"ת
 *הבאר" מאספו קבלתי תמיל זהיתנה

 כיבדני בו אשר חיים מיםבאר
 פה ארשום ואגב בזה לכה"ר ותשוח"חחדר"ג
 בו: שוטטי סדי רעיוניי הגי' אשר את גליון"עלי

 נ"ט( )סי, שביעית שנה כ"ב כרף*כלהבאר"

 קושיא הביא עמוקים סיםבמעין
 לפי ,"ל הרמב"ם רבינו על ח"אבשם

 נכלל סי' .דהלב דוכניי בכמה בש.סהמבואר
 ודבש מזבת*חלב דילפינן רק אמה"חהאיסור
 וא"כ דבכורות בפיק כדאיתא מותרזחלב

 לב*נ ולא ניתנה יישראל רק התורההרי
 הכלל לפי רק חיב על היתר שוס להןוליכא

 שרינן כידוע וכו' מידי איכאמי
 מידי איכא מי ס"ל דלא ז-ל הרמב"םולפי"ז - ---
 דליכא כיון לב"נ חלב השתא גם אסורא-כ
 ישום אסור ולפי"ן להיתרא ילפוהא שוםלהו

 לפ"ע משום לב"נ חלב להושיטישראל
 ממאכל ט' בפרק פסק י"כ א"כלשיטתו
 חלב של ליורה שנפי בשר כוית גבימ"ט
 ליחן אסור הרי וכו' הקדירה העכו"םטועם
 : כנ"ל יפ"ע משום הלבלו-

 "נפיו. בכם" הנ"י הקי' את יהיץרלמניעד"נ
 של זו בשיטה קצת נעמיקוטקודם

 כליו: ונושאי ז"ל והרמב'ם הש"ס בדברימא"מ
 מהל' בפ"ט פסק ז"ל הרסב"ם ך*ך,נדץא(

 לאכול אסור דב"נ הלי"גטלכים
 מפרכסת ועדיין נפשה שתצא קודםמבהמה
 מהני לא שלב"ג מפני כראוי שנשחטהאעפ"י
 מהש"ס והוא עיי"ש כאסה"ח והוישחיטה
 שאמר יעקב בר אחא כרב ע"א דל'גשלין
 מ"ט ב"מ על ב*נ מזמנין ואין מעיים בניעל ישראי מזמנין לקיש בן שמעון מדרביש"מ

 א"כ מילתא תליא דבשחיטה כיוןישראל
 דבנחירת פ"נ להו אשתרג כראוי שנשחטהכיון

תליא
 סכך, זרכיגז ס6ין 6ף שכתגו גוסם כ5 סלפטכו ס3'ע"6 סכוכם סוס"נ 5כקגתך(



 עשר שלשהשנהלסבאך ראשוןכרףכ

תליא
~ 

 הוי וא"כ במיתה דהיינו מילתא
 בחידושיו הרשב"א והנה עיי'ש.כאמה"ח

 נגד דהוא כראב"ד פסק די הקשהשם
 הרוצה דקאמר דקכ"א העו"ר בפרקהברייתא
 חותך נפשה  שתצא קודם מבהמהלאכול
 נכרים אחד וכו' השחיטה סביב בשרנזית
 המהורש*ל וכן ע"כ. בו מותרים ישראלואחד
 על רק מקשה י"ז סי' השוחט בפרקביש"ש
 לסי' קל"ב מסי' זא"ז סותרין שדבריוהסמ"ג
 מש"כ הסמ"ג על משה ברית ועייןקנ"ו
 מש"כ מלכים מהל' בפ"ט כ"מ ועייןבזה
 שפילפל דל"ג חולין שיף מהר"מ ועייןבזה
 והרשב*א הרמב"ם בדברי באריכותבזה

 שם ארי' לב ועיין בדבריו עיי"שוהסט"ב
 הרמב"ם דברי את לתרץ מש"כבדל*ג
 בדבריהם הרבה לפלפל ויש הרשב"אשקושית

 - :ואכמ"ל
 מבהמה דהחותך ג"כ שכ' שם ברא"שוזנתן
 ואחד נכרי אחד נפשה שתצא קודם'
 כראב"י דלא מא"ם מטעם בו מותריםישראל
 לנכרי דמותר הטעם שכ' שם בריןועיין
 נמי אישתרי לישראל שחיטה דאישתרידמינו
 ג"כ שמביא במעיו"ט ועיין עי"ש.לנכרי
 שפלפל כ"ז סי' כו"פ ועיין עי"שדבריו
 ולקמן ז"ל הרמב"ם בשיטת בדבריוהרבה
 ועיין בדבריו. להעיר שיש מה איה"שנדבר

 : יע"ש כוה מש"ב רל*ב סי'מנ"ח
 גם דיעוים לומר יש לפע"ד ודקניםגם

 מא"מ סברת ס"ל ז"להרמב"ם
 מותר שפיר חלב וא*כ הפוסקים כלכשיטת
 מפרכסת דאוסר והא כנ"ל מא"מ מטעםלב"ג
 בלשון נדייק דלבאורה בפשיטת י"ללנ"נ
 ר"ל מילתא תליא דבשחיטה ישראלהגמרא
 ועשו שהיטה במצות שנצטווה כיוןישראל
 אמה'ח מאיסור להסתלק בכדי גדולהמעשה
 נסתלק השחיטה מעשה אחר תיכףוא"כ

 מפרכסת שעודנה אבמה"ת:4אעפ"יהחיסור
 ע"י שחיטה , מצות קיים שכבר כיוןמ"מ
 איסור תיכף לגמרי אזלה מצוהאותה

 מצות נביהו דליכא ב'נ אביאבטה"ח.
 מה"ח אבר איסור נסתלק במה וא"כשחיטה
 זמן כל א"כ מילתא תייא דבגחירהכיון

 אבר איסור עיי' רובץ עדייןשמפרכסת
 מלאכות מלאכתו עדיין נגטרה דלא כיוןמה"ח
 בסנהדרין יפ"ת גבי דאמריגן וכסוהנחירה
 ומשני. יפ"ת איכא והא הש"ס דפריךדנ'ז

 עי"ש. נינהו 'כיבוש בני דלאו נכריםשאני

 יפ"כ ושאני מא'מ סברת ס"ל דלעולםור"ל
 נינחר כיבוש במצות דלאו לב*נדאסורה
 מותר- הארץ כיבוש מצות דע"י כיוןוא"כ
 שייך דלא טשום הותרה לא םיפ"ת
 מפרכסת גבי ה"נ כנ"ל כיבוש מצותנבייהו
 ר"ל הם שחיטה בני דלאו נכרים שאניי"ל
 יסתלק ידה שעל מצות גבייהו שייכהדלא

 : כנ"ל אבמה"חאיסור
 הוקשו דל"ג חולין התוס' ךביאכמך2ג(
 דפרע הברייתא עלכן-

 ישראל ואחד נכרים אחד דקכ"אבעוה"ר
 שאני אמרינן לא דאמאי בומותרים
 יפ"ת גבי כמו הם שחיטה בגי דלאונכרים

 כיבוש בני דלאו נכרים שאנידאמרינן
 אהד ד"ה דל"ג חויין תוס' עייןנינהו
 מא"מ סברת בכ"מ לעולם אבל וכו'נכרים
 דהתרת היכא ר"ל ז"ל להרמב"םאפילו
 שום ע"י בישראל הי' לא אבמה"חאיסור
 איסור- במק"א התירא דהתורה ורקמעשה

 ההיחר אותו שיין ב"נ גבי א"כאבמה"ח
 בה,' דליכא חיב גבי וא"כ מא"ממטעם
 להאיסור להתנגד לישראי מצוהשום

 היתה לנו רמזה דהתוה"ק ורקאבמה"ח
 מזבת או דהיינו מצוה שום בלא הסתםמן
 הלב מודי או חלב מחריצי או ודבשחלב
 גם וא"כ ד"ו דבכורות בפ"ק ש"סעיין
 אפילו כנ"ל מא"מ מטעם הותרהלב"נ

 כמוש"כ מפרכסת דאוסר ז"ללהרמב"ם
 סנהדרין ברש"י משמע וכן וק"ל.לעיל
 דלישראל מידי ליבא וי"ל ע"אדנ*ט
 ב"נ. מכלל שכשיצאו אסור ולנכריםשרי

 כיון ור"ל להקל ולא יצאולהתקדש
 יתירה בקדושה בסיני נתקדשודישראל
 אבמה"ח איסור הותר שלהם יתכןאיך
 מכלל יצאו להקל לא הרי הותרה לאולזו"נ
 במצות ולהעמיסם עליהם להחמיר רקב"נ
 הותר41' לב"נ גם הותרה דלהםוכיון

ובשלמא



 שון רכרף

והבא-

כוי עשר שלשהשנה
 חלב ונעשה דם לס"ד מאאע"הראיה
 ולמ"ר לכ"ע הוא הש"ס דקושית מנ"ללפי
 דדם סה"ת איסור שום ליכא דםמשום
 דאכלו הנ"ל הירושלמי ולפי דרבנןשבשלו
 וממילא היתה בישול דע"י צ"י ע"כבב"ח

 : כנ"ל דם היסורליכא
 הראוי דם גבי כ"א ד' מנחותדעתן

 ולקמן ע"1 מש"כ שם ובטה"קלמזבח
 דברינו. על מדבריו להעיר שיש מהנדבר
 שהקשה פ"א סי' בכו"פ מצאתי זהוכעין
 משום לס"ד חלב מחריצי הגמרא ראיותעל
 ודם בישול ע"י והוא הי שם ררידם

 ומעתה עיי"ש. ראיה ומאי דרבנןשבשלו
 בבכורות שם הש"ס סוגית עולה נעיםמה
 5א הא דמשום כאן בדברינו האמורדלפי
 אאע-ה גבי והלב מבמאה ראיה הגמראהביא
 משום למ"ד רק לכ"ע הוי דלאמשוס

 שבשלו דדם דם משום ימ"ד ולאאבמה"ח
 בבישול דאיירי הנ"ל הירושימי ויפידרבנן

 * : וק"לכנ"ל
 אגן דהרי לדידן מידידל"ק דלעיי שמעתז לן נרווח יפי"י דכמכ~ילא0

 5א דב*נ חנינא כר' ולא כרבנןפסקינן
 כ"ב ד' פסחים ועיין מיב"ח דם עלמצווה

 ועיין שם פסחים צ5"ח ועיין ד"וובבכורות
 ליכא וא"כ בדבריהם עי"ש שם חדשאור
 יש ושפיר לב"2 אבמה')ח איסור רקבחלב
 וסבור ח5ב להם דהאכיל מאאע'ה ראיהלנו

 כנ"ל אלפ"ע עבר לא ובודאי ערבייםדהמה
 ויש ע' וסי' ע"ג סי' היו"ד חת"מ שויתועיין

 הארכתי ובמק"א ואכמ"ל בדבריולפלפי
 לא לכ-ע דהנה דלפ"ע בפי' י"לעוד
 ד"ו ע"1 עיין דנהרי  עברי בתרי רקשייך
 לחג' עבודה עבודת ועיין שם ובתוס'ע"ב

 דס"ב נדרים ועיין בזה מש"כ ו"5מהרש"ק
 איכא והא אשי לרב רבינא דפריךבהא
 בזה מש"כ זריוין נדרי בספר ועיין5פ"ע
 כעת תזז"י הנ"ל הספר ואין לפ"עבענין
 דכתב דהא י"י לפי"ז וא"ב בזה.לעיין

 שיש סיירי לטעום לעכו"ם נותניםהרמב"ם
 יפ*ע בזה ואין מכבר חלב להעכו"םלו

 דמה שהקשה פ"א סי' בכו"פ ועייןכניל

 נימא אי דהרי לסחירה ודילמא הש"ספריך
 יתכן איך א"כ אבמה"ח משום אסורדחלב
 משום ימכרו אסור לב"נ אפילו דהרימחורה
 ידו תחת נמצא שכבר דמיירי ותירץלפ"ע
 דנהרי עברי בתרי הוי לא ולפי"7חלב
 מתחילה שכתב ייירי עי"ש לפ"עוליכא
 לתרץ כתב הסימן בסוף מרם דוחקשזה

 : עי"ש כןבאמת
 הש"ס בדברי עוד להעיר יש רננאמתח(

 ודי5מא דפריך הנ"לבכורות
 הפוסקים שיטת לפי לכאורה דצ"עלסחורה
 מה"ת הוי טמאים בדברים סחורהדאיסור
 שכ' טשביעית ז' בפרק יו"ט תוס'עיין

 תוס' ועיין מה"ת דהוי נראה התוס'דמדברי
 ד"ה ע"ב דפ"ב ב"ק ותוס' כ"ב ד'פסחים
 דהוי שכתבו שם וברק וברא"ש יגדליא

 בסי' ב"י בהגהות כנה"ג ועיין עיי"שמה"ת
 דאסור נראה הפוסקים כל דמדברי שכ'קי"1
 ובשו"ת קמ"ב סי' חוזי שו"ת ועייןמה"ת
 ובשו"ת קי"ז בסי' ב"ח ועיין מ"ד סי'רעק-א

 שוק: ועיין ס"ב סי' מהד"ת חיו"דנוב"י
 סק"ד ת"ס סי' תו-מ ובסמ"ע ע' סי'נ"ש
 ועיין בזה מש"כ מיהדת פ"ה שעה"מועיין
 יעקב ובקהלת קצ"ב סי' שלמה ביתשו"ת

 : בזה מש"כ ס'אות

ד7ניוי
 למורא שי ועיין קמ"ו מצוה חנ"ה
 מפאנו הרמ"ע שו-ת ועיין י-זסי'

 לסחורה וד~5"א פריך מה לפי"ז וא"כ ל',סי'
 אסורה מה"ת אסורה דחיב אמרינן איהרי

 שו"ת ועיין בנ"י שיטתם לפי ג"כבסחורה
 הר"ת שיטת לפי והנה עיקש, ק"ד סי'חת"ס
 היבא רכל שכתבו הנ"ל דפ"ב ב"קבתוס'
 לצורך שלא שקונה או טמאים דבריםשמגדל
 מוכח שכן שכתבו עיי"ש מותראכילה

 י"ל וא"כ ייע"ש משבועות פ"זמירושלמי
 לסחורה בכה"ג מיירי ודילמא הש"סדקושית
 וכדומה עיבוד לאיזה רק אכילה לצויךשלא

 : הנ"ל הש"ס קושיתוא"ש
 יתורץ זו סברא נימא אי באמתיהנה

 שהקשה הנ"ל פ"א סי' הכו"פקושית
 לפ"ע משום לעכו"ם למכור אסורדהרי
 בתוס' הר"ת לשיטת כאן האמור ולפיעיי"ש

דשלא



 עשר שלשהשנההבאר האשיוכהוכר

 נמי דמיירי י"ל סותר אכייה לצורךדשלא
 לפי אכן שפיר. קושיותיו ופתורץ וכנ-לבכה"ג
 שכ' רב"נ סי' ח-ג בתשובה הרשב*אשיטת
 בסחורה אסור נמי אכילה לצורך שלאדאף
 ראיה שמביא דאף להשיאל שכתבשיי"ש
 דכל שיבוש זה מ"מ פ"ב ב"ק התוס'שדברי
 אפילו בסחורה אסור לאכילה שעומדדבר
 האור"ח בשם מש"כ סי*ז פ"ת ועיין קי"טסי' יו'י ב"י ועיין עי"ש אכייה לצורךשלא
 ועיין עיי"ש, המדברים עופות גידוללענין
 העוטר דבר דכל דכתב קי"ז סי'שקך

 רקונה כיון אפ"ה בע-ח אינו אפילולאכילה
 שמא גזרינן לא אכילה לצורך שלאאוחם
 וא'כ עי"ש. הר"ת שיטת לפי לאכוליבואו
 מה קשה אכתי הנקל הרשב"א שיטתלפי
 סחורה איסור הרי לסחורה ודילמאפסיך
 סקי*ז נ"צ ועיין וכנ"ל מה-ת ג"כאסור

 דברי לפי הנ"ל הש"ס סוגיית ג-כוכתירוץ
 סו'פ סר-פ ועיין יעי"ש הנ"ל בתוס'מר"ת

 : עי"ש בנה מש"כשרובה
 נמי הרשב"א יישיטת י"ל דלכאדרה*(

 הטס מש-כ לפי סידיל"ג
 סחורה דאיסור ס"ל דהרשב"א קי"זסי'

 שפיר לפי"ז וא"כ מדרבנן רק הויבנו"ט
 דהרי לסתורה ודילסא הגמראתריך
 טמאים בדברים לסחור מותרסה"ת
 תירוץ והוא מידי. ול"ק אסור מררבנןורק
 שיהי' איך עכ"פ וק"ל, לפיע"ד כאודנכון
 שכבר דמיירי די"ל עלה דאתאן לטאיבחזור
 חלב לו ליתן מותר ולכן חלב לי'שכיח
 קושייתו על הנ"ל הכויי וכמוש'כיכנ"ל

 בתרי רק שייך לא דלפ"ע לעילוכמוש"כ
 : עי'ש דנהריעברי

 הכו"פ תי' על עוד להעיר יש שכענבםיור(

 לתרץ שכתבתי מה ועלהנ"י
 לפי הנ"י. בכורות הש"ס סוגיית אתעפי-ז
 ד"ה ע"ב ד'ב דשבת פ"ק התוס'שיטת
 שכתבו פירקא בריש שם והרא"שהוצאה
 דנהרי עברי בתרי רק שייך לא דיפ"ע,12ה
 אפילו אסור מדרבנן אבל מה"ת רקהוא
 ועיין בדבריהם עיי"ש לי' דשכיחהיכא
 או"ח פר"ח ועיין פ"ח סי' אהרן זקן"ו"ת

 עברי בתרי דוקא דלאו שכתגו תצעוסי'
 תיכף לפניו שכיח דאינו אפילו אלאדנהרי
 רפ"ה סה חו"י שו"ת ועיין עיי"ש אסורנ"ב
 סחורה יתכן איך הדק*ל לפי"ז וא"עיע"ש
 אסור וגם לא"ע. משום לביס אסורהרי

 לי' שכיח דכבר למיסר וליכא בנן"טלסחור
 לפי מדרבנן אסור אכתי ימיסר אפילודהרי

 : הנ"ל והרא'ש התוס'שיטת
 בדברינו נלפע"ד העיון אחרי אכ?יא(

 בס"ד. וברורים נכוניםדלעיל
 היכא אפילו בדרבנן דאסור הטעםדהרי
 מצווים שאנחנו מכיון הוא יי'דשכיח
 רל"ב סי, סנ"ח עיין מאיסוראלהפרישו
 שכתב יעיי*ש סדרבנן דאסור הטעםשכ"כ
 בי"ד לתאבן נבילות אוכל קטןדאפילו
 שמ"ג סי' מב"א ועיין להפרישומצווים
 זה טעם שייך בישראל דוקא דזהשכתג
 והוא בעכו"ם לא אבל 'להפרישודמצוום
 ומשוה"כ ערבות איבא דישראל'ששוס

 שיך לא בב"נ אבל להפרישו אנומחוייבים
 סקטור קנ"ם סי' יו"ר ש"ך ועיין עיי"שזה

 פי ועל הנ"ל המנ"א כדברי ג"כשכתג
 היכא בחלב יב"נ סחורה יתכן שפירזה

 מדרבנן אפילו איסור שום וליכא להדשכיח
 לעיל וכמוש"כ הנ"ל והש"ך המנ"אלפי"ד
 שהבאתי הרת שיטת ולפי וק"ל.וא"ש
 לב"ג אבמה"ח להושיט דאסור דהאלניל
 מה"ת הוי לישראל ואך מדרבנן רקהוי

 בב*נ יפ"ע איסור דרבנן תרי הויולפי-ז
 היכא אפילו דאסור והא מדרבנןהוי

 תרי הוי וא"כ מדרבנן ג"כ הוי לי'דשכיח
 ליתן מותר וא"כ נזרינן לא וכ"הדרבנן
 דכ"ע אליבא מכבר לו דשכיח היבאחלב

 :וק"ל
 לב*נ דחלב דהאי לעניננו נךקזרך*יב(

 ז"ל להרמב"ם מידיל"ק
 שייף לא דבחלב י"ל עוד לעיליוכמש"כ
 סי' הכו"פ שחידש מה לפי לב"נאבמה"ח

 ולא באבמה"ח אסור אכילה דדוקאפ"א
 רבוי דאיכא בישראל דדוקא בב"נשתוי'

 בב"נ אבל ורוטבן צירן לאסורדהטמאין
 עיי"ש מותר שתיי' לציי רבוי שוםדייכא

ועיין



כון עשר שלשהשנהושבאר ראשוןכרף

 איסור דהיתר מפרכסת גבייבשלמא
 ישראל רק א"כ מצוה מטעם הואאבמה"ח
 א"כ ב"נ. ולא שחיטה במצותמצטווה
 מצוה דליכא היכא כל אבל באיסורןבשארו
 ב*נ גם וכדומה גבי.חלב דהיינושישראל
 וכעין וכנ"ל, מא"מ מטעם לב"ע"ותרים
 הל' ממלכים בפ"ט בלח"ם מצאתי ווסברא
 דבריו לא אבל דבריו נועם עיי"שי"ג

 בתירוצו שכ' כ"ז סי' כו"פ ועייןשיברינו.
 : וז"ל הרמב"םצל

 שני יפריש מא"מ דאמיינז דהאזנראה
 נתקדשו דישראל א'אופנים

 הותרה דיהם יתכן איך יהירותהימצות
 תי' שפיר שייך ובזה הותרה לאולב"נ
 וכף, נינהו שחיטה בני דישראל.1,תוס'
 עיקר דהך דהיינו תי' עוד יש.אמנם
 מרומו רק בב"נ להדיא מצינו לא:הדבר
 הנאמר הזהרה בו דנוהג בקבלהובא

 בישראל הרי קשה שפיר ובזהמישראל
 ואיך החומרא הזהרה כויל ואין שריגופי'
 שני אהד אזהרה תפהר וכי לב"נתאסר
 1ה ובאופן אסור. ולזה מותר לזהפרושים
 שחיטה בני דכאו התוס' תי' מועיליא

 אזהרה לחלק א"א סוף סוף בכך דמה.יינהו
 פד*מ בסנהדרין והנה פרושים. לשניאחד

 שנאמר לאדה"ר נאמרו מצות ז'אמרינן
 והרמב"ם אבמה"ח. ויא תאכלו אכולויצו
 נצטוו מצות ששה כתב ממלכים כס"ט.1"ל

 רק דכתיב אבמה"ח הוסיף ולנחלאדה"ר
 ודאי וגה תאכלו לא בנפשו דמו בשר_את
 אבמה"ח ולא תאכלו מאכול דיליף תנאהך
 מרומז רמז רק בפסוק בפי' מבואר לא.זה
 הנאמר אבמה"ח של הלאו שרקבו

 רס"ל ברייתא הך וא"כ לישראלוכתורה
 תנא כחך ס"ל יב"נ מותרתדמפרכסת
 הלאו על ופרישו נאכלו מאכולדיליף
 קשה שפיר וא"כ בתורה לישראלמנאמך
 לישראל פרושים לב' אתר לאו תחלקאיך
 התוס' תי' שייך ולא אסור ולב"נשרי
 דעכ"פ רק הדבר טעם על דנין אנוואין
 אמנם פרו,שים. ב' סובל א' פסוק.אין

 11ה אבמה"ח על נצטוו דנת סוברראב"י

 דמו בשר כל נפש אך בפי' בפסוקמפורש
 כאן יש לב"נ וא"כ תאכלו. יאבנפשו
 כתי' י"ל ושפיר אבמה"ת על מיותרפסוק
 וא"כ וכנ"ל וכו' בנ"ש דישראלהתוס'

 פסק שפיר נצטווה דנח דס"להרמב"ם
 וא"כ עכ"ד לב"נ אסורה דמפרכסתכראב"י
 במפרכסת דבריו לפי אפילו התינחלפית
 י"ל ם שחיטה מצות גבי'דאיכא
 אסור שחיטה מצות גבי' דליכאדלנכרי

 מצוה שום דליכא היכא אבלבמפרכסת
 כגון אבמה"ה האיסור בהיתרלישראל
 נתקדשו דישראל כיון י"ל שפיר וכדומהחלב

 איסור גבייהו הותר ואעפי"ב בסיניבמצות
 לעיל וכמש"כ הותר לב"נ גםאבמה"ח

 לפלפל יש הנ"ל הכו*פ ובדברי ודו"ק,וז"ב
 דנ"ז סנהדרין חו"ח ועיין ואכמ"להרבה
 שיש מה איה'ש נדבר ולקמן בזהמש"כ

 : דבריו עללהעיר
 הנ"ל הרמב-ם בדברי לתרץ יש ערדד(

 בדברי להעיר יש לכאורהדהנה
 ומלב הש"ס דפריך ע"ב דיו בכורותהש"ס
 הלב ודי מדכתיג אלא דשרי טנלןבה*ט
 ואו חלב מחריצי או וגו' ללחמךעיזים
 ודילסא הש"ס ופריך ודבש חלבמזבת
 טעמא מאי קשה לכאורה והנה וכו'לסתור

 חלב היהר על ראי' הגמרא הביאלא
 חמאה למלאכים שהאכיל אאע"ה גבימדמצינו
 ערביים שהמה סבור היה הוא דהריוחלב
 חלב להם נתן ואעפייכ אבמה"ח להםואסור
 תתן לא עור אלפני עבר לאובודאי
 יצא בעצמו דהוא גימא אי אפילומכשול
 שקיים מאחר להקל אפילו ב"נ מכללככר
 מהר"ש עיין תבשילין עירוב אפילו התורהכל
 דאפילו כן שכ' ויגש פ' עה"ח ז"ליפה
 מורחי ועיין עי"ש ב*נ מכלל יצאיהקל
 מש"כ אמור פ' רטב"ן ועיין עייושחולק
 דלהקל מזרחי כהר-א דס"ל צפת חכמיבשם
 מהר"ש כשיטת ס"ל בעצמו והוא יצאולא
 הא על דקמ"א ב"ב תוס' ועיין עי"שיפה

 לאברהם לו היה בת בגמיא שםדאמרינן
 השיאה לא דאמאי הוקשו שמה ובכלאבינו
 דב"ג פד"מ בסנהדרין למ"ר ליצחקאברהם



 עשי שישה שנה -הכאר קשיוכירמב
 בחרא בתירוץ שם ותירצו וכו' באחותומותר
 להשיאה רצה 5א וע"כ' היתה מהגרדשמא
 מאוד לי תפוה ולכאורה עי"ש בנוליצחק
 אברהם נשא איך תרוצם לפי לפי"זדא"כ
 כל קיים אע"ה אברהם הרי הגר אתבעצמו
 דאברהם לומר צריך ע"כ אלא בולההתורה
 מצאתי ובאמת שנשאה מקודםניירה

 שאברהם בפ" כן שכותבים תורהבמפורשי
 קושית קשה אכתי לפי"ז ות"כ הגר. אתגייר
 והוא בנו ליצחק השיאה לא דאמאיהתוס'

 : לפיע*ד גדולהתמוה
 יעב"ץ יהג' מצאתי העיק אחיייבנאמת

 בהגהוהיו שם עיין בזה שעמדז"ל
 דהגר צ"ל דע'כ שכ' ווילנא דפוס ש"סעל

 כמותה שפחה ולד הרי דאלתשה היתהניורת
 קיימתי יתברך ות"ל דבריו תוכןעי"ש
 דקידושין פ"ק ירושלמי ועיין דנפשאימסברא

 כדרכו שלא אשתו על שבא דב"נ האעל
 ובאמת זה על שציין מה שם מר*פועיין
 שהבאתי הפוסקים מדברי דבריו על להעיריש

 : בזה הארכתי ובמקיא ואכמ"ללעיל
 סי' הטור בהגהות להכנה"גרנמפואףזיה(

 בשם זו קושיא שהביאמ"ב
 ילפינן לא דאמאי שהוקשו חצוניותהתוס'
 חמאה יהאורחים האכיל דאאצ"המקרא
 איסור ואכל האכילם לא בודאי והריוחלב
 ותירץ וכו' כולה התורה כל קיים הואדהרי
 .סובר הי' אברהם דהרי מפרי"ש הר"יבשם
 משבע זה כי על נצטווה ולא ערבייםדהמה

 עי"ש': עכ-ד ב"נמצות
 על שתמה מה ד"ו בכורות מהריט"אדעתן

 הוא אבמה"ה דהרי מפר"ש הרייתי'
 איסור בכלל הי' וחלב בונ מצותמשבע

 לב"ג הלב להושיט אסור וא"כאבמה"ח
 חלב האכילם דאאע"ה ומיחזינן לפ"ע,משום
 איברא אבמה"ח, מחשש יצא דחלב1"ם

 שהביאו האחרונים מגדולי לכמהבראותי
 דהאכיל מהא חלב היתר על ראי'באמת
 חיו*ך הת"ס שו"ת עיין והלב חמאהאאע"ה
 שכ' פ"א סי' כו"פ ועיין כן שכ' י"טסי'
 התוס' קושית קשה שפיר וא"כ כן.ג"כ

 אנפיי בכמה י"ג לפיע"ך אכן כנ"ל.חיוניות

 הרען שחידש מה לפי די"לחרא

 רק הוי בב"נ לפ"ע דאיסיר בטופודשבת בפ"ק-
 להושיט אבל סה"ת הוא לישראל ואךמדרבנן
 לפי"ז וא"כ לפ"ע וליבא מה"ת מותרלב"נ
 להמציא רצה הש"ס דהרי מידי קשהלא
 שום ליבא וא"ב מדרבנן אפילו חלבהיתר
 דהרי חלב לב"נ דהאכיל מא"אראיה

 הר"ן לפי"ד יב"נ לפ"ע ליכאמדאורייתא
 לב"נ אסור דחלב להיות יכול וא"כהניל

 השיס' הוצטרך ולכן אבמה"חמאיסור
 מותר- ז'חלב ודבש הלב מזבת ראיהלהביא

 : וק"לוכנ"ל
 התוס"ח דברי בתירוץ יומר יש ו22רז414

 ודילמא שהקשה הש"ס דהריהנ"ל
 משום חלב למעד בין מקשה אכ"עלסחורה

 אעפ"י אבמה"ח משום לס"ד ביןדם
 דסוגית לומר דיש כתב שם ארגזישהרי"ט
 אבמנו"ח משום חלב למ"ד רק הואהש-ס
 קושיא שום ליכא דם משום למ*דאבל
 המפרשים כל אכן תוכ"ד. שם מהריט"אועיין
 פ"א וסי' ס"ב סי' כו"פ עיין להיפךכתבו
 משום למ"ד רק הוא הש"ס דסוגייתשכתב
 משום למ"ד אנל חלב ונעשה נעכרדם

 בדבריו עי"ש מידי קשה לאאבמב"ח
 כמעט כתבו הפוסקים כל אמנםבאריכות.

 בין דכ"1 אליבא הוא הש"ס דסוגיתכולם
 אבמה"ה משום לם"ד בין דם משוםים"ד
 לפי מאאע'ה ראי' שום ליכא לפי"זוא"כ

 בשעה' דקאמר פ"ז שגת בירושלמיהמבואר
 התורה להם שיחן מהקב-ה המלאכיםשבקשו
 לקבלה ראויים אתם אין הקב"ה להםאמר
 לו מביאין הספר מבית תינוק שבאדמיך
 ואוכל ידיו נוטל בשר לו סביאין ואוכלחלב
 חמאה ויקח כדכתיב בב"ח אכלתם אתםאבל
 ולפי"ו שמביאו הריט"א ועיין עכ"דוחלב
 טוש"ע עיין בישול ידי על רק אינו בב"חהרי
 מותר בישול כדרך שלא אבל פ"ז סי'יתד
 האי וע"כ מדרבנן רק אסור ואינומה"ת
 הירושלמי- לפי מבושלים הי' וחלבחטאה
 ליכא' דם משום דהלב נימא אי וא"כהנ"ל.
 דהרי מה"ת ג"כ איסור ליכא קושיאשום
 שות. ליכא ולפי"ז מה"צ מותר שבשלודם

ראיה



 עשר שלשהשנהד~ניאך ראשוןכרך

 שהחזיק י"ס סי' חת"ס שו"תיעיין
 סי' או"ח ישיע"ק ועיין עיי"שבדבריו
 : ודו"ק ז"להרמב"ם עי מירי ל"ק ולפי"ז בזה. מש"כ.ום"ד
 דהלב בהא לתרץ נלפע"ד אחר דארפן*ג(

 הש"ך דברי לפי אבמה"חמשום
 היתר על שכתב י"ב ס"ק פ"א גס,,*1"ד

 בעי לא דע"כ 11"ל דחלבאותנסובי
 היכא כי אלא לחלב היתר לאשכוחי.בש"ס
 אבל מה"ת בשר * כמו דהוי נימאוחלא
 א"כ מותר דתלכ קרא לן דגליתיבתר
 הנפש תאכל ולא התורה דכתבה דהאוצ"ע
 היינו לאבמה"ח אזהרה שהוא הבשרישם

 לא אבל הי של גופו שהיא בשרדווקא
 מכיון לפי"ז ואאכ עיי"ש וכו' אחר,דבר
 האיסור בכלל הי' לא דחלב קרא לן,יגעי

 דהרי מותר לב"ג אפילו א"כש4במה"ח
 הוי אי ובשלמא הי של גופו זהי54ן

 י"י שפיר הלב על היתר לן דיש.אמריגן
 רק דהתורה לב"נ ולא לישראל דוקאזרזה

 הוה דלא נימא אי אבל ניהנהולישראל
 א"כ הנ"ל הש"ך וכמוש"כ האיסורבכלל
 : וק"ל דמש"נ לב"נ ישראל בין חילוקאין

 על שהקשה פ"א ס" כו"ם 221יין*ד4
 בעי מה דא"כ הנ"להש"ך

 מה לחוץ שיצא באבר ס"ט חוייןשלש"ס
 חלב כל בגמרא וקאמר לחלבולאוש

 היתר יש התם ודתי שרי ואפעהאבמה"ת
 התוה"ק לן דגלי השתא הרי בעי מאי.הנ"ל הש"י דברי ולפי עיי"ש בשחיטהלאיסורו
 בכלל היה לא חלב אבל בשר.זדוקא
 גם א"כ נסתעף רק רזה אבמה"חוהאיסור
 ולפע"ד עיי"ש: מותר ג"כ זה מאברהמסתעף

 חיב דבשלמא נכונים הש"ך דדבריי"ל
 דבהמה קיי"ל אנן דהרי לק"מבעצמו
 רמכ"ם עיין עומדת לאברים לאובחיי'
 כאן אין וא"כ כן שפסק ממאכ"אבפ"ה
 המתחצה לחלב יתוש מבורר איסורוהום

 דאסור היוצא באבר אבל מותר ע"כ'במינה

 לפנינו כאן ויש אבמה"ח משוםוכודאי
 וא"כ לאיסורו היתר ואין מבורראיסור

 יש מבהמה דהיינו ממנה המתמצה הלבלגם

 יש וע"כ היוצא האבר מזה חלקג"כ
 ועיין בס"ד מאוד וז"ב לאבמה"תלהוש
 הנ"ל הכו"פ קושית שתי' ס"ב בסי'פרמ"ג
 לפלפל ויש עיי"ש מבשר היוצא צירמשום
 חביב אחרון ואחרון ואכמ"ל. בדבריוהרבה
 דברי לפי ז"ל הרמב"ם דברי עלבתירוץ
 היכא דכי לחדש יזה '"ד סי'האמנ"ש
 עייאש יפ"ע שייך לא אסור יאדלישראל
 וכתב שהביאו ס"ב סי' פימ"געיין

 הנ"ל הממנ"ש כסברת ס"ל יאשהט"ו
 עיי"ש עליו ג"כ שחולק שם פר"חועיין
 כתובות ובתוס' די"ד חגיגה תוס'ועיין
 יד"א ועיין וי כלל שוה"ע ועייןר"מ
 טו"א ועיין עי"ש לדבריהם ג"כשציין
 להעיר ויש שם. התו' ד' על מש"כחגיגה
 ובפרט מקומות מכמה דבריהם עלהרבה
 על שם שהקשו ד"י ב"מ התוס'מדברי
 שליח שעשה כהן גבי בגמרא דאמרינןהא

 ותמהו השליח פטור גרושה אשהלקדש
 עי"ש. לפ"ע על השליח עבר דהריהתוס'
 אפילו ג"כ שייך דלפ"ע מוכח יפי"זוא"כ
 קושיא מה דאל"כ שרי דלידידיןהיכא
 לישא מותר לישראל הרי אלפ"עדעבר
 מגדולי לאהד שמעתי דכבר ודכירנאגרושה
 ב"מ התוס' מדברי בזה שהתעוררזמננו
 דהרי לק"מ האמנ"ש לסברת אמנםהנ"ל.
 וראיתי .לפ"ע שייך ולא לישראל מותרחלב
 דהרמב"ם שכתבו האחרונים גדולילכסה
 לק"מ בודאי ולפי"ז האמנ"ש סברתס"ל

 : וק"ל ז"ל הרמב"םעל
 לא או בדרבנן שייך אי דלפ"ע רבנדןאסו(

 במחלוקת דמו"ק סופ*ק תוס'עיין
 דשייך חוה"מ מלאכת גבי אלחנן והר'ר"ת
 שכ' רכ*ט סי' ת"ב רדב'ז ועיין ויע"שלפ"ע
 לא אבל יפ"ע שייך הורה באיסורדדוקא
 חיו"ד מהרי"ט שו"ת ועיין יעיש.בדרבנן
 חסין מהר"ש להגאון בי"ש ובשו"ת מ'סי'
 פסדים מהרש*א גליון ועיין ט"ו סי'ז"ל
 ובשו-ת י"ד סי' יהושע פני ובשו"תכ"ב

 חלק נובי'ת ובשו"ת ק"ד סי' שי"קמהר"מ
 מכמת דבריהם על להעיר ויש מ"ב סי'אה"ע

 : ואכמ"למקומות
באופל



 עשו שלשהשנההבאר ראשוזכרךכר

 הרמב"ם. דברי יתרץ יש אחר נבאום3לטז(
 לעכו"ם נותנים דכתב דהאז"ל

 להעכו'ם ליד מיד בהדיא שנותנים ר"לאינו
 לעכו"ם יתן והוא לעכו"ם נותנים ר"יאלא
 גזרינן. לא האי וכולי דלפני לפני והויאחר
 א"א וזה מסלפ"ת להיות צריך הרי תימאוכי
 בכה"ג דמשכחת י"ל' ליד מיד נותניןאם
 צ*ב סי' יו"ד עיין תומו לפי מסיחנמי
 וק"ל בזה מש"כ ובפרמ"ג שם ובחו"דוצ"ה
 ומותר וז"ל בהג"ה ס"ד ה' סי' באה"עועיין
 בעצמו הוא אם לסרס לכותי בהמהליתן
 דהוי משום אחר לכותי נותן רק מסרסאינו
 סי' מתרה"ד נובע והוא עי"ש דלפנילפני
 אם דאפילו שכתב י"ס ס"ק בי"ש ועייןרנ"ד
 לעכו"ם שליחות ראין מותר נמי לשלוחונותן
 יש לעכו"ם דעכו"ם שכתב כמ"בדכא

 עי"ש קי"ד סי' רש"ק בשו"ת ועייןשליחות
 לפלפל בפה"ע מש"כ ה' סי' ישיע"קועיין
 שליונות יש לעכו"ם דעכו"ם דה"בבהא
 מיתר לעכו"ם דעכו-ם הטעם שכ'עי"ש
 באחרונים ועיין לד"ע שליח דאיןמשום
 בב"נ שייך דלא דבריו על לתמוהמש"כ

 הרב דברי בי' שייך דלא כיוןאשלד"ע
 אנפין בכמה דבריו לתרץ ויש התלמודודברי
 ובמק"ח מק"ג תס"ח סי' מנ"א ועייןואכמ"ל

 'סם פימ"ג ועיין תמ"ה סי' וב.מגה"אזנם
 דמ"ב בזה מש"כ פסה הלכות על מחוקקועיין

 סי' קצות ועיין שליחות יש לעכו"םדעכו"ם
 : בזה מש"כרפ"ט

 דהיב מדבייני העייה תירת יאת הנהיז(
 דלית מאן אפילו לכ"ע לב"נ מותר-

 שום כאן ואין הכל וא"ש וכנ"ל מא"םלי'
 סוגיית שפיר מיושב וגם הרמב"ם פלתמוה
 סי' הש"ך ודברי הנ"ל ד"ו בכורותהש"ס
 ובהא בס"ד, מאוד ז"ב כי ודו"ק הנ"לפ"א

 בכורות הגמרא דברי לתרץ לעילשכתבנו
 היתר על ראיה הגמרא מייתי לאדמשה"כ
 שבת הירושימי דברי לפי מאאע"ההחלב
 משום חלב למ"ר וא"י בישול ע"י דהי'פ"ז
 שיש אעפ"י סה"ת ומותר שבשלו דם הוידם

 שבשלו דדם הטעם דהרי ג"ו. לכאורהלפקפק
 הראוי דם הוי דלא משום הוא מה"תמוקיר

 הבישול אחר יזריקה כשר דאינו כיוןלכפרה
 חייביה דלא וז"ל שכ' כ"א מנחות רש"יעיין
 ודם לכפרה הראוי דם על אלאתורה
 יבישו ימייתי' חזי לא תו שבישיוקדשים
 תינח הא לפי"ז וא"כ עיקש, דםמתורת
 דהיינר לחודי' דם משום דאסורהיכא

 שפיר דם איסור רק גבי' דליכאלישראל
 דם מתורת לי' נפק תו שנתבשל כיוןאמרינן
 אבל הנ"ל רשיי כדברי למזבח שפסולכיון
 שאינר דם איסור גבי' שייך דלא כיוןלב"נ
 על רק שנצטו-ה מצות בשבע דם עלמצווה
 גמליאל' בן חנינא לר' נצטווה מה"חדם

 מהל' פ"ט רמב"ם ועיין נ"ט סנהדריןעיין
 מאי לפי"ז וא"כ עי"ש כרבנן דפסקמלכים
 דם איסור על בשלמא שבשלו לי'מהני
 אבל דם מתורת לי' נפק שבשלו כיוןאמרינן
 על נצטווה רק גבי' מותר לחודי' דדםלב"נ
 ומאי לרחב"ג אבמה"ח כמו ואסור מה"חדם
 דבר יהי' לו מתורת ונפק שבשלו לי'מהני
 באבמה"ה דאסור ועצמות בשר כמואחר

 :ובנ"ל
 בקו"א כ"א מנחות בטה"ק רכן2באן:ייח(

 להזכיר וראוי וז"ל שכ'שם
 שבשלו דדם מהא העולם שמקשין מהבכאן

 בבכורות דאמרינן הא על עליואינו,עובר
 תורה דאסרה מהא דשרי מנלן בה"סדחלב
 שרי לחודי' והא לחודי' דהא ש"מבב"ח
 ונעשה נעכר דם מחמת אכתי דילמאומקשין
 לאסור אוצטריך ואפי"ה חלב כל אסורחלב
 מהית, מותר שבשלו דדם משוםבב"ח
 דבעי התם הס"ד דלפי וז"ל שםותירוץ
 למימר בעי ע"כ דדם ליתא מחמת חלבלמיסר
 דם' דוקא דם איסור לענין בעינןדלא

 חלב ונעשה כשנעכר דהא לזריקההראוי
 לפי"ז וא-כ לזריקה ראוי אינו בודאי כזהדם

  עובר שבשלו דם גם הס"ד יפי אמרינןשפיר
 : עי"שעליו

 שכתב בכורות הרט"א בגליון רן4ארר:ייט(
 עי"ש הגמרא על לתמה כןג"כ

 מדם להקשות שפיר שייך הגמרא עלוהנה
 ואיכא לישראל איירי הגמרא דהרישבשלו
 להביא' שכתבנו הא על אבל דם איסורגבי'

רא"



 עשר שלשהשנהושבנאר י ראשוןכרך
 וסבור למלאכים דהאכיל מאאע"הראי'
 על רק דם על מצווים ואינם ערבייםשהמה
 מה מהני לא ולזה כנ.י לרחב"ג מה"חדם

 להקשות יש ושפיר לעיל כמש"כשבשלו
 היתר על מאאע"ה ראי' הביא לא מהמפני
 מה"ת מותר שבשלו דדם לתרץ וליכאהחלב
 פ"ז הירושלמי לפי"ך בישול ע"י הי'ושם
 גבי' בישול מהני לא סה"ת דם דהרידשבת
 שנתן מאאע"ה ראיה שפיר וא"כלכאורה
 וב*נ ערביים דהמה סבור והי' חלבלהם
 לא בישול ואפילו לרחב"ג מה"ח בדםאסור
 לתרץ *ש דשפיר נלפע*ר אכן לפי"ד.מהני
 דהנה שבשלו. דם מטעם לעיל שביארנוכמו
 נפש כי הפסוק את פירש אחרי פרשתבת"כ
 טעמו פירשה התורה וז"ל הוא בדםהבשר
 כרת עליו חייבים שלכך הדם איסורשל
 אין שהנפש והיינו בדם תלוי שהנפשספני
 מנחות טה"ק ועיין הדם ע"י רק קישורלה
 טעם הת"כ דברי שלפי וכתב שהביאוכ"א
 הבישול שלאחר מפני הוא שבשלו רםהיתר
 קישור לה שאין דהיינו הנפש דם זהאין
 שלא וזה כמובן הנמנע מן שוה כזה דםעם

 שאינו משום הדבר טעם שכתב רש"יכדברי
 א"א הבישוי שלאחר הטעם רק לזריקהראוי
 שהאריך מה עיי"ש הנפש עם להתקשרעוד
 אחרי פ' עה"ח ז"ל הרמב*ן דברי והביאבזה

 צו פ' רמב"ן ועיין באריכות תו"כייע"ש
 כדברי שלא דם באיסור תדבר בטעםמש"כ

 לפי"ז וא"כ עיי"ש המורה בספר ז"להרמב"ם
 שאין מפני שבשלו בדם הת"כ טעםלפי
 מה"ח דם דגם י"ל שפיר הנפש דםזה

 לרהב"ג דהרי כיון דם סתורת לי' נפקשבשלו
 בשר שדרש מפני דמה"ה לב*נדאוסר
 עיין תאכל לא בנפשו דמו תאכל לאבנפשו
 רמבין ועיין בזה מש"כ התורה עלרש"י
 נ"ט סנהדרין ש"ס ועיין בזה מש"כשם

 דמאן כיון וא"כ עי"ש ורבנן רחב"גבפלוגתת
 תאכל לא דמו בנפשו דרש דמה"חדאוסר
 דם היינו הנפש דם להיות דוקא שצריךי"ל
 הת"כ וכמש"כ הנפש עם קישור לושיש
 דם אבל נ"ל כ דם כל איסור בטעםוש"ל

 באיסור דם מתורת דנפק כיון י"לשבשלו
 כן הנפש עם להתקשר ראוי שאינומשום
 דצריך דמה"ח דאוסר למאן מהיה ברםהוא

 הנפש עם יהיה לו שיש דםלהיות
 נפק בשלו אם דם כל ובן דמה"ח ביןוא"כ
 דלעיל ~דברינו הכל וא"ש דםמתורת

 : בס"ד וברוריםנכונים
 פסוק על מש"כ נח פ' עזרא אבן רעייךכ(

 תאכל לא בנפשו דמו בשראך
 דמו שהוא נפשו עם בשר אך טעמו כןוי"ל
 הבשר עם הנפש תאכל לא כטעם תאכללא
 וזאת הוא בנפשו דמו בשר כל נפשכי

 עכ"ד הגוף הוא והמרגשת המתנועעתהנפש
 :עי"ש

 נ"א נהר משפט עין חלק 'חסל"א ךעיייכא(
 הבקר ובן והלב חמאה בעניןשכ'

 ממש פרים הי' פרים ששני אאע"השעשה
 לו נדמה ורפאל שלו ממקנה אברהםשנטל
 כשרצה כן ואחר שלישי לפר ולקחולפר
 וכו' המכפלה למערת ערק להמלאכיםליתנו
 וזה טפ"י ע"י שלישי פר לברואוהוצרך
 הי' לא וא"כ עשה. אשר . הבקר בןסוד
 שהאכילם מה על לפי"ז ולק"מ בחלבבשר
 הראשון בעמוד בזה מע"כ עמ"ש ועייןבב"ח
 ועיין הנ"ל החסל"א דברי את ג"כומביא
 שנדמה מה יענין שכ' וישב פ'של"ה
 כי אבמה"ה אכלו שהשבטים הצדיקליוסף
 מאאע"ה להם שהי' ספ"י ע"י בראוהם
 באריכות בדבריו עיי"ש יה"צ טעות הי'וזה
 מדברי למידין שאין רק הרבה להאריךויש

 : ואגדהקבלה
 המובא מבונים-אירוס השאלה רע"ן*כבז

 טהורים מים במעיןובהבאר"
 עובר למנין לצרף מותר אם נידון ס"דסי'

 שכ' יתרו פרשת יוב"ע בתרגום עייןעבירה
 אסור הדברות עשרת על שעבר מיעל

 בכנשתהון יתחמי ולא וז"ל בימךלהתפלל
 בתריכון מן בניכון יקומון ולא וכו'דישראל
 שתי בספר ועיין כו' למהוי הינון לחודוילפון
 מש"כ ט"ז סי' חגיו מהר"מ להג'הלחם
 זה בנידון להעיר ויש עיי"ש כזהבנידון

רק



 ששי "ישהשנההבאר יעוז,כרוכח
 בפרק ואיה,ש מהכיל היריעה קצרהוק
 לי שיש הערות  עוד וגם בזה נאריךובא

 : להבאר"על
 ליבעמ* אייזיקהק'

 יא.מיכין
 ווארשא.ב"ה
 יוהכ"פ יאחר מיד . סיכה ה'ננמהרי*ל

 סוכתו לעשות אדם כליעסוק
 יקדים ח"ו לחטא שנכנס הראשוןויום
 בא"נ ועיין וכף במצוה להתחילח"ע
 בנתיים שבת חל אם מסאכטשוביסרן
 אבל יעש"ה המצות על מעבירין איןגצייך
 מצות יש הרי תמי' במהרי"להישון
 המהרי"ל ואך ותפילין ק"ש כגןאחרות
 נע להיות שצריך להלן שאמר לשיטתואזיל
 וכו' לגלות ודומה לסוכה מביתוונד

 שיתחיל בכדי מיד לעשות צריךומש"ה
 רמו אמור בילקוט ועיין מידהגליות
 הרי"ם החדושי בשם בשפ"א ועייןתרנ"ג
 דלפי להעיר ויש וכו' בסוכהא "יצפנינוכי

 אינו הגולה רוצח מה' פ"ז הרמב"םדברי
 מצוה לדבל אפ" מקלטו מעיריוצא
 אפ" דמלקות פ"ב מתוספתא הואומקורו
 סיכה לעשות יוצא אם וכו' נזירהוא
 גואל רשאי ולא גליות ענין ג"כדהוא
 ימיתה עצמו התיר הוי ולא להרגוהדם
 יחם כי ושייך רוחניות גליות הוי רזהאו

 ועיין רוצת מה' פ"1 ברמב"ם עייןלבבו
 קבע סוכתו יעשה אדם כל להלןבמהרי"ל
 גליות עליו נגזר ח"ו שאם ארעיודירתו
 הדין ע"פ דאף היא והכוונה כוהנתכפר
 ג"ם עיין תדורו כעין תשבו להיותצריך
 כגון פטור דהוא בצנין אפי' מ"מבכ"ע
 מפאת קבע יעשה מ"מ וכו' גשמיםבירדו
 צדיקים יכמה סעד ובזה גליותבפרת
 בזמן אף בסוכה שישבו דורינולגאוני
 ל"א סי' ד' הלק מנ"א שוית עייןגשמים
 וכן גליות דין מתקיימה דעכ"פ פ"גוסי'

 ועוד יו"ט. העונג שהקשה הק'היושב

 שהגשמים בזמן הסוכה מן להגוה אסורהלא
 ובבר הסוכה על ש.ש דחל מפאתיורדים
 ניחא הנ"ל תפי האחרונים בזהדברו
 שיש גליות הפרט מתקיים מ"מדהרי
 הלשון וכן מעילה. שייך ולא סוכהבמצות
 מאפר נמירי וערבה לולב פ' סוכהבגמי
 בסוכה ישבו שלא התנאים על ופלאקאתי
 גליות שם להם ה" אך החם ימותכל

 בסוכה ישבו לא ומש"ה עניניםמאיזו
 עיין בשמ"ע בסוכה שאוכלין המנהגוגם

 סופר בכתב ועיין תרצ"ח סי4אור"ת
 אף ג"כ הוא הח,ס בשם קאכ ס"אהו*ח
 גליות כפרת בין נתקיים מ"ג םראין
 בכלל שמיני וגם החג ישות בכלדהוא

 : הרבה בזה לפלפלויש
 דשה סוכה הי המהרי"ל דברי דפ4לא)בש

 לשלמים להו דמדמי אחתופעם
 דהלילה ימצא ויפ"ז חצות עדשנאכל
 בגם' הפשט זה ואולי היום אחרהולכת
 קאכיל דיומא מעודיו התם הישן פ'סובה

 ופלא זמנו עוד דיש היום עלדמשלים
 בזה ודי לשלמים הוא דוגמא איזוגדולה
 להיות בלומד סוכה עשיית מצותלקיים
 יחטא פנאי שאין עוונות לחשבוןראשון

 ? בזה הפי' "בהבאר" כח"הכדברי
 בלומנפלר, מאיריחיאל

 יב.מיכמן
 רארום*ב"ה
 נחמן יב אמי ע"ב צ"י י' "יחיוממכת

 המנין. מן וכחל בם' כחלכו'
 בקדרה. בשר עם הכחל שנתבשל רשייפ"

 בס' משערין איסורין בכל מדועוקשה
 והן תורה איסור הן המנין מן אינווהאיסור
 א"ל ע"א צ"ח ד' יקמן כדאמרינן דרבנןאיסור
 בשיעורין תזלזל לא יך אמינא לאואבוה
 ? דרבנן איסורין מכל כושל נשתנה ומהדרבנן.
 מבפנים רק )כי חלב כולו דאינו משוםוכ"ח
 ךי' הכחל( בשר הוא ומבחוץ החלבנמצא
 כך כל בארבעים. או בשלשים לשערלנו



 עשר שלשהשנהלנבאה ראשוןכיף

 החלב לבטל כדי שבקדרה בבשר שיהי'עד
 יומר צריכין אלא נ"ט, דוקא ומהשבכהל
 מניי דנפיק במה ולא בכויו בשעריןדאגו
 דבדידי' פשיטא כדאמרינן ידעינן.דמנא

 ידעינף מנא מני' דנפיק במה ראימשעריכן
 : בששים משערינן לא מדוע קשהוא"כ

ךןאש,,י
 ומין הואיל כחל וז"ל הטעם פי,

 הבשר עם נתבשל אם הואהיתר
 והרמב"ם דידי/ לבהדי בס' לי'משערין
 לפיכך מדבריהם שהכחל מפני הטעםכתב
 דהא זה טעם הרשב"א ודחה בשיעורו,הקלו
כמה

 איסוריי
 וכחוג ס'. צריכים מדבריהם

 הוא עצמו דהכתל משום הטעם ז"להוא
 : שבו החלב יבטל הבשר עם ומצטרףבשר
 די אעפ.כ בכולו דמשערינן דאע"5 נרל

 דנפיק במה ולא דכתבו משוםבנ"ט.
 ידעינן הוי דאי משמע ידעינן, דמנאמני'
 וזה בכולוי משערין היינו לא מני' נפיקכמה
 מנ"ט יותר בהכחי חלב נמצא שלאידוע
 מחזיק שהכחל משום הכחך. מכלחלקים
 עכ"פ הוא בתוכו מה המחזיק דבר וכלהחלב
 כמו שבתוכו הדבר מכנגד מס'אחד

 הרא"ש בשם תנ"ב סי' בטא"חשכתוב
 נאסרין ראשונה שבהגעלה מפניוז"ל
 היורה פליטת לבטל ס' בהם שאיןהמים

 סי' הטויו"ד וכ"כ ע"כ. טשערינןדבכולה
 טעך"ע. בתוך המים בה וכשחממו וז"לק"ג
 כולן המים וחורו כבטלה ששים במים הי'לא

 ס' שיהי' שכיו! שלא משמע עכ"ל,איסור
 שהיור'ה משום והטעם כנגדה. הקררהבתוך
 סי' הטיו"ד כמש"כ שבתוכו, המיםמחזיק
 שלא צריך איסור, של בכלי מגעיל אםקכ"א.
 מחזיק כלי שום ואין כו' יומו בןיהי'

 כ"כ צ"ג בסי' הב"י וגם כנגדו, ס'שיעור
 כנגד ששים הכלי שבתוך במה ואיןיז"ל
 דמשמע א' ס"ק שם הש"ך וכ"כ הכלי,כל

 ששים הכלי שבתוך מה דאין דוכתיבכמה
 הש"ך עוד שנתוב )ומה הכלי. כלכנגד

 הקדרה כנגד ס' שוהי' משכחתשפעמים
 פשיטא גדול. ורחבה דק שנתישתהכגון

 הכחל בשר שיהי' בעולם זה א"אשבכחל
 כנגד בתוכו ס' שיהי' רוב וכ"כ דקכ"כ

 לערך הוא הנחי בשר באסת כיבשרג
 אלא לעיל כמש"כ שבתוכו החלב כנגדחצי
 פחציו יותר חלב פעט שיהי' שאפשרמשום
 יותר עוד שמא חלב הם שיישית שניוא"ת
 מני' נפיק כמה ידעינן לא ע"כמשהו,
 שכיח לא מנ"ט יותר אבל משערינןובכויו
 המקומות מכל כמשמע דברים בשאראפילו
 שפיר ועתה בעולם(. א"א בכהל אבלהללו.
 המנין מן וכחל בס' כחל חז"ל שאמרופה

 כמה ידעינן דיא משערינן דבכולואע"פ
 היי דעכ*פ ידעינן הא אבל מני' נפיקחלב
 שבו. החיב כנגד הכחל בשר מששיםאהד
 די וע"כ החלב, מחזיק הכחל שבשרפשום
 מכיון שהוא הכחל כל כנגד פעמיםבנ"ט
 הכהל. בלא חלב ח' הנ"ט כנגד פעמיםס'

 במה ולא משערינן בכולו מדכתבו קשה)ולא
 דברינר ולפי ממש, בכולו משמע סני'דבפיק
 זה אין מני', דנפיק במה דמשעריןמשמע
 נ"ט בהכחל חלב נמצא לא דבאמתקושיא.
 חלקים ארבעים או שלשים לערך אלאחלקים
 די הי' מני' דנפיק במה ן משער היינוואם

 סי הי' ואז הכחי נגד בארבעים אובשלשים
 ומדמשערין בתוכו, שנמצא חלב החלקנגד
 משום שנמצא החלב כנגד רק ולאבנ"ט
 בכולר נקרא וה הרי כמה ידעינןדלא

 ידוע  שזה משום נ"ט דסגי והאמשערינן.
 : כנ"ל( מנ"ט יותר בהכחל חלב נמצאשלא

 שהא הרשב"א, מביא צ' סי'רהטיד"ך
 ס', למנין עולה כחלדאמרינן

 שבשלו כגון שבו החלב טעם לבטלדוקא
 עם ה"ה אלא לבדו דוקא )לאו לבדובקדרה
 בשנפל והנ"מ וז"ל הר"ן גם וכ"כבשר

 בעינן חלב של יקדרו; אבל בשר שילקדרה
 היא בעצמו הכחל שהרי מדידי' יברששים
 וגם לניל, שהכאתי כמו פרש"י וכןשאוסר,
 למימרא ולאו וז"ל הרשב"א, על כ"כהב"י

 ס' למנין עולה כחל אין בשר עםדכשבשלו
 כונת שעיקר מפריש הב"י שגם ראינווכו'.

 לא וחלב החלב. לבטל שרוציןהרשב"א
 ביורה בשלו אם אבל כנ"ל( מנ"ט יותרנמצא
 טובה וסברא עכ"ל, ששים צריך חלבשל
 חלב של ביורה ס' דוקא להיות שצריךהיא

ננגד
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 להיות אפשר כי לעיל, דברי לפי הכחלכנגד
 דופני מכנגד מס' פחות אפי' ביורהתבשיל
 בכחל ה"ה ממילא מסאה. פחות ואפי'_היורה
 ריקן ולפעמים מזעיר מעט חלב יהיות'יוכל
 הבהמה, שנחלב לאחר תיכף כגוןיגמרי
 כשבשלו הכחל כנגד ס' להיות צריךע"כ
 להיות ואפשר בשר הוא שהכחל משום הלבעם
 להיות צריך ע"כ חלב טפת בלא אפי'גחל
 דחיישינן משום חיב של בהקדירה דוקאס'

 אחד אפי' בהכהל חלב נמצא לאשמא
 בלא חיב אבל הכחל. כל מכנגדמששים
 : כנ"ל מס' אחד היא ועכ"פ א"א.כחל

 שכתב במה רש"י. כונת גם שזהך4)מ73טרש
 משערין הוא היתר מין הואילכחל

 קשה ריהטא דלפום דידי', לבהדי בס''לי'
 בהדי משערין היא היתר דמין דסשוםקצת
 לבשר הוא הכחל שבתוף החלב הלאו'ידי'

 ואיזה להיתר איסורין שאר כמושבקדרה
 רש-י כונת דאין ופשיטא כאן, ישהיתר
 החלב על הוא היתר מין הואיל שאומר_במה

 והלא וקשה הכחי. בשר עי אלאשבתוכו
 הכחל חצי כמו ג"כ חלב הכחל בתוךנמצא
 נ"ט כ"א החלב, כנגד שלמים ששיםבשר שי הקדרה בתוך נמצא לא שובממילא
 עצמו מהכחל וחצי הקדרה שבתיך בשרשל
 דברי לפי אבל שלמים. ס' ולא חלב חצי'בי

 הס' והחלק סנ*ט יותר נמצא לא דחלב:הנ"ל
 רש"י כונת גם שוה אפשר הכחל, עכ"פ.הוא
 על כונתו אין הוא. היתר מין הואילשפי'

 לגבי נמור איסור דחלב משום הכחל,כי
 הכחל בשר על כונתו אלא להיפך וכן.בשר
 לא בשר שי בקדרה ממילא הוא היקר,מין ונואיי שכתוב וזהו מששים. אחד עכ"פשהוא
 רק די ע"כ בלבד החלב חלא ביטולצריך
 הכחל כל כנגד בקדרה בשר חלקים.נ"ט
 הכחל בשר אבל שבו, החלב כנגד ס'שהוא
 היתר בשר של בקדרה כי בישול צריךאינו
 הרשב*א כונת גס שזה ואפשר היא,גמור
 בשר עצמו דהכחל משום וז"לשכתוב
 פי' שבו החלב לבטל הבשר עם'ומצטרף
 החלב מחזיק שהכחל לפי דהיינו שבומשום
 ההלב כנגד מששים א' עכ"פ הוא ע"כ.בחנוכו

 צריך ואינו בשר הוא עצמו הכחלאבל
 המנין מן וכהל בס' כתל אמרו ע"כביטול.
 א"א ע"כ החלנת מחזיק הכחל שבשרמשום
 : שבו החלב מכנגד מס' אחד עכ"ם יהאשלא

 פרימער מאיר עמנואלהצעיר
 יצ"ו. מראדום שליט"א הרה"צ אאמו'רבלכ"ק

 יג.מימו
 לוב. פאמאשובב"ה
 אדמו"ר אמרלהודיעם, יבריתי ויראיי ד' סיד כ"ה.תהלים

 היראים פי' זצ"ל, מביאלע בעריש ר'הה"צ
 להיות לד' עבודתם ענין בסוד להחזיקדרכם
 ולמה בעולם, מפרסמם והקב"ה לכת.הצנע
 חגיגה בגמ' וכן כרצונם. לא ד' להםישלם
 של חוט בלילה בתורה שעוסק מי כלי*ב
 פשוט בדרך כי הגם ביום עליו משורחסד
 לגירסא אלא לילה איברא יא ע"ד הואהפשט
 כל העולם מפורשין הלא רמז בדרךאמנם
 כמ"ש או בצניעות. פי' בלילה בתורההעוסק

 פקודיא בלא אורייתא זוה"ק תקוניבהקדמת
 לילה איתקריא שכינתא כי ד' תורת היאלאו
 בלייה בתורה העוסק כל איתמר ובגינהכו'

 יצוה יומם שנאמר כו' עליו מושךהקב"ה
 צריך אחד ופירוש כנ"ל י"ל ע"ג גםכו'

 להיות הצדיק צריך דבאסת נ"ל אךלשניהם.
 יעשו מה א"כ אך כרצונו ג"כ לכתהצנע
 ד' דרך להם להורות לו שצריכים דורואנשי
 אף לפרסמו דורו לטובת עושה הקב"הלכן

 שאמר כמו בזה רצונו אין בעצמושהצדיק
 מפני לו בא שוה שנתניה בעת הקדושהיהודי
 שהיו ההיא בשנה בהו*מ אז שנסע אחדחטא

 סוף סוף אח"כ אבל המוערים. ' אתכמבזה
 שהוא אחרי להצדיק לו גם זה היאטובה
 וכעין עוה"ב. לחיי ומביאם הרבים אתמזכה
 משה קהלת בס' ראיתי לפירושיראי'

 תצוה פ' בזוה"ק דאיתא מה עלבהלקוטים
 דהוא אע"ג צדיק הוא הדר עץפרי

 ואיתחוי דאיתגיי מה אלא הדר וליתטמירא
 פירושו עי"ש הוא גופא דכי הרראעכ"ד

,פהצויק



לא עשר שלשהשנהד*ב*אך ראשוןכרך
 בהצנע הטובים מעשיו כי עושהובהצדיק
 וישמנו צדיק שהוא שידע כדי מפרסמווהש"י
 דכל הדרא עכ"ד הזוח"ק שסיים וזהוסמנו
 וזהו באריכות קדשו דברי עי"ש הוא.יושא
 וכפירושי הנ"ל ז"ל מביאלע אדמו"רגרגרי
 נועם בס' ועי' הנ"ל הקדושים דבריואת

 ז"ל מלובליז הרבי בשם משפטים פ'מגדים
 מעורבת אדם של דעתו יהי' לעולםיו"ל
 יותר עצמו להצדיק בוודאי כי הבריותעם
 טובה להבריות רק לכת בהצנע הוא אםטוב

 לעולם וזהו לזכותם טובה ג"כ ולוהתגלותו.
 גם עכוי כו' דעתו תהא פעולם בשבילפי'
 של והפירוש - הנ"ל לפירושי ראי' הואזה

 כו' ליראיו ד' סוד עה"פ זצ"ל מביאלעאדמו"ר

 א' דרוש עי-ש למאה עשרה בס' נםמצאתי
 כו/ תחשוב אל בניבמאמר
 גארזעציינמקייישראל

 יד.מימן
 )אוננארין( פעטקאזשעניב"ה

 ס"ל האיך ברירי דלא מסקי' ס"ו דףע"י
 וכו' מכלל דאמר משום בנוטלפ"גר"ל

 מ"ש שידוע היות ואמרתי בתוס', וכןע"ש
 וס"ט דר"ם מ"ט הגמרא פציך דלכןהפלתי
 א"כ שרי דשלכדה"נ ס"ל שר"מ יעןוריש
 דכ"ש דס"ל ור"ש אסור דנוטלפ"ג דס"למ"ט

 אסור נמי דשלכדה"נ הה"ד א"כלמלקות
 ס*ל מ"ט א"כ כ*ו שבועות המרש*לכמ"ש

 נראה לכאורה הלא מותר.דנוטלפ"ג
 וא"כ ע"ש ענין חד הוא ונוטלפ"גששלכדה"נ

 הדחק ע"י דאכילה ע'ו דף שבת דס"לר"ל
 אסור נמי ששיכדה"נ והיינו אכילהשמיה
 אסור דנוטלפ"ג נסי דס*ל י"ל ממילאיכן
 בכ"ע אסור. דשלכדה*ב שס"ל נמי י"לאו
 לכן ר"ש כמו שרי דנוטלפ"ג לסבוריכול
 כי א"ש ובפרט ר"ל. ס"ל האיך ברירילא
 בפיוגתא לשונות ב' איכא שבת במס'שם
 האיך כאן לי' מספקא שפיר לכן ור"לדר"י
 הוא הישון איזה ידעי' לא כי רכלס*ל

 כיד פסחי' דבמס' נסי א"ש ולפי'זהעיקרי,

 לישנא לחד ר"י בדברי לשונות ב'איכא
 שלא גם יישנא ויתד שרי שלכדה"נרק

 לשונות בב' שתל'א וי"ל שרי אכילתןכדרך
 ר"י ס"ל לישנא דלחד הנ"ל שבתדבמס'
 שלא א"כ אכילה שמי' הדחק ע"ידאכילה
 הנאתן כדרך שלא רק לכן אסור אכילתןכדרך
 ס'ל שר"י שבת במס' כ' וללישנאשרי,

 גרס לכן אכילה שמי' לא הדחק ע"ידאכילה
 : וק"ל לר"א שרי אכילתן כדרך שלאשגם
 אבדק"ק מיללער יהודה אבשילאשר

 "לחם בעהמח"ם והגלילפעטראשעני
 א-י" "ושמן סה"ת לחם" .ופירוריאשר"

 והלכוה, שמעתתאעל

 סו.מימן
 )טשעכעסלאוואקיי(. פרעשאבב"ה
 הגאון אא"ז מכ-ק אחת קו' לפסיאציע

 מרן וכו' כהד"ג בעולם המפו'ישראל שי ורבן ציסי"ע התורה שרהקדוש
 מממראפקאב זצוקללה"ה מ-ב ברוץשלמה

 : ועכי"א זי"ע -יע"א
 גניבה מהלכות ב' בפיק ימיוהמשנה

 דכהנים הא עי מקשה א'הלכה
 הקדש מדיוק הא חייבין במקדששפגלו
 ומיירי הוא דר"ש די"ל ומתרץפטור.

 רעהו ונקרא באחריותן שהייביןבקדשים
 האיך אקרא תמה ותימה - עיי"שיר"ש
 במעילה ערוכה ש"ס במחכת"ה ממנונעלם
 דמשהביא שם ס"ל דר"ש ע"א י"סדף

 מאחריות נפטר לעזרה אשם אוחטאת
 נפטר ואז שחיטה משעת רק הוי לאופיגול

 רעהו נקרא לא יר"ש אף ואכתימאחריות
 : לענ"ד וצע"ג הנ"י דף מעילה ברש",ע,י*ש

 נכדו(. ידי על סכתי"ק)נעתק
 יע-א פרעשאב מפה שטערין יחזקאלהק'

 מזם-מי
 ווארשא.ב"ה

 זצ"י( ראואן אפד-ק המנוח הגאון להוב)ממ"ש

 שהקשה *פני-5יי" ספגי ביאשותאיתי
לפ"ר



 הבאר יאשוז כידלב
 הרושש שהביא ז"ל יונה רבינויפ"ד
 לדבש שנתהפכה דנבלה דבדכות()פ"נ

 )שבת הגמרא דברי צ"ע א"כמותרת,
 של מעפרה המיכל כל אמי א"ר ע"ב(קי*ג
 ע"ש, וכו' אבותיו מבשר אוכל כאילובבל

 גם כי מותר העפר יהי' ריי לשיטתהרי
 : לעפר נתהפךהבשר

 הר.ר דברי ואקדים הקו' בישובוהנ"ל
 ברכות במס' שכתב בשימותיונה

 הגמי מדברי ז,די"ף עמ"ש ע"א( מ"'ג דף)פ"ו
 חוז בשמים עצי בורא עליהם מברביםכולן

 בורא עליו שמנרכים הוא חי' שמןמטושקא
 הי' ז"ל הלוי מאיר ורבנו וכו'. בשמיםסיני
 ואפשר דם תשש מפני באכילה אותואוסר
 ,בעלמא דפרש ולומר להתיר בו טעםלתת
 חיישינן לא דם, הוא שמתחלה ואע"פהוא
 הרבש שהרי תדע אזלינן השתא דבתרלהכי
 הדבש אין איסור של חתיכה בו נפלהאם

 הדבש, בתוך נימוח שהאיסור אע"פאסור
 שנופל הדבר להחזיר הדבש שדרךביון
 ומותר, לי' דיינינן דבש כמו דבש.יתוכל
 שעכשיו כיון דם, הי' שמתחלה אע"פה"נ
 ואע"פ אזלינן השתא בתר דם מתורתיצא
 והרא"ש מותר, לשבח טעם בתבשילשנותן
 צריכה ראייתו שגם סוים ל"ה סימןשם

 הביא תס"ז( סי' נבא-ח ב"י והרבראי',
 ל"ז )סימן יו"ד ש"ך וע' יונה ה"רדברי
 תמה ג'( ס"ק רט*ז )סי' במג"א אולםס"ת
 בכורות בסס' מהמבואר הריי של דינועל
 מה"ת מותר דחלב מקראי דילפי' ע"ב( 1)דף
 ורואים ע"ש חלב ונעשה נעכר  שדםאע"פ
 שהתירה ולולי אזלינן, מעיקרא דבתרמשם

 החלב. מתירים היינו לא בפירוש,התורה
 שהיי מכמות שנשתנה אף דם, איסורמשום
 1"ל כ"י כי יומר ואין חלב, להיותונעכר
 ולא הוא חידוש חלב כי משם זה דיןלמד
 ט"ז( ס"ק תס"ז )ס' יעקב ובוזק מיני',ילפינן
 הי' חיב דבשלמא המג"א, קושייתתירץ

 אבל לחלב, מדם ונתהפך האיסור גוף ק.דםנ
 בו דנאל פשום ורק היתר בעצם הואדבש
 זה, בשביל יאסרו אין דבש, ונעשהאיסור
 4 ע"ש דבש ומראה טעם לו שישאחר

 עשר שלשהשנה

 הגמי דבר עי הקר גם מחזיזרכמצהת:
 מך האדם באמת כי הנ"רשבת

 כי 0 שראשית כח-ב חרא נבראהאדמה
 כמבולף אשר האדם ובשר סף אתהעפך

 אסורות מאכלות יש" )ש"ב ז"לבהרסבקם
 לאסר ובץ ים כח בין ממנו והאוכלט"ב(
 כשחור אף וא*כ עשה איסור על עובדמותו
 העפני כי באיסורו עוטד הוא עפרונעשה
 עליו נושא חי בעודנו וגם האיסור גוףהוא
 את מתיר אינו מראיתו ושינוי זה,שם

 דומה בבל של מעפרה האוכל ולכןאיסורו
 מכירי' שאינו אבותיו מבשר אוכלכאילו
 ועומד לעפר שנהפך הבשר אותו הואושמא

 לשון משטחיות בכ"ז אולם הקודםבאיסורו
 רקל בדבר איסור שיש מוכרח אינוהגמרא

 ואולי ודו"ק, אבותיו מבשר שאוכל כמידומה
 לר אין מת ע"א( נ' )עין הגמ' כונתהיא
 לכאורה נראה "עוימיתש ותיבזו עולמית,בטלה

 דמלבד מאד, נכון האטור לפי אלאכמיותרת,
 בטלה, לו אין כשנתהפך אף ביטול, לושאין

 בבבל, דוקא דזה כ' שם( )שבתובמהרש"א
 יושבות' כי ע"ש מערתא מציינין בא"יאבל
 כלל, מתערב ואינו כאבן קשה ועפרהבהר
 של בראשו קן מצא ב'( )קל"ט חולין מס'וע'
 )שמואל ראשו על ואדמה אמר ; מה,אדם
 לא כראשו שהי' אע"פ ופירש"י ט'ז(ב'

 היא אדמה גופי' אדם ש"מ שמה אתאבדה
 ע"ש עפר קרי' דלא שמה את אבדהמדלא
 הגמ' דברי ובגוף לדברינו, מתאיםוזה

 ראין פשוט נ"ל הי' הנפלאה זובחקירה
 דרך על רק הי אדם של ראשו עלהכונה
 שהעופות נחמני בר רבה בפטירתשמצינו
 : ואכ"א א'( פ-ה )ב"מ גופו אתסככו
 בהביאו וגם ז"ל ר" של הדיןדב:עננכ[

 לדבש, שנתהפכה נבלהידוגמא
 ממקרא לדבריו והוכחה רמז יעקדנראה
 ויסר לקחתה מימים וישב י"ר( )שופטיםמלא

 דבורים עדת והנה האריה' מפלת אתלראות
 וילך כפיו אל וירדהו ודבש, הארי'בגוית
 להפך הדבש דטבע ומאחר וכו' ואכולהלוף
 שנתהפך שמעון חשש יא מדוע בו, הנמצאאת
 בתוך המת הארי גויה חתיכת רב זמןחחר

הדבש



3נ עשר שלשה שנה-דקב:אר ראשוןכרך
 .ם שב ודאי אסא נכלה, מייסור בו ויןהדש

 דבש ומראה טעם וקב? שמיא בשר *ן פךנ
 כמביאר ששים וא"צ איסור נדנוד שום בואין

 והמשך ס,( אוין דברכות )ק"ו יי"טבמדגי
 ויתן אמו ואל אביו אי ך "וי ןה[1
 מגוית כי להם הגיר ולא ויאכיולהם
 כהוכי(תנו ג"כ מורה הדבש" רדהסארי
 שלא בגנותו הכתוב ספר לא וכטחהנ"ל
 להכשיל הוסיף ועוד נבלה לאיסורחשש
 לא כי מעיניהם. ולהעלים אבותיו אתבו

 בשטה ,ע' מכשול ל"ת עור אלפנינחשד
 מפיק דלא צדיק באותו ידעה ע"ב( ט')דף
 שמשון על שם אמרו ועוד לבטלה שמיםשם

דרו,ן"י
 וע"ע כזוג לפניו מלנקשת היתה

 עיי"ש שמשון שירות לענין ד( ,דף נזירב(('
 הארי מגוית כי להם להגיר רצה שלא ן :טע1
 אשר את לפרסם רצה לא כי הדבש, :רר

 מוכח יותר ועור בקרא. ככוזכר 5האריעשה
 מה"צ דבש נעשתה ההיא שה,,ת'כהשרוה
 מתוק יצא ומעז מאכל יצא מאוכלש(

 : היתר נעשה בעצמו שמהאיסורויהדיא
 )פ"ר ידים במשנת העיי נ"ב סי'ב:(רו

 מקיבלני עזאי בן שמעון א"רמ"ב(
 את שהושיבו ביום זקן ושנים שבעיםמפי

 שנזבחו הנאכלין הזבחים שכל בישיבה ב"ערי
 ז"ל הגר*א ובהג' וכו' כשרים לשמןשלא
 גמרא נגד והיא "זקנים" זקן בכק.םחיקן
 נגונית שם ,דגם ע"ב( י"ב בחים ) שתמפו

 זקן ע"ב ימחני ל"ל ע"ב( דייא זאתמהנה
 וכח"ה קיימי. הוי שיטתא בחדאדכולהו
 שיא דמוכח הגמ' לשון דקדוק ע"פהייק
 ' דעפדו בגמ' דייקו יזק," דאיתא םמט

 מכח רק אחת.בשיטה
 וזה המספר דהביאו,

 לי' למח הק' ולכן צריכה שאינהבמשנה
 דוחק' זה והנה בספרו 'בדבריו ע"שלמתני
 מל' יא וקם כך משמע לא דבפשיטותגדול

 זקן מל' הדרשא שהוציאו דנראה ז-לרשיי
 :בלבד

 בחידושי עקמש*כ להיסךף ישאכמ.כם
 הג' -

 מקום דבכל ע"ד.ן )בפסו,יםרש"ש
 ההלכה,,אין ישנוי ידינא נ"] שגיןבשגם
 מדברי אחר בפירוש המשנה יתרץלפוצת

 ,ת הסש4 מפי' והוכיח הגר"א נהג ושכןהגמ'
 וא"ע נזיר( דסס' )פ"ה ותוי"ט זוללהרמב"ם

 גי הגמ' מדרך קו הגר"א נטה בזהגם
 דקדוק ע"פ להאמר, נתן לא "יילשון
 זקנים שצ"ל ושנים שבעים במספרלה"ק,
 במסי וע' התיבה לתקן מקום מצא~פ"ו
 שכינס המלך בתלמי מעשה ע"א( )ד"טמגילה
 עמדו כולם בטח והתם ע"ש זקנים"ב

 ולא "זקנים" ונקט כמבואר אחתבשיטה
 : ודו"ק*זקן"

 הלר אריי יהודאאברהם
 וכוי הכאון הרב בןקעםטענבערג
 : שליט"א ראדוםאבד-ק

- -

 ין,מיכהן
 יארו.!"ה

 ישראל" ביכורי"יאשיה
 גו' אמר הגן העץ רנ~י~יף ג-ב( )בראשיתא(

 פן בו תגעוויא
 טות לא האשה אל הנחש ויאמרתמותין
 א"ל בו שנגעת עד דחפה ופירש"יתמוהון".

 על מיתה אין כך נגיעה על מיתה שאיןכשם
 איך ? ומתמיהא קשה והדבר יע"שאכילה
 ממי נצטווה לא כי ידעה והלא עי"זנתפתית
 שדייפה אח"כ אפי' וא"כ הנגיעה עלהקב"ה

 ראי' אינה א"כ מתה ולא בה ונגע העץעל
 מהאונס אי' י מאי יוקשה עוד ב( אכילה.על

 : בירר וצריך דאכילה מזיד עלדנגיעה
 שפיר יגעה שהיא פ יאע ביהרהנראה

 מ"מל הקב"ה צוה אכילה עלשדוקא

 סייג לעשות איש יכל שמשאיהיא'ידעה
 וא"כ הוין כנגד לפגוע השו יבא שלאוגדר
 היא וסביה גו יגע שלא גדר עשתההיא

 של ציווי כמו עצמו האיסור כמודאסור
 עמה הסכים מסתמא דהקב"ה ובסרטהקב"ה
 ז"ל הרמב-ם וכמוש"כ צדיקת בנחי' .היאכי

 מן מנע השי"ת כי נבוכים מורהבספרו
 היצה"ר בא שממנו מחמת הדעת . עץהאדם

 אחת נטיי' רק לאדם שיהי' הי')וכוונתו
 ממנו( מיאכול אותו הזהיר כן על 'לבדלטוב

וממילא



 הבאר, י ראשוןכרף5ף
 עשר ש5שה שנה י

 גניעה על עליי בא דעהה לפיוממילא
 : דעתה לפי מיתהאיסור

 רחמנא והאונס באונס ה" הנגעהאולם
 הדרוש כי בזה הרבה לעיין )יש יפסי

 ועדיין בהם שימות ולא בהם ותי' מןהוא
 מ"פ( לפי' זאת וכתבתי ואכ"א תויה נתנהלא

 והוא עבירה לדבר שליה אין קיי"ל אנןוהנה
 דוקא היא ונאת וכו' תלמוד ודברי הרבדברי
 א? שוגר שהשליח היבא אוים השליחמדעת
 הלכ' ברמב"ם )עין לד"ע שליח איןאירינן
 חייב שוגג הלובש הי' דאם ל"א( הל'כלאים
 עט, דף ,כיק בתוס' עיין וכן ע"שהמלביש

 ידע לא דשליח היכא רכל כתבו נתנוד"ה
 עבירה לדבר שליח יש איסור עושה אםידע
 דברי עם מתאים והוא שוגג והיינו בכ"מוכן
 א'( ס"ק קפ"ב )סי' שלוחין בה' הסמ"עטעם

 שלא סברתי המשלה לומר שיכולמשום
 מהמשיח דעת סמיכת שיהי' בעינןשייה גבי אשר עבירה לעשות השליוו ליישמע
 דלא פשיטה עבירה דבי על שליחשיהה
 8י ואפי' לו יקמע קלא דסבר עליויסמך
 איכא מ"מ עבירה ידבר שלית ישאמרינן
 אתרוגי קהסבירו וכמו עור לפניאיסור

 עליו קמך' קפיר בשוגג וא"כ ז"לאחרונים
 קלית יק וא"כ ע"ה ס-' אה"ע חלק בנו"ב יןע

 הנחש חייי ה" בגף"ך ה"נ וא"כלר"ע
 קהוא סקירה לדקר קלית יש קטעקמיתה
 ע"ק תקוע ע"ת 5ן יש ויותר המשלחהג'

 הידם דם, שן9ך פהוקה.ל"ך האדירמק"ק
 חקףנץ 4"ל רקקךשאדק

 כוקהי
 ק"ן פהק!

וסי-
 ע"י האדם ד9 נקופך וכף שייק *אי
 ידלף קלוף יש דצ4"נ 9עו ישפ5הפי יקוקחיפ
 מיתק ו"י4 997 פשוק, 818 וא"קקליפה,
 ~וא. פיקף שףו4ף קף. יפי 881"'קשקש,

 9ה4 לפיסיה לה94יק 4"ג ב' אויהרקעתי
 כלנהק ה"' יענוח ההאבח 499הרריןד8ליי'
 יק יב"נ הא דקשק וקף הךפ ד4ף*לשעון
 יקית ך4'י הקע5מ להחחייב לן"קקלית
 זוז בג'ק אף ל"8 ובקהות, נהגה ותוףדאדם
 שקהלה. באכייה דוקק וודוי טתחייב. וזהגהנה
 סבליו והוא ג'( כגק י*ק סק' תישים)עיין
 אמרינן שפיר הוא הנאה דלאו בניעה.אבל

 מתה שלא חוה שראה ועכשיו שיד"עיש
 שרורין הנחש דברי שפיר ראה ואזהנחש
 הי' לא באמת אולם אכלה םוקיימין
 צוה ולא ידע שפיר דהיא פיתה חייבהנחש
 הי' לא ועליו האכילה על רק הנגיעהעל

 עסה הקב"ה הסכים לא )ונאמת מיתההאיסור
 הצויים כאחת שהוא סברה היתה היאדהא
 וכו' תוסיפו לא כתבה והתורה הקב"הכשל

 תוסיף אל במשלי שנאמר והואוכדפירש"י
 לעשות במק"א אמרה שהתורה מה דבריועל

 למצוה סייג בתואר דוקא הוא ונדריםסייגים
 הצריכה לא דבאמת ועוד עצמה כמצוהויא
 המו"נ כרכרי בחירה היתה לא עדייןדהא

 : בס"ד הכל ומיושבהנ"ל
 דהנחש דכייו הבחש נעבש אמאיאוקם

 יתחייב יא זו שבמעשה בעצמוידע
 הקב"ה לדברי שיעבור הגורם הי' וא"כמיתון

 : זה חטא על נענשע"כ
 שהקב"ה הנחש לפני אמרה שחוהחךה עי הגם' שמביא גורע המוסף כל י"לרזדק
 נגיעה על הנתש והסיתה הנניעה עלצוה
 התחייב לא וע"כ גרסא רק העבירה ה"וע"ז
 לנחש אומרת היתה ואס נענשה וע'קהנחש
 שוגגת והיתה הסיתה והנחש לבדאכילה
 שלד'ע יש אמריגן הוה אז הג'לכבלופו
 וענשיו הלחש נענש והי' קוגג דהזייח.ייון

 : ודו"ק ג"כ נענשה שהוסנפהלפי
 הנחש אל ריקים ה' דיאטן* יון - )גב4

 ארור זאת עשיתכי
 אשתך לקול שמעת כי א4ר אד9 ואיפיז והרוגיף עצבונך ארבה הרסה החוקה איק4'
 בקילה יזיל שדברי איתצ הגה וג"ששוכו'

 הנחש נתקלל שקקחייה הקשו מןכצוח-יען
 ומקשים ק?כ. אדם שהקיל וכה"ג חיהו8ח-4
 לקוטים בינה* "אקרי בסור )ה41אה"%י8
 קודם נתש מדקילל ה4 זצ"ל). קופאיקגוולו
 סתחילין שבקללה נקי שפיר שמעינןהוה
 נשפת לכאורה מביך הגב' ולמה הקקןק

 : אדם* גתקיי *ואה"ביחף
 נחש קללת כתיב הי' יאם לתי7דניצח

 הוה לא לבד וגוה קללתואחיג
 דהא הקטן מן מתחילין שבקללה עדייןיועינן

יכוליו
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 היו בתחילה אותו דמקללין למימר*כולין
 קודם נברא ונחש בריאתם סדריפי
 חשוב קודם דנברא מה רכל ומצינושחוה
 ס( )קאפיטיל תהיים בילקוט כדמצינוקודם
 לקרוע לי אין הדין מן למשה היםהו"ל

 בששי ואתה גשלישי נבראתי אניכלפניך
 אדון מלפני אלא נס אני מלפניך לאאלא
 הרי ז"ש יעקב איהי מלפני ארץ.חולי
 קודם חשוב ראשון שנברא מה דכלמצינו
 וא"כ מאוי נכון הסדר הוה וא"כטזולתו

 היכא כל דהא ראי' כלל מזה הוהילא
 הוא מקרא והוכחה בגמ' ראי'.דמייתי
 אלא דאת' היא לדרשא דיבורי/,סדמשני
 ראם קשה וא"כ אדם נתקיל דאח"כ.דמצינו
 אדם נתקלל למה וא"כ נתקללו בריאתם'לפי

 דשמעינן אוו חוה קודם נברא האולבסוף
 : הקטן מן מתחיליןדבקללה
 שטעון שלמה ב"ר שהקףשראל

דאברזינמקי,

 יח.מימן
 מטערצוב.ב"ה
 מה גרגרים תרי שליט.א יכהי"גכלכתוב

 לי. פותר ואין כעת לידקשה
 ד"ה שם, בפירש"י :( )דפ"ו סנהדרין םלגלש
 דם מטמא מהללאל בן עקביא הירוק.
 כעקביא ספרא זקן אטר ואם הנדה דם הוי,הירוק
 שפעמים כרת לחיוב לה מייתי מהללאל'בן

 ולבסוף' נדתה בתחילת הירוק דם.שרואה
 מתחלת והוא ופוסקת אדום דם רואה ימים.ב'

 וטורקת ירוק דפ מראיית יספם ז'..למנות
 לפ? בגדמיה, ימית ג' בעלה עםופשטית
 לתתחיי לה והא', הוא טהור הירוקשדם

 התף כתבו וכן אדומ דם מראייתלמנות
 משכחת היכי בזה טובא לי וקשה שם, עייןשם
 דר"ו פיסקא בתר ממרא זקן שיהי'לה

 שאפי' עצמן על החמירו ישראלדבנות
 ז' עליו יושבת כחרדל דם טיפתרואות
 עוד הוא פסוקה הלכה .דר"ז ופסקנקוים
 ריש ברכות ש"ס עיין הש"ס חכמיבימי
 בב"י קפ"ג סימן ח"ב בטיו9ד  ועייןדל"א
 לעולם וממילא ז"ל והרא"ש הרי"ףבשם
 כעקביא ממרא זקן אמר אם לה משכחת9א
 שיהי' הוא טמא הירוק שדם מהליאלבן

 דר"1 פסק בתר כרת חיוב לידי להמייתי
 ז' למנות מתחלה דם שתראה העת פןהלא
 דדין שס"ל הפוסקים לאואן ובפרטנקיים

 ביותר קשה הגויה בזמן אפי' נוהגסנהדרין
 :ודו"ק

 וכו' אר"ח איתא א ע א דם פסחים סבקש
 וקשה טייב טבריא בחמי שבשלופסח

 ע"א דפ"ב במכילתין שם איתא האלי
 שם ובפהרע"ב וכו' שיצא פסחבמתניתין
 ביוצא ניפסל דפסת הרי לחומה חוץשיצא
 פסח דמש"ה הטעם למימר לר"ח לי'ולמה

 צלי דאינו משום חייב טבריא בחמישבשלו
 חוץ דיצא משום הפסח דניפסי ליסאאש

 הם טבריא חמי דהא ירושליםלחומת
 דמש"ה לי אומר ולבי מירושלים,רחוקים
 רותחין מעיינות טבריא חמל זולפירש"י
 טבריא חמי הגמרא דאפי דמאי לומרדרצה
 שהיו דותהין מעיינות הם אלא דוקאלאו

 הוא טבריא המי הגם' דנקט והאיבירושלים
 לדוגמא חלל לנו אשמעינן אגב דדרךמשום
 ויש טבריא פחמי באים רותחין מעיינותדכל
 אין אולם שוניל תיףוצי~י זה על צודלי

 : פה האסיףעת
 אייבעשיץ. הללתצעיר

*



, ראשוןכרףלר

 דקבנאי
 עשר שלשהשנה

4*אשחשש4ק4ף
-  ושלע- 

,,,כמפיזפ 4ש=--"נה=:ךףזק -יש-2:ששששח
 15182 שכת "יש.

 כודויים מגעים
 ש י=מ. מיייי

 "א-תא=-ז-ף,__1-""--ז יי*ע* קישתי יאשי "י"ג"יייש
 יפ.מיק

 הצדיק הנאון הרבתשנת
 וכו' המפורסים ישראלהאוהב
 הכהן צבי וחנוך רביוכו'

 הגאבד*ק זצללה"הלעוויש
 - , והגייל.בענדין

 וישב. פ' ג' יוםב"ה
 יחחק מיה"כ יכי' יכי' החפיף מעיתכבוד

 גיסי לב"ק מכוזבו ע"ד שיחי'.הכהן
 י( מבכורות מש"כ מגור. שליט"אאדמו"ר
 חמור בפטר לא טהוהות בבהמות דאיירלי"ל
 מטעם גם - רחל בר דמארי חיותא הניכמו
 שהיא שם מפרש עצמו דהמקנה יל"תא"ר
 הפטר אבל המור פטר מהמת פטורהרק

 שייך שפיר ח"כ בהנאה אסורחמור
 : כלל אסור יהיו שלא להתירוהשותפות
 משפחתו כל עם לברכו בזה'והבי
 צבם חנוף הק' הטושבכל

 ם. סימן.
 11ארשא,ב"ה
 האייו ,ששית שנה שיישי יובהבאר

 ראוי אם לראות איש זרע בחינתבענין
 הבחינה לעשות להתיר שם וכתבלהוליד
 השימוש, לאהר מהאשה פליטהע"י
 מאברך בזה שנשאיתי זמן איזה זההנה
 ל"ע. רב זמן בבנים נפקד. שלא וי*שת-ח
 בבית מטתם ישמשו שהזוג הרופאיםוציוו
 פליטה ע"י הבחינה תיכף לעשות כדיהרופא
 בזרעו המניעה אם יודע יהי' ועי"זמהאשה

 הגאון ידי"נ לפני ד"ז והצעתי בזרעה.או
 שליט*א' ראוין יוסף ר' מרן התורה שרהאדיר

 : לי השיב אשר וזהמדווינסק,
 רווינסק,תרצ"ר לשתי סבא מבת כ' א' יוםב"ה
 וכו'החו.ב המופלגשהרב
 נ"י אייבעשיטץ הלוי יהונתןמוהר"ר

 : בווארשאמו"צ
 וזולה ל"ע הייתי ואז כבודו מכתבקבנלהף

 בקצרהי ואשיבו הוקל תל"יוכעת
 הת,ס' לשי' אף והנה בזה הארכתי כברהנה
 ע"ב נ"ט ד' וסנהדרין ונדה וכתובותיבמות
 מגוהרים אין האיש של על ואף בפו"רדתליא
 וכזכה מיד לובד בנזיו- הקפה בגדרכמו

 ד' בינמות התוס' שיטת יעי' ז' ד'בכריתות
א ע-י-4

 גופרתי ס5עיל 6)זר*(
 כסוכס'

 כ"ט )קרוסין סכתוכ סתקגס מסר ע) סי' קוס,תו
 3:ס נוסדיון דפטורס סיכל כי סרס ממור פטר מסדיון פטורס יסי' ד6ס0 חדת כדגל)י11ן
 גס' וסג' טוו6ס כסרוס וככור יסכו 6רס כבכור מיסכו כ) ע"6 ד' כככובת ד6נוריגןנוגח
 כרס"ל  0ו5  וכן ת"ס ל"ג  כקרוסין סם  כדפתריכן הככיסן  6וס  ככור 5פרות' רפיירות0ו5יל

 ווססו6 ט"ב נ' וככורות טויסס וסקסיתי 3' ס"ק כ"כ כז5וס  חינוך ולמכהת כ"5 ר'לגבורות
 ךר' )ס6 דחס )ית )ס 6וור דרכ6 )קנזי' 6ת6י גסטונוס  מיזת6 6מי )0 תסרין דסווגיורתכן
 ד6'גס כטורס סיתת כ)6"ס )דכויכם ו6י ע"כ כככזרס חייכת עכו"ם סוחפות דפתריסודק
  יכתיכן  פריין  נריר כרס"י כרתפורס טילות ככינמת  תיירי  כ5ן 50 ורו"ק ס"ת  כפרייןממוינת
 16)ס1 דבריו ככ) )פופ) פרכס )י סיס וסנס 1"ל.  שגיון  תסוסת תסזככ וכ"ז  יסודק.תרר'
 נזותו. )6מר סקרי 6ת ממינין  6ין  מכתו") ונורוככל

 ענצוויימ הכהן יצחק הכףכ"ר
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 ביבמות ושם ושבח, המסוללות נשים גבי9"1
 פכ"8 איסו"ב בה' וברמב-ם ע"ב פ"בד'
 אין אם דרק י"ל ע"כ תורה איסור הוידוה
 במתכוון זה עושה ואינו מזה יודעהבעל
 בסיה ש"ז אם גבי נש8 ד' בנזיר יעי'ליה
 אם אבל ע"* גופה כמו ונעשה האשהלגוף
 אסור וודאי לזה בכוונה זה עושה.הבעל
 בהך יעי' וקטנה לאילינות דמי ולאסה"ת
 כו' בה שאין ביאה גבי ע"ב ס"א ד'מייבמות
 פלג ד' בניטין דמבואר 0ה הארכתי באמתכי

 גדר הוי לבעלה א"א דגם ויקרא פ'ובתו'כ
 שלא רעושה חיכי וכל דהותר רקא"א

 כדין.

 וכן א"א איסור גדר בזה גם י"ל אותורה
 הישר בס' הובא 1"ל רשיי משיטתמוכח
 בנ" דהוה נדה אשתו על שם דכתביר"ת
,ואכמ"ל_ א"ש בזה אך ז"ל ר"ת עליו ותסהוממזרים

 וכן ע"ב נ"ז מסנהדרין מוכח וכן
 שבא דב"נ דקידושין פ"א בירושלמימסיק
 ואינו מיתה חייב כדרכה שיא אשתו9ל
 א"ש בזה רק ב"נ פטור ודאי דבפנוי')סובן

 ד' בשבת מחיקה גרם נבי הדין וכןואכט"ל
 לעשות כותב אם ומ"מ ע"ש דשרי ע"בק"כ
 נ"נ סוכה כדמוכח אסור זה מחיקהגמם

 גרם נכי בזה להאריך יש והרבהובמכות
 יעי' הדבר עצם כסו הוי דזה וג'עע"ד

 גבי רוצח בה' הרמב"ם וכ"כ ס"ז ד'שבועות.
 גבי ע"ב ל' ד' שבועות התוס' וכ"כשוכר
 פ' בתו"כ וכן בעלה מת שלא שיודעעדות

 ע"ש ע"ב י"ג ד' נדה יעי' וקדושיםאחרי
 ומהך ואכמ"ל בזה להאריך ישוהרבה
 אבי כו' נהמא גבי ע'א ע'ו ד'דיבסות
 ברמב"ם וע" ד"א ע"י גרם רק זהשוקרי
 קי"א ד' ושבת סירוס גרם גבי איסו"בבה'
 *אח"כ ע"מ כן לעשות אסור ודאי כה"גיכן ובירושלמי ג'ב ד' על כתובות הנעי מ"שיעי'
 תוס' בפסקי יעי' לגגה בטלה לא דשוביטול

 : ואקצר ע"ב ס-ח ד'זבחים
 ברווינםק* רב ראיען יוסףידירו

 בכורי בשו"ת ראיתי דינא יעניןלהנה
 ג' סי' חאהע"ז שני הלקשלמה

 התורה שר "גאוה"ק מרן תשובת שםונטפס
 בזה שנשאל מסאכטשאב זי"ע אברהםו'

 בשו"ת וכן בזה להתיר בפשיטות שםוהעלה
 קנ"ז סי' ובפה צ*א ס" ח"ג מפניאלדברי
 : באריכות ע"ש להתיר בפשיטות שםהעלה

 דפה מו"צ אייבעשיפץ הלוייהונתן
 יהונתן שער שו"ת בעהמח"סווארשא

 :וש'ס

 כא.מימן
 מציווי.בנה
 ובקי החריף האברך הרב כ'אי

 כש"ת וכו' הבושם ערוגת צמהבחד'ת
 הנאון הרב בן אייבעשיץ הללמו"ה
 סטערציב הגאבד"ק אייבעשיץפהר"מ

שייט"(ג
 עיד א'[ "ערה דיישתי ע"דאחדשהאם.

 נשפך אם יום בכלמעשים
 רותחת קדירה תחת קאווע עם מעורבחלב
 המעורב כל ונגד האש. שאצל בשרעם
 נגד רק הטורים ומשערין כקדירה ס' ןאי
 לא דבהיתר עי המרומע. לפי החלבערך
 ותמה להודיה, החלב נגד בס' ודינ"נ,
 הקדירה מן מקודם נפלט שפא דניחושכ"ת
 הנשפך הלב עם הקאווע לתוך בשרשל

 ואח"כ מה"ת. המעורב כל ונ"נ .תחתיה
 ס' מהית בעינן הרי הקדירה אלכשגלע
 תירוצים לו וחפש חלב עם הקאווע כלנגד
 אצלי שרשום מה לו ואעתיק האטת הואשכן - כ"ת .ידע עכ"ד. ללבו מנוח מצאולא
 חויבת קדירה עמד אם וז"ל בכתובים.כן
 ושליש מים, חלקים שני ובה האשאצל
 של קדירה לתחת מזה הרבה ונשפך ,הלב
 הנשפך שייש ונגד האש אצל רותחבשר
 עם המים נגד אך נגדו ס' ש"ב בקדירהיש
 דבהיתר דקי"ל אף ס' אין הנשפךחלב
 מ"מ חשבון, לפי אלא מדמע המדומעאין
 הנשפך והחלב המים כל נגד ס' בעינןבנ"ד
 של הקילוח קצת דשהה כיון ועלתחתיה.
 את תיכף חטפו )ולא הקדירה תחת וחלבמים

 מקורם נפלט שמא חוששין אנו ש"ב(הקדירה
 של הקילוח אל מהקדירה בשר שלהטעם

מים



 עשר שלשה שנה ' הבאר י ראשנן]-,כיףלת

 !ונ"נ הקדירה שתחת וחלבמים
 מה*~

 ואח"כ
 בתשו' ומצאתי ש"ב, להקדירה ואוסרחוור

 לדינא 'כן שהסכים' קמ"ר סי' ח"גמהרשים
 הפם"ג כמ"ש ג"כ פולטת דהקדירהמטעם
 במשמרת ,ועיין- קע"ג. רס"י בא"אאו"ח
 ואגבן. ד"ה סק"ד בשפ*ד צ"ה סי'שלום
 על קצת ש"ב( זהקדירה כשהתה רק11ה

 ש"ב הקדירה תיכף בלקחו אבלהקילוח.
 תחילה, בויע הקדירה שבטבע כיוןמהקילוח
 באם ב'( ע"ש, ותפלוט שתזר ל"ת אחדברגע
 טריפה :א' שומן של ליטרות ג' לאחדפי'

כאילו---

 * לפ"ק וזר~נ"ונ.עמ"עש"ך
 מוהר"ר כקשית וכו' ההוראה גאון האי הרב לכבוד לוטיי: והשיו'מחיים

 יע"א. בואציוב אבד"ק שלום משמרת סח'ס שליט"א פאבערשיאק שכנא שלו':

4 היכה מדבי בשאיתי קאתיהנץ  חיב' נשפך אם יום בכי גועשים הנה "( העלה 
-

 מעורי
 עם"

 קאוו*
 נגד דהיינו המדומע לפי סשערינן אזי בשר ש5' קדירה תחת.

 ימימה' מימים זה לי קשית דא וברם נבילה. דנעשה אמרינן לא דבהיתר לבדהחיב
 וגעשה הקאווע עם המעורב החלב תחת בשר של 'הקדירה מן נקלע תאילהאיסור
 מחתיה הנשפך כי נגד בגור של בהקדירה ששים לבטי ע"כ וא"כ הלשווע גםנבילה
 הנה ב'(י הערה לבד, החלב נגד המדופע לפי נשאר ולא ג"כ הקאווע נגךדהיינו
 שומן אחת וליטרא לבר שומן ליטרות ב' זה אחר בזה אחת בסחבת טיגנו אם ליפשיטא
 שום כאן לית בודאי בזה הנה שתחילה, טיגנו מהם איזה ידענו :לא ואולם לבד טריפהשל
 דאמרינך מה לפי וגם בתחילה טיגנו הטריפה יליטרא את"ל אפי' דהא צלל מיחושבית

 ואיבא, הוא מב"מ דהא הכשירה השומן היא מותר :מדאורייתא הא מ"מ משערינןדבכויי'
 הוא. מדרבנן ואולם כשירות. שוסן ליטרות ב' 'עוד המחבת על טיגנו אח"כ דהארובא

 ושמא' בתחילה טיגנו מהם איזה ספיקא אימא הא הכא וברם ששים ליכא דהאדאמר
 דאיבעיא הוא והדא לקולא ואזלינן דרבנן ספיקא היל הא בתחילה טיגנו הכשירותליטרות
 טריפה, שומן אחת וליטרא כשירה שוסן אחת ליטרא אלא המחבת על טיגנו לא אםלי
 ליטרא ושמא בתהילה טיגנו מהם איזה ידענו ולא ושכחו אותם טיגנו זה אחר בזהוגיס

 מדאורייתא עלי' שסיגנו מה אח"כ ואוסרת הסחבת נאסרה וממילא בתחילה טיגנוהטריפה
 משערינן דבכויי' רובא וליכא כשירה שומן אחת ליטרא אלא עלי' טיגנו לא אח'כדהא

 ספיקאי ומטעם להקי בזה לרון רציתי לעצמי וכשאני לחומרא. וחורייתא בספיקאואזלינן
 דהא הסברא בטעם ז"ל הר"ן בשם סק*ט צ"ח סי' ביו"ד הש"ך כתב דהא לקולאדרבנן

 יבוא שיא כדי בכולי' .לשער מדותיהם  השוו דחכמים משום הוא משערינן ככולי'דאמרינן
 דאמריגן דהאי ז"ל והר"ן הש"ך דשיטת מבואר הרי בעיניו. שנראה במה לשער אחדכל

 בתחילה, סיגנן הטריפה דליטרא אתיל אפי' הכא וממילא מדרבנן הוא טשערינןבכולי'
 ויש הוא מב"מ דהא הכשירה השומן הוא סותר מדאורייתא מ"פ הכשירה ליטראואח"כ

כאן-

 בזה מחבת על אותם וטיגנו כשירה.ואחת
 קודם הטריפה טיגנו אם יודע ואינו זה,אמר

 מהמחבת הכשירה ליטרא גם את"בונאסרה
 ופלפל יהכשירה. מקודם ,טיגנו שמאאו

 נגד רוב בהשומן יש דבוראי )ור"לבחכמה
 דבכולי' זה אם והקר מהמחבת( שבולעהטעם

 .מדאורייתא או מדרבנן רק הואמשערינן
 הר"ן בשם סק"ט צ"ח סי' י לשיךוציין

 נ"נ כלל השרה בפאת הב' מערכתולשדאח
 מה ואין בנה לאסור *( ווארשא מרבניוקיבל
 לחקירות נבוא דבאם האמת דכן בזהיהאריך



3הי עשר שלשהשנה לדשאה י ראשוןכרף
ותמה מב"מ מטעם השאר דשרינן דםטיפת
טיפת בה ש ד הביצה אותו דאסרינן זההלא
 דפולט ונישא בכולא, תכלא דשדא משוםדם
  שאר עם והו"ל דם, כולה הוא כאילוטעם

 אף כי לק"מ. לע"ד זה מבשא"מהביצים
 הביצה גוף מ"מ אבל בכולה תכלאדשדא

לא

 ליבא דהא דאסור היא מדרבנן ואיברא מדאור"תא, בכול" משעריק לא דהא רובכאן
 וא,לינן דרבנן ספיקא היל הא בתחילה טיגנו מהם איזה ספיקא דאיכא הכא 'ואולםששים.

 שקבלתי בעת לפ"ק תרצ"ד ובקיץ למעשה. ולא להלכה שאמרתי דברים וברם י9.לקי
 ווארשא, לאדז, עלץ, דקי ומהרבנים פראמער צבי .ארי' סהר"ר מקאויגלאכ מהגאיןהורמנא

 בכולי' דאמרינן דהאי וסברתו כוה לאסור לי ואמר שליט"א מפראגא מהרב עלי'שאלתי
 ה"ה מדבר קדוש לאחד ראיוני ראה בספרים לחפשי יצאתי ועתה דאורייתא. הוא,משעריכן

 להלכה פוסקים כמה שם הביא נ"ג כלל ב' מערכת השדה בפאת חמד בשדי עוזינוגאון
 ביעיל הרבה נתבשל אם הנה ג'( הערה מדארייתא. הוא משערינן בכוליי דאטרינן.דהאי

 שאר עם הוא דסב"מ משום מותרים דהביעים דם. טיפת מהם כאתת ונמצא אחתבקדירה
 בגווה לי וקשיא הוא. מינו דשאינו אסורים הקדירה עם והמים גרובא. ובטילהביעים
 בה דנמצא הביעה עם הם דמב"מ משום ברובא בטלים הביעים דשאר אמרינן.אמאי
 משוס הביעים שאר עם מבשא"ם הוא דם טיפת בה דנמצא הביעה אותה הא דם:טיפת

 ודו"ק; הביעה, בכולה ת~כלא דשדא משום דם כולה הוא כאילו הביעה לאותהדחשבינן
 אם בחכמ*א יעיין פ"ו. וסי' ס"א סי' פמ"ג עיין חילוקים הרבה יש ביעים דם בעניןוהנה

 שכתב מה ס"ו סי' שלוס במשמרת' ועיין לוט וחוצה בקשר ובחלמון בחלבון הדםנתפשט
 והאחרונים בלב"ש. ועיין מעל"ע. להשהותו דנכון שם וסיים ק"ב. סימן ריש הטוטו"דנשם
 ביעים דם בענין וטרי דפקיי מה השדה בפאת ד' מערכת חמד בשדי ועיין עליו,,השיגו
 והביא סק"ג, ס"ו סי' בכו"פ הגאון כסברת דרבנן שבשלו דם ג"כ בעים בדם אמרינןואי
 דדוקא קוא והטעם דרבנן שבשלו דם ביעים בדם אמרינן רלא פוסקים כמה בשםשם
 דאפי' אמרינן בזה לכפרה ראוי הי' לא דסעולם ביעים דם אבל הפוסקים לרובדרבנן שבשלי דם אמרינן לכפרה עוד ראוי ,אינה נשתנה וכשבשלו לכפרה הוא דראוי חי בעלגדם
 אסוף הוא ביעים דם הא ג"כ מזה וחוץ כלל נשתנה לא דהא דאורייתא הוא הבישוללאחר
 בטיור"ר מכבר, שהקשיזי מה ואעתיק ברב"ק. עיי"ש נבילה דם מחמת ואסור היקוםמטעם
 דטשום ז"ל התוס' בציי לרבותינו ומצאתי שם וז"ל בפג"ה ז"ל הרשב"א בשם הרבאנתב
 נביים גיעולי וכ, הבשר בתוך הוא החלב שגוף ממשו ולא טעמו בחלב לבשר קרי החלבאיסור
 בתלמוד ממשו ולא טעמו פ~רשעי כן ממשו ולא בכלי שנבלע האיסור טעם אלא שםשאין
 ממש: ולא טעמו אכיי אמר דק"ח ריש חולין בש"ס איחא הא זה על לי וקשיאעכ"ל.
 הוא דחידוש גמיינן לא טעמא מאי בחלב מבשר דרבנן דעתא מלקא דאי דאורייתא'בעלמא
 וכו' טתניתין קתני אמאי חידוש אי שם וכפירשיז"ל נמי נ"ט דליכא אע"ג היא חידושאי
 ימד ומזה ההתיכה על שנפלה חלב טיפת איתא הא ובמתניתין מתניתין על קאי ד4בייהרי
 ויא טעמו מיקרי ג"כ בבשר דחלב מבואר הרי דאורייתא בעלמא ממשו ולא טעמו.אליי

 : ודו"ק וממשו טעמו מיקרי בבשר דחלב דאמר ז"ל יהרשב"א וקשיאממשו
 שליט"א מהר"מ הגאון בלאאמו"ר אייבעשיץ הלל הצעיר הדושתוה"רא"ר)

 צ יצ"ו סטערציבהנאבדק"ק

 דלפעמים בידו. וא' כ"א .תורת יהאכאילו
 כמה לחקור יש וגם רוב, יהא ילא ":ייזיטגנו
 רוב יש שבודאי דנדע במחבת שומן5הא
 וקצרתי. בזה אריכות סובל ." הנואין
 הרבה בנתבשלו מקלינן אמאי דחקר ומהג'(

 בה דיש טריפה מהן אהת ונמצאציצים



 עשר שלשהשנהולבאר ראשון'כרףמ
 דם כולה הוא כאילו זה ידי על נחשבתלא

 וכמו ביצה(, טעם בה דיש רואות)דעינינו
 סעו. סי' ליו"ד בפתיח להדיא כןשסתב
 יע"ש ביצים. שאר לנבי טכ"ם מקריועשיר
 הרשב"א ד' עי שתמה מה ד'( פשוט.והוא

 משוס דרק צ"ח סי' ליו"ד בב"ישהובא
 לבב"ח קרי החלב אל הנפיט הכשרטעם
 היות יוכל בבשר אבל ממשו ולאטעמו
 ממשו והוי הבשר אל נכנס החלבשגוף
 דחלב שם דמשמע ק"ת דחולין מהסוגיאותמה
 כמדומה ממשו. ולא טעמו מקרי "כ שרגבב
 ויהי' ואו"ש. אקצר ובזה כעת בספריםיחפש בכחי ואין בזה שקדמוהו מכבר שראיתייי
 לחפש בתורתו ויצליח החיל גבור עטוד'

 שמעתא ולאסיקי בתוה"ק ופרחיםציצים
 ודייק ישר שכלו ב"ה כי דהילכתאאליבא

 : עליו הטובה ד' כידוגריס
 וחפץ דוש"ת ואוהבו ידידוהכ"ד
 פשערניאק שכנא שלוםבהצלחתו
 בעהמח"ם יהגליל מאציובאבדק"ק
 ב"ה. וברכה חיים וספר של,םמשפרת

 כב.מימן
 יע"א, גאלין; פתנ-ה
 דוב מרה - "כה"גמכבידנעסאקעזי

 אגארד אבד"ק יישפיפצער

 וברכו .קדיש אחר אמן לעטת נתעיבאם
 באףת וראיתי *( האראדי4א ע"יבשומע
 ענף בעי הרה"נ העיר כ"ח( ס" ב'לחנת
 ה" נעה ס" או"ח השו"ע ע"ד בקייוסף
 אפ" וקדושה קדיש ואיסיים במק"אעשרת
 יך שגי וי"א לעגות יכול עמהם שאינופי
 וכ"כ עכו"ם, או טינוף פפסיק יהי'שלא

 בראדי.א וא"כ סקי"ג רע"ג בסי'במתהש"ק
 ן עכ"ד דלעיל חששאיש

 ניעיי מנחת ת בשי עיניי חי כיהנה
 טעלצפאן ע-י שמע ראם ע"ב ס"ח"ב

 עונה וכן אמן לענות לו פותר חבירוברכת
 הוא דבר ומקור שיש, וכו' ברכו אוקדושה
 הירושלמי בשם אבוו.ב מהראי בשםבב"י
 בליכא דדוקא בא"ח וכ"כ אחא רבובשם
 וא"ת בירושלמי כי ואף מפסיק, טינוףמקים
 באשכול גם כן מובא אבל כ"ס ליתאלפנינו
 ראי' וכ' ל"א צד כהנים ברכת הל'ח"א

 טפסיק וע.'ז טינוף אין אם דוקאמשבתא
 כדיעה יפסוק נראה ויהיכה - ע"ש.וכו'

 בכללים ביו"ד הפמ"ג כמ"ש בסתםהראשונה
 כידוע בבי.וריו כמ"פ וכ"כ א' סי'ארה

 בסי' ותיו בהג הלב"ש וכ"כ בדבריו,להמעי'
 ע"ס ילב" מרמ"א גם משמע כן אשרנ"ה
 דחה צ"ה אית שם החיים שבכף ואףס"א,
 להיכה, ולב"ש הפמ"ג ד' מסתבריםדבריו
 ואם ו' סי' ע"ה ישוכר דברי בשו"תוכ"כ

 העושה בשעה"ד דרק שם סייםשהלב"ש
ח כדיעהי

 סטו)ס ויסיף סו)כין קז)ות ס)סט ת"ר דע"6 כ"6 כיולז6 טמור תקוזזו תקור"(
 תרככס כסער סמייט סרט 1"5 כתכ גסקדל,ס וכס5ס"ק ריזיי"6, 6ף וי"ל וכו' סופוזעו
 נ,כג'ט"ס תעוין כטבע 5זס גדל רחז ים סט5יוכיס נסיג סהמתוגיס סדכריס כ6:ו5עית כיוכו'
 תסהכרגס וסה"כ סיניס כ5 תע5י' יחסיר סיטכ כסתוקקכס כי סכרך סס61כת תגכטויסןנססי
 חרוחקיס סיסי' לסירן למרת זוית כקרן וסלחת 6מת .זוית כקון סלמת סמתיכס ותסוס)סהיס
 כ, תוו65 ס56ס נזסחתיכות 65מת סימוך סכרו) ותגומ )ו,גין 6)ף 8פי' סתר5ס חס כ)וחו"ז
 וסט ת"ס, וא' פ5תס סעו כקורס סוחרת  טוסט סתתיכס 5ותס  מטוסת  התפיטותכ5

 ת1ס ס'דטו  סנים כוזס סוס  ורקס כ5 וסנט  סתיתריס, סת5י6ו 6סר  סטטלטגר6סחכמת
 סי' ח"5 נ5ו"1 תוזכר  סהליפי"ן וכן  5"ת 6ות מ"5  תסרס"ס לסו"ת וסקרתס וכו'סת:תס
 ס" לב מטרכ' וכסו"ה כבכח, סזכ1ר 6ת )סחיר ז5)ס"ס חסיד יסזדס סר"ר טרו 3ססקנו"1
 סי' סנכרון ט5י וגסותה ט"ס כסכת לזכר ולסור סכזח:יכו, 5סתי5יפין זס כין מילקקט"1
 נפוגי כמסר וע" כסכת, 5ךכר נסעיר כוס ות"ס 5"6 סי' מ"ג יעקכ סכות סו"ת וע"עיו"ד
 תרעיד סחדכר ק,5 ו6ך )סינוט סכ6 סו6 סחדכר ס5 עלויו סקור דלן סטכעייסס:והקריס תמסרי ~כזכרוני סם וכ' כקורך, כזס נ!"ם ט"ב דכ"ס כרכזת ז5)ס"ס טחי) )סנר"יסם"ס
 ססז:וע ככמון ספיר חלק סגרטד טד כסדר וכן )1 )סיכוך זס וחלק )ו סס:ווה ס6וירח5ק
 דברי תקז 6כ5 כזס, סס6ריך חס וט"מ וכו' כ)5 התחוס מון סקל '5י6ח כ6ן 6'ןוע"כ

 6חרוכיס סרכס 6וסריס וכן לכס:זטרכי
 ו6כ:ז"י

 כזס.



 ששר שלשהשנה .ויבואך - ירף'ראשון.

 וקרושה דאיש*ר תיל וופל. כו בסופו ס"א,ף כחנ.כמימד ' כלל החיידק פטם הפסיד לא ראשתחידייש
 יענה לא ברכו אבל פסוקים רק דתייענה
 איש"ר.  לענות דמותר הדין יצא א"כעכ"ל
 להחמיר ראוי דם'ם הלב"ש לפמ'שואף
 הידוע כפי דהא סורה הלב"ש גם דכאן**ל

 ע"י רק הוא הקול שישמע הראדי'אוליבור
 מאד הרגה גבוה למעלה הקול שהולךמה

 'הנראה כפי וא"כ נשמע לא הקול דאל*כמאד
 ואף וע"ז מטינוף הפסק שום שטה יגיעולא
 לנגדינו עומד ואז כזה הפסק במק"א יארע.חם
 רוב אבל *ע"ז". ש*י' ט"ו בס"ק הס"או'

 הב"י כמ"ש ע"ז ולא כותי פי' ככולםהפוסקים
 אות החיים בכף וכמ"ש יו"ד אות,פרישה
 למעלה ימעלה הם בטח ובראדי"אש"ב

 בפ"ע כרשות דנחשב הפסק ול"ש איששקומות
 לא ה"ה פ*ג ברכות בירושלמי וכ"מ,וא"ש,
 ירמי' ר' בבית עמו וס"ת סטתו אדם-ישמש
 שהי' או בטפה כרוך הי' אס אבהו ר'גשם
 סותר' טפחים עשרה גבוה שהוא בחלוןנתץ
 ביו"ד והשו"ע הטור הביאו הרמב"םיכ*כ
 ויח וכו' בס"ת כבוד לנהוג חייב רפ"ב.סי'
 ע.ש י"ס ממנו גבוה אא"כ וכו' ערותויגלה

 סי' או"ח בש"ע וכ"כ ג' סי' אדםיננשמת
 נמוך או י'ט גבוה במקום היתה ס"ב9'ס

 בטח א"כ ע"ש. לקרות יכול וכו'עשרה
 באה-י )וכ"כ מפסיק ואין מלמעלה באולקול

 טעלעפאן ע"י אמן עניית לענין ה9השרמ"א
 השם אנא אמר ע"ב ד'כ יומא וע"ע9"ש(
 תכונת שגם .שם ובריטב"א ביריחו קולוונשמע
 עונים דהי' ומשמע שומעים הי'יבריו

 עונים הי' בעזרה דרק י"ל אבלגשכמל*ו,
 ובהבאר ח"ח הנ"ל באה"י ועי' במק"א,ולא

 ן בנה מ"ש דס"ד ת"בכ"ר

 אי"ה( יבא)המשף

 משארנומשאפק' העניףחנוף
 יצ"ו. הנ"לאבר"ק

 הגדול הגאת שהשיב למעשה להלכההשובה
 להרב שליט"א פראבוזנא אבד"קהמפורסם
 מקלחת באמצעות השפוכה אי בנידןמלבוב. נ"י פרידמאן שלמה מהור-רהנאון
 קבים תשעה במקום ג"כ עולה בלע"1()טוש

 : זו בטבילה הזהירלב"ק
 נ"י. פרירמאן שלמה מוה"ר הרת,.יייי*נ תרצ"ה. הדברים אלה פראבוזנא3'ה

 טידיתי יטיב חתני ע"י סכתבילרעשובת
 ביאת בעת לבעלז אוונסעתי

 מכתבו בא ם מלבי יצא יחי' הרבהתני
 נוזלים המים אם והנה בו. ועיינתייפני
 רק בהפסק טפין טפין לא סהשטורץתמיד
 יפה כלל, הפסק בלי דקות טפותנוזלים
 שהתיר תתכ"ת סי' חסידים מספר כ"תהביא
 משמע כלום מלא כלום טוב ממ"ש דשםאף
 מיירי שם כ"כ, במיעוטו הרע לקבלדרק

 מידו מניח לבסוף אך בידו הכלישאותו
 המים שיכלו עד יניח לא שמא  חששויש

 אחר מאליו שנוול זה כעין אבלמהראש,
 גופו כל על תמיד נוזל בהשרויףשהיתה

 אבל הפסק, בלי כשנוזל אך מועילודאי
 שפיכה הוי לא מופסקות טפין טיפיןכשהן
 כרוים שהביא ומה כיים, הרבה כמווהוי

 שם יש במ"ח ז"ל מטארנא הגאוןמהגהות
 ובמשנה טיק עליו שנפלו טהור שכתבט"מ
 וטהור ס"ק עליו שנפלו ב"ק חולהאיתא
 אך ע"ש. שאובין לוגין ג' עליושנפלו
 שמהני מב,'אר עכ-פ אחת. הכוונהעיקר
 דגם ומשמע אדם מכה שלא עליובנפלו
 יעקב יעוצות בספר ועיין בעינן. לאכלי
 טפין דטפין ג"כ כתב ז' ס"ק קנ"ט סי'אויה

 נט"י. לענין שפיכה הוילא
 באהבה. דור"שידידו

 הורוויץ הלוי יעקב אברהםהק'
 הנ"לאבד"ק
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 'כד..מימן
 לוב. 6אמשוב השםבשם

 בדביים הי' ייהיד בתיכחיתיי ירכי הח"מ4(
 וכן בחוזק ה" לרבים אבל רכים.

 לעולם. נוח שאינו לקחם כמטר יערוף9י'
 ר"ת יוטל ר'יבכם ט'רחכם מ':'שכם ר"תמטר
 עלי חזקים דיבורים היינו כשעירים לכלטוב
 כרביבים אבל .הארץ התלבשות היינודשא
 'קלה .כל היינו 'דשא ' דשא. עלי רביםהיינו

 : )ד"צ( ז"ל 'כפירש"י עצמובפני
 ההיק עם 'ייבי 'רב הה"ק התווכחו ובגיא2(

 תיקן בדבר זצ"ל קאריצער'הר"פ
 אמר ייבא 'רב הה"ק בדורם לתקןשצריך
 שמדברים מה ההוא בדור החמור האיסוראשר

 אשר אמר וההר"פ התפלה 'בשעתבביהכנ"ס
 ישראל בנות שהולכים ' 'מה החמורהאיסור
 מאכלים למכור אומה"ע אדוני יביתהעניות
 אז שהי' בזה וכיוצא ודגים עופותכמו

 שלא 'הר"פ וחשש אוסטרהא בעירהסגהג
 חברו את התווכח וכ"א 'ח"ו יהוד לידייבואו
 הדת עיקר בו שתלוי דבר אוסרשהוא
 אחד לפתוח .ביניהם הסכם נעשהיהודית,
 שיראו פסוק ואיזו תורה חומשימחמשה
 ונזדמן הצדק. .מי עם יוכיחו בובראשונה

 בהשקפה וראו ופתחו בראשית חומשלהם
 אתותינו את יעשה הכזונה הפסוק אתראשונה
 לו אמר אזי טריפ הה"ק לדברי ראי'ונמצע
 שמתרגמים מח נא נראה תיכף ייבא רבההיק
 פתאמרת הפ' ע"1 והירושלמיהשנתן

 דישראל סדרשהון ובבתי דישראלבכנישתהון
 דברי וצדקו דיעקב. ברתי' מאיבועריאין

 ן )ח"ג(שניהם
 לעיר בא ז"ל מטאלני דוד ר' דץן:יכץג(

 חסידים אנשים , אליו ובאו אחת'
 י"ש על תיקן מעות להם שיתןמשטיבלען

 באו 'כך ובתוך כמנהג, להם ונתן 14כמנהג
 אנשי6' 'שהם בפניהם שראה אנשיםגם

 מה מפני אותם ושאל עם. פשוטיפשוטים
 אנחנו הנה והשיבו מסני, י"ש לכםמגיע
 או ותיקון, יום בכל שמתפללים ותיקוןוזברה
 הה"ק בני )ככל צחות בדרך להםאמר

 מגיע .מה מפני ידעתי עתה הנהסצארנאבל(
 דבר- כל לעשות רצה לוט אשר כידועלוט, שי מנין הוא ולכם שהמנין .צפני י*שלכם

 אברהם ידוע והנה אע"ה. אברהםשעשה
 משעו 'שני אות כרמז שחרית תפלחתיקן
 שני אות כרמז מנחה תפלת .*צחק בוקר.ב'

 .כרמז ערבית תפלת יעקב צהרים. 'צ'.לשמו
 תפלת תקן לוט ערבית, 1' משמו שני.4ות

 .לכן ותיקון, משמו שני אות ו' .כרמזותיקון
 : להם ונתן י"ש מגיע בוודאי לוט שללמנין
 ז"ל משיייאווצי ינ"י אימי"י מ ההד(

 שם שהתנצל אחת לעירבא
 ושלת' חמיו, על שלו ,חסיד אחד אברךיפניו
 אמנם פניו על ולהוכיחו אותו .לקרואהה"ק
 עד בקולו לשמוע וסירב עורף קשה אישהי'
 הוא שכמוהו שכל לו לאמר מוכרחשהי'
 האיש והעיז יעקב, .בבחי' 'וחתנו לבן,בבהי'
 לכם הלא.יש אתם גם א.כ לו לאמרהזה

 לבן. בבחי' ואתם יעקב בבחי' שהואחתנכם
 לחמי חתן שהייתי בעת אני לו, הה"קהישב
 ופעלתי זאת לשכוח ולא לזכור בדעתיגמרתי
 ימי, כל על יעקב בבהי' 'להשאר בעצמיאז

 : יבן בבחי' נשאר הנף ימיך 'כל עלואתה
 מביא ת"ח של חולין שיחות מ' בנכפיה(

 גביר גם הי' אשר אחדשגאון

 קדישא החברה ונתאספו לעולמו הלףגרוי
 זלמן ר' והגאון קבורה מעות הרבהורצו

 ואין אבד הצדיק ע"ז. הספיד ז"למרגליות
 כל כו', נאספו חסד ואנשי לב, על שםאיש
 הסי שנדפס קודם אני שמעתי הזההענין

הזה
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 אפרים ר' הצדיק הגאון הרב מפיהזה

 המה"ק אדמו"ר נשיאה דבי התנאמרגליות
 הנ"ל מרגליות ר'ז אשר זצוקללה"המטריסק

 דודו הי' אז לעולמו שהלך והגאון דודו,סי'
 בעה'ם מרגליות סענדר ה' הגאון )אםבעצמו
 שערי בעהמ*ס אחיו או הרא"ם, תשובתשו"ת
 בבראדק אצלו נפטר כי השיימו שהואתשובה
 כי להם, אמר וע"ז מעות הרבה רצווהה'ק
 גם מתים, צדיקים הדור בעוץ מצינןגגמרא
 הנ"מ הדור. עון על לכפר מת צדיקנמצא
 שיא היינו הדור. בעץ ימת אם אלה, שניבין
 * שאין מהמת "עות ההח"ק טגיע זאתיראה

 על לכפר טת אם אבל ממיט טובהלהם
 כי מעות, שוס לכם מגיע אין שלכםהעורנה
 כ"כ רוצים אתם ואם כפרתיכס לפניכםדי

 שלא הדור בעון טת שלא סימן זה הרימעות
 עכ"פ הלא כפרה. לכם הי' ולא זאתיראה

 שצעק וזהי תשובה. לעשות אתםמחויבים
 איש ואין אבד הצדיק עליכם ישעי'הנביא
 הם חסד ואנשי תשובה( )לעשות לב עלשם

 באין כן אם מעווד להם ליחן. נאספוהח"ק
 הצדיק נאסף הרעה מפני של הפירושמבין
 אתם מחויבים הדור. בעוון יראה שלאאם

 הדור עוון עץ .כפר אם או תשובהלעשות
 : הסעות לכם מגיע איזהלא

 שאלו : כי שמעתי ' בד"ה הנ"ר נבכם'0
 וידוע כו' סופר משה ר'להגאון

 נ"ב אבנר, לר' ז"ל הרמב*ן שהשיבמה
 הקדוש בספר וארוכה ידועה חהואהמעשה

 : באריכות עי"ש מוסרשבט
 עליו מתה ז"ל הרמ"א בד"ה הנ"י, בבגז'ז(

 גדול ח"ה בת היתה והיאאשתו
 באריכות אני שמעתי ההיא המעשה נ"בכו',

 הרבי הוא . ההוא הח"ה היינו נוסחובשינוי
 בצידו שלו בגמרא שכתב ז"ל סיובלין שכנאר'
 אומר ואני ע"ב צ"ה בסנהדרין .אלקפרק
 והמעשה תדרשו. לשכנו שנאמר שמושכנא

 תלמידו שהי' ז"ל הרמ"א הי' כךמההספד
 בבגרי בלילה )להתחפש בפורים הי'דרכו
 מערב מערב ולצעוק בית לכל ולרוץנכרי
 אותו יכירו שלא כדי משם ולרוץבחפזון

 להתפלל שי~כר' כדי הי' וכוונתו הואמי

 אדם שחייב השכרות מפני ישכח ולאמערב
 הוא הנ"ל רבו לבית וכשבא בפוריא.לבסומי
 שעטנז" קשייגץ אליו הוא גם וצעקהכירו
 זה שייגץ "עתיד והשיב מביתו רץוהשמ"א
 באמת פוסק הוא )וכן בפורים שעטנזלהתיך
 מותר דרבנן ששעטנז פורים הלכותבהאו"ח
 תלמודיו מגדולי הי' והוא בפורים( בולהתחפש

 בתו אשתו נחלתה ואח"כ לחתן, אותוולקח
 בעלת הספידה טתה וכאשר ז"ל הרר"ששל

 שאמר בשעה אמרו אז"ל בזה"ל ז"להרמ"א
 חרורה החטא את הראשון לאדםהקב"ה
 מה 'רשב"ע האדמה השיבה בעבותךהאדמה
 "לא א-כ ואמר הקב"ה לה והשיבאדה"ר שתטי בשביל שקללתני פשעי ומהחטאי
 בני שימותו ג"כ טוב תיקן בזה לףיעלה
 צדיקיפ גם וימוינו מיתה נגזר עי"ז כיאדם
 אדה"ר חטא יולי כי בתוכף. נקבריםויהי'
 צריקים נקביים הי' ולא בעולם מיתה הי'לא

 אמר ועפי-ז חז"ל במדרשי במבוארבאדמה
 נ"א פקד"ו באיזבל ט'4 ב' )מלכיםהפסוק
 על באצבעו והראה הזא"ת הארור"הא"ת

 להאדמ"ה לטכ פקור"ה תעשו כלומרהאדמה
 וקכרו*ה הקב"ה. מפי ארורה הנקראתהזא"ת
 הרבי בת אשתו על באצבעו אזוהראה
 ע5 והראה הי"א,  משר ב"ת בי ז"לר"ש

 הרמ"א כי ישמעתי רבנן, מלכי מאןהרר"ש
 הצעירה אחותה את לאשה ליקח רצהז"ל
 לאשה לו ליתן,אותה הרר"ש רצה ולאאח"כ
 הזה ההספד אשר ידמה יבבו כיבאמרו
 בלתי היא אפשר אי היתה אשתו עלשאמר
 הוטב. כ"כ חזיתה בחיים עוד אותה, סדראם

 :'בעיניו
 לבן עם משכלת. אשה בשם הנ"ל בוכם.ח(

 נעשיתי לא נ"ל רש"י פי'גרתי
 גביר הוי ברכני אבי כו' גר .אלא וחשובשר
 תקח כאשר כי ואמרה בי. נתקיימה לאכו'

 ג"ר אותיות נשאר ב"י אותות גבירמאותיות
 ויא גביר הוי ברכני אבי גר. אלא שאמרוזה
 נ"ב- ג"ר.. ונשאר ב"י האותיות ב"י,.נתקיימה*

 פיק: ישעי' ר' מהגאון תרגומא בספרעי'
 המלומדת, אחותו בשם זה מאמר מביאז"ל

 :] אתי מכמה לאחותי "אמור שםומסיים

בס'
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 "יאה שני בעיזיי יי ד "נ"י. בם'*(
 אנשים יש כי כך, שמעתיבשונאי

 ובאמת יועוזרים לאוהבים עצמםוכמראים
 בקש ועליהם רעתו מבקשים שונאים"טה

 עי' נ"ב ' מהם, אותו ישמור שד'והמע"ה

 זאת נמצא שם חבות" על שמואיבסדררי
 ישראל רבי הה"ק של קודש בכתבייגם

 : זצלה"המרווין
 ברית אות. נקיא שבת קייש. שבתק

 נקראו ותפילין אות. נקראקודש
 ש'בת שבת. אותיות ע"ז הרמז י"לאות
 שמירה צריכין אלה שלשה כי ת'פילין,שירית
 סהגה*ק המצות אלה בס' ועי' וד"ל.יודעת ובהיסוי חול בדיבורי ואסורים בקרושה.*תירה
 שע"ח )מצוה מצות הרי"ג על הגיז סשהזרי
 ישראל את הכהנים לברך בדיה קמ"ח(יעשה

 וז"ל בסופו כו' תברכו כה שנאמר יוםבכל
 שני לו יש א"כ אלא שלם יהודי אינוכי

 ואות הברית אות היינו יהודי שהואעדים
 אות שנקראו ויומט בשבת ויפיכףהתפילין
 מי כל בגזול אבל תפילין, מלהניח ארספטור
 כס-ש לשמים כמנודה חשוב מניחןשאינו
 הרגיל וכל לישובן, רחמנא פ"ו פסחיםבמס'

 עליהם ד' שנאמר ימים מאריךבתפילין
 יקיים התאב בעיניך ירע אל ובכן כו'יחיו

 תפילין של זוגות ב' ופשום כהלכתההמצוה
 פרשיות של כסררן ז"ל ור"ת רששיכסברת
 ועי' הבורא, רצון לעשות היא תכליתוכי

 אות הוא שבת ועשרין וזד זוה"קבתקוני
 דמחלל מאן אות תפילין אות מילהברית
 דא: טחלל כאילו דא --.

 ~'ושהינסקך ג הכהן שראלי

 העבים* כוט "'"7.,ה
 שי הינהי ו" ר בדבר והערות ושימ"ח צחות ודברי קצרות חשובית ש"ימ

א א

 י כה.מימן

 השואלים "הבאר" יקיראן לחיתמי1
 עכובה" "ככה גרם מיודורשים

 זה העדרים השקו שלא אהכאר"בהוצאות
 להם. יחשוב הרבה" שהן "שתיםשנים

 מקהלתי דירתי ששנתי מחמת שזהאודיעכם
 הבירה עיר )פרוזדר ' פאוואטיק לפה[כיסקוביץ
 בהתחלת וכמובן לרב להם שנתקבלתןיואושא(
 רובם טרדותי הקשים כרכיט ובישיבתהקשות
 לנהל לעטי עת לקבל נחנני ולא ראשיתעלה
 שבכל ויען הלזה". הקודש עבודת עבודתיגם
 מרבנים במכתבים דלהותי על דופקים ויוםיום

 תבל קצני מכל וסופרים וחכמיםיגאונים
 האמצעות כל לעשות ובבקשתם בשאלתםהי"ו

 גערתי הנני מחדש ,הבאר" להו"להלראות
 מעתה בלינ עלי וקביתי הטרדותמהמון
 הרבים שוכות הרבים לנכות הוצאותולחדש

 כסדרן תמידין יו"ל שיהי' ולהשתדלגו'
 הגדולה בעיר *ושב שהנני כעת אשרובדיוק
 יוכל שיהי' מצפה חרבה מדפיסיםשיש
 עצהיו"ט לטובה בצ"ע "הבאר" המערכתלנהל
 בעתו מימי' נותן יהי' .הבאראואי"ה

 : אכי"רובזמנו
 בבואו אשר פיוני.., אברך על אבירותם.ב(

 באחרונה א"ע עומדלביהכ"נ
 ולבסוף בפתח כעניו א"ע ועושה הפתחאצל
 ואומר מד"א הרב דרכי בעיניו הוטבלא

 יש הלוה,,, דרבנן לאיצטיי ראוי יותרשהוא
 על זצ"ל זושא ר' הרבי שפי' כמויומר
 תאות על רשע הלל כי י( )בתהליםהפ'
 עצמו ל להשפ צריך אם אפילו הרשענפשו

 ז"ל רבותינו אשר כהלל עניווהויהראות
 אם ל"א( )שבת גדול עניו שהי' עעיואמרו
 אז נפשו תאות למלאות בזה אפשרבך

 ודברים שעה באותה כהיל גדול עניונעשה
נכונים



3~ן4 עשר שלשהשנהדץב4אר ראשוןכרך

 הגאון זה בענין הביא וקדושיםנכונים
 רבים מים ס' על בהסכמתו זצ"למברעזאן

 כי זצ"ל בעלז אבד"ק הגהיק מו"רבשם
 ויגבה בגאוה כמו ושקר אמת יש מידהבכל
 והגאוה דקדושה גאוה זהו ה' בדרכילבו

 ענוה יש בענוה וכן ה' תועבתהפסולה
 מי כי הוא ' והמבחן פסולה וענוהדקדושה
 וגם לאין א-ע חושב בשקר עניושהוא
 וגרועים כאין כמוהו הם אחריםאנשים
 לצדיקים העולם כל יחשוב באמתוהעניו
 גאה להיות ומוטב שבכולם הגרועוהוא

 עניו מלהיות לטובים העולם כל גםויחשוב
 לגרועים אתרים גם ושיחשוב פסולהבענוה
 בנפשו האדם ידע הזה במבחן הבחינהוע"י
 עכלה"ג הקדושה מצד באמת לענוה זכהאם

 : וש"יודפח"ה
 וד' הפ' על במדרש פיאתו על ב~שףץ,ג(

 השומע כל וכו' שרה אתפקד
 עקרות הרבה בעולם הי' צחוק הרבהיצחק
 עקרות שאר זכו דמה וכו' עמהנפקדו
 ישראל כנסת בס' ועיי' כשרה ג"כשיפקדו
 שתירץ זצ"ל מסאנדיגערי הרה"קבשם
 חפשיות האדם ביד היא הבחירהדחנה

 וכו' הטוב ואת החיים אתכדכתיב
 שרה אף נפקדת היתה לא דאםונמצא
 ובודאי העצום הנס את רואים הכל וה"אמנו

 והי' זהבו אלילי את משליך אחד כלהי'-
 הבחירה בטל והי' בהשי"ת מאפיניםתיכף
 בכדי עקרות עוד שיפקדו הקב"ה עשהע"כ

 : עכד.ק הבחירהשיהי'
 כי בדפוס דבריו ליחן אוצל יא ו4רן4.ד(

 הכותבים שעל אמירה מלאתיכבר
 יביאנה" לא "והטריפה תמה בכתיבהלכתוב
 מקטעת שותיות וכותב ודיו נייר על חסוכ"ת
 ועל יקרותו האפשרות בסוג איןכמעט
 הגסה בכותבות דבריו יחדש ואםכוונתו
 אל דבריו אבא אי"ה אז דעתידמיתבא

 : פנימההקודש
 וצבר כל5 להשגיח אי1 זה עי ףןץיאל,ה(

 צביי "ילקוט בספרי הבאתונאה
 בקרב להו"ל אי"ה )שמצפה תהליםע5

 ואיכות( בכמות גד51ים הלקיםבהמשה

 פה ששאלו זבל הבעש"ט בשם י"סקפיטיל
 תור41 חידושי מחדשים כשהם לזהלעשות
 זח על צער להם יש הכי ומשוםשמתים
 והשיב הוא, עבירה ואוליהשמחה

 משמחי' ישרים ה' פקודי ו לעשות מהז"ל הבעש'ס-
 הלב, משמחים בעצמם הם י"ט( )תהליםלב

 לשכינת קישוטין שעשו מה שמהיםוכשהם
 ועיי לו יחשוב למצוה ובודאי רע איןבאסת
 כצבי*' "רץ בספרי ג"כ כוה בענין נאהמליצה
 בשם שהבאתי קי"ג( )סי' שניחלק

 שפי' ישראל אוהב בעל סמעזבעז.זי"ע הרה"*
 מדברי הנהנה כל למרת הא באבותהמחז"ל
 זצ"ל הרה"ק ואמר העולם מן ווייו נוטלתורה

 או. מתנה לו ליתן .אחד נבוא אםפשיטא?

 זה. בשביל אוריין בר שאני בשבילנדבה
 אמר רק ? היתכן העולם מן חייו ח"ויטול
 בפשיטות הוא ידוע הנהנה כל הפשטשכן
 נוטל אז תורה בדברי ושמח אוהבשהוא
 את נוטל שהוא היינו העולם מןחייו

 משועבדים' העולם וכל העולם מןפרנסתו
 ודפח"ח. הייו, מזונות לו וליחן ולתמכויסעדו
 לבנו שאמר הקדוש הש5"ה דבריוידוע

 אף לף חלילה כסף עבור ללמוד.בצוואתו
 יך שרי ללמוד שתוכל בכדי כסףלקבל

 ק"ד(: סי' הנ"ל בס')יעי'ש
 ביאיר בעניו שאיתר ביבי שיטה.ו(

 בגילוי היושבים אנשיםלבית
  ולומר להם ידך ליתן אתה יכול אםראש
 הנני קב"ה, של שמו ששיום אחרשלום

 ד' האיף מערכת המד בשדי לעייןלהעירך
 יד ליתן דאסור א' גאון בשם שכ'מ'

 ראש בגילוי לישב לעצמם המתיריםלאנשים
 שלום ישיבו הם גם כי שלום להםולומר
 במקום רק מגולת בראש להזכירואסור
 ועי'- השלום למען להתיר יש גדולצוהך

 פתח ע"ב( כ"כ ד' .וארא )פ'בזוה"ק
, 

 ר'
 מכאן וכו' לחי כה ואמרתם . ואמראבא

 לאקדמא' אסור תייבא נש לבר דהאאוליפנא
 כבוד לו יקדים איצטריף ואי של9לי'

 קאמר דבגיניה ואיתחזי לקב"ה לי'דבריך
 מאן כל דהא לאו הוה דרמאות תימאואי

 ואיתחזי לקב"ה לי'דסליץ
 קאמר דבגיניה .

לאו



 עשר *לשהשנהשבנאר ראשוןכרךמך

 לזכאי קלם דאקדים. ומחן הואו רמאותלאו
 ודבר עכלה"ק, לקב"ה לי' אקדים.כחילו
 הגאון בשם מיס" .בארות בס' הובאנכון
 לומר המנהג על זצ"ל העשיל ר'"רבו
 שלום עליכם אומר והמשיג עליכםשלול
 הוא התירוו עליכמי שלום כשואל יאמרנלא
 להמקדים ולכן הקב"ה שי שמו שלוםכי

 ז"ל מאמרם ע"ד קידם שלוס לומרהתירו
 הקב"ה לחבירו שלום ונותן המקדיםבל

 כן אמרו יולא ושנותיו ימיו לוסאריף
 קרבן אצל ז"ל מאמרם כידוע המשיבעל

 : ודו"ק קרבן לה' לומר שאסורלה'
 *במקים בזה הקיא נאה מייצהי4יבנ.*

 מליצה בדרך 9"א שאמרחיים*
 רעוא ויהא הערוש הריי בתפלות הנאמרעל
 לנא ויתיהב ויזמין ש-ק בליל הנאמרוכו'
 ועקתא ציה ביי סבתא ופרנסאסווגא
 צרות פעמכם כסה מזמין קהקג"הוהיא

 עק להטון שוניםבדרכיי
 למשן סישראי

 בא וזה לרבותיהם בדבותיהםיביאו
 שיתרפא מהולה על.. נזה הבגיםבפקודת

 .ווה עלילה על וזה חמור סשפט עלוזה
 לפען הדברים ותעיית פרנסהבחערון
 מתפללים אגהנו אגלם. גזה, הצדיקותיתפרנסו
 ואך סושרחי גיא..ציות פרנסה לגווגיהי'
 פרנסתנו וגו' ויקא יהי' ייקראלקו4

 : קכלה"ק ועקתע, .צרה גליטגתע
 יהייץ יולי עיוג?' הרג עע רגבני*48

 עהרה"ק זקלפ עשות גס'געע"כ.
 4ראגשיץ הרס-ק וכשסג אתי טנ"ימזידיעשוג

 עצמו 51 ששאג % גדגק ער שאקר!4"ל.
 יסה הסידקאיע.

 4ס"*
 גמס' ריתח ע.*ל'

 בקנדש 4גג?נת לשאגת-קע"ש':)פ"גטץי(
 גחול כמגת.. חהע %קנ,. יסטיןי8גליי74
 קולי ו44ו ,קויות, לקגדש,תגגןיעתזסות

 , עוזיא

 וענגש*ט דרוגי גורזי בסגמדמ7יתגהץ,
 י"ל נלעג ששגיגת אה הקדושיןיתלסידיו
 דווש 3פתו4ע כ"כ עדיע עעיעאעפר
 שהוא .היינו

 עוגי
 תוכן לעולקיי. עצ4ג

 שגניות הגע מקיד שאיצג. שחשר וק?קודש
 לחול 1פתימות וי"ש גדיו שעש ר"ליקשש

 :ודו"ק- עכיה"ק חול תוכן לצדיק דבוק שאינור"ל
 לשמש שיא אתך הצדק בודאי נקע.ט(.

 חולין שיחת על מתוה"קדברים
 הרב יקירי מגיסי ששמעתי מהגדכירנא
 צבי מוה"ר המפורסים הישישהגה"צ
 מפלונסק הרב שליט"א מיכלזאהןיחזקאל
 בא שפ"א בווארשא הרבנים בועדשכעת
 לביתו זצ"ל ייבראנץ אבד"ק נח ר'הגאון
 והי' זצ"ל מליסא יעקב ר' הגהיקשל

 לצורכי להשיג יכולין שיא הלילהבאמצע
 רק שאין מה ופייסו אחת ביצה רקאכילתו
 הן מצא נח הלא הוא ואמר אחתגיצה
 הי' וצ*ל מליסא והגה"ק אייה( )אייןגעי-ניי
 טילתא שאמר על גדולה בהקפדהע"ז

 עליו מהתורה דבר ושיטש כוהדמדיחתא
 :ודל"ב

 תשובה פסקי בס' ועי, פלונ, כ*4*,ור(
 כנף משו"ת שהביא ק"א()ס"

 שכירת תשלומי בענין סס"ד( )תיו"דרננה
 הורדה הוי כשפותחין הרבנים שלשבוע

 שורה גבי )ס"ד( בפסחים דאמריגןמקדושה
 מאתן בר שקיל דילמא כסף כסףשכולה
 והה"נ הורדה הוי דזה יע"ש מאה ברו*היב

 דין בליכא גם והיינו הרבניםבשכירת
 : יע"ששבירת

 שאורה הוא מאין בדרישתו אלעזך.יאי
 בס' הנה י ש רפואהאביא

 שהר'פ כתב יד( )סי' החדק צדיקיםסיפורי
 עאורח איגשי דעמרי מה אמר זצ"לס"4עץץ
 ברכה הגא רפואה ברכת אור-ת' ד"אחנית כי לוה רפז י"ל הגית לנעי ישאההגיג
 היא רסועת בורא יתנו  (רוקות גרוףיאק של בשבחים וגע שע*ע גתעל)גוחסונית
 אור-ח' הוא טרח רמז הג* והיינושמינו
 רפואה היייו מ' של ושפץ אורמטשוך
 הרה"ק ע"ז ואמר בגרנות קמינית ח'שהוא
 רמז לוטר שיש זצ"ל קאטיגער עמוקייהר'
 לחמף את וברך דכתיב ע"ז נתורהנכון
 דחו"ל מקרבך מחיה והסירותי מימךואת
 ווה מברך ואורח בונע הבית געלאסרו

פי'



 , ראשוןכרך
 עשושנהלשלשה ושנאר* -

 היינו מימיך ואת 'לחמך את וברך הכתובמ"
 ומימך לחמך את שיברך מי אצלךנשיש
 הרי מקרבך מחלה והסירותי אורחדהיינו
 שלו לב"ב רפואה מביא שהאורח נכוןרמז

 בליקוטים בט"מ שמביאים מה ועייןשכלה"ק,
 שלפעמים מה זצ"ל ממעזיבוז הרב הרה"קבשם
 שישתה הרפואה סמי וע"י אדם*חלה
 ורופא מוחץ הוא הישועה לד' הלאיתרפא

*  מים לשתות האים יצטרך צורדכלאיזה
 שיש רק הרפואה מסמי וכדומההמרים
 שייכים שהם הללו בסמים הנבלעיםגיה"ק
 מהם שישתה ע"י להעלותו נשמתולשורש
 שמוכרח הסיבות כל המסבב סיבותוזה

 ישורשן להעלותן כדי מהן לשתותהחולה
 שהשי"ת מיסך ואת לחמף את וברךוזשה"כ
 הניה"ק שכל מימך ואת להמף אתיברף

 מובלעין שהן אותן אפילו לנשמתךהשייכים
 שתהיו הלילה טוכרח שהיית תרופהבסמי
 כולם להעלותן מהן לשתות בשבילנחלה
 מיסף ובתוך כהמך בתוך שיהי' ד'יילחם
 עכ-י4 מקרביך פהלה והסירותייממילא
 הארכתי קי"ט צבי' "ילקוט תהליםמבספרי

 : פה האסף עט ואיןבזה
 תורה אהל בס' לעיין עליכם יוכלר*.י8(

 אדמו"ר הרה-ק בשםשמביא
 המובהק הגאון אצל בהיותו זצ"לסנאסטינין

 מאתו ביקש זצ"ל ישראל ישועותגעל
 הרה"ק קם אוו תורח. דבףי איזהוהיאסר

 נג51י. )אחר י*~ עי זג"ל.*גאקטינין
 עשו המחברים כל חמר ז"ל טקאצקחרבי
 דאינשי בפוסא מורגל וסבר יקפריהםהקרסה
 וא"כ נשמה בלי כגוף הקדמה בלייספר
 התוה"ק שהיא הקב"ה של ספרו על'יפלא
 באמת אך " הקדסה ג"כ לה יהיו לאימה
 דרך כי השי"ת לתורת הקדמה שזהארץ דרך- והיא לספרו הקדמה עשה השי"תגם

 : עכדה"ק לתורה קרמהארץ
 בעל הגהיק בזה השיב 'יפה כ%ך*ן8כי.יג(

 זצ"ל מצאנז חייםדברי
 חכם תלמוד באיזה כבוד נוהג הי'וכתמיד
 מוכרה הנני רבינו אחד ת"ח אליוואמר

 שכתב כמו הוה לכבוד ואוי שאיננו)הודות

 סי' או"ח במנ"א )הובא שבועות סוףטר"ש
 מכירים שאין למקום שהולך סיקנ"ון

 אותו ומכבדים הרבה שנה שהואוסוברים
 וכן הרבה. למדתי לא להם לומר צריךיותר
 והשיב אתת. במסכתא רק בקי איננו אניגם
 יודע אם אבי אמת זה זצ"ל הגה"קלו

 היורע לאיש לתת ראוי כבוד כמהאתה
 ראיתי רב יי' ודפח"ח, אחתמסכת

 הירש צבי ר' הרב תולדותבקונטרס
 ר' הרה"ח ע"י )שיו"ל זצ"למטאמאשוב

 שכאשר נ"י( מיאדז קליגואהן זעליגפנונם
 טאמאשובער הירש צבי ר' הרה"קאא"ג
 אצל פ"א הי' מקאצקזצ"ל

 הרה"ק,

 בעת והי' זצ"ל מטשערנוב אברהםר'
 שעשו הגדולה בהסעודה יחדהמסיבה
 אא"ז בא שכאשר שם הזכיר )ואגבלכבודו.
הרה-ק

. 
 סעודה עשו ימים בט' אליו זצ"ל

 מפקיר שהוא באזנו לו לחש לכבודו(בבשר
 ע"ז שאלו וכאשר כעת, לו שיש מהכל

 יכבד אוכל שלא שהיות בחכמתוהשיב
 כראוי לגבולו שבא הלזה הגדול האדםאת

 מה כל עני והוא הכל מפקירוכאשר
 כצבי רץ בספרי ועי' ודל"ב. יוצאשמכבדו

 הרבה שהארכתי ומה בהקדמה א'הלק
 דסותבא הגסא בכותבות הללובענינים,

 :דעתא
 זה יכעין אתו הצין נחום. שאוףיי(

 טה עובדאדכירנא
 הגדול הגה*צ הרב יקירי מגיסיששמעתי
 יחזקאל צבי מוה"ר בעולסהטפורסם
 שכעת מפיונסק הגאב"ד שליט"א.פגפיזאהן

 זאב ר' שהגאון דווארשא הרבניםבועד
 שו"ת בעל רישא אבד"ק פרענקילוו-למ
 ענין יו הי' הבדלה אחר פ"א כהלכהמשיב
 הרבה ומעיין הלכה בדבר יהשיבגדול

 עליו היו וראשו עליו קשה הי' העיוןוכאשר
 דגדלות במוחין להשיב אוכל ולאככרמל
 במעשיו פשפש הלכה בעין בקודשכדרכו
 ועבודת הבדלה אחר שהי' לפלא עליווהי'
 בתוי*ש כמובן עליו שעבר קודששבת

 מונח מצא שיחנו אצל ויושבכשהתבונן
 מעות והי' להטמינו לו מביא אשרשעות

שטרות



 עשר שלשהשנהלנבאר ראשיזכרףמח

 ומצא להטמינם והלך )באנקנאטין(שטרות
 כן עשו שהוא אחד משטר נשרפיםחתיכות
 שאף ואטר - ציגאר. לו שאישוןבעת
 תשחית בעל על עובר עכ"פ בשוגגשהי'
 המוחין ממנו נטל זה ובעבור הבאנקנאטשל

 : כראוי להשיבדגדלן
 על רגיל ומקובל נראה דבר כןנדקבםטו(

 ר' הגה"ק בשם ראיתיזה
 ליישב מדזיקוב זצ"ל הורוויץיהושיע
 בשביל אלא ירושלים חורבה לא שםמחו"ל עי קי"ט( )שבת התוס' קושי' צווותבדרך
 דלא איתא אחר דבמקום חנם שנאתעון

 בה שביזו בשביל אלא ירושליםחרבה
 בדרך הנ"ל הגה"ק ותירץ חרמיםתלמידי
 הוא אחד דבר מימרות שני דהניצחות
 הי' חגם'ם תלמידי שביזוי דבזהוהיינו
 מפני בלבד חנם שנאת רק באמת פעמיםהרבה
 בסוג מבזים הי' אשר האיה האנשיב הי'שלא

 כלל לשנוא להם הי' ולא חכמיםתלמידי
 לתלמידי הארץ עמי ששונאיםכדרך

 : ודפה"ח )מט( בפסחים כמוחכמים
 ראיוני ומקובל נאה דבר השריאל.88

 הרה"ק בשם ב"י בס'בזה
 בא )כ"ד( מכות מחו"ל על זצ"למרוזין
 באמונתו וצדיק אחת על והעמידןחבקוק
 סוף הי' חבקוק אשר חמיה שלכאורהיחי'

 שקורם וד"ר על נביאתו ואמרהנביאים
 אופן על העולם את והעמיד המשיחביאת
 משיח ביאת קודם הדור את נקראכזה
 איוה הדבר ופליאה ויחי' באמונתוצדיק

 יהי' שלא היא האמת אף אז, יהי'צדיקים
 משיח ביאת שקודם הדור כי לפיא לבם.48ת

 יעשה בעיניו הישר איש כל בבחי'יהי'
 העבירה עם העבירה בעל יביש לא כיהיינו

 היראים אנשים לפני קטנה אוהגדולה
 יהודי איש ירצה אם רק לא וכללכלל
 עולם הבורא לפני זיך טוהן קנייטשא

 ומכיש בוכה"ע לפני טוהן קרעכץ אמכ"ש
 יהי' מהצדיק מאמר איזה לומרשירצה
 מתלוצצים אין אם סביבותיו להביטצריף

 זאת יחשב האמונה בנקודת א"עיחזיק יהודי איש אם אז אכן וטלילא בחוכיממנו-
 וזה האמיתי והביכור האמיתיותלבחירה
 יהודי איש כאשר ואם אלי לה' מייקרא
 איך לפניך אני מודה ויאמר בבוקריקום

 ואת ההפרש את יבין שלו המוחעב;טנות
 נעביך וועט אין לפניך עד אני מןההבדל

 וויא חאטשי ותפילין טלית רעם מעסטיןאן
 זאת רק זיין יזה וועט תפלה דיאזוי
 איו תפילין מנח דלא קרקפתא אשרידע
 חשוב הזה היהודי יהי' אז נידריגלעצט
 ידף' או כי מה מפני הבו"ע לפניומקובל
 לא' סי האמיתיות והבחירה אמיתיותהאמונה
 אמר ע"כ למשיח ראוי הדור זה ויהי'אלי

 יחי' באמונתו צדיק אשר ע"ה הנביאחבקוק
 לזמן הגיענו כבר שבעוה"ר וכאשרעכלה"ק.

 משיחינו לביאת לזכות השי"ת יעזורכזה
 : אכי"ר דירןבמהרה-

בכלונ"ח אוהבכם ידידכםכ"ד
 אבד"ק פרירלינג הירש צביהק'

 ~הגליל.ביסקוביץ
 הבירה. וןןביןנןיק4בביןאךשא הופ"קכעת

 רהמ,"לד*...ך4*



 ררשים' "מיםמעין
 "הבאר* המערכת לבית שהגיעו שיו"ל חדשים מהמפריס הודעותבו
 נדפס יהי' שהדפיס מספרו אחד עקועמפלאר כשישלח מדפיס או מו"ל מחבר סי הלאהוכל

 העדרים, ישקו הבאר שבו תבל קצוי מכל קונים עליו ויתרבה הבע"ל בכרך עבורוהורעה

 בתראי גאוני תיפות ארבע דעה ידךס'
 סקירה ת"ק-תיר,משנות

 דגל נושאי שי המורים אפים עלזזגיונות
 יקיתיאל רבי הגאון של עטו פריהתורה,
 עוד להשיג וכן שליט"א קאסעיהארארי'

 דעה דור מהס' א' החלק מצומצםבמספר
 הדור" "סופת בעש"ט חסידות תקופותמארבע

 הראשונים' *חסידים התבל" ומדעיוהתלמוד
 מגרמיזא" אלעזר ורבינו תולדות לבינה"*אם

 המהבר בן אצל יורח. בוקר טוב"4סבשר
 "הבאר", המערכת ע"י להשיגם כןבאדרעסתו

 .ן ז8ת61הז8(1  7י1126820 .1נ0461ת01,גי
 .כ(:ע,[8ן409.0

 פלפל בדרףהש"ס סדי כפי חייישים כתקוכה. בקבוקייי
 ואתריים נים הראש קושתת על תרוציםוהרבה

 ר' כר המחבר הרה"ג מאת עה"חוחידושים

 מפראשניץ שליט"א סאפירשט"ן הכהןנפחיי
 *הבארק ע"י להשיא כן אדרעסתו עליכשיל

 4811811ת ת[0!52ז[ק58צ8וח288זי1
 מעטות עשר שבו י:הא4*ל", ":ננכמך2ס'

 מקדושתבקודש
 וכר ובצימר בביה"כ תפילה מעלןישראל

 שערים שמעה שבו יוןראל' "אבןדך
 ועעה"כ ע"ס ושמחת ור"ח מל"מ סעודתמענק
 שליקט ספרים מהרבה לקוטים פוריםחניכה
 טוה"ר מחכמים חיברים חובר הרה"גואזף
 סגרויסווערדיק שליט.א ברוק ברוךישראל

 אדרעסתה עללהשיגם

8סח"
 חטפה 861ז8ן פ6"8זל( זא

 ט(65קח[ו 6)8נח0יח0א(
 *הבאר". המערכת ידי על להשיתכן
 מצית תיי.ג על המצות. כנרדנתס'

 חינ- ג'קונטרס
 פי' עם ישראל כלל ולטובת בוראילכבוד

 הווסידות בררף מצוה על מדבר טובותמרגליות
 חובר יר"א הרה"ג מאת בסינו נפיאוי-ש

 פערעלמאן זאב שמעון מוה"ר סחכסיםחוברים
 כזה, שאדרעסתושליט"א

שירים שבי שלום. רעת  בהלחמה ערץסי
 ובסופם בחרוזים צרפתי תרגום עםעברים
 המשורר הגאון הרב מאת ורמויםהערות
 מרעעי יצחק רבי וכ' המפורסם הכוייחכם
 מאלגור, שליט"א ס"ט ,-,,

 !ם5פא 881] 6111ז40ה ז24186 0ן6טז
וסץ18,

 : "הבאר" מערכת ע"י להשיגווכן
 בכל חז"למאמרי לכי הש"ס עי נררלה" כלסורהס(

 דברי הובא מסכתות בכל גמרא שלדף
 יהט הדומים בישונם אחרם במקימםחז"ל
 משמעות ע"פ ומכוונים ישון צרופיע"פ

 המחבר הרה"ג מאד המדובר לעניןדורשים
 : שליט"א מוגערש, ביאייסטאצקע יוסףם

 בפילין* ואת הורה מפיציסובאת
 דיונה עלה הספי ימכייה ינמצא 'איריצא

 זצ"ל לנדא יונה ישראל רבימהגה-ק

 הס' זל, 1,30 רק ופחירו קעמסנא.אבד"ק

 על ז"ן הרמב"ם מרבינו ומצוה""תורה

 "בית-יעקב" ס' זל, 1 80 רק ומח.י-ותנ"ך
 ס' זי. 1,30 מחירו זצ"ל מדובנאמהמגיד

 ביאליסטצקי מהיב הש"ס על גרויה""סמרה
 תנ"ך עי קדומים נחל ס' זל. 1,20מחירו
 וה:ורני זל, 3 מחירו ליבעצקי.מהרב

 ואונוער

 לל. 1 רק ודת" "ספ"ת בעד תעמ,להגייסט"
 תורה "מפיצי של הדפוס בבית לדפוס טוכןגס

 ובדסקי מהרב משפט" "עין הספריםודת",
 )ירושלים( ווישניעוויץ מהרב דור" "פרי)כוסק(

 ליב:צקי נחוס מהרב ב'( )חלק קדומיםנתל
 בית- ע"י כי המודיעים מן והנני,נובהררוק(

 נדפסים ודת" תורה צי "מפ שלהדפוס
 25 ומשיגים ישראל מחברי מכלהחיבורים

 רבנים מומחים מגיהים ובעלי הנחה,פ"ט
 הפרסום מיבד חדשות, ואותיותמפורסמים,

 הפיטים יחר ולתפארת. לכבוד הואאשר
 : הכתובת ע"ילפנות

 "1" 1גשנ'ל'י'%" : י""*:ועהי""ייי



צשץ- נ חדש זהראועס*י
 התמירות בעולםחרשות

 אי"ח הימים בקרב להו"ל מסדר שהנני רבים בת בשער כוה להודיעאתננד
 ~ .ספר

-  הפנים - - -תהלי'ם 
 בשם לעולמים הי' שלא לה מסביב יקר פירוש'עם

 צבי"8ףלקרם
 הוא כן כשמו הוא כןשכשמו

 !ן
 ש 4'"%וי'" '""י""." נהה" י""'"נ'"3ן%ןובןמ5 "יו"'" 1"' ע'8
 *הלנאף חרבני חטאסף 151"ל והעירך הנחתיים" "חיים העולם* וקיום כצגי* ברץ ס בעהמחס
 : הוא וכקים מבחטים לשלח האדרעסת'זק

ףב___ק מ!1481 ,11 8!(26811זק !י,ע828(8"ן !1114814[33ש
_ 

 כ54ט4פששש כ4 49 9צ4 כ4שש45 ,ם4י4י4 545ש !ט4 ו40 9=834854ש9ם4ששש

 454545נ__םש כניגשם י4כ4ש י4נם45 י4ששכ4 45 5ם כ4םםכ4 י4 כ4נש
8 ! תכל ארצות בכל חיץ, הדור לרבני קוראקול

8 הספר ידינו על ונגפר הולף כי לכם אנוס:דיעים
 פ דקושנננים"*ערלרררע

5(  תבל* ארצות בבל  וצירה עיר בכל זהייעים נדבנים כל 'סל תולדותיהםשיכיל
 תמתה( גם לו יש מאם משורטת תולדה תומ"י לשלוח איפא מתנקשיםהנכם

פ באעה מי, אצל - סולדתה ומקום ושנת -- אבותיה ושם יחוסו שמה אלו: פרטיםעם
%9 ואם בעירה ירב נתקבי מתי י- להוראה. נסמך ומתי ממי -- למד, ספר בית אולשיבה

%4 פעולותיו - בכתב-יד. או נדפס ספר, איזה חיבר - עיר. באיזה ברבנות כברשימש

שג ר א ח ח ה - ה ח " א ק א ח א א ק א 9 " _ _ . _ _ _  
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 ליזידי ועזה חמה טוב סז5 ברכת *רכתי שרביט 5הושיסהלגי
 וכייל השלום חבם עה"ז פה"ד' 'המובהק' גאון האי הרב ויקירי חביבי*נוער

 שייט"א רעיניק ואברהם רבי וכו' הספורסיסי בישראל רבה ספראהמודעים
 לתימה שיחנית רשתי האדש במקימי יזכה "מעייקא( נייאיק )פרדטור ראטשעס- רעיי הרבנית כסא ע5 לעלייתי ספרא עזרוקם הרבהמכונה
 בדת והאמונה התורה ו% והריס -שני"ב דבה ניברא לראוי וימק"אוגדולה

 וכסאו ממעל ופריו מתחת שרשו ויעל עטו ה' ויהי' נכונה, מדה בכ5ובתבונה,
 עמוד עד ימים לאירך התנושא כבוד לפי ונבוא רם כסאיו על כשבתיגדל

 אכי"ר. וחומים לאוריםהכהן
 ח5קס מיתנת וישמחו בקרבם גדול סי ראטשעסטור עיר .-ישבת ורוניוצהלו

 אכי"ר, 5אה5תקס והצלחה ויסרנה לקה5תם, ו5תפאת יגאוןשיהי'

 מז"ט בברכת לברך לטובה אחת" י"זכורה "גני כןכמו
 בפיא והבקי העצים החריף הגדול 'הגאון הרב וחביבה יקירי יאחיא(
 זאק,, הגאבד"ק שליט"א מרידלינג יחוגל ישראל ו' המפורסים ועניוהחסיד
 מצלהת, )לשעה לו הנויד זכר לבןיעוויק

 ד" ויראת בנש"ק התורה בחדרי חו"ב הה"ג האברך הרב יקירי וגיסי18
.

 לו שנולד זכר לבן שליט"א לעווארטוב ייטיל אר" ר' וכו' 'אוצרו הוא
 מוצלחת,,לשעה

 פנתס מוה"ר בתשבחות ומהולל. ומרומם הנכבד -האברך ו5יד.נג(
 ישראל מיה"כ יי"א הנכבד "מיפלג "סבני ידידיני )תתז נ"יבארשטין
 זצלה"ק יצחק ישראל ר' הגה"צ נכד דקהלותינו קרתא מיקורי נ"יסרעברניק
 למז"ט. יו הנולד זכר לבןאבדפ"ק,
 פייביל שרגא מר' יענן זית ומהולל וכבד כהלכה הבחור . לידידנוג(

 י, יכי' המפייסים הנגיד התסיד היבני י'דידני יקי )הבז קראטקינ"י
 לקשר שייס"א( סמרקשוב *דמו"ר הרה"ק מו"ח )מחסודי נ"י קראטקיעקיבא
 תחי' שרה מרת המהוללה הבתולה ב"ג עם שעשה יפות" נעשהאהחיתון

 ליטוויניישא הכהן מנחם מו"ה וכו' חו"ב בתורה הלדול הרב ה"ה ת"חבת
 יע"א. קאוונע רצל זאראפיי מעירשליט"א
 ובנין קיימת ולקרן ולגד"ט למז"ט 5כ5כם שיהי' השי"תיעזור
 וגדולה בתורה יבורך ישרים דורות מהם 51ראות לכ"ט ולגדלם עדעדי

 המשתתף ונפש נמשיכם כאוות אבותיהם ולתפארת לכבודבמק"א
 ראש למעלה הרובם ומטרדותי . :גופי שמחולשת 5י וצרבשכחתכם.

 דא, קד1עתא ש5חנרותא היק'8ונחת 5יטו5 פעמי. לדרך לשום מנעני'

 יהמר"י' העפך אלחושים ,פוס.
 ומהולל הנכבד -האברך ויקירי ,אחי 5כ' יולמו ישלח עולמות.הבורא

 אברהם. מו"הר *אמונה .צבור בצורכן עסקן מאד הות ויקר לב.נדיב
 ימיתת.בנו- ע"ח בזא~שטץ קדושה דחברה מגבאי נ"י פרידלינגאבאלי
 ע"ה, פרידלינג חודי-ל 6' לבבו חמדת הילדיקירו

 הרודף טהורה ד' ויראת בחזרה המופלג הרה"ח חביבי ידידיולכבוד
 מקומוי המכבד שליט"א ' זייחאתסקי ישראל מוה"ר וכו' וחסדצדקה
 מו"הר וכו' המופליג הרה"ח אביב לפטורת )בראזיליע( זעניערע דע,ריא

 אלול לחודש עשרים פיוס שנפטר ז"5 הלוי אביש אברהם ב"ר יצחקלוי
 . חפ"ק.חרצ"ד

 ך~- אבצמ"ר. שארי בתוך אתכם .ינחםהמקים

 באהלכם והשלום החיים ורק בביתכם ושבר שוד עוד ישמע ושלא.
 שצערכם. . הם*תתף וכנפש ' נפשיכם, '-כאוות

".
 ן ' המו"ל,העורך-



 עתי-שלישיכרר
 ליציאתוכ"ו=כ"ח
 תרצ"ואדרימיון

בעוהשי,ת

 רבני מאסףספד

"הבאר"
שנת
 עשוהשלשה

ליציאתו

 מעינות משבע מימות שבע העררים יסקו ההוא הבארמל
 *( הלוה מכרך ומעין מעין מכל המימות הנותנים ושמות הענינים תוכןשזהו

 ה"ה זצ"ל קשישאי וקדושי מגאוני מאמרים נמצא קדושים" "מיםבמעין
 זצ-ל(. הנ-ל )מהגה-ק בהר פ' על כט( ן ,צ"ל(. לוי הקרושת בעל )כהגה-ק לר-ה מאמרבו(
 זצ"ל(. מא,סטראווצי )מהגה-ק ה' ר"ה ש-ס על ל(ן זצ"ל(. הנ"ל )מהגה-ק ליזה-כ מאטרכז(
 זצ.ך(. הג-ל )מהגה"ק ביצה ש"ס על לא( ן זצ"ל(. הנ"ל )מהגה-ק שופטים פ' עלכח(

 והבמה צדיקי מבאוני ומאמרים דרושים נמצא היים" "מיםבמעין
 ה"ה הי"והדור

 בחיפה(. רב האופערין )שמעון התורה על הררן דרושלב(
 מאוואלא:ערע(. ליטו,ין )יעקב תולדות פ' עילנ(
 לארז(. הורוויץ )'עקב המשכן להקיכ משה כלות ביוםלר(
 מטומשוב(. גארועצ,'נסק' )'שראל תצא לפ'יה(
 וויינשטאק מאיר )סשה והצלחה כרכה דרושלו(

 עיה"ק(.מירושי,ם

 רא.וא(. רוקח אלי' )ילהק ההקיעות קורם דרושלז(
 מקאומ'רש(. ה,כגעלערי)טער )ישעי' דהספירא מילילח(
 אי,ראעלימ פאלקכ .הושיע )יה,רא ויקהי לפ' דרושלט(

 מאס(. בטשעלסירב
 מ,עראדוב(. טיקאצי:סקי )שמואל ביה"ש ךשמךת דרושמ(
 מרראב:ין(. פראג )צדוק ביהם-ק לבנין מאמרמא(

 בנפ"ת ופלפולים דהידושים הערות נמצא עמוקים= .מיםבמעין
 ה"ה הי"ו הדור וחכמימנאוני

 מבהיסעי(. געלערי:טער ברזך )חיים פ"ד חולין מז( , בבעליי( רב סיאמין )ישעי' כי8 סי ח"ה הנאר עלסב(
 מוזארשא(. שפר הירץ )נפהיי כ"ח מגילה מח( 1 נלאדז(. סו-צ זעלווער דור )נחמן ד"ר ברכותמג(
 סדוקלא(. ע:צו,ייג הבהן )יצחק בר-ח נשואין בענין קט( 1 יוזעפאיו(. אבר-ק )שמעזן כ"ג פרק תרבא"זמד(
 משעכר'וין(. עארפהארץ )ישראל ל-ר ר"ה ש"ס נ(ן מראדומ(. והסמאן )מרדב' מ-ט מכהיםמה(
 מיע:דויוב(. טטמקין )יהישע שסות הערות נא(, ר"מ איציק יצהק )אלטער כעיקר דטעם נסועאסו(

 מראד21(. קעכטע:נערג )פנחס הדשה הערהנב( עג-ס(.דטורקא

 ה"ה הפרק על העומדיםבהלכות שד"ת נמצא מהורים" עמיםבמעין
 השש. אמרושיש אשר "ציקאריע" בענין שז-תננ(

 הלכה של המו-ם ונדפס חור שומן בושמעובין
 זי"ע עייון וקדושי גאונים תרם-ו בשת בזהשכתבו
 סטאניסלאוו. ווין. ירושלים. קיאקא. סצאנזועבי-א
 אבד"ק פרידלינג היוש צני )מאתי ועזר.קאלאמיי
 בזוארשא(. פאוואנז'ק חופ"ק וכעת יעזר.ביסשביץ

 בקרעמאטאריום המת'מ שריפות בענין שו"תנר(.
 בארשטשוב(. אנד"ק הערץ)שלמה

 ק11ניצא(. חופ-ק עקשטיין )גיפן טיל,פי.ע", או כתב ע"י אביים ת:חומין פצות מקיים אםנה(

 )שימח שידוכים בצייד ההובע :קרא מיבעניןע(
 ק'אראוו:(. אבד-קענגעלמאן

 לטרף ומוהר 'כול בעצמו התה; אם בעין שו"ת:ז(
 הגאון מהרב ש-כ לותר בותר אם זגםקידושין

 כטעיתן. אבד-ק זצ"ל א',בעש.ץ הלזי אלעזר ר'וכו'
 מרן רשכבה"ג הגה"ק ארמן"ר כ-ק תשובותעם

 שליט"א.ממר
 המורח המגדל ע-י ולנכזע להסליג רשאי אםנח(

 כמו כשות גם שיפיח שבת קודם אעראפלאןבאויר
 מזאמושטץ(. מירשטמאן הכהן דוב )ושראךבספינה

 קשישאי מכאוני ושיח"ה וסיפורים מאמרים נמצא קרים" עמיםבמעין
 ה"הזצ"ל

"1
 ר' ומהרה-ק הה-ם. ומהגאון מגור ומהרה"ק מטשארטקוב. ומהרה"ק ספרעמישלאן. מאיר ף מהרה-ק

 שמו(. בהעלם החפץ פלוני )רב ועזר. מבעלזאשלום
 מקאזמיר ומהרה-ק זצ"ל מאלכס:דר ומהרה"ק זצ-ל ממאקארוב ומהרה"ק שליט-א מגור הגה-קמארסו-רס(

 מראתם(. קעסמענכעיג הלו' )שחם ~עוד מאומטראווצ' ומהגה-קזצ-י

 תצלהנה. וולרבימ "הכאר" וקוראי לחותמי שליט-א העורך היכי שהשיב ושיחת צחות ובדבי' היכה זה ה' ביכר קצרות תשובות ימצא רבים" מיםשכמעיי
 למערכת. שהגיעו חדשים מספרים מורעות נמצא חדשים" מים"במעין

 והנייע בני2קדבגיץ אבד"ק פרידליננ ליירש 2נ-י הק' בעזהשי"ת. ע"י ויו"לנערר
 הדפ:14 מקרי לפי רק והכוחלים האומרים ערך סדר ע-פ נדפסים אינם הלוה מכרך והערות המאמרים וכל.( הי הביר ןאךשא נןיק"22ן ן םןןף4 חופ"קכעת

 החתימה. לשון רק תוארים שום בלי נדפסו הכוחגים נכסוד אפגום שלאוברי



 אורהש הצא פיהם פל הקננך* ןק4שרכשנ-בםטילןבעזהי"ת
 מיני בשבע העדרים ישקו ההוא ",קוראך"א(

 ממנו שיזלו וצלולים זכיםמימות
 רב.בשפע

 ישינים שפתי שבי מדושים" טים בבא(
 וקדושים מגאוניםי

 ישינים שפתי לעורר ועכי"א זי"עקשישים
 : נרדמיםולהקיץ

 ומאמרים דרושים שבו ךקייבם" כמרכם בןב(
 העת רוח ולפיבפרד"ס

 וחכמים ודרשנים גאונים מרבנים ומליצהבמשל
 : הי"ו תבל קצוי מכלוסופרים

 וחידושים מאמרים שבו עם-=ים" -"טיםג(
 והלכה בפלפל בגפ"תי

 : הי"ו תבל קצוי מכי הדור וחכמי גאונימרבני
 ובירר ת שו שבי ס?יקיר,יב[ כןיכם ב4ד(

 על העומדותהלכות
 : הי"ו הדור מגאוני החדשות בהמצאותהפרק
 וסיפורים חולין שיחות שבו ר,ךיב[" -"כהיכםה(

 קשישים וקדושיםמצדיקי
 ועכי"א. זי"ע מפורסמיםהיותר

 ת ויחיד העיי' תשיבית שבי רביםו(נב"כמיכם
 היכה ובדברי צחותודברי

 הדשים מספרים מודעית נמצא חרש-םמכוים

 עה"ח שיבא מי מכל גם אף יקובץ *שבבאר"4(
 יד כתב באיזה שראה או ששמעמה

 חז"ל ואגדות תנ"ך על ויקר טוב דבר איזהקודש
 וקדושי מגאוני וספורים. חולין שיחת איזהאו

 להדפיס עתה עד אור ראו שלא זצ"לקשישאי
 שלחו שם ולהוכיר וכתבו אמרו בשםהדברים

 : לכאו"א כראוי והדרבכבוד
 כרך בכל נאמר" תחלה "בראשון יתןג("ךקבנאך"

 ולהחידושים להכתבים מקוםוכרך
 ואח"כ זצ"ל קשישאי וחכמי ישיני'מגאוניוהשפתי
 די והח"ח והה"צ הרה"ג שישלחו מהלהדפוס

 תורתם שיהי' באופן הי"ו ואתר אתרבכל
 : יביאנה לא הטרופה תמה בכתיבהוחתימתם

 ארבעה עתה לעת לאור יוצא .מקמא-"ד(
 ובחודש כסלו בחודש בשנהפעמים

 "הקונים" ואם אלול ובחודך סיון ובחודשאדר
 את אוייבה לרוב יפרצו "בעזרה" העומדיםוהעם

 בחד': הוד' מדי אורה אחדש או בכמותהניירות
 במדינינו עתה לעת לשנה מחירו *ומבבאך"ה(

 מחיק ג' 8 באשכנז זלשטיס,8
 דלל. 2 בשמעריקט קראן, נ,0לבטשעכעסלאוואקי

 שאר במעות זה ערך שיללי2גולפי 10בענגלאנד
 : שנה ולרבע לחצי זה ל,ושבון וכןהמדינות

 עה"ח שיבא מי לכל זכות נותז *ישתאר"ו(
 ודרוש באגדה חיד"ת לשלחשיוכל

 וסיפורים ת"ח של ושיח"ח ושו"ת והלכהובפלפל
 ידפוס הראוי' דברים יהי' ואם וצדיקי'סגאוני'

 בהם יה" לא אס וגם עתה עד נדפסו לאשעוד
 ישראל ולמנהגי יישת לפסקי המתנגדיםדברים
 עמוד עד מחיר שום בלא בהבאר. נדפסיםויהי'
 עליו העודיף על ורק "הבאר"( )כעמודישלום
 להמערכת שיעלה כמה הרפסה מתירלשים

 : ודל"ב ריוח שוםבלא
 רק לשנתו דברים ושאר חיד"ת השולחים)ועל
 נקי ובכתב דשופרי משופרא יאי וגדיא יאיאמרי
 וייתן האיכות ורב הכמות מעט נאמנה.בשפה
 לנו שישלחו קודם דבריהם על נאמנה בקורתעין
 נדפסו וכבר בדבריו רבנן קדמו לא כבראם

 כבוד עי יהוסו טחינא קמחא והטוחניםבמק"א
 כמובן(, בעדם אחראית המערכת ואיןעצמן

 שיהי' מהחותמים מי לכי יכות ניתןז(4הבאר
 כרך בכל או פעם איזה להדפיסרוצה

 עם )ואפילו שמו עי מיוחד בשם קונטרסכסדר
 מחיר לו שיחשוב הקונטרס( בראשי מיוחדשער

 יהי' המערכת וגם להמערכת שיעלה כמוהדפסה
 כמה עקזעמפלאר סכום איזה לו למכוריוכל

 ויודיע שישים באופן הקרן במחירשירצה
 : ודל"ב מקודם ימים חודשלהמערכת

 או מו"ל מחבר לכל זכות נוחן ושבנא*"ח(
 וכשישלח ישן או חדש ספרמדפיס

 כעת שהו"ל מספריו אחד עקזעמפליאריהמערכת
 מהם למכור עוד לו ויש הו"ל שכבר מה אףאו
 עגיהם קונים וישיג אודותיו מודעה נדפסיה"
 העדרים ישקו "הבאר" שבו תבל קצוי מכלאי"ה
 מכל הסוכנות עליו לקבל יוכל המערכ' וכןב"ה
 וכקבל מספקיהם כנ"ל מדפוס או מו"למחבר
 יהפיצם מספריו עקזעמפיארין סכוםמהם

 איזה שיתנו באופן למדינינו ובחוץבמדינינו
 חילוף המערכת עם שיעשה )או הבא,-""קרן עי ינדבתו לו ויחשוב ספר מכל ריוחסכום

 : לו( הנחוצים אחרים ספריםעל
 חדשים ספרים יהשיג עליו מקבל דקב2אך"ט(

 שידרוש מי כל עכורוישינים
 שלימים יהי' שהספרים ולהשתרלמהמערכת

 הדורשים לכל ובזריזות במוקדם ולשלחםונאים
 ספרים מסחרי הבתי שיקבל במחירולחשבם
 באופן וכדומה. ווארשא מווילנא גדוליםהיותר
 לו ויחשיב ספר מכל ריוח סכוםשיתנו

 : הבאר" "קרן עללנדבה
 מחי? ימחביים מיבנים עייי מקבי "וכבנאר"י(

 ספרים להדפיס שרוציםלמדינינו
 הוואלומע כפיחשנון להם שיעלה )אחרבמדינינו
 הכתבים נדול( בזוי במדינינו ספריהםהדפסת
 היותר דמדינינו להמדפיסים ולמסרםשלהם
 שיקי, המאטריצען על ולהשגיח וזריזים.טובים
 המערכת אחריות על והכל ח"ו מעיתיםבלא
 עקזעמ4 סכום או מעות ריוח סכום שיתנובאופן

 : הבאר" "קרן על לנדבה מספרופלארען
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"ן קדושים, נוםמעין)
 זצ"ל.1 קושאי וצדיקי  קדושי מגאוני מאמותם ישגיב שפתישבו

 בגמימן
 יצחק לוי מוה"ר מברדיטשזב.שהג'ק

 זצוקללה"ה, לוי קדושתבעהמ"ס

 שנת שיישי כרך בהנאר שנדפס ממתהמשר
תרצ"ג.

 גארזעציינסקי ישראי ר' וכו' הרה"ח מידידינו)4שלה
 מטאסאשינ(.שליט"א

 ישראל.כי שומר יישן ולא ינום לא ן:נדץ.יר"ה
 אהדדי פסוקים שני הקשהבזוה"ק

 עיני וכתיב יראיו אל ד' עין הנהונתיב
 צריך בפועל דבר כל כי התירוץ רקד'.

 מסתכל שבשמים אבינו וכן בבתיוניות
 הוא ונמצא טובים שיהי' הטוב עלאמיד
 יש או לפועל כשבא אח"כ רק א'דבר
 תו אחד אלא נו א בכח אבל דברים,שף

 אהדדק קשיין דלא פסוקים שנימירוץ
 ייעץ ולא ינום לא הנה הפסוק פ"יזהו
 ששומרת בכח המדרגה ישראל.'שומר
 עינא היא שם הטוב על ומצפת'ישראל
 גביני שיש בפועל בן ולא תמיד,פקיחא
 אפי אאריך שמי למען וזש"ה)דעיינין,
 ריח נקרא החוטם כי יך אחסום:ותהלתי
 מריה היא עתה שאין אף המעשים.'כשרון
 עתה אם וא4 טובים שיהי' המעשיםיכשרון
 מאריך הקב"ה בכח. רק בפועל עדייןאינו

 ותהלתי אפי אאריך שמי למען פי' ווואף.
 המעשים שמריחת החוטם סדת לך.אחסום

 : בכח עדייןשהם
 ד' אברך במקהלים במישור עמדהולרגלי

 התחתונה המדרגה הוא רגליכי
 מתחלה פי' הדיבור וזה דיבור:הנקראת

 רגיי זו מישור הנקראת עליונה המחשבה.
 אברך במקהלים אח"כ במישור,"שפדה

 : התחתונה מדרגה נקראתמקהלים
 ור' היום האמרת ד: אתנבנפסרק

 ישקני דכתיב והענין היום.האמירך
 מהו פיו לכתוב ראוי והי' פיהומנשיקת
 דיבור עושין כביכול אם כי רק.פיהו

 וכניכול בשמיני מדבר ב"ה שהש"ילמעלה
 ואה"כ לדבר מעלה של פה אי גורמיםאנו
 דיבורים, לדבר מטה של יפה התעוררתבא

 מחמת עיינו הבאות השפעוו: כלונמצא
 שלנו, דיבורים עם תחלה מעורריםשאנו
 אותי מנשק הוא פיהו. מנשיקות ישקניוזהו

 פי נשיקות הם מתחלה הוא פיטנשיקות
 לפה גורנוין אנו ונמצא ישקני הואואה"ב
 הדיבורים באים ואח"כ לדבר מעיהשל
 ם האמרת ד' את הפסוק פי' 111שלגו
 : כנ"ל האמירך ד' ואח-כ ממש אמירהמלשון

- - -

 כז.מימי
 'זצוקללה"ה. הנ"למהגה"ק

 מהטל(. ג"כ)נשלה
-  שפורש קדושה, היא מתחלהי ובטהרה. בקדושה ד' הזכרת יקנין)ליוה"כ(

 והוא ממנו הגבוה שכל אל פשכלוא"ע
 מאיר הבורא ואב"כ בבורא עצטומקשר
 הבורא לפני ריקם נשאר שהוא עדעליו
 הכפשטות והוא הבורא. תחת כבושוכולו

 : וטהר מלשון בטהרה. וזהוהגשמיות
 כשהאדם עניני טהייים' מים עייכםןזריקרני

 ולהיות בשורשו, עצמו לדבקרוצה
 לבטל כמעט מתחלה צריך ית"שבהבורא
 צמח שאינו והצומת הפרי כעניןמציאותו
 מבטל שהאדם וענין מתהלתו בטלאא"כ

 גדולת נגד לכלום א"ע חושב ואינוגשמותו
 שלמדו וז"ס זריקה נקרא זה ית"שהבורא

 באויר, הסורח במגדל הלנות מאותג'
 הארס עמידות לבטל הליכות שלמדודהיינו

 '1בעור



 עשר שלשה שנה י הכאר ' שמישישיכידנב
 באויר הפורח במבדל א9ע מידבקבעוה"ז
 מלמעלה התעוררות יאדם בא סונדלהוהנה

 יה*ש בהבורא א"ע ולדבק תשובהלעשות
 מחזיק ואדם דלתתא איתערותא באואח-כ
 בוער אהבה וחשק גדול וברצון בחפץא"ע

 לאדם יש מתחלה כי הוא ענינובקרבו,
 כשהבורא ואח"כ עוונותיו מחמת פניםבושת
 והוא תשובה לעשות אותו מעורריתג'
 בחשק א"ע מעורר הוא אח"כ תשובהעושה
 היפך נאמן עבד להיות מעשיו ומראהגדול
 שהוא מי משל והיא סתתלה שעיוותמה

 אעפי"כ לו מוחל שהמלך אעפ"י במיךמורד
 מקרב הוא אם אבל מהמלך בושה לויש
 נאמן עבד לו להיות להמלך אח"כא"ע
 כשלימות. אותו ועובד ממנו בושהיו אין להמלך נחת לעשות היא מעשיהווכל

 ואתן טהורים מים, עליכם וזרקתיוזשה"כ
 תשובה לצשות מלמעלה הוזעוררותיכס

 גליליכם ומכל טמאותיכם מכלוטהרתם
 שתראו אתכם, כמו אתכם אטהרואח"כ
 : לקונכם נח"ר לעשות נאמנים עבדיםלהיות

 כח. 'מימן
 זצוקללה"ה4 הנ"למהגה"ק

 מהנ"ל(. ג"כ)נשלח
 מקרב מיך עליך תשימ קציכם שופטים(י8'
 מלך עליך חשיםאחיך---
 מורא יש נכרי הוא כשהמלך העניןכו'

 אותו ח"ו יכה או ח"ו יהרוג שלאבפניו
 מלך "בל לפעמים הנכרי כדרךביסורין
 כל כי הנ"ל פפני בפניו מורא איןישראל
 מלבות מחמת המורא רק רחמנים בניישראל
 מורא להיות וראוי ישראל מלך להיותשזכה
 תשים שום שאה"כ וזהו מלפניומלכות
 שמים מלכות עול שיקבל דהיינו מלך,עליך
 שהמלך כמו ר"ל אתיך. מקרב כמועליו
 מלכות מורא רק לך אין אחיך מקרבהוא

 עליך שמים טורא יהי' כך גדולתו.מחמת

 כל4 על והתנשאותו ורוממותו גדולתומצד
 תוכל. לא ונעשים. ויצורים ונבראיםאצילים
 שלך- יראה תהי' שלא נכרי איש עליךלתת

 : ח"ו חיצונית יראהכמו

 כס.מימן
 זצוקללה"ה הנ"למהנה"ק

 מהנ"ל( ג"כ)נשלת
 כוי לעמיתך ממכרתמכרו ךכני בהרפ'

 שאדמע שמעתי מו"מהענין
 ונותן. נושא שאדם ב"ה הבורא עםעושה

 שפע לו משפיע והש"י ומע"סבמצות
 החייפ הלשון ביר והמות החיים לו,ומשלם
 מדרגת. השפע התפשטות של השפעהנקרא
 למשל הצמצום נקרא והמות ע"הא9א

 וכלול, הממוצעת הוא ע"ה אבינו יצחקמדרגת

 ז9ש החיצוגיס אחיות שום ואיןמשניהם
 מצות כשתעשה ממכר תמכרו וכיהמדרש
 כידוע בא' מתחלף וע' לצמיתךומעיו"ט
 שפע קנה או אח"כ לאמיתות אותםתעשה
 עמיתך מיד ב-ה הבורא הוא עמיתךמאת
 אחיזה יהי' שלא באמיתות לף ישפיעג"כ
 שאמר זהו לך ישפע אשר בשפע זרלשום

 כו הלשון ביד והמות החיים הנ"להמדרש
 וע"י הידים בין הממוצעת הוא הישוןברית
 אדם בין הבחברות להיות יוכל הלשוןברית
 יוכל ומע"ט בעובדות בן במולחברו

 איש תונו אל וו"ש ב"ה להבוראלהתחבר
 זרים ח"ו ויהיו אונאה יהי' שלא אחיואת

 שזה שמעווי גם באמת. תעבוד רקמשפע
 ממכר תמכרו וכי הנפש מסירת עלקאי

 מיד קנה או נשמתו שורש למקוםלעמיתך
 : לנשמתו בהירות נודלעמיתך

 ישמעו' נפשי תתהלל בנן*' ל"ד.ההליס
 הענין וישמחו.ענוים-
 זצללה*ה *( בעריש מו"ה הצדיק בשםשמעתי
 הענין ענוה. בי' עין בווה"ק איתא כיענו
 גדולות על מסתכל כשהאדם עין ז"ל מ.חאמר
הבורא..

"י
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 שפע ממשיך אד כפוף  ונע17ה ביהי8גורא
 היא ונו"ן ענו של ו' וזו יתכ"שלשאתו

 ג"כ כביכול ב"ה הש"י גם ואזיחטפיפח
 מגדולתו כביכול א"ע ומצמצם עניו'*עשח
 תתהלל בר' ווש"ה אליו. בהירותו'ימגורל
 גרוע מתוך טדגרת שכינה שהיתה פי'"82שי
 שני הענווים שאול. וישמע מל' ושמעוגאז

 אז עניו נעשה כשהאדם דהיינולציוות
 כנ"ל עניו נעשה ג"כ ב"ה הש"יומביכול
 ניו ואותיות נ"ו תמונת הוא ניו אוישמחו.
 ענ"ו אותיות נמצא קי"ב גי' וניו נ"ושענוי
 ב"ח הבורא שבראה ועניו קי"ב, גי'~א'

 ג"כ לאדם בהירתו ומשרה שמצמצם'בנ"ל
 היא זו דרך גי' קי"ב פעמים ושני קי"ב'גי'

 ועם ב"ב המקום לבין שבינינו.מדביקות
 גי' קי"ב הדינין כל להמתיק יוכלעניוות
 שמות השני ואלקים ד' בן שם הוא.יב"ק
 אלקים כל ממתיק ובזה קי"ב גי'אלו

 וישמחו ענווים ישסעו וזהו לרחמים'שמהפך
 : .ודו"ק עניו~תשני

 ראשונים מיו"ד שיהי' יביה"כ,ישכים
 המחשבה על ומורה היו"ד כירמז

 לכתוב שרוצה קודם גולם, היא היו"ד,בי
 סוף כך מקודם, יו"ד לכתוב צריך אותישום

 גולם כסו המהשבה תחלה במחשבהשעשה
 כי שרוצה. כמו המחשבה עם לעשותוריכול
 ישכים וזהו ניתנה. האדם מידהברירה
 שכלו שיטהר ראשונים מיו"דשיהי'

 אמר שטואל שמעתי יתב/ לעבודתוהמחשבתו
 המעור ברית נקרא דרקיע. שבילי לינהירין
 כברית לי' מנהיר הי' דנהרדעא.גשבילין

 :הלשון

 שמעתי הענין פטור. מעיניו באחתנםךבמ"*
 להסתכל האדם צריך ימין עיןכי

.

 צריך שמאל ועין ב"ה. הבורא גדולת יעי
 מסתכל אם אבל עצמו. של שפלותו,לראות
 שפלותו על כלל מסתכי ואין מעיניו.באחת
 מן עופות : "משלום חסר מן פטור,שוא
 והוא עוף, נקרא שהצדיק ענינו נבראה'הרקק
 מים לשון הוא ושמים וארץ שמים בין!חיבור
 האדם של פרי שהוא פי' הדר עץ פרישנקרא
 מהדר כשהקב"ה רק הדרות לו איןייבאמת

 עץ פרי נקרא ולזה הדרת לו ונותןאותו
 :הדר

 ברבידת הנצחיו מדת שיהי' יצההקב"ה
 היצה"ר את ברא ולכף ית'הבורא

 החור ג"כ בא ומזה אותו ינצחו שבניוכדי
 וליצה"ר ראין בחי' ונתקנווההודיות

 : רגליןנקצצו
 ומאריכין טטיבין "חת מציה"1שהכנזף

 הוי' אותיות הוא מצוה כי ימיהלו
 עושה כשהאדם ואם י"ה ב"ש במ"ת מ"צכי
 סטיבין אותיות בד' השם ליחד מעשיובל
 פף אחת מצוה העושה כל סירושו אולו,

 לעשות אחת כמצוה לו נדמו מעשיושכל
 : הבורא וחפץרצון

 שבקש פי' אחד, רגי על הדיהלכיז*מ
 ורגל אחת במחשבה ימיו כלשיהי'

 לו והשיב יתב' להבורא אחת רגילותענינו
 שגם פי' תעביד. לא לחברך לך רסנימה

 עליו להם שיהי' רוצים אחרותמהשבות
 :במעשיך

 5.מימן
 זצ"1 הלוי יחיאל טאיר רי וכו'טהגהצה'ק

מאוסטראווצי.
 דקר ישראל ר' וכו' הרה"ח סידי"נ)נשלח

 משעבערשין(, והשי"ב נ"ישארפהארץ
 שעבר כען רבא אמר ך דף ננך"דץא(

 ופריך בעשה עובר א' רגלעלט
 ילד על ור"פ ר"י העיד דתנן מהאבגמ'
 לו ו2ה" ר"פ והעיד שלמים 'היקריבשיסים
 ילדה ואכלנו בפסח שלמים זבחי שלפרה

 אמאי אקרבה לא כפסח בשלמא בחגשלטים
 משהי היכי בעצרת ילדה אלא סי'מחוסת

 בגמ' פריף י"ח ובתמורה בעשה ועוברלה
 קרבה שלמים וילד ר"מ דהעיד האעל

 רגל עליו שעבר כיון דאסר ולרבאשלמים
 בעי מעצרת בב"ת עובר ויום יום בכלא'

 בשלמא בר"ה דאיתא הא הביאו ולאמיכלי'
 ה4 זמו מחוסר אימא אקרבה לאבפסח

 : בתוס'ועיי"ש
ה*ל
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 3גמ' דפריך ו;א על ק' דיכאונהונ"ל
 לה משהי היכי בעצרת ילדהאלא

 ברמב"ם לפמ"ש הלא בעשה עלהועבר
 בירושלמי איתא ובן הי"ד מעה"ק מה'בפי"ד
 שמה ובאת רעשה דב"ת בסוגי' בר"הכאן

 אבל הראשון ברגל רק הוא שמהוהבאתם
 דכאת עשה על ורגל רגל בכל עובראינו
 הס"א ע5 ב"ס בעל בהגהות ועי'שמה
 ילדה אלא בגמרא מ"פ ק' וא-ב דב"תבסוגי'
 בעשה עלי' ועובר לה משהי היכיבעצרת
 אינו שני וברג? שנ9 רגל הוא בעצרתהלא
 הקדים זה דבשביל ז"א אמנם בעשה.עובר
 סחוס-1 אימא אקרבה לא בפסח בשלמאהגב'
 בפסח דהא הראשון רגל עצרת הי' ושובהי'
 יכול אינו דה"א שמה ובאת העשהל"ש
 ולפ"ז מחוס"ו דהוי משום בפסחיהביא
 הגירסא דאיתא בר"ת דשם הניל קו'מיושב
 שפיר בעשה עובר א' רגל עייו שעברכיון

 שם אבל וכו' בשלמא להביא הגמ'הוצרך
 רגל עליו שעבר כיון הגירסא דאי'בתמורה

 בשלמא להביא הוצרך לא בב"ח עוברא'
 ק' בפסח להקריב יכול הי' אם דאףוכו'

 הוא שמה דוהבאתם העשה דרק ג"כמעצרת
 : וש"י ודפח"ח עכ"דורגל רני בכל הוא בב"ת אבל הראשוןברגל

 לא.מימן
 זצוקללה"ה הנ"למהגה"ק
 הנ"ל( מהרה"ח ג"כ)נשלח

 ואילך ריב"ז מתקנת תא א צה בננש"ם
 יבנה מהרה מ"ט אסורהביצה

 בכתבי איתא הא העולםומקשיןבהמ"ק,
 וא"כ. כב"ש הלכה יהי' דלעתידהאר"י
 ובפשוט, מותרת ביצה יהי' בהמ"קכשיבנה

 במה רק לעתיד כב"ש הלבה יהי' דלאי"ל
 כמותם לפסוק א"א וכעת. מחמיריםדב"ש
 לעתיד אבל כ"כ להחמיר בכוחנודאין
 וע"כ ב"ש כמדת שהוא במדה"דיתנהג
 מקולי דהוי ביצה גבי משא"כ לחומראנפסוק
 וז"ש כב"ה הדין ג"כ לעתיד יהי'ב-ש
 דב"ש טעמא דהנה נ"ל היכהובדרך
 דל"ל משום ביו"ט שנולדה ביצהדמתירין
 דל"ל דאף במג"א איתא והנה ונולדמוקצה
 שבת קודם כלל הי' שיא בדבר מ"מנולד

 הוי כשיו"ט הדבר עיקר תחילתונתהוה
 דמתירין הא וא"כ לכ"ע ואסור גמורנולד
 האידנא דמתילדה דכל משום הוא ביצהב"ש

 במעי בעולם הי' וא"כ לה גמרהמאתמול
 יחודא לידה רק נתחדש לא וביו"טתרנגוית
 שתלד אשה עתידה ל' בשבת איתאוהנה

 והפי' יחדיו ויולדת הרה שנאמר יוםבכי
 וכראי' יולדה שתתעברה יום שבכלהפשוט
 והאתונות פורשת הנקר והנה ט"ובב"ב
 ופרש"י עוה"ב מעין שהטעין מלמד ע"ירועות
 מבואר הרי ע"ש יחדיו ויולדת הרהשנאמר
 הפי' וא"כ החרישה ביום התבואהשגדלה
 חטא קודם שהי' וכמו הריון ביוםדהלידה
 ועלו מטה שנים עלו בסנהדרין ואי'אדה"ר
 שם ובמהרש"א בשבת ברש"י ועיי"שארבעה
 ועפו אדה"ר חטא שיתקן הואדהעיקר
 דלעתיד א"ש א"כ ד' וירדו שניםלמטה*

 דהעיבור כיון אסורה ביצה תהי' לב"שגם
 הוי א"כ ביו"ט א' ביום יהי'והלידה
 : ודפח"ח עכ"ד לב"ש גם דאסור גמורנולד
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1וגן 4 ש חיים. מיםמעין)1,ן =-"ו.--4-י,-ם, ש ומליצה ובמשל פרד"ס בדרך והערות דרושיםמאמיים
ש הי"ו הדור וחכמי לי גד מגאוני העת רוחולפי
 יגב.ס-מן

 הבבנ"א. עיה"ק חיפה הכרמל הרב"ה

 שאמרתי 'מה התורה עיהררן
 בה"י. כעתבממיסה

 המורא ויכל החזקה הידולגל
 כל לעיני משה עשה אשרהגדול

 שבתורה( האחרון )פסוקישראל

 ר' שני בספרי חו"י דרשת עניוי422ל
 זה ישראל כל כעיני אומראליעזר

 עקב( )פ' להלן נאמר מ"ט הלוחות.ושבירת
 כל לעיני כאן ונאמר לעיניכםואשברם
 גמורה אינה הא"ש כי אם ע"כ,ישראל
 מלשון האל בטח סמכו העיקר רקב"כ

 כ5 והרי משה עשה אשר שאמרהכתוב
 שבירת שרק מוכח ז ד' עפ"י היו עשהאשר

 מיחסו הכתוב ולפיכך בעצמו עשההלוחות
 ראוי אם כאן נתבאר לא עוד אבלאייו,

 את מקודם שאל שלא בזה ישבחמרע"ה
 מתוך שעשה התורה יעידה ועודהבוית"ש

 מידיו וישלח משה אף ויחר כמש"ככעם
 : י"ס( ל"ב )שמות וגו' אותו וישבר הלוחותאת

 שלמד שם מבואר פ"ז שבת במס'דשנתה
 באכילת שאסור ממומר וחומרקל

 עיי"ש נרגא בו; שדא שם בתוס' אבלפסח
 שכל לפי מלבד לא כי באמת קשהובכן

 בהיפך ורק ג"כ לתהלה ראוי אינוהפשיט
 את לשאול לו והיו כהוגן שלא עשהת"ו
 דברים השלשה מן זה כי ואם בזה ד'פי

 דכתיב שם שאמרו וכמו עמו ד'שהסכים
 יישל ר"ל ואמר יט( )שמות שברתאשר
 אחר נתגלה זה אבל ע"כ. ששברתכחך

 ר' הגאון בשם מקשים ראיתי וכןהמעשה,
 דמבואר מה לפי שהקשה זצ"ל מלנטרישראל
 ישראל אר" מכדי דאמרו ב'( נ"ג )ע"זבגם'

 ואין מאבותיהם. לישראל להם היאירושה
 ואיוריהם כתיב מדוע שא"ש דבר אוסראדם

 לעגל ישראל מדפלחו אלא ? באשתשרפון
 אתו וכי בע"כ לחו דניחא אדעתייהוגלי
 ע"כ. קעבדו דידהו שליחותייהו ועבדו,ע.כ
 ישראל כי לדעת למרע"ה היו מזהוא"כ
 הכתוב יתקיים לא דאל"ה העגל אתיעשו

 לידו ד' נתן ובזו"ז באש תשרמוןואשריהם
 עד כ"כ נתרגז ולמה למסרם הלוחותאת

 ןששברם

 והנה בעזה"י ע"1 "יקי  אעבה אני גםלכנו
 מלוחות משונה האחרונותיבזו"ז
 אלמלא חז"י שאמרו עד הרבההראשינות
 נשתכחה לא הראשונות לוחותנשתברה
 אסרו וכן א'( נ"ד )עירובין מישראלתורה
 היתה לא הראשונות לוחות נשתברהאלמלא

 שנאמך בישראל שולטיי ולשון אומהכל
 ע' ושירות איא חרות א"ת היוחות עלחרות
 ז"ל מאמרם לפי י"ל בזה והטעםשם

 ניתן לא ישראל חטאו לא אלמיאדאמרו
 יהושצ וספר תורה חומשי חמשה אלא5הם
 והטעם עי"ש, ב'( כ"ב ונדרים וכו'בלבד
 הק' התורה סגולת הידיעה כפי כיבזה
 ז"ל שאמרו וכמו הרע היצר לכבישתמהני
 התורה את לו בראתי הרע יצרבראתי
 אותי הלואי אמרו וכן ע"ו( )חגיגהתבלין
 מחזירין שבה שהמאור שמרו ותורתיעזבו

 ב1ה יכיר ג"כ והשכל פ"א( )נדריםלמוטב
 גודל את ויוכיח בתורה שעוסק בעתכי

 חכמת רק זה כי ויוכיח ועמקותהחכמתה
 מאליו  יתחדש  בועם דרכי דרכיה וכלאלקים
 הטוב הדרך אל שיביאהו ההתעוררותבו
 יבואר וכאשר היצה"ר נגד היחידה עצהוזה

 וכאשר עליהם, עין טעם בטוב מוסרבספרי
 קשור החדם הכשרת כי לזה המופתיוכיח
 וע"ד רצויה.  בכוונו: התורה בהתמדתרק

הצחות
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 צוה תורה דכתיב הכתוב את אבאר"צחות
 ל"ג )דברים יעקב קהית מורשה משהלנו
 אביו לדבר היודע קטן ז"ל ובמאמרםד'(

 תורה המנונא א"ר היא מאי תורהמלמדו
 הוא שגם אם מרע"ה אומרת זאת וגו'ציוה
 ד', עבד אלקים איש רק אשה ילידהיה
 הקב"ה לו מסר וכאשר היטבוידע
 הסגולה היא התורה לימוד הק'התורה
 תיכף לכן הרע היצר נגד להזהרהיחידה
 ללמוד אותו להרגיל האב מחויבבקטנותו
 למולך בנו את יעבור לאו ואם הרבהמורה
 משה שאמרו ז"ל מאמרם ביארתי וכןח"ו
 בשר היא בשגם שנאמר מניין התורהמן

 דברינו לפי רק מאד נפלא המאמר כיוידוע
 התורה מן משה היא הגמ' ששאלתי"ל
 רק בא מרע"ה שגדולת אומרת זאתמניין
 היא בשגם שנאמר בתורה שעסקבשביל
 ז"ל הר"ן כמש"כ ולא אשה יליד ר"לבשר

  ת"י רק שעה הוראת היו כיבדרושותיו
 למדריגתו ובא ביותר נתקדשהתורה
 ולא מיתה עליו נגזר זה ובגללאגדולה
 יותר חייו את להמשיך תפילתו לושלתה

 היו ג"כ מרע"ה כי להורות מחז"לכדמבואר
 רק הגדולה למררגתו בא ובכ"ז אדם,בתור
 אמרו וכן בה, שהתלבש התורה קדושת1"י
 תהם ניתן לא ישראל חטאו לא אלמלארז"ל
 לא אז כי יהושע וספר תורה ה"האלא
 ולילה יומם בתורה ליגע ית' ד' הכבידוהיו

 כי וסייגים בגדרים במצוות לוולהרבות
 לוכוח הקב"ה רצה ז"ל וז'ש לו היויסותר
 ומצוות תורה להם הרבה ~פיכך ישראלאת
 מצוות וקיום ההורה לימוד בתמידתכי

 לפלימות ויבא הרע יצרו את יכבוש רקדבות
 בפ' עה"כ בתו"כ מבואר וכןהאמיתית

 ולא לי תשמעו לא אס דכתיבבח.קתי
 להכתוב שאין האלה המצות כל אתתעשו
 פירוש ע"י רק הדברים בכפילת יותרביאור
 לא בתורה יעמול לא שאם שיבארהתו"כ
 מואס להיות מוכרה יהי' וגם המצוותיעשה

 החכמים את שונא ויהי' העושיםבאחרים
 כ"ז עיי"ש בעיקר וכופר אחרים אתומונע
 אשר ד' בתורת יעמול לא אם בהכרההוא

 שימסרו האבות כי בחוש נראהבעזהש"י
 הרבה תורה ילמדו שלא הספר לבתיבניהם
 גמורים פוקרים אח"כ המה סבא ישרוולברוח

 הקץ את ומעכבים העולם ומחריביומופקרים
 שצריך במקום בניו ם ואכזרהפלאות
 ואכ"מ. ארוכים והדברים בגג עללרחם
 שקבל בזמן והוא ההדרן לחסימת נבאובזה

 ישראל עמדו הראשונות הלוחות אתמרע"ה
 כמאמרם זוהמתן ונפסקו מרומם רוחבמצב
 הראשונות הדברות להם ראוי הי' אזז"ל
 כמו בתוכם השינוי שמבואר וכמובלבד

 יום את זכור נאסר הראשונותבדברות
 עפ"י שמור נאסר ובד"א לקדשוהשבת
 שמור כשהוא בלב יכול זכור אי ז"לדבריהם

 ר*פ )תו"כ בפיך שינה שתהא וכורמקיים אני מה הא אמורה בלב שמירה הריוגו'
 כי אם לבאר יש אשר ג'( ב"ובחוקתי
 ידעו והיו כזכור רק יספיק הי' אזבמעמדם
 שיספיק או בפה האזהרה ה"א כימעצמם
 שנשתנה העגל אחר אבל בלב זכורלהם
 במילת להם לבאר הצורך היו אז לרעמצבם
 יבאו אז ורק בזה ולחייבם זה כל אתשמור

 הרמב"ן דברי לפי ובפרט הש"קלשמירת
 פירושו שזכור וגו' זכור עה'כ שכתבעה"ח
 מצות על בא ושמור לקדשו עשהלמצות

 בדברות כי לכה"פ נחלליהו שלא תעשהלא
 במצ"ע האזהרה להם יספיק היוהראשונות

 היו הל"ת על לעבור ושלא מרעולסור
 יספיק וגם הגדולה בדעתם להם מובןממילא
 ימים ששת כי שם שמבואר הטעםלהם
 כולם כי הארץ ואת השמים את ד'עשה
 רק כתוב בד"א אבל בזה מאמיניםהיו

 הטעם כי וגו' . בא"מ היית עבר כיוזכרת
 שכתבו וכמו גדול יותר %א הזהוהוירוו
 לקבלת סיבה היו מצרים שיציאתהספרים
 יום בתנאי נגאלו כי מרצונם שיקבלוהתורה
 עבדי להיות יותר טוב פרעה עבדישיהיו
 הטעם וזה התורה לקבלת נתרצו אז ורקד'.

 אם לכן השבת את שיקיימו ביותרמחזק
 אחד בדיבור ושמור שזכור חזאלשאמרו
 להורות י"ל זכור רק הי' כתיב רקנאמרו
 השמור היא העיקר כי נאמר שלאבשביל

במצות
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 והזכור השבת את נחלל שיא ל"תשמצות
 לחומרה רק הוא השבת את בט"עיקדש
 אומרים היו בזא"ז שניהם כתוב שהי'אם

 נאמרה לכן במעלה מוקדם בכתובשהמוקדם
 ובלא שקולין ששניהם להורות אחדולדיבור

 במצות לקדשו ומחויב זה יתקיים לאשה
 וסביבו וביתו הוא בתורה לעסוקעשה

 הנפש ובתשנון האמיתית בשלימותולעסוק
 שניהם כי קודש השבת את יקיים אז'ירק

 יחיל לא רק אם יספיק ולא יחדשקולין
 השינוים וכל השבת קדושת אתבמעשה

 לדברות הראשונות מדברותהההוספות
 להמעיין יבואר כאשר לוה יורוומאחרונות

 את קילקלו ישראל שעם מרע"ה כשראהלכן
 אוכל שור בתבנית כבודו את וימירויצזעשיהם
 הלוחות את שבר ישראל לטובת אועשב

 יקיימו לא כזה רוח במצב במעמדם כישהתבונן
 כי היו ובטוח לחובתם רק יבא והתורההתורה
 ד' לרצין גס יהיו ישראל לטובת זאת עשהאם

 אח"כ נתברר כאשר ע"נ כח ישר עודויקבל
 ישראל ר' הגאון בשם ששמעתי לפיוגם

 ט' )רברים הכתוב את שביאר זצ"לסלנטר
 מהר רד קום אלי ד' ויאמר דכתיבי*ב(
 ממצרים הוצאת אשר עמך שיחת כימזה
 ד' שהיו גם ישראי לטובת כי וביארוגו'

 מחשבתו הי' מסכה, עגל שעשו אףבחרון
 ר"ל כליה מחויבים הי' הדין שורת לפיכי

 שהי' מרע"ה כי עליהם שינין מי איןובארץ
 במו אז אלקים במלאך והיית בשמיםאן

 המה כי האדם על להגין יוכלו לאהמיאכים
 אז כשיוריד אבל אז מרע"ה כן אחרמסוג
 יגן אז יחד עמהם ויהיו אדם בתוריתחשב
 הוכיח מב"ז לכן מכליון ויצילם עליהםזכותו
 היא זה ישראל לטובת שיעשה ביוםמרע"ה
 הראשונות הלוחות את שיבר לכן ד'רצון

 הי' וגם ביותר נצטוו אז האחרונותובכוהות
 התורה את עצמם על לקבל ההכרחלהם
 וזה במצוות יהם להרבות בכדי פהשבעל
 שעמלת בתורה תמיד יגיעו שהם להםיביאו
 הרע, מיצר וממכשול מפח יצילםהתורה
 יהיו ואז האמיתי לשלימות יבאו אזורק

 התוה"ק נגמר כאשר ולכן באמתטאושרים

 בקרור התזרה יתחיל הלוחות שבירתבענין
 דלכן ז"ל וכמאמרם וגו' בראבראשית
 שהתורה בשביל בראשית במילתהתחיל
 דרכו ראשית כדכתיב בראשיתנקראת
 ראשית כדכתיב ראשית נקראיםוישראל
 כי אומרת זאת שם ברשיי ומובאתבואתו
 שהיא ראשית אזי הלוחות שבירתאחרי
 ראשית רק היא להם שנמסרה שבכתבהתורה
 עכשיו שעומדים במצב כי התורהוהתחלת
 פה שבעל התורה את לקבל מוכרחיםהמה
 המפרשים אסרו ולכן ולילה יוטם בהויהגות
 אם התורה לקכלת אנוסים שהיו זהכי

 כפה ובכ"ז מרצונם ונשמע נעשהשאמרו
 בתורה שמיאנו רק היא כגיגית ההרעליהם
 להם שבהכרח הבינו לא בישבע"פ

 שבע"פ התורה עם וגם להכשרתםהתושבע"פ
 יהיו המה כי במתנה התורה להםניתנו

 נמסרו כך הכרעתם לפי דבר בכלהפוסקים
 שהתורה מדות הייג עפ"י כלליםלהם

 דעת לכוון ידרשו לא אבל גונדרשת
 ולכן עכשיו כזה השגה להם אין כיהמקום
 התורה לנו שנמסרו על המלאכיםהורעמו
 כי דעתינו ולפי להורתינו כפוים יהי'שאז
 ידם על מעכב מי התרעמו למה זהבלא

 ע"ג שחורה אש כתיבה הלא תורהללמוד
 להשרות ד' מוכרח היו זה ובשביל לבנהאש

 בעוזר לנו להיות בכדי בתוכינושכינתו
 כדכתיכ תורה של לאמיתו הדין אתלכוין
 הספרים ידברו ונאשר במשפט, יעמודד'
 ולילה יומס בתוה"ק להגות שנזכה ד'יתן
 לנו יקרב ועי"ז האמיתית להשלימותולבא

 : בב"א האמיתיתהגאויה
 מפה מפר בעמ"ח הלפריןשמעון

 . גיחשמעון

 3גמימן
אוועללאנעדאיארגאנתינא.

 יען*מטעמי
 נפשי תשכך יאיכיה,בעב~י ייוהקניאה

 והבאת וגו' שומעת ורבקהוגומ'

ביה

לאביך



 ששר שלשהשנה דושאך שני*שלישי.'כרףנח
 ויאסר וגו' יברכך אשר בעבר ואכללאביך
 מצדי ואכלה שבה נא קים אביו אליעקב
 בני לי ושקה נא גשה ויאמר וגומ'בעבור
 אבי יקום לאביו ויאמר מצדו בא ועשווגומ'
 וגומ' חרדה יצחק ויחרד וגומ' בעברויאכל

 ברוך גס ז ואברכהו מכל ואוכל איפוא..,מי
 ויצעק אביו דברי את עשו כשסוע :יהיה
 לאביו ויאמר מאד עד ומרה גדולהצעקה
 את ואהרגה אבי אבי ימי יקרבווגומ'
 יש כי מאד הוא סתום הזה הענין אחי.יעקב
 המפרשים רבו אמנם והן הרבה לשאולבי
 דעתי להגיד לי גם מקום הניחו מכ"םבזה

 השקפה לפי א( בזה, אני ושואל בזההחלושה
 ורבקה יצחק והם כולם כי נראההראשונה
 שמביא מסה יאכל שיצחק דקדקו ועשויעקב
 ואכלה יי והביאה אמר שיצחק שנראהלפניו
 והבאת לו ואמרה יאקב את הזהירהורבקה
 שבה נא קום לאביו אמר. יעקב ואכל,לאביך
 יקום אמר מצרו כשבא עשו גם כןואוכלה,
 שמובן כיתורים נראה זה וכל ויאכלאבי
 יאכל בודאי המטעמים לפניו שיביאוכיון
 לצוד אותו שלח זה בשביל הלא כימהם
 הדברים נאמרו מיוחדה בכונה כי נראהורכן
 שהמלה וראיתי הצצתי ב( ז הכונה היאומה

 ונבאר פעמים ארבעה ושלשה נשנה"בעבור"
 נפשי תברכך בעבור לעשו אמר יצחקאותם
 ואכל לאביך והבאת ליעקב אמרהרבקה
 מציד ויאכל לאביו אמר יעקב יברכףבעבר
 מן שבא אמר עשו גם יברכך בעבורבנו

 בעבר. בנו מציד ויאכל לאביו אמרהשדה
 אופנים בשתי בת "בעבור" המלה כיוהאיתי
 המלה נאמר ויעקב יצחק אצל וחסרמרא

 בעבר המיה ועשו רבקה מלאואצלבצביר
 נכתבה זה גם כי לומר יש ולכן חסר "ב

 יצחק אמר צירך לאיזה ג( ן היא ומהבסנה
 האב אהבת ידענו אמנם והן בני ליושקה
 לשאול יש אבל עת בכל אותו ונושקלבנו
 אמר.לו לא וימה שאכל אחר עד חכהימה
 לו היה עשו כידי היו ידיו כי ראהכאשר
 מה על ד( ? בני לי נא שקה אולומר
 ויברכהו וגוס' חררה יצחק ויברד אומרשכתוב

 ז"י הרמב"ן אותי קדם כבר יהיה ברוךגם

 ואנחנה שם עיין זה על ושאל בכאןשהרגיש
 עצמו שהוא אחר לשאול דבריו עלנוסף

 ואומר אותו רמה אחר שאדם יחושבמתפלא

 להפך היה יכול וא"ב ואברכהו איפוא,.מי
 ברוך, גם מסיים ולמה יקללה ברכתואת
 אוז עשו כשמוע אומר הכתוב ה( ?יהיה
 עשו כשמוע ולוטר לקצר יכול היהלכאורה לשאוי ויש גדולה צעקה ויצעק אביודברי
 באופןן רבווז פעמים שמצינו כמו הדבראת
 וש מה ו( ז דוקא אבע דברי הם ומהזה

 יעקר את ואהרגה שאמר עשו חוכרהאחוה
 יעקב. את ואהרגה לומר לו הוה ודיאחי

 ? אחי שהואמודע
 לסדר;הקושיות את לתרץ לכמך*ךזי1

 שדקדקו, שכה ואומרשאלותיהם
 עפ"י לומר יט כי מהמטעמים זטיאכלכולס
 הית' בניסן י"ד יום אותו חו"ל שאמרומה
 ולכן פסה אכילת מצות יקיים יצחקורצה
 נפשי תברגך בעבור ואכלה יצתקאמר

 ובכח. פסח אכילת המצוה וק"מ שיאכלנלומר
 לרעת, לך יש גם נפשי תברכך הזאתהמצוה
 הברכת מאכל דבר על מברך צדיקאם

 המאכל על רושם עושה הקדוש מפיוהומצאת
 וכמה ממנו הנהנה למי גם רב שפעומשפיע
 הזאת. והמצוה הפסח על לברף רצהשיצחק
 יתירדו וקדושה בשנה אחת פעם רקשהיא
 מתר רב שפע המאכל על ישפיע בהנמצא

 זה כל הברכות לקבל והוכן השפע עליוהושפע כבי ממנו יהנה עשו גם שבודאישאת'ואחר
 אמר הצירה עם בחזירתו ויכן לעשו יצחקגיה

 אביה לו גלה כן כי ויאכל אבי יקוםלאביו
 שראיתו מה על ולומר בכאן להוסיףוראיוזי
 את הצויק אכילת בעת העומדיםשההמון
 ואוכליכן מקערתו "שריים* תופשיםארוחתן
 הברכה כי אמרנו כאשר כי גדולהיבתאוה
 שפעו נותנת המאכל על הצדיק מפיהיוצאת
 שסעה ורבקה ממגה. אוכל אשר לכלברכה
 את הזהירה ולכן לעשו יצחק שגלהמה
 דקדקה ואכל לאביך והבאת ואמרהיעקב

 שידע וכמו דוקא שיאכל שיראהבדבריה
 ישאר' בודאי נפשו לשובע אוכלשצדיק
 עליו. וישפיע מטנה יעקב ויאכלמהמאכל

ונכון



נש עשר שלשהשנהדןבנאך שנידשלישיכרף
 דקדקו זה ומטעם הברכות לקבל יהיהונכון
 ונראה מהמטעמים דוקא יאכל שיצחקכולם
 : בכאן מוכרחת לדעתם היתה שהאכילהמזה

 ובא בעבור המלה אמר אחד שכלולמענם
 לומר יש וחתר מלא אופניםבשתי

 היה בניסן בי"ד היום שאותו שאמרנובמו
 והיא בעבור ואכלה לעשו אמרויצחק
 לו שאמר וא"ו מלא בכאן ובא בערבאותילת
 בלילה נאכל שהפסח בערב וא"ו בשעהשיאכל
 והביאה ליעקב אמרה זאת את בשמעהורבקה
 יו שאמרה חסר בכאן ובא בעברואכל
 השעה. את דקדקה ולא סתם בערבשיאכל

 הנכונה השעה את שמעה שלא לומר ישאו
 מה הטעם בזה והרווחנו יצחק לושאמר
 שלא כלומר הסר בכאן בא קשמעת"שהמלה
 אולם אמרנו. כאשר השעה נכון עלשמעה
 בא כאשר בלילה נאכל שהפסח שידעיעקב
 שבה אבי קום אמר המטעמים עם אביולפני
 כלומר מלא בכאן בא והטלה בעבורואכלה
 בערב וא"ו השעה שהיא עתה אכול לושאמר
 עשו אבל הפסח לאכול הומןוהוכשר
 צירו לצוד תיכף מצא שלא בשדהשנתאחר
 ובא בעבר ויאכל אבי יקום אמר ז"לכאמרם
 ולא בערב שהיא עתה אכול כלומרחסר
 שנתאחר מטעם ווא"ו שעה לו להגידיכול
 בערב וא"ו שעה פן יותר לבואבשדה
 אופנים בשתי בעבור המלה באולזאת

 : בארנוכאשר
 האכילה אחרי בני לי ושקה שאמריכןע:ם

 מברך הצדיק אם לדעת לך ישכי
 עושה איננה הברכה רעבון בבטן האדםאת

 שבעה בבטן שמברך כמו כך כלרושם
 גדול לצדיק עשו את חשב שיצחקונורע

 וכיון נ"ך רש"י כפירוש במצותומרקדק
 הוא גם יחבקהו אותו לנשק אצלושיגיש
 לעשו למסור בזה היתה וכונתו לווינשק
 והבט והנביאה חקדושה כחות הנשיקהע9,
 ויפגשהו הדברים על שכתבנו מה וראהימין
 שע"י שם שאמרנו לו וישק האלקיםבהר

 הקדושה כחות לאהרן משה מסרהנשיקה
 שאחר לשאול הנביא שמואל שמסרכמו

 בנביאים שאול הגם עניו אמרו לושנשק

 כונתו בכ"ל היתה וזאת לך ויונעם שםעיין
 הטעם וגס לי ושקה לו שאמר יצחקשל
 גם ואברכהו שאמר וטעם האכילה,אחרי
 ז"ל הרמב"1 שתירץ מה מלבד יהיהברוך
 עפ"י והיא אחר באופן גם לומר יש זהאת
 שאמר דוסא בן חנינא על חז"ל שאמרומה
 שהוא אני יודע בפי שגורה תפלתישאם
 אומר שהכתוב מה לומר יש ועד"זמקובל
 התפלא שיצחק גדולה חרדה יצחקויחרד
 שתפלתי וראיתי ואברכהו איפוא., מיואמר
 אותי לרמות אהד בא ואם בפי שגורההיתה
 שגורה יהיה שתפלתי להיות יכול היהעיף
 נס עושה הקב"ה שאין נודע הלא כיבפי
 כי זאת אין ? לשקרן ובפרט לצורךשלא
 וכיון דבר באותו לו מסייע היו( הקב"הגם

 ברוץ גם כן על אותו שאברך רצהשהקב"ה
 שהביא היה שיעקב 'יצחק הבין ומכאןיהיה,
 במרמה אתיך בא לו אמר ולכן המטעמיםלו
 והלא היה שיעקב ידע מאין לתמוהשיש
 אלא אותו לרמות היה יכול מהשני אחדגם
 האיש ירע מאין התפלא שיצחק לוטרשיש
 הקב"ה כי הבין וכאשר מטעמים יולהביא
 שגורה שהיתה תסלתו ע"י לו מסייעהיה
 לו שאמר האיש בדברי דקדוק גםבפיו
 עולה שגמטריהו לפני אלקיך ד'הקרה
 הבין הכולל עם בזה הועילומשמים
 ואמר המטעמים את לו שהביא היהשיעקב

 שתרגם כמו בחכמה כלומר במרמה אחיך באלו
 שמשם השמים מן בנביאה ור"לאוגקלוס
 את ולקח מטעמים לי להביא לוהועילו
 יש אביו דברי את שאמר וטעםברכתך.
 האחרונים אביו דברי את כיון שהכתובלומר
 צעקה ויצעק יהיה ברוך גם המליםוהם
 ואומר תתפלא בעצמך אתה אמרכי
 ולסוף רמאי א"כ ואוכל איפוא,,.מי

 מהפך לא אתה וימה לברכותיו מודהאתה
 אביו על אפו וחרה ו לקללה הברכהאת

 מה הטעם הרווחנו ובזה עליו צעקהויצעק
 לומר יש כי חסר בכאן בא אנדלה*שהמלה

 ומרה וגדיה אחד ענין הוא צעקה ויצעקכי
 זה באופן ובא אחר ענין הוא טאדעד

 כלומר לאביה ויאמר מאד עד ומרהוגדלה
חמתו



 עשר ללשהשנהותושאר שניאשלישיכרףמ

 אביו על שפך מאד עד ומרה גדולהחמתו
 באים צעקה ויצעק שהמלים טוכיהוהטעם
 אומר ולא מעט הפסק שהם קטןבזקף
 וכאשר אחד בטעם גדולה צעקהויצעק
 לברכתו הוסכם אביו כי ששמע שאחראמרנו
 אמר ובחמתו עליו ויצעק אביו עי אפוויהר
 שחרה אחרי כלומר אבי אבל ימייקרבו
 אחשוב אשר בזה כי אף אמר אביו עלאשו

 אביו של חבי ימי שיקרבו אגרוםלעשות
 אמנע לא זאת בכל עתו בלא וימתויגוע

 : יעקב את ואהרגה אותהמלעשות
 את שאמי אחיה בכאז שמזכיילצנעם

 הרשע עשו כי לומר יש אחייעקב
 שנאה שום ליעקב להראות שלאהתחכם
 ואמר זה בדבר כלל רעה לו עשה לאכאלו
 א"ע ישמור לא ובזה לו אראה אחוהאדרבה
 אותו להרוג אוכל ובנקי ממנו יתחבא%א
 את אמר ולכן לו שמראה האהוהמצד

 : אחייעקב

 זאת את כתבי אחר הון גי כעלוששרעי
 ראיתי ושבועות ירחיםבהמשך

 "כתנתם הדברים על שאומר ז"ליהרמב*ן
 כמין אמר אונקלס אבל וז"ל להרגך"לך
 מתנחם טעם כי מדעתו ונראה לך אורבלך
 ענין על מנוחם לך עצמו שמראהלך

 מארב והוא בהן מקפיד אינו וכאילוהברכות
 דברנו והם עכ"ל ממנו תשתמר שלאבבי
 שהוא לדבריו דברינו גין ביש והפרשעצמם
 שאמר מסה ואנחנו *טתנחם' מהמלהדורש
 השוה והצד בארנו כאשר אהי"8יעקב
 ליעקב להראות שלא חשב שעשושבנינו

 : נאותו להרוג יוכלובנקל
480 -משסים810
127 -הועילו26
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 משה לקראת לך אהרןאל
 בהר ויפגשהו וילךהמדברה

 הודיע מה א( להבין יש לו. וישקהאלקים
 מקום היה האם וילך באמרו הכתוביגו

 בשום אותו שלח לא והלא ילך שיאיחשדו

 בשליחות משה כמו בדבר שיסרבשליחות
 ותמצאן ילך שבודאי הדבר ומובן פרעהאל

 דם במנת משה אח השםבשליחות
 בא או פרעה אל לך לו שאמרובצפרדעים

 ז הליכתו הכתוב מזכיר לא פרעהאל
 האלקים בהר ויפגשהו הכתוב שאומר מהוב(

 של המקום הכדאב לנו מראה צורךלאיזה
 ? אחר במקום לי וטה הכא לי טההפגישה

 באמרו הכתוב לנו יודיע צורך לאיזהג(
 גם האחים נשיקת לדעת לנו מה לווישק

 ו למי נשק מי לוטר הכתובסתם
 הכתוב שאומר במה כי יומר אלידנךח4לה

 לו שקפצה הכתוב לנו מרמזוילך
 וילך זה דרך על הכתוב ועניןהארץ

 מיד לילך דרכו שאחז שכמעטויפגשהו
 הוא חורב הר עד ממצרים כיויפגשהו
 לו שקפץ נס הקב"ה לו ועשה רחוקמקום
 הקפיצה את חו"ל מנו שלא וטעםהדרך
 יש הארץ יהם שקפצה אלה בתוךהזאת
 להם שהגיע אותן רק פנו חו"ל כילומר
 כמו לזה מיוחדת ועת לכך הנצרכתהשעה
 אתך מלאכו ישלח הוא במאמרנושבארנו
 מנו יא הזאת והקפיצה לך ויונעם שםעיין
 להראות הקב"ה רצה בכאן כי בתוכםחז"ל
 זה ולטעם מזה ידע לא אשר מוסתלאהרן
 ד' ויגמר הכתוב כאן שאומר מההרווחנו

 נאמר נביאתו בתחילת משה ואצל אהרןאל
 בפעם וכאן אלקים ויאמר פעמיםבמה

 מזה איא ו הויה שם עליו יוחדהראשונה
 שמו ויוהד אליו נגלה הקב"ה כינראה
 והראה רכה ובאמירה חבה בדרך עליוהויה
 שעה לצורף לא הארץ יו שקפצה מופתלו

 : יכול כל שהוא לו להראותורק
 לומר יש האלקים בהר הכתוב שאמרוכיעכע

 וגרם שמה עד הארץ לושקפצה
 והוא האחים יפגישו ההוא שבמקוםהשי"ת

 לך ויש קדוש למקום מאז המוכן חורבהר
 עומד שהאדם במקום השולט שהאוירלדעת
 שנתהפך כי עד באדם ומתדבק נתלבששם

 משל ז"ל רש"י שאומר וראה צא אחרלאדם
 וכאן לבושם ואחד לבורסקי שנכנסלאחד
 להלביש הזה קדוש למקום אותו הקב"ההזמין

 שנאשום
 -הקרה

 -ד'
 -אלהיך
 -לפני

 ד'וי14במןש

אותו



 שני"שלישיכרף

ולבא-

 עשר שלשהשנה

 כה עד היה אשר תחת הקדוש באויראותו
 ובכח מצרים בארץ השולט הטמאבאויר
 וגבורה עוז אותו ילבוש ההוא המקוםקדושת
 צא ופחד יראה בלי פרעה לפנילעמוד
 רשאי ומביא ברבה חז"ל שאסרו מהוראה
 ואהרן משה באו ואחד הפסוק עלז"ל

 שהגיעו קודם "ךד אחד נשמטושהזקבימ
 המקום וקדושת ללכת שיראו לפילפלטון
 יפחד לבל וגבורה עוז אהרן את הלבישהזה

 פחד בלי לעבדו כשר אליו וידברמפרעה
 שום הפסוק על חז"ל שאמרו מלכותויראת

 : עליך אמתו שתהיה מלך עליךתשים
 נשק שמשה לדעתי יו וישק שאמרדכפ27כם

 הנשיקה כח לדעת לך יש כילאהרן
 לה יש לאדם מנשק אויד נביא או חכםאם
 והנביאה הקדושח כחות לו למסור בנשיקהכח
 שמואל שנשק הנשיקה שע"י וראהצא

 ויאמר וישקהו שם שנאמר לשאולהנביא
 שתצלח לו גרם נחלתו על ד' משחך כיהלא
 ותצלח שם שאומר כמו הנביאה רוחעייו
 מכיריו כל שגם ויתנבא אלקים רוהעליו
 ן בנביאים שאול הגם ואמרו תמהו כןשאלו
 הנביאים בני בין התחשב שלא אותושידעו
 נשיקת שע"י אמרנו כאשר ורקמעולם
 כן נביא למדריגת שיגיע לו גרםשמואל

 אלי גשה ליעקב שאמר ביצחק מצאנו-גם
 ליעקב יצחק גם נשק ובודאי בני ליושקה
 הנאת הנשיקה ע"י לו למסור היתהוכונתו
 מאמרנו שם שבארנו כמו הנביאהכחות
 ואומר הכתוב לנו מספר וכאן שםעיין
 לו ומסר לאהרן נשק שמשה לווישק
 עוד זכה לא אשר הנביאה ומדרגתסודות
 שנפגשו היום עד במצרים היותו ימיכל
 הכתוב לנו מרמז זאת וכל האישםבהר

 : לו וישקבאמרו
 לימווין.יעקם
--  לך.',כמימן 

 לאיזיב"ה
 המשכן את יהקים סשה כיח ביוםתהי

 ככלה חסר כתיב כלת שםברש"י

 מה מובן אינו לכאורה לחופהשנכנסה
 זה דרך ע"פ להסביר יש אך ו בזהשרוצה
 בכל נגמר הבנין אם בנין בונה אדםאם

 אזי' סלפנים הנעשה הסקיצה כפיהשלימות
 לפעמים אז מאד וקשה נגמר הדברבל
 אך עצמו בהבנין דבר לחדש כן אחריא"א
 התחלה הבנין בנמר אשר רוחני בנין כןלא

 כי כן אחרי לעשות צריך אשרלהמעשה
 צריך. ותיכף נגמר כבר אשר לאמראסור

 ובמשכן כן אחרי שפלנו אשר אתלעשות
 המשכן לעבודת תיכף היו צריכיםהיא

 מאז טוב רש"י לנו המתיק ובזהולקרבנות
 לפס אשר למופה הנכנס ככלהבמשלו
 טרודים פאר והכלה המחותנים כל היוהחופה
 החופו אהרי אך ולחופה להחתונהבהכנה
 וא"ע נגמרו כבר האלו הדברים כלאשר
 כבל והשדכנים הטחותנים ומתן המשאכל

 הנשואין קשר של הדבר העיקר אךנגמר
 ג"כ וכן העולם לבנין התחלה עתההיא
 הלא אך הבנין נגמר כבר א"כ המשכןדבר
 זהך כי המשכן בעבודת להתחיל צריךתיכף
 נקראתי כאשר אמיתי זה הבנין שלתכלית
 נמדה אשר ישיבה לבית אספה עללפנים
 יש אשר הוא מעט כי המעשה אנשיע"י
 לומדים ובחורים ומשגיח ר"מ גם ישיבהלנו

 יפרנסו אשר לראות גם צריף כימופלגים
 כדי' כל להם ויהיה כיאות כבודבדרף
 כדי תמיד להשתדל צריך ויזהמחסרם
 אשו לבד כי הרחבה בתוך ללמודש-וכל
 משום גדול דבר היא הישיבה לבניהתמיכה
 צדקה מצות ג"כ היא הלא התורההחזקת
 המצות מכל צדקה מצות היאומשונה
 דף' ב"מ חז"ל וכמאמר היאי וזאתשבתורה

 המצות כל כנגד צדקה מצות שקולהע"א
 :יע"ש

 הפרשה כל אשי יט"י י"מ יאהבפרשת

 עשר- מדברים בצדקה אךשם

 והעני שתתעשר כדי עשר חז"ל ודרשוהעשר
 וכוי העני ובא תענה לא בשעריףאשר
 לש כי אפס וכו' ד' יברכך למען ושבעוואכלו
 לבביך את תאמץ לא וכו' אביון בךיהיה
 פתת כי האביון מאחיך ידך את תקפץוכא

תפתה



כפ
 אתתפתח
 וכו'יבבך
 ע-כוכו'

 עשר שישהשנהומבאר שני"שלישיכרף

 ירע ושלא יו תתן נתן וכו'ידך
 הארץ מקרב אביון יחדל לאכי

 ואחרי וכו' ידך את תפתחפתה
 הבטחות כל עם הצדקה על אזהרות אלהבל
 חדש את שמר ט"ז השניה בפרשהתיכף
 רגלים שלשה יו"ט מצות היא אשרהאביב
 כן אחרי וגם פסח ביו"ט זאת קוראיםש"כ
 חג ועשית וכו' לך תספר שבועותשבעה
 אשר ידך נדבת "מסת אזיקיך לד'שבועות
 כבר התורה על מפרשים והנה וכו',חתן"
 לנו זכרו פעם עוד מדוע זאת כ5אמרו
 אשר ידך נדבכי מסת צדקהמצות
 היא לפניה אשר הפרשה כל כבר הלאתתן
 במצוה לזרו כדי ואם וצדקה בחסד אךמלאה
 תוה"ק לנו זכרה לא וימה הפעם עודזאת
 דוקא אך הסוכות בחג יא וגם הפסהבזוג
 הלא ? ז תורתנו מתן זמן אשר שבועות.בחג

 ו ? הואדבר
 וכמיאי י דיש ג כ טכית במסכתאיורא

 מסיני למשה לו נאמרו מצותמרי*ג
 חמים הולך י"א על והעמידן דוד באיע"ש
 הויך ששה על והעמידן ישעיה בא צדקופועל
 על והעמידן מיכה בא מושרים ודוברצדקות
 צדקה עשות כ"א ממך שואל ד' מהשלש

 כה שתים על והעמידן ישעיהו חזרומשפט
 בא צדקה ועשו משפט שמרו ד'אמר
 באמונתו וצדיק אחת על והעמידןחבקוק
 שמלאי ר' דרש הלא להבין וצריךיחיה.
 לנו נתנו תעשה ולא עשה מצותהרי"ג
 לפי אומר אחד כל אשר לזה שייךואיך
 האחרון וגם ושתים ושלשה ששה י"אדרכו
 מצות ושאר אהת על והעמידן מאד.הכביד
 איך מצות תרי"ג המה הלא ? תהיהגוה

 כבר וא"כ לזה ביאור צריך הלא בזהנכלל
 לדעתי אך בקצרה.  הש"ס מפרשי בזה.הערו
 אשר היא ברור כי זה ע"ר לישב ישהוא
 כל אשר פירושו אינו והעמידן אומרכ"א

 "העמידן" אך זאת מצוה אך היא)התורה
 הכל ס' דף שבת הגמרא דברי ע"פוחיא
 העמיר א"כ והיא המעמיד אחריהלך
 גדולו; היא א"כ הדבר אחריו נגרר קטןהוא
 בונים אנו באשר משל ובדרך יע"ש.,טפנה

 החומה יסור עושים אנו מאד גדולבנין
 כל נגד בכ"ז יא הוא גדול ג"כ כיאף

 עומד הבנין זאת ובכל קטן הנהוהבנין
 נגד קטן דבר הוא א"כ אחריו ונגררעליו
 שמלאי ר' דברי לנו יבנו ולזאת הבנין.כל

 למשה לנו נתבו מצות תרי"ג כי היאאמת
 שכגו ולפי דרכו לפי אהד כל אךמסיני

 היא א"כ התורה כי אשר דורו אנשיולפי
 כאלה היא התורה יסודי בכ"ז מצותתרי"ג
 שלשה ששה או י"א בקדש דרכו לפיכ"א

 : ואחדושתים
 כל אשר נמצאים אנו איה כל אוירידפקנה

 אפילו או י"א אם אומראחד
 אשר מודים הכל באחד אמר אשרלאחרון
 אנו וכאשר והסד צדקה היא המצותיסוד
 והסד צדקה נאמר אחד בכל אשררואים
 וצדיק אחת על העמידן אשר האחרוןשאף

 והסד צדקה ג"כ היא שדעתי יהיהבאמונתו
 ד' צדיק צדקה ע"ש היא צדיק שםכי

 צדיק באמת הוא האיש כ"א אהבצדקות
 צ,-קח יתן בודאי בר' ובוטח מאמיןובעל

 מד' ידו לקפוץ לו ימה כי יכלתולפי
 המצות כל יסוד היא צדקה מצות א"כולכן

 בחג הפעם עוד ינו זרזו ורכןשבתורה
 היא אשר תורתנו מתן הוא אשרהשבועות

 אשר כידוע ומשפט וחסד צדקה מלאהכולו
 ע"א ב"מ הגמרא וכמאמר בזה להעיןאין

 ולכן המצות כל נגד צדקה טצותשקולה
 מאד גדולה היא התורה ההזקת מצותהיא
 מלמודה גדולה היא התורה החוקת אשרלבד
 היא אשר וחסד צדקה משום ג"כ היאהלא
 ע"פ לבאר יש ז כן היא וטדוע התורהיסוד
 הארץ אל תבא כי בפרשת א( זה.דרך

 פרי מראשית ולקחת בה וישבתוירשת
 עשה חומש על בספרי שם איתאהאדמה
 שם והקשו כארץ תכנס שבשבילה זוטצוה

 דוקא היא בכורים מצות הלאהמפרשים
 אינה המצוה מזה וקודם לארץ כניסהאחרי
 מצוה עשו יזה שייך מה ולכןשייכות

 בשאר משא"כ ז לארץ תכנסשבשבילה
 מקום בכל הגוף מצות המה חשרטצות
 לארז תכנס הזאת המצוה בזכות לזהשייי

אבל



כמנ עשר שלשהשנהובנאר שניאשלישיכרף
 שייכות היא אשר הבכורים מצות כן לא"בל
 אחד וכל ישראל לארץ הכניסה אחרידוקא
 יש לדעתי אך בקודש דרכו לפימתרץ
 לא הבכורים מצות הנה זאפ ע"דייישב
 המתנות כשאר ולצרכו הכהן להנאתהיתה
 לו אין כי לזה וראיה לכהן נותניםאשר
 כל היא וגם אפילו מועט בדבר ודישיעור

 כל ואחרי טוב כל מלאה היתהירושלים
 לחמו להביא מרחוק לשאת צריף היהאיה

 בזב-י חז"ל שהאריכו וכמו נפשובמטילת
 בתיהם הניחו אשר ג' פרק בכוריםהמשנה
 זאת כל ולמה אייהם שיגן אישמבלי

 כי גדוד פרסם היה כי יען אלה כלאחרי
 1'נו נתן ד' אשר רק ואנחנו וסלואה הארץשד'
 ההיל את עשה ידי ועוצם כהי משוםולא
 משום ולא בכורים נתנים אינו ולכןהוה
 אורח כאשר לדורן היא אך לכהןמתנה
 משום לא אך תבואתו ראשית להבע"ב)והן

 :מתנה

 יהבאת טוב הרמב*ם כתב בצדקילכסן
 כל אשר תאותו לכבוש היאהבכורים

 אשר אדמתו מפרי להניח אדם שזרצונו
 כרסי בכווי שרואה עד אליהם עמל כךכל

 תאותו לכבוש התורה צותה לכןושדהו
 מצות כי ויען לירושלים זאת,ולהביא
 משום אך לכהן מתנה איננההבכורים

 בצדק לכן התאוה את שיכבוש ומשוםדורן
 תכנס בשבייה אשר זו מצוה עשואמרו
 מקום בכל היא צדקה מצות כייארץ
 תעשה אם ולכן ידך תקפץ לא זמן'ובכל
 יהיה נותן אתה אשר הצדקה אשרכן

 בשום ואיננה להמקבל ידורן אך'בעיניך
 ושקולה לארץ תכנס זה בזכות אזיסחנה
 היא כי יען התורה כל כנגד זאת מצוההיא

 ואנחנו -לו העולס כל אשר הבוראאחדות
 ר ידב על אשר שלוחים.רק

_ 
 לפרנס ם

 זה דרך על להאריך ויש המקביים,את
 לאל אין אך שידוע ומאמרים פסוקיםומכמה

 דברי נעים ומה טוב פה ולכן להאריךידי
 מקריב כאייו ביתו בתוך ת"ו! המארחשזז-ל

 בכורים הקריב כאילו ת"ח המהנהובכורים
 ובסנהדרין לח"ה דורן הביל ק"הבכתובות

 ת"ח לגבי אשר נראה אלה בכל ולכןנ"ה
 המחנהו אך לח"ח הנותן אמרו לאחז"ל
 המהנהו משום אך נתינה משום איננהאשר
 להאדם רשות יש אשר הגאה טובתוהיא
 נתינה משום לא אך שירצה מי לכלם

 הארם אשר והצרקה הי"ת משל אךמשלו
 ההזקת שום בלא חובתו ישלם אך הנהנותן
 כפוי הנהו יתן לא אם אך לעצמוטובה
 אלה בכל מאמין אינו וג"כ להקכ"הטובה
 את עשה ידי ועצם כחי אך אומרוהנהו
 הבורא בהשגחוז כופר הנהו ולכן הזההחיל
 כנגד צדקה טצות שקולה חו"ל אמרוובצדק

 : כולה התורהכל
 כנגז. שקולה צדקה מצות מז-וע לומר ישנקריא

 מצוה א( מצות מיני עני יש ? התורהכל
 ת"ת ואפיו כתפילה עושה אדם אשרשכליות
 אשר הגשמיות מצות ב( רוחניות, כהנהועוד
 אך להי-ת או השני לטובת בגופו עושהאדם
 מאד היא גדולו; ולכן בזה מעשהעושה
 דבר עושה הנהו אשר היום קידשמצות
 אשר בתעניתו וגם גופו בכל מאדגדול
 אשר המצות והנה ודמו, לולבו ממעטהנמו
 ע"י אחיזה להם ויש בגופו עושההאדם
 הנם ודמו חלבו נוחן הנהו אשרסמנו

 מצות ולכן רוחניות ממצות יותרגדולים
 תרתי שדמים משום מאד גדולה היאצדקה
 אלה כל ואחרי ויגע עמל א"כ והנהמשמע
 היא לכן מצוה לשום לאחרים נותןהנהו

 לזאת וראיה התורה כל כנגדשקולה
 העקידה בפרשת נאמר אשר אבינומאברהם

 בנך את נא קח להקב"ה אברהם אסראשר
 אן' המלאך לו אמר כאשר כן ואחריוכו'

 מאומה לו תעש ואל הנער אי ידךתשלח

 "לעשות אברהם בקש אשר שםופירש"י
 לו ואמר מיצחק דם" טפת יהוציאחבלה
 מי ידעתי והנה מאומה. לו תעש אלהמלאך
 אמר הי-ה הלא זאת לעשות לאברהםמלאו
 אל נאמר כן ואחרי בס את לשחוטלו

 הלא ז דם לטפת עוד לו ולמה ידךתשלח
 אך ל"ד בראשית רבה המדרש דבריידוע
 נק הה את להביא אדרוש לגפשוהיכ' דמכםאת

 מישאל כחוניה וכל אך תיל וכדומהעצמו
ועורית



 עשר שישה שנה הכאר שניאשיישיכררכמר
 מישאל חנניה אף ולכן ואך ת"לועזריה
 עכרו אשר לאמר אמינא הוהועזריה

 אדרוש לנפשותיכם דמכמ את .אך הציוויעל
 לכן יתירה וא"ו כתבה התורה אשרולולא
 חבילה לעשות אבינו אברהם רצהמדוע
 תשלח אל לו אמר המלאך כי יעןביצחק
 אשר רצה אברהם כי יומר יש אךידך

 גדולה מצוה וגם לעולם תשאר נקודהמעשה
 מהי"ת בקש ולכן בגשמיותו אחיזה ישאשר
 האיל לו שלח הי"ת אך חכלהיעשות
 אשר אבינו אברהם אמר ולכןלעולה
 יהי אמר אשר וכפרש"י עולתו אתהקריב
 יע"ש יעולה בני נשחט כאילורצון
 גשמיות מצות היא צדקה מצות כיויען
 שקולה היא לכן בהעולם אחיזה לה ישאשר

 : המצותככל
 בכ"ז הצדקה מצות מאד נדויה א"כרקונה

 יבזבז אל המבזבז חו"ל לנואמרו
 בדינים בזה האריכו וכבר מחומשיותר
 בע"ת אף או במ"ע אך הוא אםהרבה
 המצוה של שוויה כדי דוקא הוא אםאו
 בקום או בשוא"ת או משויה יותר דוקאאו

 יותר יבזבז אל שאמרו כשם וגםועשה
 אף גדול וצער חולאת יש אם ג-כמחומש
 )ויש המצוה לעשות צריך אין ג"כשאב"ס
 אפילו בעד רב הון ליחן שא"צ כיוןלהקשות
 אשתו את לגרש חייב מדוע עוברתמצוה
 הוא אשתו את לגרש הלא בנים לו איןאם
 בזה טעם והנה בזה(, וצ"ע ? רב מהןיותר
 היאכ"ד כתב טחומש יותר יבזבז אלמדוע
 ויפיל עני לידי יבא שלא כוי בשו"עמובא
 אסור כי כמיתה שהוא הצבור עלעצמו
 כל יתן אם כי הנס על לסמוך לאדםלו

 ואף ? יתפרנס במה מצוה  רבר בצדממונו
 מה יורע מי אך זמן על חסיכה יו ישאם
 הנס על לסמוך לארם לו אסור יכן יוםיולד

 ראיה וגם ניחא ובנה ממונו. כלולבזבז
 הנס על לסמוך לאדם לו אסור כילואת

 ולא נשדים מאור נצל אשר אבינומאכרהם
 רמז בתוך אך בתורה בפירוש זהנאמר
 של הנס אשר שם יש במדרש וא"כלדבר
 בתורה אך הראשון נסיון היה כשדיםאור

 צ הוא דבר הלא ומדוע זאת נמצאלא
 אסור כי דברנו אשר הדבר הואלדעתי
 דברי אפי' כי יען הנס על ישרלאדם
 הצלמים שבר אבינו אברהם ומדרשרש"י
 כי זאת עשה עצמו דעת על ולכן אביושל
 א"כ ולכן זאת לו אמר לא הקב"ההלא
 זאת נאמר לא בכ"ז אך כבשן מתוךניצל
 לסמוך אדם כל מזה ילטדו שלא כדיבתורה
 אין אשר בספרים ידוע וכאשר הנסעל

 ולכן הנס על עצמו שסומך שמי נסעושין
 לוע ויצר מאד יעקב ווירא ביעקבנאמר

 אחיו עשו הטבע בדרך אשר ראה כייען
 על סומכין  ואין ינצל נס ע"פ ורקיהרגנו

 : לעצמו ירא ולכןהנס
 היא גדולה יותר צדקה מצות א"כרהנדק

 יכת והצנע שכתב וכמו בסתרמתן
 זרות מחשבת בזה יתעכב שלא כדי ד'עם
 לפעמים אשר בשו"ע הובא הלא צ"עאך

 גדולה צדקה שנתן למי הדבר לפרסםמצוה
 הדבר לפרסם צריך עצמו להנותןואף

 אמר כרשב"א מהראשונים אחד אשרוכנראה
 מתן מצוה הלא שובן אינו ולכאורהזאת

 יש אך ? בש"ס כמבואר מאד גדולהבסתר
 אם הן. מצות שני צדקה מצות ביןלחלוק
 מצוה דבר עושה או צדקה דבר נותןאחד
 ברבו. מחויב הנהו אשר יודעים הכיאשר

 טוב וודאי ואז הדבר לפרסם לו למהולכן
 אשר היא המצוה ואם לכת הצנעיותר
 או ? כהו לפי לא או בדבר סחויבאיננו
 בדבר מחויב בעצמו הוא ואין הוא צבירשל
 הדין משורת לפנים עושה אדם איןולכן
 אשר בדבר מתעסק או גדולה צדקהונותן

 המעשה גדול כי מממון יותר היאלפעמים
 כדי הדבר יפרסם מצוה ואז העושהמן

 תליי הרבים וזכות ידו על אחריםשילמדו
 רן יש אשר לכת מהצנע יותר טוב ולכןבו

 : זרות מחשכות משוםחשש
 בכיסים במשת למעשה היכיני כאשירהנה

 טוב בכי ושמחת בתורה שםנאסר
 הקשו וכבר וכו' איקיך ד' יך נתןאשר

 תה"ק לנו הזהיר איך החומש עלהממרשים
 ע"ש זאת לעשות יכול אדם אין אשר השפחהעל

המצוה



 עשר שלשהשנההכבנאר שני-שלישיכרך

 התלויה טבעי דבר היא הלא כיהמצוה
 אלקיך ד' את ואהבת על הקשו וכהנהביב
 ונגמ,-א במדרש יע"ש האהבה על לצוותואיך

 מה בשמחה אינו האדם כ"א ? ? בו4לדבקה
 עצמו יראה אם ואף שישמח לעשותלו

 מזה תועלת מה עסו בל לבו אם אךשמם
 ? שמם עצמו ישיםאשר

 שמח אך להיות מצוה אינו ר' לךנתן אריי הטיב בכי ושמחת היא 'דעתיאך
 להיות לצוות יכולים איך דיברנווכאשר
 קמ"ל טובה עצה אך עמו בל לבו אםשמח
 לירושלים ילך ישראל איש אם הקדושההורה
 מכירים עוד ימצא ושם שלו הבכוריםעם

 וכרמים שדות להם יש אשר מכיריםואינו
 אותם טקנא הוא ולכן מאד עד הרבהובתים
 כי יען זקופה בקומה הולכים המהאשר
 כן ולא הרבה ממינים שלהם הבכוריםהביאו
 עצה ולכן מהם קטן חלק לו יש אשרהוא
 התנא שאמר וכמו תוה*ק לנו אמרהטובה
 הטוב בכל ושמחת בחלקו השמח עשיראיזה
 והגר והלוי אתה אלקיך ד' לך נתןאשר
 צופרידין זיין זאלסט דיא ד"ה בשעריךאשר
 האט ג' וואס האסט דוא וואס רעםמיס
 האט עם ווער ניט קוק אונד גיגעבעןדיר
 אתה ניט האט עס ווער קוק נור דיר פוןמער
 מאומה להם אין אשר בקרבף אשרוהלוי

 : עשיר הנךונגדם
 יעיל הזכרתי כאשר המכתבבנשולי

 רוב לפי והנה הצדקהמצות
 שנאמר כמו משפט גם צדקה אצלנחמר
 אף משום לזה והטעם וחסד ומשפטצדקה
 בכ"ז מאד היא גדולה צדקה מצותכי

 וכאשר מחומש יותר יבזבז אלהמבזבז
 נותן הוא אשר ואף למעלהזכרנו
 במשפט שלו ממון דוקא יהיה אשריראה
 לא ואם יצדקה ייתן יכול אזודוקא
 אחריט ממון של תערובות בזה יש אםכן

 אשר שה או שור לד' תזבחו לא בזהכתיב
 לו לקח אשר במסון יש כ"א מום בויהיה
 זה ודבר אחרים של ממון תערובותלקרבן
 מום בעל שלו נמצא.הקרבן ולכן בט5אינו
 ירצה ולא ולכן משלו לקח אשר המעותלפי

 צדקה תוה"ק לנו הזהירו בכ"מ ולכןלד'
 שידונו כשרים יהיו הדיינים ועלומשפט

 : ובמשפטבצדק
 תענית הגמיא רביי ם בטיב ניחאראווה

 9 בי מעיר מי אדם יאמר שמאי"א

 אדם של ביתו וקורות אדם של ביתואבני
 להקשות ויש יע"ש וכו' שנאמר בומעידין
 הוא שלו הלא עליו להעיד יכוליםאיך
 לפי אך לעדות ופסול לעצמו קרובואדם
 וקורות ביתו אבני אם ניחא הנ"לדברינו
 יושר הדין ע"פ שלו שלמים כולם המהביתו
 משום נו :עיד - יוכלו לא בודאיוצדק
 -ות בהם יש אם אך פסוליםשהמה
 דין ש . שלא לקח אשר אחרים שלממון
 טום וסם בו להעיד יוכל לכן ויושרצדק
 ביתו אבני נאמר לא אשר הגמראדברי
 אבני נאמר אך עליו מעידין ביתווקורות
 מעידין אדם של ביתו וקורות אדם שלביתו
 אחר אדם של ביתו אבני הנניעליו

 עליו מעידין אחר אדם של ביתווקורות
 : וכו' ירצה ולאשנאמר

 הורוויץ איש הלוי בהר"ייעקב

 רע למיכין
 לוב, פאמאשובב"ה

 כא' אויביך על למלחמה תצא כני תצא.בפי
 חודו לי פתחו מחז"לעפ"י

 אולם של פתחו לכם אפתח ואני מחטשל
 המקום מן לצאת תתחיל רק אם תצא כיוז"פ

 שהוא היצה"ר הוא אויביך עללמלחמה
 תהיי רק אם ומסטין. העולה אדם שלאויבו

 ד' ונתנו אז עכ"פ מעט דלתתאאיתעיותא
 שימסרנו בטוח להיות תוכל בידיךיאלהיך
 לעשות גמודה במתנה ורשותך לידךדהצית"ב

 שכבר מה אפילו שביו. ושבית כרצונך.בו
 עתה, עד ומע"ס המצוות סמף וגולחמס

 בשלימות לא שנעשו שהמצוות ידיעהכי
 רק לשמה שלא הם אם בהם חלק ח"ו לויש
 ח*1 חלק לו יש ח"ו וגאות בפניותאם

בהם



  יפי שלשהשנהד4ראר שני=שלישיכרףמר
 אותן אפילו יראים. בספרי כמובאבהם

 תוכל חלילה, שב" בכחי' שהםהמצוות
 אותם. חטף כבר אם אפילו בחזרה.לשבותם

 אותיות  ושבית גם הכי, על מועיל תשובהכי
 : תשובה לשוןותשיב

 ש"י וצדיקצדיק לכי להנחיל הקב"ה ננףעיד4 עוקצין()סוף
 למה י"ל יש. אוהבי להנחיל שנאמרעולמות
 יותר לא להצדיק מגיע עולמות ש"ידוקא
 דגטיר מאן נקרא צדיק כי נ"ל פחות,והא

 יוסף כמו עולם יסור צדיק הואנרוחי
 הי' צדקתו ועיקר צדיקא שנקראהצדיק
 אותיות מספר השומר לכן קודשי בריתבאות
 כמספרו עולמות ש"י לו שמנחילין זוכהקר"י
 בס' ראיתי )אח"כ פריו יאכל תאנהנוצר

 בסידור גם כדברי צו פ' סוף צדיקיםשפתי
 ובס' אבות על בפירושו ישראלישועות
 : ז"ל( אשר ר' הה"ק בשם השדהדבש

 אין גופה כל יפות שעיני' כנלוה ד'()כתובות
 עיני' כו' בדיקהצריך

 אם הרוב עפיי הוא בדוק כי י"ל כו'טרוטות
 העיר כשורה, 5א ומנהיגי' העירראשי
 כי טובים לא ואנשי' פרוצה עיר הואכולה
 תמה הגמרא עפ"י רישי' בתר יגרורהכל
 יאמר אם מוכיח הזה בדור יש אםאני
 מבין קורה טול לו יאמר עיניף מבין קוסםטול

 מסכת' בדהז"ל זאת לכוון אפשר לכןעיניך,
 כיה. נקרא ישראל כנסת כי הנ"ל.כתובות
 העדור עיני כמ"ש הראשים המהועיניהם

 מסייע כ"כ( )יומא כו' הגוף הם ישראלוכל
 למנות אסור יצחק דא"ר יצחק לרבישי'
 ויפקדם דנתיב מצוה לדבר אפילו ישראלאת

 בזק דהאי ממאי אשי דב לה מתקיףבבזק
 דסתא לישנא דיימא הוא דמרבזקלישנא
 וישמע מהכא אלא בבזק, בזק אדונישנאמר
 ועי"ש בטיאים. ויפקדם העם אתשאול
 ושל בטלאים ויפקדם בד"ה ישניםבתוס'
 הבנה מקושי וזה הפשט. לפי הוא מקוםנסס
 כאן גם דילמא קשה גי כוונתם נולוצ"ע

 טלאים הנקרא במקום הפירושבטלאים
 תירצו לכן ט"ו( )יהושע זטלא' זיףכדכת?ב
 בטלאים ויפקדם רק נאמר הי' לאשבאם

 שם כאן שגם לומר מקום הי' אזבלבד
 כו' וישמע דכתיב השתא הפשט לפימקום
 וישמע צ"ל הי' מקום שם הפשט הי'אם

 והבין ויפקדם. בטלאים העם אתשאול
 הפסוק כל הגמ' מביא למה ניחא זהשלפי
 שתי יהביא די הי' ולא שאול וישמעשל

 כוונת וזה בטלאים, ויפקדם בלבדהתיבווז
 : הנ"ל ישניםהתוס'

 ובריתי ליראיו ד' כזרדי כ"ה()תהיים
 אדמו"ר חפרלהודיעם.

 כי ז"ל מביאלע בעריש דוד סו"ההה"צ
 עבודתם ענין בסוד להחזיק דרכםהיראים

 עמהם נוהג הש"י אך לכת הצנע להיותלד'
 ובריתו וזהו טבעם. להודיע בעולם.שיתגלו
 א"ע מצניעים בעצמם שפם אעפ"ילהודיעם
 וקשה ע"כ בעולם מפרסם הקב"הבמעשיהם

 בגמ' וכן כרצונם. יא להם ישלם ימהלי
 חוט בלילה בתורה שעיסק מי כל י"בחגיגה
 בדרף כי הגם ביום, עליו משוף חסדשל

 איא לילה איברא לא כי הפשט הואפשוט
 כל מפורשים הלא רמז בדרף אמנםלגירסא,
 היא הכוונה בלילה בתורה שהעוסקהעולם
 בהקדמת שכתוב כמו או ובצניעתיבסתר
 בלא אורייתא כהמאמר בתחלתו זוה"קהתקוני
 שכינתא כי ד' תורת היא לאופקודיא

 העוסק כל איתמר ובגיבה כו' לילהאיתקריאת
 חוט עליו מושך הקב"ה בלילהבתורה
 חסדו ד' יצוה יומם שנאמר ביום חסדשל

 כנ"ל. י"ל ע"1 גם עכ"ל עמי שירהובלייה
 דבאמת נ"ל אך לשניהם. צריף אחדופירוש
 יעשה מה אך לכת. הצנע להיות הצדיקצריף
 לכן הוא, מי ידעו ולא לו שצריכיםדורו

 אף לפרסמו, הדור לטובת עושההקב"ה
 על ששמעתי כסו בזה. רצונו איןשהצדיק
 שנתגלה שבעת ז"ל מפרשיסחא הקדושהיהודי
 בחו"מ שנסע אחד חטא ספני לו בא שזהאמר
 )ויש המועדות את כמבזה והוי ההואבשנה
 ממעזריץ בער ר' הרבי בשם זאתאומרים
 לו גם היא טובה סוף סוף אח"כ אבלז"ל(

 ומביאם הרבים את מזכה שהוא אחרילהצדיק
 הקודש. דתך אותם בהדרכתם עוה.בלחיי
 משה קהלת בס' ראיתי לפירושי ראי'וכעין

סהה"ק
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 בהלקוטים ז"ל מקאזיניץ משהילי ר'"מהה"ק
 פרי תצוה פרשת בזוה*ק דאיתא מה עלשם
 טמירא דהוא אע"ג צדיק הוא דא הדר9ץ
 ואיתחזי דאיתגלי מה אסא הדרולית
 פירושו ע"ש ותא ג.פא דכל הדראעכ"ד.

 בהצנע הטובים מעשיו כל עושהשהצדיק
 שהוא העולם כל שוידעו מפרסמולהש"י
 וזהו כמוהו, לעשות ממנו וילמדוצדיק
 הוא. גופא דכל הדרא עכ"ד הזוה"קשסיים
 כדברי וזהו באריכות הקדושים דבריועי"ש

 שפירשת* וכפי זצלל"ה הנ"ל מביאלעאדמו"ר
 ויסד של חוט ושזהו הקדושים דבריואני

 בשם משפטים פ' מגדים נועם בס' וע'מהקב"ה,
 דעתו תהא לעולם וז"ל ז"ל מיובליןהרבי
 בוודאי כי הבריות. עם מעורבת אדםשל.

 בהצנע הי' אם טוב יותר הי' עצמויהצייק
 ג"כ ולו התגלתו. טובה להבריות רקלכת,
 העולם בשביל 8י' לעולם וזהו יזכותםטובה
 ראי' הוא זה גם עכ"י כו' דעתותהא

 מביאלע אדמו"ר של והפירוש הנ"ל.לפירושי
 הנ"ל ליראיו ד' סוד הפסוק עלזצ"ל
 דרוש עי"ש למאה עשרה בס' גםמצאתי
 : כו' תחשוב אל בני במאמרא'

 למשה ויגד הנער רישכן בהעלותך8'
 ומירד אלדדויאמר

 טה גם הגיד לא והנה במחנה.מתנבחים
 מתנבאי"ם של נוטריקון עפ"י נ"ל זשהתנבאו
 דחז"ל. עפ"י מ'כניס ייהושע מ'ת מ'שהנ'ביא
 בת שקראה עפ"י כתב מהרי"ל לקוטיובס'
 ולא משתיהן המים מן כי משה למשה*רעה

 נוטריקון סמים כי משתהו. ממים נאמר.
 במחנה התנבאו ומידד ואלדד מכניס,.יהושע
 שתמחה פי' מ"ח-נעה אותיות בטחנה זהדבר

 ובסי ודפח"ת ממי"ם וישאר נ"ה.אותיות
 העשיל הר"ר בשם זאת מביא התורהחנוכת

 :ז"ל
 בהגהות יעם דפים ביכית מס יייינא ם אנש.

 נ"ך דף שטערין זכרי' יוסף ר'הגאון
 להזכיר שנוהגין עלך הדרן ברה"מבסופו
 ר"פ של בניו עשרה שמות המסכתאבסיום

 מפני הנוהגין רחמים מלא ע"ד והואשנהרנו.
 לפני נכהות אין בי ר' בכינוי נזכר* לא.זה

 דבתפיה כ' אות חיו"ד בזל"א ועי'המקים.
 קי"ד. אות ועי"ש רבי או א"א להזכיראין

 יאמר ורבו אביו על המתפלל כתבוכמע"י
 דוד אמר ד' כפני בדברו שלמה כיבסתם
 באמירות בבהמ"ז שאומרים מה ותמהאבי,
 ראוי ולפי*ז מורי. אבי התואריםהרחמן
 ע"כ, שבוץ. ומי רחמים במלא ג"כימחות
 איך תמיד לן דמספקא במה לפי"ז לכןנ"ב

 את נשמות ובהזכרות רחמים במלאלהזכיר
 פלונית בן או פלוני בן אמו את אואביו
 אמו, פלונית בשם או אביו, פלוני בשםאם
 שצריר נראה הנ"ל הגאון מדבריהנה

 הגאון דברת ועל אביו. פלוני בשםלהזכיר
 כי ר' בכינוי נזכרו לא זה שמפניהנ"ל
 אמת אמנם אם המקום לפני גבהות איןכי

 ר"פ בני אבל המקום לפני גבהותשאין
 ולאו ר' כינוי בלי בש"ס גם נמצאיםהיא
 רפרט ז רחמים מלא וע"ד בהדרןדווקא
 : ועוד פפא בר אבא כ"ו( )ברכות פפאבר

 מעלה, מיכלא שנין ארבעין :נד4 קג"ב()שבת
 מעלה. משתה מארבעיןלמעלה

 ללמדנו באו חז"ל הכי ז"ל צבי מוה"ר א"אהק'
 כוונתם ואמר ? כאלה ופשוטים גשמיםדברים
 את יבטל היצה"ר מדרכי כי זה.בדרף
 בנעוריו זה. בדרף הש"י מעבודתכנאדם
 בעוד השחרות בימי עתה לאמר מטעהוהוא
 במו"מ ולעסוק לרדוף לף טוב אוגףכחך
 שלא עד וכדומה ולרכוב מעוה'1 להיותגם

 לזה, איש בכח לא או כי הוקנה יחייבואו
 ולהיות ועבודה בתורה יעסוק זמן יהי'ואז

 להטעותו היצה"ר דרך זקן ולאישבטלן.
 כיה שכבר הזקנה בימי עתה לוילומר
 תעמול איך תמיד,. ינוח לך צריךכוהך
 בימי לעשות שייף זה דבר גופך, לייגעוותורה

 לעבודוכדומה עת יא היות עתה אבלהנעורים.
 בדחז*ל תוה"ק לנו הורה היצה"ר לעצתוהעצה
 היינו דבריו. היפך לו להשיב מה לדעתהנ"ל
 המה שהמאכלים ממאכלי' ראי' תבוא  ארבעיןעד

 ולמעלה בזקנותם, יא בנערותם רק תסידטובים
 מה כל שהם ממשקאות ראי' ין תבואמארבעים

 : ודפת'ח וטובים מתעליםשמזקינים
 מפאמאשוב. נארויציינמקיישראל
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 לו.מימן
 והצלחה.ברכה

 תובב"א. ירושלים עיה"קב"ה

 מוהר"ר אלקים איש הרה"צ זקנידברי
 זצל5"ה, מלעלובמשה
 וגין גרבה שבין החילוק ידועכבר

 עפ"י שלא היא ברכההצרחה,
 הטבע. דרך עפ"י היא והצלחה הטבע.דרך

  הקרוש  היהורי הרב לקני(ואמר
 רק לחור יפוי שיחוירוצלל"ה

 ברכתיב ברבה. נם ובאה"קהצרחה.
 מציון ה'  יתרכך  קר-ר()תהייה
 דה"ק.ע-כ

 ז"ל דוד מוהר.ר הרה"צואאמו"ר
 עדה"ק הוסיףמלעלוב.

 היינו ברכה. לחול ג-כ יכול בחו"לרגם
 ומלמעלה סלמנה עצמו מקדש אדםאם

 וטהרה. בקדושה שלז אמות ד'ואפילו
 ג"פ זה כי בחו"ל. אפילו הברכה יחולאו
 ע-כ. כנודע. ישראל אוץבש'

 השב. בפי הפסוקים כל ננוןולהנ-ל
 ויהי ער מעיטה הורדויוסף
 ור-ל. וגו' ה'ברכת

 ירושלמי(. דפוס בסופו צדק דרכי)כם'

 אשר זצ"ל הק' זקני דברי יבארינ"ל
 והצלחה הטבע ע"פ שלא היאהברכה

 בארץ רק היא וברכה הטבע. פי עלהוא
 מקדש אם אבל בחו"ל. היא והצלחהישראל,
 בחו"ל גם עליו להמשיך יכול עצמואדם

 : בס"ד זה, דרך עפ"י הברכה.את

 אותו ברכה, והצלחה, ברכה ענין מהכני
 ישוער. שלא באופן מתרבה בעצמוהדבר

 וצויתי כא( כוס )בהר הכתוב שאמרעיד
 לשלש התבואה את ועקד'ת ברכתי.את

 צריך היה הטבע בדרך כי והיינוהשנים.
 אחת, לשנה רק תספיק זו תבואה אשרלהיות

 ואותה. באסמיך ברכה אשלח אניחבי

 שנים. לשלש לן תספיק בעצמההתבואה
 הטבה  פדרך  ולמעלה  הטבצ,  שלילית  זהיהרי

  ה,ן בו.  )בחוקותי  1"ל רש"י  שמפרשוכמו

 וכן במעיו, מתברך והוא קימעאאוכל
 לה ויצבט דכתיב ע"מ ח( ל"ד. )פ'בויק"ר
 דכתיב ומה אצבעותיו, בראשי קלילקלי.

 שברכה יודעים אנו ותותר ותשבעותאכל
 אבל צדיקת, אותה של מעיה בתוךשורה
 ורצונה חפצו כפי הדבר היות הואהצלחה
 אשר אל והצליה טו,( טח )ישעי' הכ'וכמ"ש
 משתאה כא( כד. )בראשית וכמ"ששלחתיו.
 אם )מב,( ולהלן דרכו. ה' ההצליחלדעת
 עליהש הויף אני אשר דרכי מצליח נאישך
 לעשות. האדם שחשב הדבר התמלאותוהיינו
 ארץ ולכן הטבעי בדרך וזה בידו,ועלה
 תחת ולא הקב"ה יד תחת היא אשרישראל
 לחוץ יכול מא,( ובדף קח. ח"א )זוהרשליח
 מערכות משדד שהקב"ה וברכה",עלי'
 אבל מהטבע. למעלה אותה ומעלההטבע,
 הם אשר ורקיעים ממונים עליה שישחו"ל

 וגם רט. ויקהל  זוהר )עיין אותהמנהיגים
 הרי הקב"ה, ציווי עפ.י י,( דףתענית
 הטביע כה אשר הטבע, עפ"י היא זוהנהגה

 שהיא הצלחה ורק עולמו. בבריאתה'
 התנגדות ולא האדם לחפץ מתאמתההנהגה
 שהיצו ברכה, אבל בה, לחוי יכוללקיומו

 ביד  וה שאין לא, זה טבעו, מכפיההתעלות
 :המלאכים

 קעי,( דף  )כתיבות ז"ל אמרו  לכור4לטוך4
 כמי  דומה  ישראל  בארץ  הררכל

 את מקבל שהוא והיינו אלוקי,  יושיש
 אמצעות ע"י ולא ה' מירהצטרכותיו
 ז"ל שאמרו וכדרף והשליחים,המלאכים
 בעצמו. הקב"ה אותה משקה אר"י י.()תענית
 לר שיש דומה ולכן שליח, ע"י העולםוכל

 : אחר כח ולאאלוקי
 נברא מציון :( נ-ד 3יימא יעי אמשרדינה

 ממנו יופי מכלל מציון וכו'העולם
 ביאור וביתר ע"כ, עוים. של יפיומוכלל
 כ* והיינו וע"ב( ע"א רכב )פקודיבזוה"ק
 כזה באופן הקב"ה עשה העולם בריאתבעת
 השתי:  אבן  ווהו אחת, נקודה נעשהקודם
 העולם התחיל ואה*כ העולם, יסודוהוא

 אופנים, בשלשו; והתפשטהלהתפשט.
התפשטות
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 וברור. זף היותר האג. הראשך,.מתפשטות

 חהיכלות המקדש, בית אח"כ נבנהועליו
 השני ההתפשטות ירושלים, ועירוהעזרות,
 יותר זכה היא אמנם הנקודה, .סבינה

 דומה זכותה אין אבל השלישי.מההתפשטות
 התפשטות ועל הראשון, התפשטות איייוכות
 בהתפשטות אבל ישראל, ארץ כל נבנההשני

 בנוי עלי' וחשוך גם מאד שהיאהקשישי,
 מימעלה הבאה השפע ע"כ כולו, העולםכל

 ואח'כ ישראל ארץ על מתפשטהקודם
  העולם כל פני על ישראל מארץמתפשטת

 : י,( תענית )עייישכולו,
 הוא והגוף ונשמה, מגוף מורכב האדםידקנדק

 ומקבל המלאכים, ממדריגתלמטה
 למעלה הוא הנשמה אבל ה'. השפעתומהם

 השפעה מקבלים והם המיאכים.ססדריגו!
 מעין אדלאי לאברהם חסד )עיין הנשמהע"י
 היא הצדיק של הנשמה כי ל'( זהרויגיעי
 המקיפים הם והמלאכים העולמות,פנימיות
 ואכמ"ל. ששי( ש' ח"ג שעה"ק )עייןעלי',

 הם פנימי אור יש עולם בכל כיובקיצור
 חשוך אור לו וחוצה המלאכים מחצב אוריו וחוצה הנשמות מחצב אור להם וחוצהועי-ס
 שהן עצמו העולם לו וחוצה הקלישת,מחצב

 עוד )ועיי"ש היסודות. ד' ואח"כמרקיעים,

 השפעתם שסדר וצורה, חומר עניןוזדון
 שהיא החומר לזו, מזו משונהוקבלתם

 הגוף ( רבה )קהלת כמושז"ל הוא"גוף
 לנפש, אומר והנשמה לנשמה,אומר
 )עיין להקבעה. והמלאך למלאך,יהנפש
 פיח(. ס' אביע קיצור ש' בע"ח זה עלהביאור
 כי להיפך, הוא הפנימיות שהיא*הצורה
 דבוקה והיא ממעל אלוקי הלק היאהנשמה
 וממנו השפעתו, ממנו ומקברתכמאצילה
 וכדלעיל. להמלאכים, ההשפעהמתפשטת

 )ולהבין אלקיכם, להוי' אתם בנים בחי'והוא
 פ"א אבי"ע דרושי שער בע"מ עיין'יותר

 : הנשמה( דרגתותבין

ללכני
 שרשו אל ובבואו בהתקדשו האדם
 וז"ל הטבע, מערכות משדדיכול
 נשמתו האדם יגבר כאשר כי )שם()החסל"א

 אור בו ויתוסף ויזהיר יאיר וחותרו "ו :4על
 על המאיר השפע מאור יותר וכויעליון
 אחד ע"י לקבל יצטרך ולא וסו'הסלאך

 ולא וכו' תאיר עצמה ע"י אלאממדריגות
 העולמות ושאר המלאכים שאף אלאעוד

 ולא וכו' הצדיק ידי על ואור שפעישאבו
 שמדריגת מפני המלאכים שולטנות תחתיהי'

 מקור יהיה וממנו מהם למעלה תהיינשמתם
 המערכות לשנות בידו שיש עד להם,השפע

 להמשיך הצדיק יכול ולכן ע"כ.והטבעיים
 קדושתו שע"י להיות בחו"ל, גם הברכהבחי'

 ישראל, ארץ לבחי' ובא למעלה,נתעלה
 למעיה והוא בסביבתו, היא ישראל ארץודרגת
 ברבתא שריא באר"י כי וכנ"ל. הטבעטן

 : קח.( ח"א )זוהרדלעילא
 מה על דמקשה קנ"ג תרומה בזוה"קרעיון
 על וגו' וברכת ושבעת ואכלת דכתיב'
 - מברכינן, דישראל בארעא אי הטובההארץ
 כי לעיל כמ"ש ומתרץ מנלן, מארעאלבר

 וארץ ירושלים ע"י היתה העולםהתפשטות
 שם ומסיים א"י, ע"י ניזון והכלישראל.
 מארעא לבר השתא דישראל אע"ג כךובגין
 דארעא וזכותא מחילא דא כל עםקדישא

 דא ועל עלמא, לכל וספוקא מזונאאשתכחנא
 : ע"כ אלקיך ה' את וברכתכתיב
 על בתהלים קל"ד קאפיטל יבוארךלםני"ז

 הוא האדם אשר כאמור, חומר.כמין

 יסודות מד' הוא והגוף ונשמה, מגוףבנוי
 מושך ולכן ועפר. מים רוח אש שלגשמיים
 להתקדש האדם יכול ואיך הגשמיות, אלהוא
 ויהי' לצורה, החומר שיהפך עד כףכל

 ולהמשיף הטבע, מערכות לשרד בידוהיכולת
 שהקדושה אלא העליונה. הברכהעליו

 זה הרי לקונו, האדם ובדביקותוהטהרה
 : הדבר שיתהוהבאפשריות

 ב.( כג. חיי. )פ' האו"ח רביתךכנכמך"ש
 צריקים שארז"ל מה עלוז"ל

 בהיותם כי הוא והטעם גזיים, קרוייןבמיתתם
 שביסודות החומר בת" מהפכיםבעוה"ז
 באמצעות שבנפש, הקדוש הרוחניותלבחינת
 בעוה-ז, שמשתדלים התורה והפלגתמע"ט

 הרמב"ם מ"ש ולמד צא בדברולהשכילך
ספק
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 היסוד שישתנה ה' דין 5סו"ה - מה'ספ"ב
 למים, העפר ויהפף אליו, הקרוב תבירוליסוד
 האדם דביקות שבאמצעות ימצא כןוכמו
 האש ליסוד כולם היסודות יתהפכובקונו
 כי וכו', הנשמה אש ליסוד האשויסוד
 היצה"ר הוא כנען ארץ יקראהעוה"ז

 האדם ישיג כנגדו התעצמותוובאמצעות
 . וביתר ע"כ. ובהשגה, בקדושה לעשותלהפליא

 ' ענין נ"א דף בראשית פ' בזוה"ק עייןביאור

 ' צהנר, מתאחז האור ואיף והנר,השלהבת

שהוא.
 לחבירו. בסים אחד וכל חשוך, דבר

 אלקיכם. בה' הדבקים ואתם הפ' עניןוזה
 סו( זהר רביעי )מעין בחסל"א עודועיין

 שאין לפי האדם. בנשמת קבועשהשכינה
 צי הגוף על וקובעת ושוננת שורההשכינה

 שורה אינה והנשמה הנשמה, ידי עלאם
 כן ואם הראוי'. העבודה ע-י לא אםבשף
 ומעשים העבודה שיעור כפי כי מזהנקטינן
 וכפי באדם, הנשמה שיעור הוא כךטובים
 משכן יהי' כר באדם הנשמהשיעור

 :בשכינה

 ברכו הנה ע"ה, המלך דוד לנו מבארדזזץ
 להמשיך ענין שהוא ה'. עבדי כל ה'את
 יקשה ואם הברכה, עיקר וזה אור,תוספות
 ובגוף חשוך בזמן אתה הלא הדברעליך
 שהוא בלילות, בתיבת מרמז זה אשרחשוך,
 ועושה המפסיק, להגוף רמז הלילה,השכת

 : לקונו האדם בין מבדילמסך

 שתי כי קורס. ידיכם שאו ינו מיעץילכנן
 את להשפיל אם בידים, יש בחינות'
 לתתא. מעילא של רמז וזה למטה.הידים
 סתתא וזה למעלה הידיט להגביהואם

 ולעילא, מתתא להתעלה כאן ואמרולעילא.
 תקדש כסשחז"ל קדש, ע"י הדבר, יהי'ואיך
 יסודותיו ד' את להפור והיינו אשיתוקד

 בסיס הגוף יהי' ואז האש, ליסודהגופניים
 להשראת מוכנה תהי' והנשמהלהנשמה,
 ליד לבוא האדם יוכל ובזה הק'השכינה

 : ה' אתיברכו

 הקדישן ימעית ותעיית כבידכנשאתה
 עייך לשרות יוכל אןהעליונה

 בכל הטבע, פדרך היציאה שהיא הברכה.ענין
 יה?', ואיד בחו"ל, אפילו נמצא שאתהמקום
 לא הצלחה רק הוא בחו"ל הלאהיבר'
 הקדושה האדם קנה שכבר אחרי אבלברכה,
 ! מע-ר תצא שההשפעה מציון, ה' יברכךאז

 וכמאמר העולם כל של היסוד שהיאציון
 מעילא ההשפעה תהי' וממילא לעיי.הווה"ק
 החיצוני, העולם אל הפנימית מהנשמהולתתא
 שמים, קודם וארץ, שמים עושה מ"שוזה

 שהיא הארץ ואח"כ הפנימיותשהיא
 : וד"להחיצוניות

 לו אסור לה.( )ברכות הגמרא תביזוגגמןי"ז
 ברכה, בלא העוה"ז מן שיהנהלאדם

 מעל. ברכה בלא העוה"ז טן הנהנהוכל
 השכינה להמשיך הוא הברכה ענין כיוהיינו
 של ענין עליו וממשיך כידוע, למטה,הק'
 בזה. עושה ואז וכנ"ל, הטבע כדרךשלא
 נתאוה ז"ל וכמאמרם הקב"ה, שלרצונו
 וכשעושה בתחתונים. דירה לו להיותהקב"ה
 וכמ"ש דגנו, נקרא זה הרי מקום שלרצונו
 משלו, ליהנות לו מותר ויכן להלן. שםז"ל
 ממשיך ואינו הברכה, עושה כשאינואבל
 עושה שאינו ונמצא למטה, הק'השכיי
 ולכן ה: דגן זה ונקרא מקום שלרצונו
 בקדשי מועל הוא הרי מזה, נהנהאם

 :שמים

 מענין ע"ר דף ויקרא בזוהקק עודועי-י
 דבלא בג' שם מ"ש וכןהברכה,

 לוו רמיקס ואמה אביו גוזל כאילו הויברבה
 עיין וכן ושכינתיה קוב"ה מענין סור,עפ"י

 מענין עקב, פ' ז"ל למהרח'ו תורהבליקוטי
 שהם החיות, את לעורר שהואהברכה,
 ודבר, דבר בכל יש אשר הפנימייםהכחות

 :ואכמ"ל
 עיה"ק, פה וויינשמאק מאירמשה

 תובב"א.ירושלים
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 הנממי
 ' ראפקי. ראוויב"ה

 למה יצחק א"ר ס"ס )דף ר-הבהמ"כט
 ימה אלא עד וט' בר"התוקעין

 ותוקעין יושבין, 'כשהן ומריעיןתוקעין
 השטן' לערבב כדי עוסדין כשהןומריעין
 כראיתא בערון פי' יערבב כדי דה"מובתוס'

 ביום והי' וכתיב, לנצח מות ביעבירושלמי
 שפירא קל שמע כד גדול, בשופר יתקעההוא
 תניין שמע וכד בהיל, ולא בהיי חראזימנא
 גדול, בשופר דיתקע שפירא זה ודאיאמר
 פנאי ול"ל ומתערבב, למתבלע זסנאומטא

 במפורשים וראיתי עכ"י. קטיגוריאלמיעבד
 הף הירושלמי מייתי תועלת לאיזהשעמדו
 לשון דקדוקי ועוד וכו'. לנצא מותדבלע
 איבא עירבב דמה דקאמר השטן' לערבבכדי
 השטן שחושב מצד השטן, דבהל הל"לוהבא
 ואתי גדול, בשופר דיתקע שפירא ודאידזה

 בר"ה דהוה וי"ל ישראל. את לגאולמשיחא
 ר' אמר מ"ט, הלל בו אומרים אין ימהל"ב

 רבש"ע הקב"ה לפני מה-ש אפרואבוהו
 שירה ישראל לפניך אומרים אין מהמפני
 יושב מלך אפער יהם אמר וביוה"כ,בר"ה
 פתוחים מתים וספרי גויים ומסרי דין כסאעל

 ידוע והנה שירה, אומרים וישראללפניו
 ובתשרי העולם, נברא בתשרי לר"אדס"ל
 העולם נברא בתשרי ובאחד להגאי,עתידין
 כן העולם נברא בתשרי באחד כמווממילא
 דהיינו לר"א בתשרי באחד הגאולהיהי'
 הגאולה שיהי' יום באותו וממילאבר"ה
 באותו הלל יאמרו שוב אז בר"הדהיינו
 ההיים דספרי טעמא שייך דלא משוםהיום,
 יקיים או דהרי וכו'. פתוחים המתיםוספרי
 סרבים כשאנחנו ממילא לנצח, המותבלע

 שכשיח שבודאי בדעתו חושב אזיבתקיעות
 אם מם"נ לו וקשה דעתו, נתערבב אזיבא
 ישראל יאמרו לא אמאי שוב משיחבא

 יתפרש ולפי"ז לנצח. מות בלע האהלל,
 וא'כ ינצח המות דבלע היטב,הירושלמי

 חווילה הביא לזה וע"כ הלל. לומריוכלו
 הירושלמי וכוונות לנצח כות בלעהפסוק

 ששומע מצד השטן, עירבב הו'א דוהלפרש.
 גדול. בשופר דיתקע שפארא דזהו הרבה.תקיעות
 אומרים שאי, שרואה ומצד הגאולה, עתוהוא
 היום. שוא הגאויה עת הלא מתמיה הללבו
 לגמרי מתערבב ועי-ז היל. לומר להםהי'
 הוא זה ודו"ק. אכי"ר כלי לקטרג פנאי לוואין
 : זצילה"ה הגה.ק אדומו"ר מרן כ"קלשון

 ד' דלפי יכי" אחר באופן לומרר4לב~שר4
 מיושב אינו עדיין הנ"ל ז"לאאמו"ר

 אח"כ ורק בהיל ולא בהיל חדא בזמנאלמה
 שופר שהוא לו נדמה אז שניתכשתוקעין

 בשומעו זאת לחשוב רצה ולא משיח,של
 משיח. של שופר שהוא התקיעותבתחייה
 כ"כ בהיל למה הדבר גוף על קשהועוד

 מיני כמה יש הלא התקיעות קולמשמוע
 היי כנאסר מלחטה תקיעות קול ישקולות
 שופר קול יש יחרדו, לא ועם בעירשופר

 תקיעות יש קודש. עם לאסיפתשתוקעין
 זמן קודש לעם להראות קודש שבתבערב
 חניות ונעילת חמין והטם2ת נרותהדלקת
 על דוקא יחשוב וימה שבת, במס'כמבזאר

 צ"ח ד' בסנהדרין דאיתא ונראה הגאולה.זמן
 לאימון למשיח ב-ל יהושע ר' א"כע"א
 שקורא א"ל עד וכו' היום א"ל מראתי
 אתי, ולא אתינא היום לי דאמר בי, שקרקא
 תשמעו. בקולי אם היום לך אמר הכיא"ל
 וכי פירש,. ג-כ צריך הללו הגמראודברי
 הלא אחד. ביום התורה כל לקייםאפשר
 וימים בשבתות תמימה שנה לעבורצריך
 הטבע להכניע עצמם להרגיל וצריכיןטובים
 רבים ימים ובמע"ט במצות ולעסוקהרע
 הגברא לשון וכפשטות ישר הולף להיותכדי
 אם ורק היום להיות  אפשר בכ"זמורה
 ובאמת זה, דבי אפשר והדייך תשמעובקולי
 אהד ב-ום דוקא לא להיות זה דבראפשר
 יוצא זה ודבר אהד ברגע אפילואלא

 בספרו יוגה רבינו הגדול הכהן ספישפורש
 אות שני שער לר"י תשובה שעריהקדוש
 מוכר ישמע כאשר השלישי הדרף עכ"ל.יו"ד

 ויכנע וישמע יקשיב והטוביחיס,ההכמים.
 דברי כל בלבו ויקבל בתשובהויחזור

 והנה מדבריהם, דבר יגרע ושלאההוכהית
האיש
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 לאור מאפילה יצא קטן ברקע הזההאיש
 יבין ולבבו ויסכית יאזן אשר עת כינדול,
 המוכיח, דברי שומעו ביום ויקבלושב,
 אשר כבכל עושה להיותו עליוויקיים
 ומעלה ההוא היום מן התורה, תופשייוריהו.
 לעתים. בינה יודעי יזהרוהו כאשרלהזהר
 אחר, יאיש ונהפך התשובה בידועלתה
 עליו וגמר במחשבתו כזאת קבל אשרומעת
 כל על ושכר זכות לנפשו קנה בלבבוככה

 בשעה נפשו צדק כי ואשריו והמוסרםהמצות
 אשר דאיש מזה הרי הקדוש. עכ"ל וכו'קלה
 בקול ולשמוע להקשיב נפשו עלקבל

 ויפקדו יאמרו אשר ככל ולעשותחכמים
 כאילו שכר לו יש תיכף ההוא האישעליו
 לאיש דאפשר ונמצא כולה, התורה כלעשת
 אחד ביום דוקא לא ה' בקול שומעלהיות
 הקשה התוס' והנה אחד. ברגע אפילואלא
 תוסיף. בל על קעבר הא ותוקעין חוזריןאיך
 לא בי' לית רבנן דתיקן דכל רשב"אותי'
 ממש תורה שוה תוסיף בל ולא תגרעבל

 יורוך. אשר ככל וכתיב תסיר לאדכתיב
 לקבל העם לעורר הוא שופר תקיעותוהנה
 חז"ל, שאמרו כמו שמים מלכותעול

 התורה, קריאת אחר ותוקעין עליכם.המשכני
 עול ממנו ופורקין התורה עול עלינולקבל
 לא אף השטן ובחיל ארץ דרך ועולמלכות
 רק עצמם על קבלו לא אלו כי לגמריבהיל
 ברית הקב"ה כתב ולא שבכתב,תורה
 )גיטין שבע"פ תורה על אלא ישראלעם
 אמנם בהיי. ולא בהיל וע"כ מ"ב(ד'

 שתיקנו הכרכות סדר על ותוקעיןכשחוזרין
 ותוקעין וחוזרין דרבנן, הברכות וסדרחז"ל
 כקו' תוסיף בל על עוברין הם ו.;רישם.

 הם הכמים דברי וע"כ הנ"להתוס'
 הנ"ל, הרשב"א כתי' גמורה כתורהבעינינו
 ואז דרבנן, מיכות קול עלינושקבלנו
 יונה הרבינו שכ' כפו והיינו בהיל,ודאל
 כפי לעשות עצמו על קיבל ראםהנ"ל

 צדיק הדא ברגע הוא החכמיםשיורוהו
 התורה כל הרגע בזה קיים וכאילוגמור

 תשמעו בקולו אם היום משיח יבואוממילא
 בלע הפסוק התוס' שפתח מה הכלומתווץ

 בפעם ורק הגאולה על רמז דהוא לנצחמות
 דברי קבלת על דמרומז בהילהשנית
 דבר והוא בזה היטב ודו"קחכמים
 איתא ההם הדברים כעין והנה מאד.נכון
 שגם יצחק. על הוא הנפלאה התימהדעיקר יחת" בפתוחי בהקדמה יו"ד בחת"מנמי
 שבעולם אופן בשום א"א זה שדבר הביןהוא

 הציווי שמע ולא אדם, להקריב הקכ*השירצה
 על נפשו מסר ויצחק בעצמו. הקב.המפי
 מפי ששמע מה היינו פה שבעלתורה
 מעקדת מתפללין אנו לכן ע"ג אבינואברהם
 בידם, מעשיו המחזיקים לזרעו תזכוריצחק

 הכמים, ותקנת שבע"פ לתורהומאמינים
 שאינו מי אבל דבריהם, אחר להרהרמבלי
 עכ"ל זו בתפלה חלק ין אין זהבכלל
 לנו יעזור הנ"ל. כדברינו ממש הרייעו"ש

 : אכי"ר שמים מלכות עול לקבלהשי"ת
 בהגה"ק רוקח אלי'יצחק
 בפה, מאגרוב אבר-ק זצלה"המוהרא"ל

 לח.מיכון
 דהספיראמילי

 קארזמורו-גדול.ב"ה
 דישיאי* סבה ספרא משה שמתביום

 מאתי נלקח בי, נגעה ד' ידלמחרתו
 זצ"ל איתמר יחיאל מו"ר אבי ראשיעטרת
 בעמים להרב בן ושל יצחק משה חיים ר'בהרב

 סקאנסקיוואלע, זצוקלל"ה איתמר""משמרת
 ימטהו ונחמד למעלה אהב ועניו, חסידאיש
 הקדוש להרבי ונכד נין קדושים, שלבנן

 מקאנסקיוואלע איתמר משמרת בעמ"סהקדיש להרבי ונכד נין זצוקלה"ה מלובליןהיחוזה"
 בעם-ס הקדוש להרבי ונכד וניןזצוקלה"ה,
 זצוקלה-ה מאסטראווצא שמואל""זכרון
 הלך הוא מעלה, של לישיבה נתבקשזי"ע,

 עייו לקונן ראוי לאנחה, עוב ואותילמנוחה,
 נא אוי ראשי, עטרת נפלה המקונן,כדברי

 : וכו'לי
 חיים כמר ירב מוסמך חו"בכהלכה הבחיי היקי סבני השגתי איי יביום
 חולה, אביך הנה אלי כתב אשר יחי',יצחק

ושי



 עשר שלשהשנהולבאר שנ*אשלישיכרך

 אבי עלי מת לאסטראווצא, נבואיואני
 גווית את הובילו אחה"צ ד' ובשעהמו"ר,
 בבהמ"ד הספד ועשיתי הכ"מ, ז"לאבי

 :וז"ל
 משה י המקיב5 הצדיק נפטי כתשיהנה

 הגאון האר"י הספידוקטידטיויריי
 משפט חטא באיש יהי' וכי : וכ"ייקדוש,
 והי' העץ, עי אותו ותלית והומתשות,
 הילו, הפסוקים על העם, בעיניפליאה
 מורי ואמר הקדוש פיו את האר"יופתח
 הי' ל8 אשר איש הי' משה, האיש :ורבותי
 1"כ יומת, בחטאו איש כי למות,צריף
 טות, משפט חטא באיש יהא כי הנ"להפשט
 אני כסו *חסרון" לשון "חטא"הפשט
 מות חטא כן כמו ,חסרון( חטאים בניושלמה
 ותלית והומת, כן עפ"י הנ"ל הקדושלהגאון
 חטא על שמת לומר צריף העץ, עלאותו
 ד' בגמ', ואיתא עה"ד, הוא הידיעההעץ
 של בחטא שמתו רק וחטא, עון בלישסתו
 לומר והקדוש החסיר מו"ר אבי ועלעה"ד,
 ימיו האריך כי נחש, של בעטיו ג"כשמת

 מותו יום ועד שנה, למאה קרובדשנותיו
 : וכו' עיניו כהתהלא

 ולטהר לקדש למקוה היך ויום יזםובנכל
 עלה ד' עם לכת הצניע והי'א"ע

 ימי כל  ועניו, החסיד למטה ונחבטלמעלה
 וביראה, ובחכמה, בתוהה, עוסק הי'חייו

 לב משמח והי' מתוקים, אמרים בפיווהוציא
 של חולין שיחת הנעימים, בשיחתואנשים

 הי' נערותו ובימי וכו' הכמיםתלמידי
 הצדיקים של השכינה כנפי בצלמסתופף

 קאזעניז מנעשכין מרן אצלהקדמונים,
 פאריסאוו גראוזיסק שידלאווצאקטזמיר
 דבוק הי' ימיו וסוף וחענטשין,קאלישין
 מאסטראווצא אדמו"ר הגאוןבהרה"צ

 רבה, אהבה אותו אהב אשרזצוקלה"ה,

 נערותו וימי ויו"ט, שבת כל לפניו מומריהי
 "המבדיל'ס' מוצש"ק, בכל כינור על מנגןהי'

 הרהורי נכנסו שומע שהי' ומי*ואליהו'ס"
 ואמר בשמחה, הי' ותמיד - בלבו,וכשובה
 בעס"ס ואא"ו רעה, מדה הוא העצבותבי

 סגולה בספרו, הובא איתמר*"משמרת

 שמח אף "והיית בשמחה, להיותלהפרנסה,
 ישמתי גימט' *מרחקי לחמה" תביאומרחק

 : לחמה תביא מרחק שמחהע"י
 שאא"ז הכ"מ י זצ י מי 7 אא יי סיפרגם

 נגן יודע הי' איתמר" *משמרתבעמית
 עם חצות ערף לילה ובכל זמר כלי כלעל

 ואמר - בידם זמר וכלי שלוהתלמידים
 ונרדה "בואי מעלה של םהקב"ה
 איתמר'ל ר' לפני המנגן לילה, הצותלשמוע

 --מקאנסקיוואלע".

 שאיתי יביתו באתי כאשי פעםבבכי
 מלהיות הענף נפסק למהאותו

 בעמ"ס אא"ז כמו - ישראל הדת עלמנהיג
 ביהמ"ד אחריו ונשאר איתמר",*משמרת

 : לי והשיב - ,מנין" הנקראבקאנסקיוואלע
 בעלמא וחשבון דין ליתן צריך מנהיגבל

 הפעיל ולא אדם, מכל שקיבל מהדקשוט
 משה היים אא"ג ומר ישועה, איזהעבורו
 לא איתמר" .משמרת לאאמו"ר בןיצחק
 להיות אביו פטירת אחר עליו לקבלרצה
 יחי', טחנות שמא : אמר כי הדור,מנהיג
 הכוונה שזהו הגדול, המגיד בדבריאיתא
 מתנות ששונא מי כלומר יתי'. מתנותושונא
 אשר ידיו, בזרוע ליון רצונו עיקררק
 זו מדה ובשביל חיותו, עיקר תולהבזה
 שלא בכדי בהגוף, להתלבש הנשמהבאה
 מתנות שונא וגהו דכסיפא, מנהמאתאכל
 קונו. רצון להשלים בנדי לחיות צריךיחי',

 מתנות, שאוהב מי ממילא, נשמעוההיפך
 כן בא וכאשר בביטלה. הזה, לעולםביאתו
 מצד השכינה מויו ליהנות 5עוה"זילך

 הצדיקים סוף בחי' וזהו חנם ומתנתהצדקה
 זה בעבור ע"כ מועטים. והמה עלי'.מבני
 הדור מנהיג להיות עליו לקבל רצהלא

 כן שנים, למאה קרוב האריך זהובעבור
 ושנים ימים לאריכת חלצי יוצאי וכלאזכה
 : וכבוד בעושר הרת בהרחבת ד' אתלעבוד

 אחריו השאיר ת"ל אשר נחמתי זאתאי
 זצ"ל היקר אחי שי בניו ברך,זרע

 : והוא קאנאדא במדינת גדולים רבניםוהמה
 בעיר שליט"א יצחק יעקב מו,ההרהט
 שליט"א שפיגעל יוחנן ר' והרה"גטאראנא

והרה"ג



 עשר שלשחשנהדץ-אר שני-שיישיכרךעך

 בעיר רב שליט"א פינחס שלום מו"הוהרה"ג
 אלימלך ירחמיאל מו"ה והרה"גסיאטעל,
 עליהם ד' החמילטאן, בעיר רבשליט"א
 וברכה שלום ולזרעם, להם וישפותיחיו

 : עולם עד הייםובריאות
 החיים, באור תאיר הטהירהנשמתו

 החיים,- בצרור צרורה תהי'ונפשו
 - חיינו. ימי כי בעדנו, טוב ימליץוהוא
 במהרה שלימה בגאולה השי"ת לנוויעזור
 בקרן עוזנו, שכינת ותתרומם -בימינו.

 בל ולנחם וכו' רצון שנתעיקרא - הנביא ישעי'הנתמית בניו-קיים - :משיחנו
 וכו'.אבלים"

 החופק"קקאומירז-כדול. הכ"מ. בנוישע"
 חיי שבק אדר "ח' שנת תצוה ב'יום

 דמעה' אלו' ה' .ומחה לפ"ק. ז"ל"אבי
 : לפ"ק מיד* פנים' כל'מעל'

 לס.מימן
 ,אמעריקא( מאם. משסלמיב"ה
 ודבר יב( )משלי הכתוב דברילקיים
 אלא טוב ואין ישמחנהטוב
 פה אחד גרגר כותב הנניתורה

 ויקיפ, פ' בש"ק ברביםשאמרתי
 בתורה חכם שהי' א' רוח אתולהימלא

 מבין שהיה בתבונה מרבושלמד
 שהיה ובדעת בהלכה, וליחן לישאבהלכה
 תורה. ש5 שמושה בתלמוד דעתמלא

 : למעשה הלכהלהורות
 היתה הזה בעולם : 5ישיא5 הקב"האמר

 לע"י אבל חכמה בכם נותנתרוחי
 ונתתי לז( )יחו' שנאמר אתכם סחיהרוחי
 דורש השני המאמר והייתם. בכםרוחי
 החיינו, א' רוח ~עוה"ז גם הלאביאור,
 הכתוב על פל"א( )ש"ר במדרשואמרו
 לכלם. מחיה ואתה כים את מחיהואתה
 יתן ה' כי האדם מרגיש בעוה"ז כיונראה
 לחשוב יטעה אבל ותבונה, דעת מפיוחכמה
 כאותו טבעי כח רק אינו החיוני הכהגי

 ומותר לכל אחד ורוח ( )קהלתהאומר
 .יקוים לע"ל אבל אין, הבהמה מןהאדם

 ותייתם רוחי בכם ונתתי : הכתובבישראל
 לדברי וכוונו בקרבנו א' רוח כי ירגישר"ל
 שרה את פקד וה' מאמר בעה"ק יעקברבי
 מלעילא קוב"ה ירמי דנהיר גופא :וז"ל

 וכתיב סלך אורות טל כי כו( )ישעידכתיב
 ודא גבר  טלטלה  מטלטלך ה'  הנה כב()שם
 וכדין בתרייתא הסתים תחית ראתוריהיא

  קדוש ד( )שם דכתיב עלאין קדישיןיתגרון
 כי ירגיש הנהיר הנוף ובודאי לויאמר
 טעמא יטעמון ולא אותו מחיה ה'רוח

 אמרו ההיא המאושרה העת ועלדמותא
 אינן להחיות ילך שעתיד מתים עה()ב"ב
 בציון הנשאר כי : דכתיב לעפרןחוזרים
 קדוש מה לו יאמר קדוש בירושליםוהנותר
 להחיות הקב"ה שעתיד מתים אף קייםלעולם
  ;דניאל הכתוב לפרש ויש קיימין,לעולם
 לגורלך ותעמד ותנוח לקץ לך ואתהיב(
 לתחית ותעמוד ותנוח יקץ לך הימיןלקץ

 הימין לקץ לגורלך ותעמד ו קדמיותאהמתים
 : מיתה אחריה שאין בתרייתא המתיםלתחית
 )חולין יעקב רבי דברי לפרש גם ישרבניה

 בעולם ימיך יאריכון למעןקמב(
 שכלו לעולם לך ייטב ולמען ארוךשכלו
 הטוב אבל גבול. לו יש "ארוך* מושגטוב,

 ימיך יאריכון למען גבול לו איןהאמתי
 התחיה בעולם הוא ארוך שכלולעולם

 : וז"ל בזה"ק כדברנו גבול לו  שישהראשונה
 גופא ואתבני כקב תרווד ההואואשתאר

 וכו' שלים לא גופא הוא כען ועדמני'
 כלהג מתטמרן וכו' רבא יובא ההואולבתר
 ואשתאר עפר תרווד ההוא ומתעכלבעפרא
 וכוהרא דשמשא כנהורא תמן דאתבניגופא
 עכ"ל יזהירו והמשכילים דכתיבדרקיע
 יחיינו כי תפלה ואנחנו בק-ור.הזהקק
  לפניו ונחיה יקימנו השלישי וביוםמיומים
 בתחיה ובעוה"ב בעוה"ו  מיומיםיחייבו

 בתרייתא בתחיה השלישי וביוםקדמייתא
 : אמן לפניו ונחיהיקימנו
  ירפאיזר כי בעדו המתפללידידו

  ונזכה ובנפשו בגופו בשר כלרופא
כלנו



 פשר שלשהשפהכלבאך שני-שיישיכרף

 אור ישראל אור שיאיר בשעהכלנו
 אמן. ציון עלחדש

 איזראעליט. פאלק יהושעיהורא
 מאמם. ומשעלמי דק"ק ואב"דהרב

 מ.מימן
 זוראראוו.ב"ה
 השואבה ניח לשמחתהגינות
 הרצ"ב בשנת בסוכותשחרשתי

 הממלתה.לאחדות

 כאן אני אם אומר היי החיייבגפרי
 מי כאן אני אין אם כאן הכלי

 צדוקי בכהן מעשה ג"כ איתא ושםכאן,
 העם ורגמוהו רגליו על המיםשנסך

 נחזור האלו. המאמרים ולבארבאתרוגיהם.
 הצדוקים ג"כ וקרב הבדי. בליהאנשים כי מקרב הי' הלל שידוע הלללשיטת
 מהם ויצאו עליהם השפיע ובזהופושעים.
 וכידוע דר"נ. מאבות כידוע גמוריםצדיקים
 איימלך מר' הפירוש ידוע וג"כ כב"ח.הלכה
 לא ואני במסתרים איש יסתר אםז"ל

 במסתרים איש יסתר אם ד'. נאוםארגונו
 שאיננו הפירוד בשיטת שיאחז אניויאמר
 שנא כזה איש יחד כולם עם להיותנאות
 מצבור ר-ת לד'. שנוא הפרוד שיטתד'
 מבואר וג"כ ורשעים בינונים צדיקיםהוא
 מינים ארבעה יקחת התורה שצותההענין
 מרמז אתרוג וערבה הדס ולולבאתרוג
 מלאים ת"ח על שוה ופריו עצושטעם
 יש טעם בלי ריח בו יש והדס כרמוןמצות
 ולולב מצות. בלי בתורה שמלאים אדםבני
 יש ריוו בלי טעם בה שיש כתורהמרמו
 תורה בלי מצות  שמלאים פשוטיםאנשים
 לא להם שאין האנשים על מרמזתוערבה
 ולא ריח לה שאין כערבה מצות ולאתורה
 מינים הארבע לקחת התורה וצותהטעם.

 שמי כידוע בחד המים והנסוך יחד.ולאגדם
 בימיו. שמחה ראה לא זו שכחה ראהשלא
 ונסוך זו. בשמחה חבל לקחו האנשיםכל

 למים נמשלה שהתורה מים כמו רמיהכים

 מניחים מים מה למים, יכו צמא כלהוי
 התורה כן נמוך למקום ויורדים גבוהמקום

 התורה אין עליה שמשפיל במימתקיימת
 עליה עצמו שממית מי אלאמתקיימת
 נובע הפרוד וכל האנכיות האנישמבטל
 חבץ לקחו שכולם המים והנסוךמגאות
 שאחזו הצדוקים ולכן האהדות עלמרמז
 נודע והסוף החיונות שטת הפרודבשיטת
 האומות. בין שהתבוללו הקראים שיטתכמו
 הכירו לא מהעם האצילים הצדוקיםולכן
 ולכן כלליה, שמחה המים, נסוך שלהחג

 העם כל רגמוהו רגלו על נסך צדוקיכשכהן
 על מרמז שאתרוג לו רמזובאתרוגיהם
 בהתרומיות הלל יאהד וזההאהדות.
 הלל כידוע השואבה בית בשמחתבשמחתו.
 וכשאני יי מי לי אני אין אם ג"כהביע
 היא צבור שכל ידוע שזאת אני מהלעצמי
 נתהוה ומהאני הפרט, האני יישמיחידים
 האנכיות. לתקן מחויב יחיד וכלהצבורי
 אני אין אם מרמז וזה הכלל, יתקןוג'כ
 לי מי מתוקן האנכיות האני אין שאםלי
 נפרד כשאני לעצמי וכשאני הצבור.למה
 אם בשמחתו הלל מרמז וזה הצבור.מה
 אן האנכיות מבטל האיש שאם כאןאני
 האני אין ואם כאן הצבור כל כאןהכל
 האנכיות מבטל האיש אין אם כאן מיכאן

 אן צבור אין או כאן מי שלו,העגאאיזים
 השואבה בית והשמחת בהצבור שנכרפרוד
 מכל אחדות ישראל אחדות עלמרמזת

 : ישראל עי ושלוסהמפלגות
 זוראדאוו4 פיקאצינמקיומבשואל

 מא.מימן
 דראבנין.ב"ה
 שמבש"א כשמ"ק בנין לעניןמאמר

כתף-
 התסיד הורם וממנו הוגרלהצבא 97י יעד : י"א פסיק ה אי בדנ

 התמיד על תנתן וצבא : י-ב פסוקוגו,.
 עד וגו' ואשמעה : י"ג פסוק וגו',בפשע

2תי



 עשי שיש" שכה _הבאר שניהשלישי כרףער
 בוקר ערב עד : י"ד פ' תתמיד. החזוןמתי

 ומראה : כ"ו פסוק וגו'. מאות ושלשאלפים
 ואתה הוא" *אמת נאמר אשר והבוקרהערב

 : רבים לימים כי החזוןסתום
 כי וגו' ויאמר : ט' פסוק י"בובנמטףטל

 ער הדברים" וחתומים*סתומים
 הוסר ומעת רבים" "ישוטטו וגו' קץ")עת

 אשרי ותשעים, מאתים אלף וגו'התמיד
 מאות שלש אלף לימים ויגיעהמחכה

 : וחמשהשלשים
 ודברים הוא" .אמת דאמר זה מה יעייןירט

 ועוד ח"ו. שקר הם לו שאמראחרים
 קעת"קץ" עד כ"א ועד-הקץ" נאמר לאמה

 בהדור קץ, בעת הקץ, קודם שעודמשסע
 : הקץ יהי' מתי ויבינו ידעו להקץ,שיזכה
 בעיני שנה אלף כידוע לענ"דנרואה

 מהיום הראשון חצי כ"יום",הקב"ה
 ואחר *יופק נקרא השני וחצי .לילה"נקרא
 שני מיום הלילה ביאת קודם היוםחצות
 יום בעוד שבת קודם כמו וערב"נקרא
 כלו הוא השביעי ואלף שבת" תערבנקרא
 אלף שי האור קודם ועוד כידוע"יום*
 והי' : יעד בזכרי' כמ"ש יום יהי'השביעי

 - : אור יהי' ערבלעת
 הדברים* וסתומים לדניאל שנאמרובמזק

 קודם ארוך זמן עוד הי' מזמנוכי
 חקו יהיות יכול ה" קץ העת יבינוהקץואם
 נאמר לכן הנדכאים אחינו אצל גדוליאוש
 ויחשבו רבים" *שישוטטו כדי האופן בזהלו

 לקרב דעתו כפי כ"א הגיות מקץחשבונות
 הי' לא האלו החשבונות אבל קץ,העת
 ושיש שהאלפים חשב הקדוש רש"יאמת,
 למצרים אבותנו ירידת מעת מתחיליםטאות
 הגדולים גם דורו ימי על עלה קץועת

 על כ"א חשבונות עשו האחרוניםוהקדושים
 הי' יח החשבונות כ5 ובעוה"ר דורהימי

 :אמת

 הגואי מביאת הזטן סותר אין זה חשבוןהשרה
 הקורט כרך "בהבאר" הנמס)גרגע:כ':ע(

 "ומראה לדניאל המלאך שאמררזיה
 הכוונה הוא" אמת והבוקרהערב

 השביעי אלף מקודם הערב  טיבועורש?
 ההשבון יהי' אז "בוקר",שנקרא
 בזמנינו כי עוד. לטעות נוכל יא כיאמת
 כ"א מאות ושיש האלפים לחשוב יכוליםלא

.

 : שני בית מבנין
 שנה4.20 , עמד שניהבית

 התחיל שהגלות בווה'קומבואר
9 1.72 החמישי אלף קידם יעקב"מנין

 . 00מו החמישיואלף
* 6.96 הששי מאלף ם ש' הואוכעת
 תש"ח עד שנה י'ב עודחשוב
.הבע"ל

12*. 

 2.3004 מאות. ושלש חלפיםס"ה

 יבנה שנים עשר שנים אתרלחו"ז
 לא אחר וחשבון בב"א.הביהם"ק

 עבר כבר בבל מגלות נחשוב לחשוב,אפשר
 בית מחורבן נחשוב מקודם, שנהבשבעים
 ויכלו שנים תכוב מאוחר הוא הרישני,

 באלף שנים קכ"ח מאות ושישהאיפים
 בטח כי כידוע להיות יכול לא וזאתהשביעי
 : השביעי אלף קודם הגאולהתהי'
 בעי"ה שיכייים מדברינו יניהררצא

 נסבול לא שיותר בטוחלהיות
 שיהי' יעזור השי"ת רק שנה מי"בהגלות
 ויום ובגשמי ברוחני מר הגלות כיבב"א
 שקודם הערב יהי' מתי ולדעתי יחשבלשנה
 הוא היום מחצות היו השביעי אלףביאת
 אשרי מדניאל. אחרון הפסוק מפרשאערב"
 מאות ושלש אלף לימים .ויגיע"המחכה
 לימים משמע "ויגיע" וחמש,ושלשים
 אלף קודם שנה של"ה וזה לבואהעתידים
 : תרס"ה משנת וזה הערב הוא אזהשביעי
 לטעות יוכל לא קץ העת אז שיחשובכמי

 תרס"ה שנת קודם שעוד ואעפ"יכנ"ל
 -יכולים

 מאיוערא:ערע שליט-א ליטווין יעקב ר' הרבשל
 חח" בוראי כי ביהמ"ק מענין הוא זה חששןכי

 8 שיבבנ-א בביהם"ק קרבנות להקך'ב וקדושה בטהרה יכינו ישראל והכלל קורםהנאויה



ען עשר שלשהשנהףעמאר שני-שלישיכרף
 : שיבב"א צדק הגואל לביאתויחכו יתיאשו שבדור הזקנים אבל לחשוביבולים
 בדראבנין שו"ב פראםצדוק אשדי יהי' תרט"ה ומשנת הגאולה מןעצטן

 שליטיי חותני בשם והגליל יצפו ההוא דור אנשי רוב כיהמחכה

 אצשיששאשש88-שמגששששףמםכפ

 ףששז--ורש-

 8פצש פששצשששםש8 88858888888

 גממ"קעם" "כתבםכפיז..8
88

 גאוני מאת בגפ"ת והערות ופלפילים חידושים שבי8

- 
 הי"ו. הדורוחכמ8

 _~נ18__4___
 מב.מימן

 ,ייאהלין( בערעמליב"ה
 ר"ה חז"ל בדברי כ"ט סי' ח"ה ב~ד:ב8ארא(

 זכרים בשל סובר דר"יכ"1
 דעתיה אנוש דכפיף כמה מטעםכפופים
 דפשוט כמה סוברים וחכמים מעליטפי
 יעל של ומש"ה מערי טפי דעתיהאנוש
 להבין נ"י הכותב הרב שם והעירפשוט,
 דהוא נראה דלכאורה פלוגתותםכוונת

 בפשיטת. י"ל ולדעתי ע"כ. ז להיפוךמה-פוך
 ר' אמר דר"ה פ"ק בירושלמי המבוארלפי
 אוכ!ה אין - גדול נוי מי כי כתיבסימון
 דין לו שיש סי שבעולם במנהג זוכאומה
 אלא כן. אינם ישראל אבל - שחוריםלובש

 לפי בר"ה ושמחים ואוכזים לבניםלובשים
 ומוציא נס להם עושה שהקב"השיודעין
 עזרא בספר קאמר ו--א זכות יכףדינם

אב-

 לאדונינו. היום קדוש כי - משמנים
 ואחרונים תקפיא. סי' ב"י בטורועיין

 ילבוש! ושיא בס"ה לההענג שלאהחמירו
 בט"ז עיין היין, יום אימת מפני יו"טבנדי
 אמרתי וכבר ז"ל רש"ל בשם מ"ששם

 אמרו ולא לבנים לבשו אמרודמש'ה
 טק"ו( שם בשע"ת )עיין יו"ט בגדיללבוש

 זמנים בשתי דהנה עמוקה מונה בזהלרמי
 שמחה בנמן אחד לבנים לובשיםשתים
 הסבה בעת הרותנו ובחג בחופתו חתןכסו
 שאדם בעת ואבל הוגה בעת גם חורין.כבני
 שילבוש אמרו ומשיה ארץ, כל בדדךהולך
 חבל וחירות שמחה על שטוריםיבנים

 אדפ צריך כי ותוגה אבל גם בהםמעוטף
 אותו מלבישם אשר אחרונה מהזמןלפחוד
 עת בכל וזהו הדין. יום אימת גםלבו אי יתן ועי"ז ח"ו בקביעת לבניםבגדי
 בס"ה מ"ש עיין לבנים. בגדיךיהיה
 פלוגתת גם תלוי י"ל זו ובסברהעש"ה
 של הפירוש וזהו שופר. לענין וחכמיםר"י

 כתב  אשר מטעם שופר בחדש תקעוהפסוק
 כי מפני משנתם. ישנים לעוררהרמב"ם
 מופלא הוא הזה החג חגנו ליוםבכסא
 הוא. .לישראל תקעו כי מאתנוומכוסא
 להם נחשב ישראל בשם המכוניםהצדיקים

 וכי חקי לחם הטריפנו מלשון ויו-טלח"ק
 אנשי אצל אבל יהבינן לחיי מוונייהביגן
 למשפט היו להיות יכול הבינוניםהכת
 כפופים זכרים בשל שופר בחדש תקעוולזה
 הדין ביום דעתיה אנוש דכפיף כמהמשום

 קושית הכותב הרב הביא שם ענדתיב. : ודו"ק מעליטפי
 יציפהו אמאי ישראלהתפארת

 הוי הא כשר, פיו הנחת בטקום שלאזהב
  עולא דספרש פרה של בשופר כמו ןקטרג
 קטגור ואין קטרוג משום דפסולהטעם
 ואין . קטרג הוי נ"כ זהב א"כ סניגר.נעשה
 הדדי דמי דלא י"ל ובפשיטות ע"כקנ"ס

 הקרן ע"י הולך שהקול פרה שלדבקרבן
 אין לאמר שייך ומש"ה בפסול נעשהוהקול
 הנחת במקום שלא זהב בצפהו אביקנ"ס
 דאל"כ הזהב בשביל נשתנה לא דהקולפיו
 אין ומשיה הקול. שינוי משום פסולהיה

 הולך .הקול דהא קנ"ס סטצם גםלפסול
עץ



 עשר שלשה שנה הבאך שניישי'ש'כרףעח

 במקום זהב יציפהו אבל נשר. שופרע"י
 שתוקע הזהב ע"י הולך שהקול פיוהנחת
 וחרא קנ"ס אין מטעם גם שפסול י"ל,8ם

 שייך דלא דבר של כילא גקט,טונייהו
 המצוה שחיוב במקום איא קנ"ס איןלומר
 שציפהו מה אבי הקטגור ע"יבעשה
 איכפת לא הקול מפסיד שיא בזהבלמעלה

 בסוכה התוס' מחלק זה חילוק וכעיןלן,
 הוי דלא פהכב"ע לענין ,משום" ד"הדיל
 נעשה כשהמצוה אלא בעברה הבאהשצוה
 תרמ"ט סי' ובחנ"ה עיי"ש עצמה עברהע"י

 את אוגדין ירושלים אנשי היו זהומטעם
 דבמינו כיון משום זהב של בהגמוניתהלולב
 דסבוריה מטעם או למטה אותו אונדיןוהיו
 טנוף זה ואין אגד. צריך אין דלולבלריי
 קנ*ס אין מטעם לאסור שייך ול8הטצוה

 יבא()המשך
 יב שלאמין המכונה הכהןישטי'
 ראשניה. אבד"ק מלפנים הנ"לרפ"ק

 מג4מימן
 יארז.ב"ה
 5ייכיכית ידי ועני ", ע ד ד ביכיתבש"זז

 וכו' לנוהר כדי ושקיא בשפירבדם
 ואומר 4סו' עושה יאשני מה שכל אלא עודולא
 ומ'. שיתי יפה איובתי יפה דנתי יפהלו
 בעדותכן ואתבדה קראה מאי -סיא.ר

 :וכו'
 יההזת יגסוס 8ייצ חי" ושתילכאורה

 רבותא ומה רבו בפניהלכה
 דלבו מכתו שגדול בפי ליסלך שצדיךובפרט
 מו41ם טכס סבב בגא ליישב ונראהנוקפו,
 חר*א א8 שי בתשובה הרשב*א דכתבהא

 א1סין'למיכוה גנבי תפיס יהר בב"מבריש
 כד"ת. לא אשר לדון הטלך בידשהרשות
 נפש לח,ע רק ראתה לא בעונשיהשההסרה
 הרשות במשפט מלך אבל בעצמההחוטאת
 : לכך שצריבהגשרה- פעוים תיקון מפני הגנב את להרוג גםגידו

 דשבוע בפרשה המ"ר דברי יפורשוובנדה

 לי חלילה לאחיו יוסף שאמרעי
 הגביע ימצא אשר הוא הזה כדברמעשות
 תורה של כדינה עבר לי יהי' הוא_בידו
 אשר אנחנו גם טוען ויהודה בגנבתו,ונמכר
 כדינה לעבדים לאדני נהי' מאתנו ימצאיהי'
 דאמר הא על רבה המדרש ופי' פיכות.של
 הוא שהפרפור דייי' פורפירא נעריוסף
 הארצות בכל המלכות לבוש ארגמןלבוש
 מלכותו כבוד זה בדין מעליו שהסירהיינו
 שכל איא עוד ולא דוד קאמר שפירוע"כ
 לבד לא ר"ל וכו' נמלך אני עושה שאנימה

 אפי' אלא וטהרה וטומאה והיתרבאיסור
 לירון בידי שהרשות ונפשות ממונותבדיני
 בד"ת רק דן הייתי בזה אפי' דמלכותאדינא
 לשון קרא עלה רמייתי והיינו בו ונמלךבלבד
 שהנני וכו' בעדותיך ואדברה תחתינו עמי'ידבר
 שמנהיגים אחרים מלכים נגד בעדותיךמנהיג
 המיותרת תהלה סיכות בדיני רק עצמןאת
 לא הקדמונים מלכים כי נגד לנדולו

 דעתי כפי ידון דמלכותא עטרת לילקחתי
 ודו"ק, ובתורתך רצונך פי על לדון המלכתיךרק
 הוראה מורה זעלווער דוד נהמן ---

 לאדז*דפה
--

 מר.מימן
 לובלין(. )פ' יוזעפאוובעו"ה
 תלמידיו יי אמפי כ"ג פיקבתרבא"ז

 לנו אמור רבינו אליעזרלר'
 ר"א פתח סיד ונחי' חשובה נעווההאיף
 כן והשאלה ע"ש, צרה ביום הן יענךואמר.

 בזה הארכתי וכבר נפלאים. המההתשובה
 הרבנים אגודת ע"י היקל דורשיםבגרבץ
 טעם בטוב י"ג טימן עשירית בחוברתשליט"א
 החדבא*ז לישב לפענ"ד נראה אכפוודיתי
 הקשו המפורשים דהנה אחר. אופן עלהנ"ל
 טקודם הא תשובה לבעל הקב"ה מקביאיך

 נדהה כשחטא ואח*כ נראה הי'שחטא
 חוזר דאינו קיי"ל ונדחה ונראהמקדושתו,
 אך נדחים אין דבע"ח סשום ותירצוונראה

זה



עכס עשר שלשהשבהדץ-אר שני-שלישיכרף
 אבל גדחין אין בע"ח למ"ר דוקא ניחאזה

 הנ"ל קושיא קשה שוב נדחין בע"חלם"ד
 ואיך ונראה חוור אין ונדחהנרחה
 גומא" "תיבת בספר וראיתי תשובה,מהני
 הקושיא שמתרץ ז"ל מגדים פרימבעל
 היינו נדהין בע"ח דאמר למאן דאפילוהנ"ל
 אדם אבל לשחיטה בהמה דסוף בבהמהדוקא
 לעמוד סופו אבל למות אדם דסוף אמנםאם

 ומיתה הפסר אחריו שאין המתיםלתחיית
 : נדהה דאין מודה כ"ע זה כעיןובע"ח

 דברי לפרש לחמו" "שמנה בספרוך*4וין!י
 בקרא בראשית בס' ז"לרש"י

 ז"ל רש"י פירש האדם את אלקים ה'וייצר
 לתחה"מ ויצירה לעוה"ז יצירה יצירותב'
 בכל מדוע להקשות בזוה"ק האמורע"פ

 ברא כ"א נאמר לא בראשית בימימנבראים
 עשות ביום נאמר וארץ שמים וגביאלקים

 דאין הזוהר ותירץ ושמים ארץ אלקיםז'
 על ב"ה הוי' של הגדול שמו מיהדהקב"ה
 עומדים הן הן ההוויות וכל וכלה נפגרדבר

 נאמר לא כך בשביל הדר דלאלפסידא
 וארץ שמים בבריאת זולת ה'.בבריאותם
 על ב"ה  הוי' של שמו יחוד שפירדלעולם
 אמאי לרשעי 'קשה הי' כן ובהיותיצירתם,
 גם היא אלקים ד' . האדם ביציריו כאןבאמר
 הקב"ה מייחד ואיד לעולם קיים אינוהוא
 ז"ל רש"י תירז לוה עליו ב"ה הוי'ום

 שאין לתחה'ם אחד כאן כתיב יצירותחוני
 שם נאמר שפיר מש"ה ומיתה הפסדאחריו
 דסזה מזה נמצא ודפה"ח. ע"ש ב"מהו"

 ראי' יש ב"ה הוי' שם אדק ביצירתשנאמר
 ושפיר נדהה אינו זה כעין שבע"חאודים כ"י וא'כ לעולם קיים בבחינת הואשאדם

 : תשובהמהני
 התדבא"ז את בטטו'ד י"שב ישיפ"ז

 אות הרועים במלא איתא דהנההנ"ל
 בדיתו נדחין בע"ח ס"ל טייעזר דר'ז"

 איף קשה שוב ר*א שיטת לפי וא"כבידים
 חוזר אין ונדחה נראה הא תשובהמהני
 איך אליעזר ר' את שאלו ומש"הונראה
 מהני לא שיטתך לפי הא תשובה~עשה
 ביום ה' יענך ואמר ר"א פתח מידתשובה,

 נדחין בע"ה סובר שאני אמנם אםצרה.
 יגבי צרה ביום ה' יענך אבל בידים.בדיחו
 שסופו משום ביצירתו הוי' שנאמראדם
 כעין שבע"ח מודה אני גם בתהה"מיעמוד
 בידי ויש תשובה מהני ושפיר נדחה איןזה

 התדבא"1 לישב אחרים אופנים עורבעו"ה
 לנו יעזור והשי"ת למועד. חוון ועודהנ"ל

 - : אמן מאהבה תשובהלידי

 אנד"ק פארזע:פשעוומקיושבועון
 והגליל.עועפאוו

 כהה.מיכמן
 מררתי*.*מאמר

 מאוואלק.ב"ה
 טעמא מאי ייבנו איתא ט ם בנפסחיםא(
 ודאי הא שבת דחי לאי

 ר' אמר אלעי ר' אמר קוא. צבורקרבן
 יה' חג והגותם קרא אמר ספרא. בןיהורא
 יחגינפישאינו מכאן הוי שמונה ימים,שבעת
 ברש"י והנה הגם'. עכ"ל השבת אתדוחה
 על כתב לעט( )כ"ג אמור פרשה חומשעל
 השביעי לחודש יום עשר בחמשה .אך"חיבר
 יכול וחגיגה שלמים קרבן ועל וגו'תחוגו
 והדרש עכ"ל אך ת"ל השבת אתשתדחה
 על מאד קשה כן כי והנה בספרורהוה
 מתבת הלא הפסוק, מסוף יליף מדועהגם'
 זו וכעורא שבת, דוחה שאינו נלמודאך

 בע"ה לישב ונראה ז אך מתבת הספראששנה
 דברי טבאר יקר הכלי דהנה נכוןבדרף
 דוחה שאינו אך מתיבת נלמוד איךרש"י
 ? בפסוק נזכר לא שבת היא שבתחגיגה
 הקרא דכתב הא פירושו ונראה וז"לוכתב
 תבואת את באספכם לחדש עשר בחמשהאף

 מן התבואה לאסוף שמותר ביום היינוהארץ
 היינו ,גשש אוכל לצורך הפחות לכלהשדה
 תחוגו היום באותו בשבת חל שאינוביו"ט

 מן אסיפה בו שאין ביום לא אבלבחגיגה,
 לאכול מה לו ,אין .אם אף צד קורקףהשדה
 אומר הייתי אך נאסר לא ואלו %בת,,והיינו

 אבל אסיפה בו שיש בזמן תחוגובאספכם
לבו
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הבא-

 שקהשנה

 נראה עכ"ל, אסיפה היתר בו שיש ביוםלבו שש-
 שני על לנמר יש הכתוב רכונתמזה

 שמותר יום עי קאי דבאספך אחדאופתם,
 אסיפה. זמן על לומר נוכל ושעית בולאסוף
 באה אך תיבת הראשון אופן לפיוהנה
 אי אבל שבת, חגיגה דוחה שאינולמעט
 אוי אסיפה זמן על דקאי הישני באופןנימא
 הבלי כקושית מידי מוכח לא אךמתיבת
 דבר והנה בפסוק, שמה דכר מאן שבתיקר
 מותר נפש אוכל דמכשירי נימא אי תלויזה

 ביו"ט לאסוף פותר אז וא-כ ביו"ט'לעשות
 אופן ניחא אז נפש אוכל לצורך השדהמן

 לאסוף שמותר יום על דקאי לומרהראשון
 ולא אסיפה מוהר ביו"ט כי השדהמן

 נפש אוכל דמכשירי נימא אי אבלבשבת,
 ביו"ט השדה מן לאסוף אסור ואזביו"ט מותי לבד נפש אוכל רק יו"ט, דוחיםאינם
 ד"ה ג' ביצה בתוס' כמבואר בשבתכמו
 נפש אוכל דמלאכת הירושלמי שהביאוגוירה
 וא*כ מקצירה, ולא מלישה דוקאהוא

 ר' הוא ספרא דסתם נכון על הכלמתורץ
 יהודא ר' וא"כ פ"ז, בסנהדרין כמבואריודא

 ביו"ט נפש אוכל מכשירי דמתירלשיטתו
 דאספכם דקרא סובר ע"כ ז' במגילהוכדאיתא

 ולא ביו"ט דוקא וזה האסיפה, יום עלקאי
 החגיגה למעט אך התיבה באה וע-זבשבת.
 בפסחים הגמ' סוגיות אבל הוצבת דוחהשאינו
 אוכל דדוקא דסוברים דרבנן אליבאקאי
 נפש. אוכל טכשירי ולא ביו"ט מותרנפש
 ביו"ט אסור השדה מן אסיפה לדידהוא"כ
 אסיפה ולא סותר מלישה רק כי בשבתכמו
 הוא באספכם המשמעות ע"כ א"כ השדהמן

 המותר. יום על ולא אסיפה זמן עידווקא
 מוכרח ע"כ אך. מתיבת למילף ליכאא"כ
 מסוף דוחה אינו דחגיגה ילפותא למצואהגם'
 ריש: נבון ובע"ה *אך" מתבת ,ולאהפסוק

 רעשה כתב השולח פרק גיטין דןך"ןב(
 כעין הוי תעבודו בהם דלעולם.

 עבדו ר"א שיחר וע.כ תחנם. דלאהלאו
 משום רק העבד לטובת עושה שאינוביון
 דלעולם עשה וליכא לו כמוכרו הוימצוה
 המ"ש: ע"ז והקשה ע"ש .כלל תעבודובהא

 פריך מאי א"כ ל' ס-ק צ' סיפןאו"ח
 מצוה הוי והא ע"ב מ"ז ברכותהגמ'
 עבירה הוי לא לדבריו הא בשברה.הבאה
 לישב נראה העניה  ורבתי ע"ש. עכ"לכלל

 הרען דכתב דכא לומר דנראהבפשיטות
 לו, כמוכרו הוי למצוה ר"א דעשהכיון
 כהגות מצוה אמרינן אי בפלוגתא תלוידזה
 וא"ע נתנו להנות אמרינן אי לאו אונתנה
 וע"ז מצוה שעשה מזה הנאה לר"אהיה
 שחרורו. בעד מה דבר קבל כי כמוכרהוי

 אי אבל תעבודו. בהם דלעולם עשהוליכא
 ל8 וא"כ נתנו, להנות לאו מצותאמרינן
 דחיה מטעם רק שחרורו וא"ב כללנהנה
 בהם דלעולם עשה דוחה דתפלהדעשה
 דתפלה עשה האי אולמא מאי וא"כתעבודו
 דתפלה תעבודו, בהם דלעולם עשהמקמי
 בהם דלעולם ועשה תעשה ואל שבהוי

 יעבור שלא ומוטב ועשה בקום הויתעבודו
 אתי וע"כ התפלה מפני העשה ועשהבקום
 הגמרא מקשה בגיטין נכון על הכלשפיר
 דרב שמואל אמר יהודא רב עלשפיר
 נתנו, להנות מצוות כ"ח ר"ה סובריהודא
 שאני פצוה לדידיה שפיר הגם' משניוע"כ
 עבר ולא לו כמוכרו הוי מזה דנהנהכיון
 אבל תעבודו, בהם דלעולם העשהעל

 דהלכתא אליבא הגמרא קאיבברכות
 אין וא.כ נתנו, להנות לאו מצותדפסקינן

 דהיה ורק לו, כמוכרו הוי ולא הנאהכאן
 מצוח והא שפיר הגמרא פריך וע"כהיא

 עשה האי אולמא ומאי הוא בעברההבאה
 דעשה חעבודו. בהם דלע-ם מעשהדחפיה
 והעשה תעשה ואל בשב הואדתפלה
 ע"כ ועשה בקוט הוא תעבודו בהםדלעולם
 מצוה דהוא משום לומר הגמראמוכרח

 : בע"ה הוא נכון כי ודוקדרבים.
 לך לף א' פסוק , לך לף בנפרשתג(

 ,הארץ אל ומם~דתךמארצך
 כ"ט וירא פרשה ברש"י וכן אראך,אשר
 כתב אראך, ,אשר ההרים על פסוקצ5

 להם מגלה ואח"ב לצדיקים משהה.הקב"ה
 מה להבין יש והנה שכר.ע"ש להרבותכדי
ין גלה שלא על השכר ינדל במה הכונהזה



 - שניאשלישיכרף

 דןבא-

 עשר שישהשנה

 בע"ה בזה ונ"ל שמה, לנסוע שעליו הארץ שם%
 לו גילה שלא במה בזה עמוקה כונה כייבאר
 פרק סוף י"ר בסוטה דחנה מיד, כנעןהארץ
 משה מה מפני שמלאי ר' דרש איתא.ראשון
 מפריה לאכול וכי כנען לארץ לכנס רצהרבינו
 מצות הרבה רבינו סשה אמר כף אלא צריךהוא
 אכנס בא"י אלא מתקיימין שאין ישראלנצטוו
 כלום הקב"ה לו אמר ידי על כולן שיתקיימוכדי
 טעלה המצוות שכר לקבל כדי אלא מבקשאתה
 מהרש"א והקשה ע"ש קיימתן כאיו עליךאני

 משה שהיה אמר האיך קשה מיהו וז"לבח"א
 קיום בעד שכר לקבל בשביל לארץ להכנסמבקש
 תהיו אל אמרינן הא בארץ התלויותהמצות
 דהיינו וי"ל ? פרס לקכל ע"מ המשמשי'כעבדי'
 שעדיין הכא אבל כבר, בהן שנתחייבבמצות
 שפיר שיתחייב רצה יא והקב"ה לארץ באלא
 לענין הדין וכן מהרש"א עכ"ל שכר לבקשמצי
 עדותו להעיד שכר הנוטל כי אםעדות
 להעיד שנדרש הענין שראה טרם אבלבטלה
 ואח"כ לראות שילך עבור שכר לקבל רשאיעליו
 פעמי' כמה כתב ז"ל הרמב"ן והנה עדותולהגיד

 דין היה האבות כי התורה עלבפירושו
 ולפיכך בחו"ל בהיותם לא אבל בא"י רקישראי
 וע"כ בחו"ל בהיותו רק אחיות שתי יעקבנשא
 לו אמר לא יתברך שהשם מה מאדנכון
 כמצווה היה אז כי לשם עילף הארץ שםמיד

 בעד שכר עתה לעת לו מגיע היה ולאועושה
 ליכא עלטא בהאי מצוה שכר כי השם מצותקימו
 "אראך" אשר הארץ אל סתם השי"ת לו אמרלכן
 כדי כנען בארץ לשבת לו בחר אברהםאולם
 התלויות במצות ויתחייב ישראל דין לושיהיה
 כדי בא"י לשבת נתאוה הטוב ומרצונובארץ
 התלויות מצות יקיים וגם ישראל דין לושיהיה
 וזה דין עפ"י שכר לו מגיע בלבד וע"זבארץ
 : ולטובתך" ,להנאתך לך" *לך השם לושאמר
 הנ"צ בפה כעת מראדום ווייסמאןמרדכי

 סו.מימן
 יצ"ו, פא-קא השםבשם

 לפני תדבר החכם מאמר לקיים בזההנני
 תסכל ואם יעוליף תשכל שאםגדולים

 כמטמון בה מדובר שלא והחכמהילמדוך,

 שו"ת בס"ד, החלי וזה שפנו, מוציאיןשאין
 : קושיתי על ת"חעם

 לטעם ד"ה צ"ח דף חולין בגמ' רשיילרמזרי
 לית טעמא דמהאי שם דמשמעכעיקר

 בטל ברובא דמדאורייתא ד"ת טכ"עלרבא
 שייף דלא היכא מזה נראה אחר"לכדכתיב
 א"כ ד"ת, טכ"ע גבי אמרינן אחר"ל לומרגבי

 דס"ל הרמב"ם ולשיטת ל"ג דף חוליןלראב'י
 מדכא מא"כ מידי. איכא מי ל" דליתכראב"י
 ב"מ על עכו"ם מזמנין אין עכו"ם( גבישייך
 דיעיין עכו"ם גבי מהני לא ביטול גםא"כ

 שייך אם שם וזקר ס"ב ובסי' בשעה"תבפם"ג
 א"מ במי דתלי שם וכתב אחר"ל עכו"םגבי
 גבי אמרינן אחר"ל עכו"ם גבי שייך מדלאא"כ

 התורה"ק דמוהיר במה קשה א"כ ד"ת,טעכ"א
 דלמאי הפסח מן יאכל שלא לעכו"םמסיתן
 קרבו ועל ראשו על צויין הי' הפסח הא בזהנ"מ

 עור לפני מטעם לעכו.ם ליחן אסורוממילא
 בב"נ וטכ"ע בבשר טעם נותנין הב"מ דהאוי"ל
 לדברי ז"א למלקות דנ"מ א"ל ולכאורה ?ד-ת

 בכ"מ ויעי' ה"נ פ"ט פסח קיבן ה' ז"להרמב"ם
 אין תאכילם לא בהדיא כ' דלא כיון וז"לשם
 דהטמאים כתב שכ"ח מה הנה עכ"ל עליולוקין

 ז"א מונח במקומו כ"ת לב"נ ולא נאמרולישראל
 בפי' דמשמע ק"כ חולין בגמ' רש"יידברי
 הטעם הסברא כ' ז"ל רששי דהא ד"תדטכ"ע
 כל משמע דנפש מטעם כמותם שלהםדהמיחוי
 מה לפ"ז וע"כ אדם. של דעתו המיישבדבר
 מקשה בגמ' והנה ישראל לי ומה עכו"םלי

 מחלב ז"ל פרש"י מהני לגמור ל"להטמאים
 לא דאי צריכי כמותם, שלהם דהמימויוחמץ
 להיות הדין מן לבוא די הו"א רחמנאכתבה
 הכא אף כוית דאיכא עד התם מןכנידן
 דבאמת נראה א"כ כזית, דאיכא עדנמי
 ורוטבן צירן לאסור הטמאים לן צריךלא
 ידעינן שפיר אסור דהמיחוי שרציםגבי

 ז"ל רשיי שכ' הסברא לפי וחמץמחלב
 לבוא די הו"א הטמאים לאו דאי משוםאלא
 בכל דאסור הטמאים צריך לזה הל"פמן

 לאו דאי לומר ס"ד היכא וכ.תשהוא
 בכזית הוא דהמיחוי היינו דהטמאיםילפותא
 ירעינן מסברא הא ולמה אסורים. בשארכמו

וייי,  לשיעור אחד כי א"כ כמותן, הואדהמיחו1



 עשר שלשה שנה הבאר שמאשושיכיףפב

 בכזית היינו הטכ"ע אסורים בשארדיל"
 כמו בכ"ש אסור שהעיקר במקום כןוכמו
 חד בל כמותן הוא דהמיחוי הטעם נפיכן
 הטמאים לאו דאי שומר והס"ד שהואלפי
 דסתם למד"א הנה ? ל"כ למה"ד דיהו"א
 דמרבינן הא א"כ ישראל גבי בכויתאכילה
 א"כ חידוש הוי בכ"ט דאסור שרציםגבי
 אסא בו לך אין אמרינן הטמאים לאואי

 הטמאים, ת"ל לכנ"ר מה"ד לבוא ודיחידושו
 גבי משא"כ ישראל גבי היכא האאמנם
 גבי ולהנ"ל לעכו"ם שיעורין ראיןעכו"ם
 וגם מחלקינן לא שפיר ד"ת לעכ"עעכו"ם
 הא אמנם העיקר. כמו בכ"ש הואהטעם
 סה"ת מותר ה"ש דס"ל דר"ל אליבאתינח
 לר"י אלא בכזית. אכילה סתם ס"לא"כ
 טה' פ"א במל"מ בכ'"ש אכילה דסתםדס"ל
 חידוש שום הוי לא דשרצים הא א"כהמץ
 מלקות לענין דנ.מ וכ"ת ל"ל הטמאיםא"כ
 הרמב"ם בדברי בזכרינו דחינו גם ישבנוזה
 דאין דם"לז"ל

 לוקיי
 ילפינן אי וא"כ מרוביו

 כאן ואין מרוביו ילפותא הואמהטמאים
 יתכן ובס"ד ז ל"ר הטמאים א"כמלקות
 דף ע"ז בתוס' יקיר רבינו שיטת לפילומר
 היינו למלקות כ"ש ר"ש דסובר דהאסיח
 ועי' בתערובות ולא בעין הוא כשהאיסורדוקא

 אחשבי' מכיל הוא ר"ש דטעם ז"לבריטבוא
 סתם סובר ריש דגם באחרוניםוראיתי
 אף אסור אחשבי' מכח איא בכזיתאכילה
 י"ל כאן גם א"כ לאכילתו דאחשבי'בכ"ש

 אסור דון"ש פיו סי' ז"ל החכ"ציפמש"כ
 יעיש מעשה בעושה ודוקא אהשבי' מטעםהוא
 הוא אכילה דסתם סובר ריי דגם י"לא"כ
 . אחשבי' מטעם הוא אסור דח*ש וס"לבכזית
 סה"ת אסור ח"ש לר"י רס"ל המל-ם~דברי
 דנ"א בפשוט י"ל בכ"ש אכילה סתםס"ל
 סי' יעקב בישועות דיעי' בתערובותלח"ש
 גבי' שייף ולא מותר ע"ת דח"ש שכ'י"ד

 במהרש*א יעי' )ע"ד,( יומא כ"ת ועי'מהשבי
 וי"ל מותר ע"ת דחשש שכ' מ"ה פסחיםז"ל
 לומר שייך לא ע"ת דבח"ש מטעםדהוא

 לומר הטמאים צריף דלכן י"י א"כאהובי'י
 : במקומה והחג' ע"ת, אף אסור שרציםגבי

 מאי דת בבני אסור טכ"ע נימאדאי מ"י סי' יו"ד יצחק הבית בשש שכ'רכ~דץ
 מותר דאמהוח כ"ב בפסחים ראי'מייתי
 פי' דימא נקשה יושיט דלא מהאבהנאה
 אסור לא דטכ"ע ז"ל הר"ן ולשיטתע"ת

 איסור מדמי חוץ הכל למכור ומותרבהנאה
 בהנאה אסור אבמה"ח נימא אי אפי'וא"כ
 עכ"ל, יעי"ש הנאה איסור ליכא בטעםמ"מ
 לעיין ת"י כעת אין יצחק בית הספרהנה
 לענ"ד ויומר עוז בנפשי ארהב עכ"זבו

 ז"ל רשיי לרברי לק"מ לשיטתודלהרין
 גבי דביטול הנ"ל וסמ"ג י"ס תשובהוח"ם
 דם"ל ז"ל להרקן ולפ"ו בטא"מ תלועכו"ם
 מא"מ מטעם שרי לב"ג דמפרכסת ל"גבחולין
 לאו בב"נ טכ"ע וע"כ רוב בב*נ שייךוש"כ

 : א"ש לשיטתו והר"ןדאורייתא
 הנה דכ"ע אליבי' לתרץ נלע"דערך*

 יין כוס ל"ל תרתי מקשההכו"פ
 כהכשיל דאין בחד יב"נ ולמה"חלנזיר
 הכ"מ הו"א נזיר תנא דאי וצ"ללאחר

 מה ערבות בכלל דאינו א"י אבלבישראל
 שהוא הכ"מ הו"א אמה"ח תנא ואינ"מ
 בנזיר אבל עור לפני שייף בו נצטוהג"כ
 אסור נזיר רק יין לשתות מותרדהוא
 ועתה עכ"ל. לן קמשסע בה לן ליתהו"א
 עדיין א"כ ע"ת דמיירי נימא דאי ק"מלא
 בזה גם דהא גרידה אמה"ח יתגיקשה
 דגם באמה"ה דמיירי וע"כ עלי' איסוראליכא
 הגמרא קו' קשה ושפיר איסור בכללהוא
 ראם לפע"ד וז"ל לתרץ כתב שכ"חומה
 דמותר אמרינן הי' נאמר הכ' סי'לא

 וקס*א קי'ז סי' מהר"ל בשו"ת עי'בהנאה
 אמי;"ח להתיר הקרא ה" לא דאפי'ג"כ

 כיון מותר ששיר הי' לב"נ מ"מבהנאה
 לישראל והתירה גמרינן מנבילה הלימודרכל
 להתיר נראה הי' הפסוק בלא א"כ לב'נולא

 ברמב"ם יעיי' עכול לב"נ בהנאהבפשיטות
 כהת המאכל וז"ל הנ"ל פסח קרבן ה'ז"ל
 או תושב לגר או לע"ז למומר הפסחמן

 ופי' לוקה ואינו בלית עובר הר"זלשכיר
 נכר בן איא כתיב דלא אע"ג ז"להר"מ
 בו יאכל לא ושכיר תושב בו יאכללא

משמע
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 דעכו"ם מזהיר לדידהו דלא לרבינושמע
 לישראל אלא קרא דמזהיר ימאי חיישי'יא

 יאכל לא בי' וקרי יאכלם שלאמזהיר
 אין יאכלם לא בהדיא כתב דשא כיוןומ"מ

 : במ"ע והקו' והבן עליולוקין
 אייזיק יצחק אלמער הצעירדברי

 דג5 דישיבת ר"מוויינבערגער'
 ענ"ס. טורקאמתורה

 כזז.ומיכון
 )בעלגיען(: ברימעלב"ה

 אשר ת"ר ע"א פ"ר דף חולין ר*גימ,.א(
 יצוד אשר אלא לי איןיצוד

 אווזין כגון מנין מאליהן ועומדיןנצזדין
 אשר ת"ל מה א"כ מ"מ ציד ת"ל'ותרנגולים

 אדם יאכל שלא ארץ דרך וזורה למדהיצוד
 : הזאת בהזמנה אלאבשר

 בדורות דדוקא הגמ' מסיק דהא כה"לא(
 אבל ברואים שהי'הראשונים

 היה כבר נחמן ור' יוחנן ר'בדורות
 הבשן סלף עוג יענין וכי תדיר בשרכאכול מותריי

 הראשונים לדורות רק תורה נתנה דלאאיחשל
 : ברואיםשהי'

 באה כסוי מצות גבי דוקא מדוע ר;2ר"כץ2(
 יתירות תיבות בשניהתורה

 יאשמעינן התורה יכול לא וכי ד"אלאשמעינן
 : אחריתי מלתא אגבזאת

 גבי הכא בגמ' הק' לא למה ר7נן"כץג(
 הקן בשילוח שהק' כמו נמיכסוי

 כדי וביערות בהרים לחזור צריף דיהאיכול
 בכסף שיקנה או היה שיצוד אוישיסצא

 : כיה של הטצוה לקייםכדי
 באמרו הגם' כוונת באמת דזהלונל;2"ו8

 אלא יאכל ש5א ד"א תורהלמדו
 לחזור לאדם לו שאין דכיון הזאתשהזמנה
 בדורות דאפי' מהכא שמעינן בשראחר

 מצוה אחר יחזור האדם צריך איןהאחרונים
 דלא והא הזאת בהזמנה דוקא אלאזאת
 אחא ציד דיצוד בפירוש הגם' הכאקאמר
 אגב מלתא לאשמעינן דרוצה משוםלהם

 יבזבז אל לבשר צריף שאין דמיאורחי'
 :מעותיו

 אמר אבל ד"ה תוס' ע"ב ב' דף וטרליןב(
 והק' שרי צרה דבשעת וי"לוכו'

 דהמקשן ק"ק 11"5 בחרא במהדוראהמהרש"א
 דלמא מעריכין מהכל מתחלה ליה קשיאמאי

 על התוס' כמ"ש צרה בעת בנודראיירי
 : ע"כ אשימה, נדרתי אשרהפסוק

 ג'( )דף פסחים במסכת דהנה ליישבדנ"ל

 טעמא מאי דידן ותנא הש"ספריף
 מעליא לישנא תנא ומשני לילה קתנילא
 שלא המשניות בפ' ז"ל הרמב"ם וכתבנקיט
 פי' וכן העדר, בשם הספר פתיחתתהיה
 פתח ע"ש אור בלשון פתת דתנאהרזיה
 איירי יא ע"כ ה"נ א"כ ע"כ. יאיר.דבריך
 משום צרה בעת בנודר מעריכין הכלמתני'

 : בפרעניות המס' פתח התנאדאין
 נשתברו וז"ל נ"ך בסי' הטור כ*ןזבנג(

 שנשתברו והוא טרפהצלעותיה
 המשנה לשון ששינה עליו הב"ח הק'רובן,
 והוא ואמר ט' ואח"כ ציעותיה נשתברווכ'

 כלשון בקצרה אמר ולא רובןשנשתברו
 : צלעותיה רוב נשתברוהמשנה
 דסוברים פוסקים דיש דכי11רנל27נ"ן4

 אחת צלע אפילו נשברדאם
 הפנימים אברים ינקיבת חשש יש עקץויש

 נשתברו וכ' המשגה ישון הטור שינהמשו"ה
 ר"ל רובן שנשתברו והוא טרפהצלעותיה
 עקץ יש אם מדין כלל איירי לאדהכא
 מה לבד הצלעות טרפות משום אלאבעצם

 : הצלעות שבירת מצדשטרפה
 יש אם מספקים האחרונים דהנהך7גרר"ל

 אי צלעות מכ"ג יתרלבהמה
 דעלמא רוב בתר או דידה רוב בתראזלינן
 הוי דאי המשנה מלשון הטור שינהמשו"ה
 דטור ה"א צלעותיה רוב נשתברו הטורתני
 משמע דכן דידה רוב בתר דאזלינןסובר
 רבינו שיכל משו"ה צלעותיה רוגהלשון
 צלעותיה נשתברו סתם וכתב ישונואת
 בדבריו היכת וליכא רובן שנשתברווהוא
 דעלמא רוב בתר או דידה בתר אזלינןאז

 דידה רוב בתר דאזלינן ראי' איןומהמשנה
רדרו
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 הטרפות כל כמו בקיצור לשנות התנארדרך

 : במתני'דתני
 בהסב געלערינפער בתוףהיים

 שליפ*א. בריסל אכד"קהנאון

- - -

 מה*סימן
 ווארשא.ב"ה

 כ"ח במגייה חז"י דאמיי בה"נמתפקתי
 רשע אדם בפני להסתכלאסור

 ורואה פא-פ נגדו בעומד דוקא הואאם
 תמונתו רואה רק ידעו בלא גם אוצורתן
 ושם מאלישע היא הדבר מקור והנהבלבד,
 אין לכאורה וא"כ פנים אל פניםהיה

 גם הוא אם רשע אדם תמונת ברואההכרע
 צורות דמות ר"ה ומש"ס האיסור.בכלל
 תמהו וכבר ר"ג של בביתו הי'לבנות

 לך תעשה יא מטעם אסור הריהמפרשים

 הכ' מדברי לדקדק יש גם תמונת וכלפסי
 ראות עוד אוסיף לא לפרעה המשהוכאמר
 נגד זה והרי פניו את דראה משמעפניך
 ,לומר וח"ו בדבר איסור שיש הז"ימאמר

 אתורה זאת וכתבה רבע"ה משה עלמן
 1לזכרון

 בדקדיקי "נ"י בכי ייישב ישאולם
 לשון מבואר דבקראהלשונות

 "להסתכל" אסור אמרו וחבל פניך.ראות"
 דראי' כך היא ביניהם ההפרש וא"כוכו'
 את שנזכיר העברה דרך באקראי רקהיא

 א"ב כרך ב"הבאר" עיין העורך אמר*(

 ה'והס שיעלת בתזי"ע המזפלג האברךיש"ע

 בום ר' לתהלה המפורמם ההסיד הרבחביבי

 *ככותבות יצאתושם
 הגסה-

 רעתא ד'תבא

 עפ ואיז הרל ך שכפק לטובההדושנו_
 בידי שאינו העת לייסכים האסי

 עיונר בו לשקע מתכוון אוננו אבלהר52ע
 בראי' ב"מ ריש חז"ל לשון מורהלכן

 יו יש הההכלות אזלם קני. יאבעקרא
 ותחבולותיו האדש במראה העיון דהיאפ"א
 דברים. בשלשה הסתכל באבות שאמרווכמו
 מראה איזה על דקאי לפרש אין שםוהרי
 מעמיק שמעין הפי' ע"כ אלא תמונהאו

 בפי' עיין ואחריתו אדם בראשיתהעיון
 על הקושי' מיושבת וממילא שם ז"להגר"א
 ההסתכלות רק אסרה דהתורה ראהגמרא
 העדים' שיראו התמונות ר"ג עשה שםאבל
 באותות שראו הלבנה דמות בלבדויכירו
 עיינר שהעדים הכוונה אין בטח אבלשעה
 לכאו' הי' וא"כ ודו"ק, המזלות בכחחלילה
 האדם את רואה אם דבשלמא להתירמקום

 איסור יש אז חי שהוא כמו פניובקלסתר
 חשש' אין ואז תמונתו רואה אם אבלבדבר.

 הרעים ממעשיו וילמוד פעולותיושיראו
 : בדבר איסור אין אולי זהובכגון

 תחב כחב האומי מגיים במסכת עייןאבי
 ומכירה ביודעה ומסיק ניקרימיד

 כיל דמותה רואה אין התם והריע"ש
 טבע על פעולה לו יש שמה הזכרתואפ"ה
 תואר - בתמונתו שרואה בזה ובפרטהאדם
 מהשבתו את מושכת היא הלבשתו וגםהרשע
 איסור יש וג"כ בדרכיו חלילהיהדביק
 לעיינ ויש מעולם. ראהו לא שעדייןאע"פ

 : *( וצ"ע ידינאבזה
 שנור. נ"י רנ-ד בן הירץנפתלי

* -

 שהשבתי מאהבה" "בתשובה כ-ט סימן ששית .שנה
 לש"ב יקר )הבן לעדין נ-י שלמה מוה"רין

 פאמאגראפיע המקת בסגין מלארו( שיהי'לעווין

 ?משם כזה הראי' שעושה הרושםבענין

 אפ בל"ל אי"ה למוער חווו ועזר בזה להאריךפה
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 מס*~מן
 כהף*.אמרי

 רוקוא*ב"ה

 עשי ר"ה שנההבאר

 תמיד ד' לפני לזכרון מוקדש הנחאמא"ר
 שאירא מרת : הכ"מ מורתי אמילשמת
 דל מרדכי שטחה ר' בת נבךממירל
 צבי רבינו שמו והנורא הלדושבמשתהת
 וממחצבת מרומאנוב זצ"ל הגדול הכהן"'רש
 נפטרת בעוה"ר אשר זצ"ל דאוגיםשא"ק
 תרצ"ה, "תא דה"י נימז י-א.ביום

 התורה ברכי על מגעורי אות'שנדלפי
 שתהיינה בבא לה יעמיד תוה-ק וזכותוהיראה
 על כשלום ותנוה החיים בצ-ור צרורהצפשה
 יקיצו עפר שמאדמת היום בא עדמשכבה

 עולם.לחיי.

 ברעיוני שעלה מה יהציע באתיי-נכי
 בענין להמבין נכינה חקירהלהעיר

 שטותה ובקשתי חודש בראש נשואיןוהיתר
 הבאים הי-ו הומן וגאוני רבניתיפני

 ויהי' נכונה מענה זאת על כהודיעני:*הבארה"
 נסתפקתי בע~ה"ש. החלי וזה לראשי,עטרה
 מוע"ק בדא*ש המובא גיאות הרי"ץלשיטת
 בשסעה חייב חדש דראש פ"1 בסי'גפ"ג
 ובראשי ובמועדיכם שמתחבם וביוםדכתיב
 ד' עשה היום זה הלל בו ואומרים"דשיכם
 בטור בשמו ג"כ והובא בו ונשמחהעגילה
 וכן ת"א בסי' יור"ד ובטור ת"ק בסי'אושת
 ובב'ה תי"ח בסי' בפרישה להלכה,הובא
 היראים דעת הוא וכן שם, באו"ח תי"טונסי'
 מדאיקרי בר"ח שמחה חיוב דיש קכ"זבסי'
 בפ"ק לוה וה המועדים והוקשיגלעד

 בלבוש מבואר מזה ויותר ע"ש,.-דשבועות
 כמו בשמחה חייב שר"ת חי-ט בסי'או"ח
 ממקום דבריהם שמקור ומצאתי טוב.ביום
 בחקותי בסוף מהזוה"ק דנובעים יהלכוןקדוש
 יומא בההוא ולמחדי חדוה שבעי שםשאמר
 עשה היום זה אמרו וישראי כו' ירחאדריש
 ,ועיין לשוה"ק עיי"ש בו ונשמתה נגילהד'
 שבר"ח ע"א דמ"ו כ"א תיקון בתקוניםג"כ

 בשבת כמו יתידה נשמה תוספות אדםמקבל
 שהביא פסחים ערבי בפרק במרדכיועי'1"כ

 כמו בר"ח שובת גיהנם אש דנםטהפטיקתא
 הודש סידי והי' מהקרא לה ויליףבשבת
 להסתפק יש לפי"ז א"כ ע"ש. כו'בחדשו
 בראש נשואין שמחת לעשות מותרהאיך
 ואין ר"ח בשמחת לשמוח מחויב הלאחודש
 במס' כדאמרינן בשמתה שמההסערבין
 או"ח בטוש"ע פסקינן וכן ע"ב ח'מוע"ק
 סי' לאו"ח חדש בפרי ג"כ  ועי' תקם"ובס'

 האי מכת בפורים נשואין שאוסרתרצעו
 וגם ע"ש בשמחה שמחה סערבין דאיןטעמא
 באשתך ולא בחגך דושמתת טעמאלהאי
 באמה פסק וכן הנ"ל במועעק רחמנאיאש

 סועד ג"כ נקרא ר"ח הלאהרמב"ם
 ע"א יו"ד דף דשבועות בפ"קכדאמרינן
 בשמחת לשמוח מחויב והלא 'בש"סובש"מ
 כשסחת ועוסק ר"ח שמחת ומניה חדשראש
 בחגך נר"ה שם בתוספות ג"כ ועייןאשתו
 ד"ה ע"א מ"ז דף לכתובות רבתוס'כו'

 ויגעתי בספרים ובינותי ע"ש כו' להדמסר
 מזה לחקור מי שיקדמני מצאתי לאאבי
 הלא בר"ח נשואין לעשות ההיתרשיצא
 מחויב שר"ת הסוברים הנ"ל הפוסקים'לדעת
 בר"ת לאסור יש בוודאי מסברא -בשטחה
 לברכות ברא"ש מצאתי אמנם כנ"ל.נשואין
 ר' דברי על שם שפירש כ.ג הלכהפ"ז
 שמחה בה אמר אי ידענא לא שאמרוירא
 בזה'ל שכחוב שמחה בה אטר לאאו

 שמחה שייף דלא יאמר שלאומסתברא
 קפ"ה בסי' או"ח בטור הוא וכן עכ"ל.בר"ח
 בי' שייר דלא בר"ח ונמהה לומרשאין
 פירש וכן ודו"ק. שם בב"ח ועייןשמהה
 בר"ח תענית לענין ע"ב ט"ו בתעניתרש"י
 כתיב יא מועד איקרי שר"ח דאע"גשכתוב
 כוונתו ובטח ע"כ ושסתה משתה יוםבי'

 מלמד משתה ע"ב ה' במגילה חכסז"ללרברי
 בהספד שאסור מלמד שמחה בתעניתשאסור
 יש הלא רש"י דברי בגוף איבראע"ש*
 בכל מדבריו איפכא דסבואר להשיבהרבה

 מחויג לא דריה דהגם הראשוניםהפוסקים
 בו אסור עכ"ו אחריו ולברך פתבסעודת
 לישב . ---- .---. --י;----=-
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 בב"י הובא הרמב"ם ודעת בתעניתלישב
 בתענית אסור שר"ח תי"ח בסי'ובש"ע

 שנקט שמהקרא ובפרטמדאורייתא,
. 

 רש"י
 שמחה לחייב מני' דרשינן יא "ושמחה"ז-ל
 כמו ההספד עשיית לשלול אתאאלא

 ליכא לפי"ז וא"כ הנ"ל ה' במגילהשמבואר
 שר"ח ושמחה משתה יום כתיב שמדלאראי'
 בהספד אסור שאינו רק בשמחה מחויבלא

 מדברי להלכה ראי' אינו בלא"ה אבלכמובן
 דגמרא דהפשט אליבא שפירש מסהרשיי
 רש"י בכללי מלאכי יד בספר שהביאכמו

 כמה בשם שם שהביא קנ"א דףותוספות
 בש"מ מפרש להיות הוא רש"י שדרךפוסקים
 בעלי עי לסמוך יש ולכן פוסק לאאבל
 והטור הרא"ש לדעת אפילו אמנם ע"ש,הפסק
 נמי בר"ח שמחה חיוב שליכא שכתבוהניל
 דאיקרי מכח בנשואין ר"ח לאסוריש

 כדמצינו זל"ז המועדים כל דאיתקשמועד
 שא"א ובפוסקים בש"ס פעמיםהרבה

 ובתענית ע"1 בפסחים עיין ולדוגמאלפורטם
 תי"ח בסי' חדש בפרי ג"כ ועי' מע"בביט

 הטור ורבינו מזהבאריכות
' 

 בסי' בעצמו
 כמו ר"ח בסעודת להרבות מצוה כתבתי"ט
 ובמועדיכם שמחתכם .וביום דכתיבבמועד
 בסי' וכ"כ לזה זה הוקשי חדשיכםובראשי

 :קפ"ח
 הסמ"ג בשם תי*ז בסי' בפרישה מובאךכנן

 חדשים דראשי הלכה דישבבאוריו
 שמחתכם וביום דכתיב סכת מועדיםנקראים

 הנאמרים לדבריהם מקור ומצאתי כנ"לכו'
 הפיסקא בריש רבתי בהפסיקתאבאמת
 דראשי להדיא שם דאיתא ור"חדשבת
 וביום שנאמר כמועדות שקוליןחדשים

 ששקולין מלמד כו' ובמועדיכםשמחתכם
 שהאריך רכ"ח בסי' ברוקח ג"כ ועי' ע"שהם
 לאכול שמצוה ומתנ"ך מש"ס בראיותשם

 למועד דאיתקש טחמת במועד מסובר"ח
 השל"ה בצל מאבי ברכה עמק בס' הואוכן
 מטה ובספר נ"ז בסי' ר"ח בהפכותזצ"ל
 המהרש"ל רבינו של תלמידו הי' שמחברומשה
 חרדים בס' וכ"כ תק"י בסי' בח"גז"ל

 בשל"ה י"כ ועי, ה' ס"ק בושט התליותבמצות

 למשניות יששכר בני ובהגהות קים.דף
 ובתיו"ט ברע"ב ועיין מ"ב. פ"רבמגילה
 מותר אינו שר"ח הנ"ל מ"ב פ"רלמגילה
 וכן במועד כמו האבד דבר במלאכתאלא
 להלכה ז"ל עמדין יעקב ר' הפאוןכתב

 ר"ח להלכות שמים" "עמודי שלובהסידור
 ועיין כן, לפסוק בראיות שהאריךע"ש

 או"ח ובש"ע במתני' ע"א כ"א הגייהברש"י
ם תי"זבסי' "  השלחן" ומטעמי עולם 
 חודש ראש של שרינו לפי"ז וא"כ ודו"קשם
 ומכח מועד דאיקרי מחמת במועד כמוהוא

 להרבות שמצוה הן כנ"ל למועדדאיתקש
 במלאכה שאסור והן כבמועד ר"חבסעודת

 לאסור. יש בסועד כמו האבד דבר שאינוכל

 דאין מכח בנשואיןר"ה
 נושאיי

 נשים.
 יש והטור הרא"ש לדעת אפילו א-כבמועד
 בחוה"מ נשואין מכח לאסור אחרינאטעמא

 הטור לדברי יל"1 אך ודו"ק. טפידחמירא
 איתקש שר"ת קפ*ח ובסי' תי"ט בסי'הנ"ל
 ובמועדיכם שמחתכם וביום דכתיב מכחלמועד
 אמאס א"כ לזה זה והוקשי חדשיכםובראשי
 מכח בשמחה חייב שר"ח באמת סובראינו

 וצעקג אדירי' סדידי' וקשה למועדדאיתקש
 הזמן מחכמי בשאלתי ונפשי זאת, כללברר
 דרסתם דעתם חוות בהבאר להודיענייחי'
 להלכה בזה נוטה תורה דעת דעתםהאיך

 : וכו' תורה יגדילולמען
 מרוקלא. ענצווייג הכהן ,יצחק

 נ.מ-מן
 שעבערשין.ב"ה

 תשר"ת בקמרי ר"א איתקין ל"ד ב:ך"דץא'(
 ילולי אי ממ"נ בגמ'ופריך

 לעביך גנח גנוחי ואי 11ר"ת ליעבדיליל
 בם' וראיתי יע"ש. וכו' לי' מספקאתש"ת
 נחום זאב ר' להגהיק שופר הל' אזובאגודיו
 הגהיק בנו בשם קו' שהביא מביאלאזצ"ל

 הגמ' מקשה דמאי מסאכטשאב זי"עסהר"א
 הוי דתרועה לי' פשיטא הי' דילמאממ"נ
 לין שמספקא הגמ' שאמר דכמו וילילגנה

במו
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 ע"ש, לי' שפשיטא להיות יוכל כןכמו

 או"ח הט"ז דהנה בפשיטות י"לוידעתי
 גנח לר"א לי' מספקא דאיך הק' תק"צסי'
 יליל הוי דתרועה סובר המשנה דהריויליל

 לא ל"ה א"כ גנח דהוי סוברוהברייתא
 הק' אזוב )ובאגורת כברייתא ולאכמשנף
 הב"ח( הק' וכן הט"ז בשם הביא ולא כןג"כ
 דאפשר בזה לר"א הוא דהספק די"ל הט"זותי'
 בעי' דתרווייהו וברייתא פתני' פליגידלא
 והברייתא הגנח שיעור תני ומתני' וילילגנח
 תרועה ראין דילמא או היליל שיעורתני
 עכ"ד שם כדאביי ופליגי מהם אחדאלא
 הנ"ל הגה"ק קו' מיושב ממי' וא"בהט"ו.
 לא דהוא לי' פשיטא הי' לא ע"כדהא

 אתקין ספק משום אך כברייתא ולאכמתני'
 שהביא שם בם"ז בפמקג ראיתי אך כנ"ייכן

 דלם"ד הנ"ל הט"ז קו' דתי' הפנ"יבשם
 תרווייהו י"ל במלחמה התם ממדברדיליף
 קו' ק' שוב לפא עכ"ד, ע"ש וילילגנח

 ר"א ס"ל דילמא מם"נ דם"פ הנ"להגה"ק
 דפשיטא י"ל וא"כ ממדבר דיליף תנאכהאי
 שפת בס' שו"ר וצ"ע. תרווייהו דבעי'לי'
 דע,כ דכיון בזה"ל ג"כ שהק' ברעהאמת
 )דאל"כ וילולי גנוחי דס"י תנא ר*אמצא
 רה"ג לפי' וגם בהכי לר"א לי' מספקאלמה
 כדי אלא ר"ג הכי תיקן ספק מחמתדלאו
 מקומות דבקצת צ"ל אחד, באופן הכלשיעשו
 נמי דאיכא צ"ל וע"כ תשר"ת תוקעיןסי'
 הגמ' הוסיף למה א"כ הכי( דס"למ"ר

 דהכי נימא ותשית תר"ת נמי דעבדבמסקנא
 לתקוע שידעו תנא כהאי בודאי באמתס"ל

 אתקין דלשון ואפשר יותר תקע ולאתשר"ת
 ולא הי' שכך האמת שידעו או לי'.קשיא
 עכ"ל וצ"ע כן אמר הקושיא הכרחמצד

 פי' תק"צ סי' הב"ח אכן כ' שם ובהג"ההשפ*א
 דמספקא דס"ל להפוס' אך א"ש רה"גדלשיטת
 : ע"ש שם עכ"ל בצ"ע הניח לר"אלי,
 הרה"ג ידי*נ ע"י הנד"מ שמחה חדות ב:ם'ב(

 מו"צ שליט"א אייבעשיץ יונתןר'
 מוהר"י הרה"ג בשם שם כ'בווארשא

 הרבי קו' ליישב מסראצק זצ"ללעווינשטיין

 בהא ל' בסוכה מפרשיסחא זי"ע בונםר'
 דלולב מעשה בשינוי וליקנינהו הגמ'יפריך
 הוי מ"מ דהא וקשה אגדן, והא אגרצריך
 אי קנה אימת דממ"נ העשוי מן ויאתעשה
 דאגד לבתר ורק יפריך לא האגדקודם
 כאחד ובאין שלו הי' לא האגד בשעתא"כ
 הנ"ל זצ"ל מסראצק הה"ג וכ' תולמה"עוהוי

 כדאמר תולמה"ע בהא שייך לא ולע"דבזה"ל
 ודוקא בלבד, עצים דמי אלא לה איןשם
 משא"כ ובית וסוכה לולב שם עלי' הי'בלא

 דמבואר יפ"מ בזה יל"ע ולע"ד עכ"ל.בכה"ג
 מפני מריש תקנת משום הטעם שםבסוכה
 האי רבינא אמי שם ואיתא השביםתקנת
 רבנן לי' עביך דגזולה דמטללתאכשורא
 אין ול"א ופרש"י מריש תקנת מפניתקנתא
 משום סוכתו ויסתור מרובה הפסדכאן

 וא"כ קבע כבנין שבעה כל משוי'דמצוה
 אבל כמריש והוי עלי' שטרח בבניןז'ד

 למריש לדמותו ול"ש כבנין דל"הבלולב
 לבנותה עלי' שטרח בבירה שבנאוהגזול
 וכן בלולב משא"כ הוצאות עלי'והוציא
 בבגדו והטילם ציצית חוטי גזל גבי ג"כי"ל

 דהוי למריש די"ד תולמה"ע משוםדפסול
 הוצאות עלי' והוציא עלי' וטרחבנין

 סוכה בגוזל וכמו ציצית גבימשא"כ
 ראין הספינה ובראש העגלה בראשהעשוי'
 שם רש"י כמ"ש השבים תקנת משוםכאן

 עלי' הוציא ולא לבנותה עלי' טרח לאשהרי
 סי' או"ה בש"ע מבואר וכן ע"ש.הוצאות
 שם שלמה חכמת בהגהות ועי' שםתל"ז
 קנאו ואח"ם בו וסוכך סכך דבג1ל ג"כשכ'
 פסול דהוי גזילה מלח פסול ה"1 הנגזלמן
 ע"ש העשוי מן ולא תעשה דהוי עצמומצד
 ג"כ שנסתפק ק' סי' התורה דגל בקובץועי'
 ג-כ והעיר תולמ"ה שייף אי ציציתבגזל

 : יצא לא גזולה במצהדלמה

 שארפהארץ ז"ל יצחק ב"ר דור'שראל
 דפה.שו"ב
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 נא.מימן
 יסגדז"וב.כ"ת
 פיעטרקוב האבד"ק זצללה"וזהתורה שי "גאה"צ אאמו"י דמי דפימי'מרנלא

 בין לחלק חנוכה במצית חבל דחקנועל
 ע"י הנוסח דהנה מהדרין לאינםמהדרין
 וי"ל זאת, נרמז והאיץ וכו' הקדושיםכהניך
 שלך בהעלותך ברטב*ן מיבא מדרשעפשי
 הנס דהנה נראה אמנם ואכמ"ל. וכו'קיים
 כ"ג. של בחותמו המונח אחד פך ע"יהי'

 ומצניעו מכינו כ"ג הי' השמןונראה
 כתית קיי"ל הא אך משלו. הקריביןלחביתים
 בגט' מבואר למנחות, כתית ואיןלמאור
 שלא רחמנא חם החסרון מפני דרקמנחות
 כתית. בשל דכשר ופשיטא כתית..יביאו
 משמן חביתים גם להביא מהדר הי'והכ"ג
 וו במצוה שיהי' ידו על לנס וזכהכתית.
 המובהר. מן מהדרין. מן מהדריןלעשות
 ומיושב בנס, המצוה בא ההידור דע"ידכיון

 : ודפח'ח הא"ח.תמיהת
 ד יי כי גיה נשתנה חמש יפטםגמעני?
 ואמר היא, הכתוב דגזירת פשיטא-
 שאר מכל לפשוט בסה"ק, נודע חמורדהנה
 גיאה. בעל היא וסוס דעת. יו דאיןבע"ח,
 חמור מובא הק' ובספרים בחמור,משא"כ
 חמור האשונה משמורה הסד, בחי'היא
 בא, בפ' זצ"ל בהיי רבינו בס' יעייןנוער,
 מעלי, טפי ,דפשוט כמה פשוטותי'ומרוב
 אינו קדושה לו נותן ראם יעיי"ש,נר"ה

 משום המחוב, גזירת רק לו ואיןשתפעי,

 ומשו"ה גיאות' לו .ואין השי"ת. רצוןדכי
 וגמלים סוסים בע"ח מכי טפינתקדש

 :ודפח"ח

במנהדריי
 וכב שמואל ב"י ייי קי ין

 מתקני קא הוו חייא ברהונא
 מגילת הא וכו' יהודה רב דבי ספרימטפחות
 נמי כה"ג א"י מטפחת בעי יאאסתר
 קודש מקראי בס' יע"ש אפקירותא כיפחזי

 על רתמה מה ז"ל אבולעפיאימוהר"ה
 :רש"י

 שאין זיע"א ימנהדרין בחידברמ"ה

 דקראו משום כתב רק פירש"י. לונראה
 היטב. יע"ש אפקירותא כי הוי אסתרמגילת
 מגילת לקרות היא דאזהרה לסדנווסדברי'
 סתם מגילה לקרותו נכון אולי רקאסתר

 : כן דנוהגיןכסו
 ד0גיית לחו דפשיטא הא דהנה. וצ'ל הגאון אאמושר אמר ה" דק'רלרל~ל
 דסוברים משום היינו מטפחת א"צאסתר
 ולא הידים את מטמא איש אסתרדסגילת
 והנה שם, במוהרש"א יעיש לכתובניתנה
 רב ו' דף במגילה הוא דשמעתתאמרא
 אמרו ובפניי יהודה, רב ספרי מטפחתמתקנו יי והנה היטב יע"ש דשמואל משמי'יהודה
 ריי- יהם דהשיב מגמ' דמוכח וכמוכן.

 כי
 למדחנו לומר הו"ל וא"ב כאפקוריתא.מחזי
 משום מטפחת, א"צ אסתר כמגילתרבינו
 וי"ל הידים. את פטמא דאינו ר"ידסובר
 הנאמר כמו אפקוריתא כי מחזידמשו"ה
 ונפלה רבי קמי' דיתיב כגון שםבגמ'
 הכי ואמר אחריתי, בדוכתא שמעתתאלי'

 ומה מר, אמר הכי אמר, ולא התם.אמרינן
 בספרי מטפחת דכרכי הלז, בעובדאגם
 סטפחת דא"צ להו דפשיטא והא יהודה,דרב
 בן, הוא יהודא דלר' משום אסתי,מגילת
 לולא כנ"ל מר. אמר הכי לומר הו"לכנ"ל
 קטנות הערות רשמוני ודו"ק. קדושים,דבריו

 לאור יוצא בקרב אי"ה זצלה"הסאאמו"ר
 אשר זציה"ה דאאמו"ר מכת"י ראשוןוילק
 מקצועת כל על כת"י הרבה אחריוהניח

 : וזיע"א והפוסקיםהש"ס
 זה שאסרתי מה אחת העטה אציגראנב

 ל"ד דף ברכות בסס' בלמודיזמן
 שנא' ברכה לת"ת תיכף וכו' הן תכיפותג'

 סהכא ואיב"ע בגלליך, ה' ויברכנונחשתי
 יע"ש, יוסף בגלל המצרי בית ה'ויברך
 מהכתוב גס הא השני. הכתוב לי ימהותמוה
 ברכה. לת"ח שתיכף ראי' ישהראשון
 ראי' . אין הראשון דמהכתוב לומרורציתי
 אותו להחניף אולי ליעקב לבן שאמרכ"כ,
 מן ראי' שהביא לאיב"ע אמנם כן.אמר
 יוסף. בגלל יברך המצרי שבית השניהכתוב
 שתיכף יותר ראי' ושפיר מעיר. הק'התורה

 עשר שישה שנהובנאר

לת"ה



כשהן עש .שלשהשנהדקביאר שני-שלישינרך
 זצ"ל הגאון אאסו"ר וב"ק ברכה,,לת"ת

 אפי' דלאיב"ע דיאל העיר אליונמבתבו
 מוכח קורבה. שוס וטו 15 ראין נכרי.לאדם
 נתברך, לת"צ התתבריתו דע"י קראסהך
 דפוטיפר, ,יקרא וא"ד יעקב. חותן גי'ילבן
 כמו נתברך פוטיפר בית גם יהאיב*עיגס

 יל"ד אבנם וכו', ה' ברכת ויהי'-גאהר
 אותם דיחשוב תיכף דהי' זה סקראייעול
 י"5 דלכן ומקרא הכרכה. גא שתיכףחגיי
 וכו' ויברכנו נחשתי הודה לבן דגםוכקון
 בשביל דהוא מנ"ל לא"ה ואי תיכף פי'ועזם
 אך בואו. לאחר תיכף שהי' ע"כיץקב'
 שם גם אך הי'. דתייף מנ"ל דיוסף'יקץ-א
 סוההש"א וכ"כ וכו' הפקיד מאז ויהיבאטר
 לו דימסור הוא דברכה מזה למדנוז"ל,

 הפקיר, מאז ויהי שנא' כמו בביתוהתמנות
 שאני נכרי אצל ואולי לכן, קודםילא
 התמנות בלי גם ממש. תיכף לישראלאבל
 ומשקהו, ומאכילו לביתו שמכניסו בעתויק
 שיהי' פרנסתו לו שגותן בעת גםיסה

 י"ל וגם ובמצוות בתורה לעסוקביכלתו
 לסי רק ברכה לת*ה תיכף הגמ'דכוונת
 ומאימת תיכף. פי' וזה לת"ח עצמושטחבר
 לת"ח לו שמובר מעה לת'ה. תיכףוהוא
 טהור. לטהור ומחובר עייה ברכה הלאז
 וכו' הפקיד מאז ויהי בקרא נאמרוכן

 ויברך בכל, לו והאמון יוסף, אחוקירב
 : ודפח"ה במכתבו. עכ"י ודו"ק,וכו'
 בשבוע ביעייגי שנפי סח אציגאגב

 ידע האיף בא פ' עי התוס' בעלי.,יתיש בדברי דשבוע בפרשתאהעבר
 חקיקה שהיה י"ל וכו' ארבה סמכות,סשה
 א"כ וקשה באח"ב, עד"ש דציך המטהעל

 יעש*ה, להודיע הוצרף אמאי אחרונותבמכות
 למה המטה, על חקיקה דהי' בעת.ולבאורה
 מהמטה ידץ הא המכות, להודיעהוצרך
 דמן להעיר. רציתי רק עליו. חקיקהוחהי'
 איזה אמנם המכות. שמות רק ידעממטה
 לא המכותן סדר היינו מקודמי הי'סכה
 מכות ב' משמש ד' אות כי לידע,.יכול
 בכורות, ברד, משמש. ב' ואות דבר,דם,
 הנשארים, המכות אותו להודיע הוכרחו%עיט

 בכורות חשך היינו האמרונות מכות עלאמנם
 הוצרף אמאי זצ"ל רבותינו מקשיםשפיר

 טעות כבר להיות יוכל לא כאן כי.להורינו
 : להעיר רק כתבתי ולא להבין.וקלל

 ביאאמחר יצחק יהושע.הצעיר
 מוהר"ר התורה שרהכאה"צ
 האבר"ק םזצלה"ה

 מיענזריוב. יע-א,פיעמרקוב

 נב.סימן
 *. ,חרשו,הערות

 ראדום.ב"ה
 אשר שחושבים מקומות באים ותאיתיא(

 על בתפלת הנזכר כ"גיוחנן
 גדול- כהן יוחנן בן *סתתיי לחנוכההנסים
 כס.( )דף ברבות בגמ' עליו שאמרו אותוהוא

 הלאיזה שנה שטנים ששימש )ט.(וברומא
 צדוקי נעשה ולבסוף .שנה( ארבעיםנוסחא
 ואולם באוגגוואר. שנדפס מצוה נר בס'ועיין
 הרביעי. כהאלף הדורות" .בסדרחזיתי
 גדול כהן .שהי' מתתי' אבי יוחנן אתשמביא
 ונצחונם היונים עם החשמונאיםומלחמת

 של גרולה הכהונה בעת הי' חנוכהונס
 ולא )י"א.( מגילה מס' וע' בנו.מתתי'
 שמעון להם שהעמדתי יונים בימיגעלתים
 ע"ש, כ"ג ומתתיהו ובניו וחשמונאיהצדיק
 הוא יוחנן שטו גם שהי' מתתי' של בנואמנם
 או .הורקנוס" ונתכנה צדוקי לבסוףנעשה
 יוחנן : בערכו בסה*ד ע' במלכותולינאי"

 : סתתי'בן
 "גם ביביי :( ח יי ה )ירבנמהרש"א

 גזירה גזרה יוןשמלכות
 סיכות וכשגברה שמים, שם להזכירשלא

 גם ש"ש שיזכירו התקינו, ונצתום,חשמונאי
 ליוחנן וכף כך בשנת כותבים והיובשטרות

 בדבר, הכמים וכששמעו עליון, לא'כ"ג
 שטר ונמצא חובו את פורע זה למתראמרו,
 עשאוהו היום ואותו וביטלום, באשפהמוטל
 הוא כ"ג יוחנן שזה המהרש"א וכ'יו"ט
 )קידושין האומר בפ' כטבואר המלךינאי

דס"ו



 עשי סלשהשמהבאר ש45שיישיכידצ
 יו"ט היום אותו _שעשאו בזה ומיושבדיו,(
 כתר הנח שאמרו על וג"ח הרג שינאילפי

 עכשיו שגם יראים והיו שם, כדאיתאכהונה
 מן ד"ז החכמים בסיו שלכך המלךיחשוב
 ולפי לכהונה פסול שהוא לפיהשטרות
 עשאוהו ולכך עליהם כעס שלא נסשנעשה
 בגמ' שנקטו לומר אפשר ובזה עיי"ש,יו"ט
 אחר לפניו, הי' שהוא טתתי' ולא כ"גיוחנן
 סיומא להשמיענו בטח אלא המלחמה,נצוח
 שהוא ליוחנן רק מתאים הזה שהנסדמיתא
 פגע ולא בזמנו נתבטל שהדבר המלךינאי

 נם היתה בטח התקנה שגוף הגם זבחכמים
 יוחנן שאותו מוכה וא"כ אביו, מתתיהובימי
 הסלך ינאי הוא החשמונאים נצחון אהדשו4

 שבעשה הוא והוא בש"ס בכ"מהמוזכר
 ואין :( כ"ב )סוטה ברש"י מבואר וכןצדוקי
 הראשון כ"ג ביוחנן סרוקי בוקי לפ"זלתלות

 : ישראי כל בתפלתהנוכר
 4 כא )שבת בגמ' להמבואר בכמףזו4כץרזףב4

 למעלה שהניחו חנוכהנר
 להלכה, מוסכם וכן וכו' פסולה אמהמעשרים
 הנוהגים א"ע סומכים במה אפואוא"כ

 הגבוהים בבתים בחלון ולהניחה נ"תלהדליק
 אמתו מכי למעלה שהם הגדולותבעיירות

 ו וצ"ע ויל"ע רה"ר לבני הואדהפרסום
 בן קעמטענבערג הלוישנחם
 אב-ר המפורמם הגאוןהרב
 שליט"א. ראדוםדפה
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 לפ"ק, קראנו" ביום יעננו.המלך מצליה- ה' עשה הוא עואשר עסדר ה'בשה
 יצ"ו. ווארשא4פאוואנזיקפה
 ועד הטערכה, מאלקי והבלהה, וכרכהשלום
 שלו אשרי בהלכה, יורה יהי' ושיבהזקנה
 הרב ה"ה וחביבי יקורי אחי כבודבכה,
 הנאה סןעה"ר ועניו הפיד הגדולהגאון
 מבני מנעוריו מפורמם טקיימ ראהדורש
 יחיאל ישראל מוה"ר כקש"ת וכו'עלוי

 זאקשעוויק. אגד"ק שליט"אפרירלינג
 אהבת אמרן ורבנן רכה באהבהאהדשכתה"ר

 סלה עליך ד' נועם זיהי'עולם

 החיא מכתבך נועם את לחרא. יסגיושלמהון
 חריפתא ובפלפלא תורה בחידוש גדותי כלעד

 והראי יר" השיג .לפרק הגעתי היפה.סדעחך
 סבין, דאירייתא חידושין מחרש בראותךנסשאי

 בטחנת לשמה שעליך אמרתי אחת פעםולא
 מצער* "היא בעינך, מתן על בישיבתךחלקך
 שלך שלהנפש היינו :פשך. "ותחי עי-זאשר
 בישיבתי אצלי כך לא הרנה. היות לרבותיוכל
 הכלך בצורכי ראש למעלה רובםהטרדות גיוסי יום מרי אשר הקשים בכרכיםכעת

 מלצאת מנעני שהם טובתי לרועשיוהפרט
 גכוהבות בע"פ היש הרבים ירידיי ולפנילפניך
 תמיד. נקודש כדרכי דעתא דמותנאהתא
 אלים בריא ושיה" ברמו"ש מהשי-תותפלתי
 טמני ושיסור לרבות הימים כל עדיףובריא
 יוכי שיהי' ל' ולעזור שהקימי ושחההיגון
 ולהפיץ צוג הרעת ברחבת  תוה"ק וללמדלצמוד
 לובית ולהאדירה תורה יהגד'ל חוצהמעינותיי
 לבני עם כאשר וגמאכפי בילקוטיהרבימ

 ; אבי-ר עתה כןכמאז

 הופ מה בעתו בדבר ובקשתך שאלתךובדבר
 לאזניך שהגיע טובה הלא השמיעהבענין

שבמלאכת



צא עשר שלש"שמ הינאף 1 שלישישינרו
 לאשר השש יש _הציקאריע" עשיותשבמלאכת
 זאת בשמעך ואתה ד"א שומן בתוכושמערבים

 עוד לשתות סבלי בקהלחך ברוז ל(הןוצית
 מרבנים הכשירים שיש לך מתודעציקאריע
 אחר ממני בשאלתך תפשך היקגאז:ים
 יי ויש הבירה עיר בווארשא 'ושבשהזני
 הי"ו מהרה-נ תבל קעוי מכל מכתביםחל'פזת

 1 לזה דעהי ומה מזה לי :ורעאם

 אינו היבר שאצלי אודייך אחי אהוביע"1
 הי' כבר כי כללחרשות

 *1ננך444עיו1 מזה גדול רעש שלפנינוברור
 לע"ע יך אעתיק הנני נאמריתהלת
 וצ'ל קששאי וקדושי מגאוני מכתביםשבעה

 )עור נרפס השין בזה וראיתי מצאתיאשי
 ת"ש מיוהד בקו:טיס כקיאקא( תרמ"ובשנת

 מריכי ר' וכו' )סהוה"ח ואמפר"*וכרנון
 כאליה(. הגאנד"ק נחיב בארנשטיין פייסישרנא

 אילנך סו"ה כו' החריף להרב ב-ה.א(
 בוטשעטשויא בק"ק מי"צכתבו

 יע"א. מאלדאבמדינת
 חש שאינני ששמע ימ"ש הגיענימכתבו

 אין הלכה בדבר להשואללהשיב
 מהשיב אמנע לא מעולם כי מכוונתשמועתו
 שבא בדבר נראה אם ורק תורהבדברי

 מונע אני מוהה לאיזה להקניט אולמחלוקת
 טרם הכתבים נאבדו לפעמים וגםמהשיב
 השואל לכל משיב אני זיז אבל לידיבוא

 : כוונתי קוצר לפיבד"ת
 כן כי מעב"ת ירע הציקאייע בעניויהנה

 מכתבים הגיעני הענין תוכןהוא
 מפרייסען אחד רב אשר דמדינתנוסרבנים
 כי צנקאריע פלשתות אותם להזהירכחב
 והנה ד"א. בתוכו שמערבים בבירוריודע
 בחנות הנקנה בציקאריע נמצא הימיםבתוך
 מה אלי ושלחו הקרי' הומה ואז ד"אחתיכה
 יגדול מפורסם אחד לרב וכתבתי בזהלעשות
 הפאבריקען במקום דר והוא השםוירא
 בו שמערבין בבירור להם שנודע ליוהשיב
 והאריך שבטל רק נכייה של שומן אוד"א
 בעל יחוש נכון שלדעתו ומסיק בפלפולקצת
 : המעשה תוכן הוא כן לאסור ולא לעצמונפש

 למיתר "טיפולים כי יפ"ז עתהריקנה
 רבנים אנשים הנף נאמניםדבראי

 . נגד השםיראי
 המה אשר פאבריקאנטען

 ההיתר וגם כידוע כלל הדת מחזיקיאינם
 מערב שאינו אהד שעכו"ם ביוקד קנ"רשבסי'

 אותן מערב" בודאי בכאן הלא כימציי
 הציקאריע בא 'מהם אשרהפאבריקאנטען

 אינו מערב שאינו פאבריק יש ואםלמדינתנו
 הידוע דרך לפי ואדרבה כלל לנוידוע

 אהד בסגנון המדינה יערב כלבפאבריקען
 דמסתמא לומר עקשות זה בודאי ואח"כעושים
 דחזינן כיון הוא דאיפכא מערב שאינו א'יש
 נבילה בשומן לעשותו האוטנות דרף הוארכן

 נתוודע אשר ויפי כן. עושים כולםטסתמא
 ומסמן שכותב מסוחרים קאנטעס עפ"ילי
 ודמי עשייתו ואופן טיבו מה ומין מיןכל

 קאנטעס בכפה כמעט מבואר שמהמחירו
 מין של בשומן כף מחירו דטי דשאבשומן
 כל דרף שכן הנראה לכן פ' סך מחירואחר

 יום בכל נולד 'עתה כי עכשיוהפאבריקען
 בדרך עושים וכלם האומנות בעניניחדשות
 בלא"ה וגם בכף הוא אומנתו דרך כיאחד
 מים מערבים אינם שרוב ידוע היי אםאפילו
 מביא אינו המוכר והנה בביתם. ליקחאסור

 כותב כשהקונה רק הקונה לביתהציקאריע
 ציקאריע ככר וכף כף לו שישלה מסגוומבקש
 מן כלקח הוא גוונא ונההוא מביתו לושולח
 שמצוה או ביד שלקק לי דמה ממשהקבוע
 חסר זולת ע.ז יחלוק ולא הקבוע טן לוליתן
 לאסור פשוט הדבר לדעתי ולכןדעת.

 במדינתנו ובפרט במדינתנוהציקאריע
 מהפאבריקען שלוקחים יודעיםשהסוחרזם
 ואין איסור של שומן שמערבין העידושעליהם
 לוקחים שהמה רחוקות במדינות רקלפיפל

 פירש מקרי שלהם וי"ל דמדינתנומהסוהרים
 איסור שם שכבר כיון י"ל בנה גם ערייןאך

 הקבוע מן שלקח המוכר ישראל בירעליהם
 הנראה דלפי אמרתי כבר אר ממנו ליקתאסור
 ופיהם פרייסין ממדינת הבאים מערביןשכולם

 מצד רק היתר אין ולכן להםוהסמוכים
 דנראה הרבה לפקפק יש ע"ז וגםהביטול
 בשומן שנתפטם ורק בלה כלח מתערבשאינו

והרבה

 111,111שו11 18ו



 ן ' עשר שישאשנחד~כ14א שגיטשלישיברדצכ
 השומן מקום באיזה נשאר פעמיםיהרתה
 המעשה וכמ"ש 'לבטיו כדי בו ואיןהרגה
 לא עכ"ז אך בציקאדיע מעין ד"אשנטצא

 השתי' מנעתי בביתי 'ודק מעולםאסרתי
 אין הדין עפ"י יו אומראני
 וכן לעצמו 'יחיש בע"נורק
 יביאו אולי כי 'ידע ,זאתעוד

 ,ציקאריע על היתריםאשכנז
 צריך עדות עדותם .כייפוד

 :ודבל
  ידידודברי

 האלבערשטאמיחיים
 לפרק, ברמ"א השון ט' ת-ו :עה,ק ,ורושייך ב"ה4מ

 יופיע כירושלים והבוחר בציוןונשוכן
 וידיד ו' ידיד ככבוד החורהשרכה

 ;הגדול'הצדיק ,הבאון ,הרב ,ה"ה'ישראל,
 שמעון בו"ה בקשתת 'כו' )כו'המטורט-ם

 קהאקא . הגאבד*ק שליט"אפופר
 ישםרהוייברכהו'וכצנה ד' זיע"אוהגליל

 סלה, יעטרהורצע

 השמועה סביי "שי שנים "ייה ":הכה
 הנעשה הציקאריע עי איסורבחשש
 רוב כי מכהר"ה נעלם השבהפאבריקען,

 ואין מדוכאים, עמים הם ת"ו אה"קתושבי
 ומסתפקים למשתה, קטווע לקנות משגתידם
  השמועה או הגיצ וכחשר  בתציקיריע,וק
 העניים כל פסקו בנה, איסור עטששל

 תעודת מכתב הגיעה כי עד ציקאריע,מלשתות
 ד' ביום נדפס אשר כתר"ה יד בחותםהיתר

 על חשש שום אין כי תרל"ח,משפטים
 התחילו בפרטג, קאלב ה. שלהציקאריע
 הגיקאריע, אותה לשתות ירושליםתושבי
עתה' שי'. הדר"ג תעודת עי נפשותיהם אתוסומכים

 נדפסת פודעה וראינו שמענו אחרת
 ריגא אבד"ק הרה"ג מאת קהלבנון".בסיע
 נתנו כי נעי, קאוונא אבד"ק הרה"גע*11
 בריגא, הנעשה ציקאריע כעמיתיבחינה
 פתר לגודל ואסרוה. פעט, פריצ' ששהימצא

 לראות הפעם עוד חפשנו הזאת,השמועה
 שיווי', הדה"ג של התעודה במכתב:לעיין
 שומן  לערב אפשר אי "כי  בו, כשבומצאנו

 ומקלקל* פוגם איא טשביח שאינו לבדלא
 אשר פראג, אב,-*ק הרב לשרי הםואלה

 עתה ע"כ - בתעודתו. עליו .שמךכתר"ה
 בעצמו כי מעיד ריגא אבד"ק הדה"גכאשר
 התעודה הרי בהציקאריע, שומן ומצאבחן
 . סותרתהזאת

 העולם וכל פרחג, אבד"ק לדברי
 על שסמל שי' הדר"ג חתימת על רקסומכים
 בשם ובקשתי שאלתי ע"כ הנ"ל. הרבמכתב
 יעשה כתר"ה אשר ת"ו עי"ק תושביכל

 משפט לאורה להוציא .ית' שמו כבודלמען
 פרטג של הציקאריע )ע5 גמור בירורהתורה
 יאס אין 'אנו לאסור. :או להתיר אםהנ"ל.
 הוראת מכתר"ה ולשאול לבקש אלאבזה

 לחקור יוכל תתסכהו היא ד' ובכח זושאלה
 ויראי ונאמנים מחוכמים שליחים ע"יולדרוש

 יהי' שלא זה דבר אמתת לברר מרבים,ה'
 לאסור בכחנו אין לע"ע רבים.למכשול
 תעודת .פי על פה הותרה אשרהציקשריע

 דבר כי שיחי'הדר"ג
 זה.

 נפשות עד נוגע
 יבש לחם הוא מזונם כי כמעט אשרהעניים

 נפשותיהם מקיימים ובזה שחורה,וציקשריע
 כי בטחוני - ובערב. 'בבוקר מזונםוהוא

 השובה במוקדם ישיבני צדקתו בהדרתכתד"ה
 ככוך ולמען ד' למען בזה ונכונהברורה
 עוז ידידו תושביה. העניים ותועלתירושלים
 בלונ"ח. רבה באהבה ומכבדו מוקירוהדוש"ת

 שלנירא. כהנאאליעזר

 לפ"ק. וצד"ק אמ"ה וישלח לס' ב' יום קראקא בעה"יג(

 יהיבנים יתשייט יהביכ"החיים
 מעשה אנשי הידידים,הנגידים

 חרדים, דברו ועץ ה' יראיוחסידים
 נועדים, המה הקודש משמרתלשטור
 לבוב בק"ק יהורים, דתמחזיקי

 : יעא*סוהמדינה
 מכתב יסע-כ שוית הנני מעיכןאחד"ש

 ירושלים מעה"ק יידי הגיעאשר
 חקרתי ירושלים יקירי לבקשתתוב"ב.
 אוכל אולי מגעת שידי היכן עדודרשתי
 יא אשר ודאית ידיעה ברורה, ידיעהאמצא
 ולא יגעתי איסור, ספוק נדנוד אחרי'תשאיר
 העמיד מחכמי בספרי' כ' מצאתי אדרבאמצאתי

 ימטניוהשואל
 'לאסורגידינו

 לעשות.ראוי
 דפנימאיזה
 יהעמיד4ין

המדברים



צנ ששר שלווהשגהךצ*אצ* שני-שיישיכרף
 כלם *( הויקאריע עוגית מאופניהמדברים

 הציקטריען שחורכים שאחרי אחרפה
 שומן עמה לערב רגייים באשיוטיצעי

 צענטנער 1 צו שיועק פפונד 2 אוזרדבר
 אחרי נודעתי זאת גם וואורצעי'ציקטריע
 הציקאריע להשלים שאפשר והדרישההחקירה
 שתועלת אלא שמנונית, תערובת מבליק68ע

 הרטיבות את שמעמדה הוא רבההשמנונית
 רבים ימים קטפפעע בהציקטריעוהלחות
 הציקטריע עצם אבל ונאוה, שחורהומראיתה
 תערובת בלי מלאכתו להשליםאפשר

 רבים ימים עומדת שאינה אלאשמנונית,
 שום לנו אין כן אם ושחרותה,ברטיבתה
 מו"ה המנוח הרה"ג של בעדותותועלת
 מה אלא להדיין אין רק ז"ל טעבליסהירש
 ה' של בהפטבריק שעה לפי עיניושראו
 ערוב בלי הציקטריע ונגמר שנעשהקטלב

 יבש והיה היד במשמוש בדק והואשמנונית,
 בעדותו שכתב כמו לחלוחית שוםבלי
 מתוך אף אמת. ודאי והוא הרל"ח,בשנת
 הזה מופלא אומן של הציק*רי? שלשבחו
 ורטיבותה לחותה לעינינו הנראה קטלב,ה'

 באים אנו רבים, ימים העומדתושחרותה
 שמנונית, תערובת איסור בחשש גנותהלידי
 מצאתי לא היגיעה כל אחר דבר, שלכללו
 גם ספק, כל מידי לצאת ודאית ברורחופן
 באר, די אין אונטערווכונג כעמישעבחינה

 וספרים סופרים מפי שהבנתי מהלפי
 לא וואורצלען, הציקשריען בטבעיובקיאים

 יש שוות, העתים כל ולא המקומותכל
 יש רזה אם הוא השמנה וזמן, מקוםשינוי
 רטובים שמנים שרשים מגדית שמנהאדמה
 זר, משמגונית להתפטם צריכים ואינםביותר,
 הצריכים ויבשים כחושים שרשים מגדלתויש
 שיצלחו בשמנונית לפטמם לתמכםסעד

 הזמן לפי שינוי וכן כאמור, הקטנועלמלאכת
 לכל כמובן הוא, שהונה או גשומההשנה
 תחת הזאת המכשלה תהי' לא ולמעןמבין,
 הדברים היום הגדתי חלילה, לבדידי

 הדברים בהתפרסם אולי השמש לעיניכהויתן
 רג ידם גם אשר ישראל גרויי כללעיני
 היתר, צדדי ימצאו הם אולי בהוראהלהם
 ברורה ידיעה לנו יברר הפחבייקאנטאו

 תערובת מערב שאינו ספק אחריהשאין
 גם רבים כי גדולה, טובה ויהי'איסור

 שני טבע להם נעשה ההרגלבמדינתינו
 מפטבריק קאפע הציקטריע לשתותאצלם
 ובפרט ממנה, לפרוש להם וקשה דוקא,שלו
 ציקטריע גטצא לא ששם ישראל ארץלעניי

 נפשו שומר וכל יהודים, שלפטבריקען
 ם לבית עצמו יכניס לאבמדינתנו
 טוב' ברכת עליהם ותבא ינעםולהשומעים
 זה מכתבי לתעתיק מע"כ מאתבבקשה
 תוב"ב מירושלים הלוטה המכתב עםהנוכחי

 הדת, מחזיקי של העתי בהעלהולהדפיסו
 הכותב הכ"ד בכם. תלוי יהי' הרביםוזכות
 ה' לישועת ועיניו רפות בידיםהכותב

 :צופות
 זצ-ג מהרס-ם בה"ג שמעוןהק'

 לפיקי רמ"א טבת טו"ב א' יום חיעןבעה"יד(
 גבר לראש מעל בסכתו את ד'קבו

 לשם ד' ועבודת התורה עלהוקם
 ורבנא מרנא כבוד המדינהותפארת
 ביהודה המפורסים האמתי הגרוןהגאון

 פיה ע"ה נ"י שמו גדולובישראל
 הלוי, ישכר משלם מו"הכקש"ת
 בק"ק ור"מ אב"ד הארווימץאיש

סטאניסלאב.
 ע"י כתב נ"י מיבא הדי"ג מכתביקוצת

 אתמול לידי הגיע אלי נ"י הרבבנו
 ותשואות תודה אביע כל ראשית והנהש"ק,
 נ"י גאוני הדרת לנבדני . עטרני כי עיחן

 הרבה כי הדר"ג טעה לא וב"הבנאמנותו,
 עוד ולא שמו, כבוד . בעבור מפניהשלכתי

 דיין שהייתי בעת אף מעולם כיאך
 הכשר שוס שיתן א"ע מנעתי פההקהלה
 והרבה וכדומה, קבלה כתב ושוםשנעולם

מלחמות
 נפ 79, הטע 1867 יייפציג בעטטגער טראפעמאר פאן לעגענס טעגליכען דעם כעט.א%(

 הציקאריע. עשית בענין המדברים עמים ספרי ועוד *8 ,ישע !!יען. כ!ראגאפ-קאפעס, דעם*אבר,קאטיא;
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 עשר שלשא שסג ;הכאף. ;_ ךשוישלישי קטו . 'צר
 המנוח הרב כי זה. עפר יי הי'מיחמות
 הדיין ואני הרב הי' הורוויטץ אייעזרמו"ה
 שאשגיח כי לידי הביאני לא שעולםשלו,
 וכדומה, בקחפעהייזער פה פסח ענינ*על'
 1*לוהוא

 הלי
 היכתי לא מעללם ואני בעצמו

 ומרגלא באלו, ;מביוצא ליהנווע רציתיולא
 והנה קבילנא, לא דאחרינא אחריותבפומי
 מו"ה של חתנו נ"י צבי דוד מו' הר'גיסי
 גדול טסחר לו היה זצ-ל סופר חת"מהגאון
 בבואו שיד סמני ורצה פסח של ציקערעם
 ציקער על שאשגיח מכ"ש יותר זההנה

 מזה גדולה הכנסה לי ויהי'רחשעניריא
 ודחיתי רציתי ולא לשנה, זהובים מאלףיותר
 כל כתבתי כזה, בענין מה כל סמני-הכל
 ועל עלי שהבטיח הרמה דעתו להניחזה.

 להך"ג אברר הענין ובגוף בזה,.באמנותי
 בא מניזם בועדש העבר בקיץ - עת21נ"י
 בלינץ, הרב שהוא לי לאמור אחד אישאלי
 והוא ציקשריע פטגריק שם יש כי ליוסיפר
 בגחליציען גם הסחורה כי ויען עליה,טשניח
 ושלחו אותו מכירים אינם . ושםהולכת,
 לו שאתן ממני וביקש ההכשר, אתבחזרה
 ; ודחיתיכתב,

 מנעתי מעולם כי ואמרתי
 אינני אשר לאיש לית ואף בנהפכיוצא
 סמנה שמעתי ולא מעולם ראותיו ולאשכירו
 אחד נכרי אלי בא ימים אייהואחרי

 לי וסיפר בשמה, פחכריק מןדירעקטשר
 לגטליציע הולכת שלהם הסחורה כיאיך

 תוב"ב ירושלים לעה"ק לגםובוקשווינא,
 גדולה טובה זה ויהיה לה צריכיםוהעניים

 אמצא ואם בעיניו הבל יראות אסע:שמהאם.
 שבשעת ומצאתי שסדו והלכתי בראשויו ונעניתי יצשה אומר אשר כל לתקן' 9ה דבר,

 על שיתן צריכים "רעסטען' שקוריןמשריפה
 באמהי ד"א שומן והוא שומן, מעטוהשרשים

 כל בשבוע מיוחד . יום להם יש אמנם(ש(
 כשרה סתורה. עושים אשר פ"אוקודש

 שמן נומנימ ושמה דשמה, , הרבולהשגחת
 להם אפרתי ואמי ראיתי וכאשר שוסן(ןחת
 שיעשו לא אם  ע'1 משגיח להיות לישא"א
 הפחבריק שכל דהיינו להם, שאומרחק

 שיא שומן משום ויא משסן רן יעשהוכלינץ

 יעשו ואם הזה, בבית איסור דבר שוםיבוא
 אני אשר הגדולה המצוה לשם אוי זאת,לי

 על שטי גם אתן עניים ולטובת בזהמתקן
 עם שידבר הדירעקטאר לי והבטיח זה,דבר

 במדינת המה אשר הפחבריק בעליהאוונים
 דבר חבל ברצוני. לבם על וידבראשכנז

 'מעשרה יותר להם יש כי מיד א"אזה
 ע"כ יהודים, מקונים נכרים קוניםפעמים
 יהי' שעה ולפי השעה, עליהם אדחוקאל
 עם שמה היותי זמן כל לפני יעשו אםדי

 ואז בשקים, בחותמי הסחורה ויחתמוהשמן
 משמה יהורי ועוד הרב יהי' שבועותלאתר
 ויתנו פעקייף לעשות השקים פתיחתבשעת
 אל שיבוא עד כשר, השלייפעןעליהם
 כל להיות כנ"ל לו העמדתי אשרהתכלית
 ואני לפני נעשה וכן כשר, רקהפאבריק
 החביות ובחנתי המלאכה בשעת שמההייתי
 מקום טריעסט מן ההשבון וראיתי שומןשל
 הסחורה כל נעשה ובפני השמן משםשבא
 הסחורה וזהו ב( קילא. אלפים מעשרתיותר
 ועתה ג( גטייציען, למדינת שמה באהאשר
 אחור שאסוג יהם כתבתי שבועות לפגיזה
 ולא מתחלה שהתניתי כמו יעשו לאאם
 המלאכה בשעת עומד להיות שמה עודאבוא
 יוסיפו ולא הפחבריק כל שיכשירו לאאם
 הפאבריק בתוך טריפה דבר שום לעשותעוד

 לעשות להם שח"א תשובה לי וכתבוהלזה,
 וגם השומן, מן השמן שיוקר ספני זהדבר
 לא כי עליהם אבטיח רק כ"כ, טובאין
 הסה ובאמת ד( בזה. להם מה כ? ח"ויזייפו
 ל8 זה בדיגינו כי אף ערף יקיריאנשי
 מרע לא אומן בדינינו גם מצינו מיםפעיל
 עלה גם רז"ל סמכו דרבנן ובדבראומנותו
 אמנם וכדומה, ארמאי קפילאדטעימת
 ממת אחור אסוג לא אני כי להםהשבתי
 מלינז להרב מיג וכתבתי והתניתישכתבתי,
 ובעש"ק עשה. וכן בחזרתו כתבישישלחו
 לה שנתתי מכתבי שקבלתי אחר יוםהעבר,
 שלח מהאדונית סלודוויגסבורג ט"נ גליבאה

 שלא לו ואמרתי אלי בא אתמול היהוכן ש"* ביום איש אלי יבוא כי עדייןאפרסם
 והיום א' יום היום עד עמו לרבראוכל

וסרתי



צה עשר שלתא שנה שכבאך . שרישלתםכרך
 מה יבל הסכים ובסוף אריכות, עמודברתי

 הפטבריק כל להכשיר שמה ואסעוכהתניתי,
 בבית איסור דבר שום עור יבוא לאימעתה
 משגיח שמה ואתן הלזו, הפטכריקמגדול
 השגחת מלבד ה( אמיתי, ויהודי אמת,איש
 לפעמים אבוא שאני ומלבד דשמה,מרב
 להם ואמרתי ובסדקין בחורין ולבדוקלחפש
 אף איסור דבר שום תפצא המצאשאם
 כרוז ואעשה ברבים אפרסם שומןשעט
 האנשים כי לוה צריף אין באמת אבלגדול,
 הוא י דיבורם נותנים ואם ערך; יקריהאלו

 יותר עליהם שלהם וכבוד אצלם,כשבועה
 גןול דבר לנמור שויכני ד' אודה בכןסכל,
 יהי' מיינץ שיבוא מה כל מעתה כיכזה,
 זה ולעומת השלימות, בתכלית כשרמכל
 ע"ע א"ע שמנעתי מה כי דיבורי להם'נתתי

 אבטל המצות בחג דבר שום עלמלהשגיח
 ולא יי, שעשו הגדול הדבר פפניועתי,
 שאמרתי ,ק*ה, מפנו מאומה ממנו לקהתרציתי

 -והנה כזה, גדול דבר . לתקן לי שדייי
 אב"ד מהרה'צ מכתב קבלתי העברבשבוע
 בי לחזור סמני ביקש ו( קטיטםיטידק"ק

 ואשיב אטר, ז"ל מצטנז הגאון כימהוראתי
 שאלה הכי כוונתו, אדע לא כי בל*נלו
 או איסור להויות מה יש אשר והוראהין

 עניים, לטובת משגיה רק אני זהיתר
  שהיו האדון זה לי ז( סיפר, הרבהובעו"ה
 לא ובעו"ה גטליציען, רבני מקצת.אצלו
 ובטארנא בקטלטמיט שם וגס לנו, הואלכבוד
 הדר"ג ימצא ואם לי, ' היקר למכתבוואצפה הכלי לסר גליתי והנה - בגו. דברים*ש
 נא ימחול לגמרי ידי אסלק אם שטוב .2"י

 ל* מה כי לוה, זמן יש עדיין בילהודיעני
 ח"ו ולא באתי לתקן רק כי בשחק זדיבי

 מלאבה לעשות א"א כי לדעתי ונאתיקלקל,
 לדעתי ע"כ בשמן, או בשומן לא חם%-

 רק אשר פטבריק שיש אתקן אם גדולדבר
 והספרה רבה השגחה ע"פ תיעשהבשמן.

 יתקנינו וד' הסחורות, ~ שבכלהמוגחרת
 ותקלה פכשול פכל ויצילנו טובה.בעצה
 הדר"ג ואת ח"ו, לקלקל ויא לתקן רקינזכה
 כעתירת הכתובות הברכות בכל ד'יברך

 וידידו עבדו ונפש והטהורה, הקדושהנפשו
 עת בכל לשרתו באה"ר ומוכןהדש-ת

 :ועונה
 שפיטציר* סג"ל הלוי זלמן בנימין"ק'
 יפ"ק, הרמ"א טבת ב"ה ב' יום בשה.ש

 הנגיד ההריף הרב לכבוד וכ"טשלום
 קאנערנ"י. ישראל סו"ה  כש-תהנכבד
 נקוצר יהנני יידי הגיע מכתבי4כןו~רע
 הגאון גיסי מר שכתב מה כל אמרים'
 ד"א שומן מהתערובת נ"י קראקאאבדק"ק

 אשר זה סוד לו גליתי אני כי ממני,הוא
 אצלינו, חדש דבר זה ולא ראיתי,בעיני
 אמנם - סטרוגטטה שום אכלתי לאומעולם
 לפטבריק העבר בקיץ נקראתינקרא
 הלק עבדו שם כי וראיתידשפ
 כשר שמן עם וחלק ד"א שומןעם
 שגם ביקש וכאשר רשמה, הרב השגחתתחת
 נאוש בזאת רק אסרתי תעורה אתןאנכי
 רק בהכשר תיעשה הפ4בריק כל אםלכם
 לי והבטיח איסור, דבר בשום ולאבשמן
 עליו אכביד שלא רק לעתיד, כןשיעשה
 ונתתי עשיהי וכן מיד כן לעשותשיצטרך

 שאה"כ ומ"ש א( בפני. שנעשה ע"י הכשרלו
 בשביל נעשה יא כי שטות, זה בו,יערבו
 לגמרי תשרף שלא השריפה בשעת רקקיום
 והנה שומן, או שמן השרשים עםנותנים
 שימוש ומי הכשר' נתת? בפני שנעשהע"ז

 ועל עלי יסמוך ירצה ולא להששאאעפ"כ
 אלו על ולא לו, יאמר קדוש לי אשרהכשר
 כי ואוהבי רעי עלי הרבו אבל כותב,חני
 יצאתי ע"ב לוה,' צריכים ישראל ענייאלהי
 .ראיתי כאשר ועכ"ז הכשר, לתתבעטי

 גם שמה עושים ועדיין כבזבהשתוחלתי
 ואפרסם אחור שאסוג להם כתבתיבאיסור
 זה, ננד ופחדו ב( עמהם. עסק עוד לישאין
 א' שיבוא עד בזה שאמתין ליוכתבו

 היה הענר בשבוע היה וכן אלי,.מראשיהם
 אוון יתנו לא שאם לו ואסרתי אצליפא

 וכל הפטבריק כל להכשיר לבקשתי.קשבת
 כשרן ורק כשר יהי' בלינץ שמה שנעשהסה
 קבלו הויכוח ואחר לאחור, אסיג כן לאואם

עליהם



ש.
 עשת ~ל*אך' שתי שטפף, . ש45145*4(כעד ,
 לי והבטיחו עייהסי' שאגזור מה כלוליהס"
 שסה שאסע לי ויקראו. , מעטוועוד
 בבית איסור דגר שים. ימצא ולא יראהולא
 ' פטבייק "גדולזה

 בהשגחה הכל ויהיה'.
 לטובה. שבט בחודש זה וכלטועילה

  קים"נדנוד אין יהי' ואם'כן ל* הבטיחוכן
 סה כל, ההיא עת עף וגם לנו,ופקפוק
 דלינץ, הףב ובחותם-'של שיי בחותטשגתתי
 עליון לסמוך ' שרוצה מי לכל פקפוקאין
 רוצה שאינו מי ואשישי אשנה הפעםועוד
 יצילנו וד' ובעוה"ב בעוה"ז % אשרילסמוף
 דבר סכל וישטרם' ותקלה, מכשולמכל

 שמו, יתברך לעבודתו לבנו ויטהאיסור,
 צרק גואל לנו ' וישלח עולם,' ועדמעתה

 : הד"ש ירידו בעתירתבקרוב'
 שפיפצער. סג"ל הלוי זלטןבנימיז

 הסב ידידי יכבור וברבה' שלום';ח
 חרשים חכם חריף'ובקי הגדולק

 ןלטן מו"ה כקש"ת ד'וירא
 הכירה בעיר האבד"ק נ"ישפיטצער

ווינא.
 ע"ד כ"ת אל ידי שניה -אנופףאמך"ש

 אל שמתי ואשרהציקשריע
 לכאן ששם הבאה הציקשריע את לראותיב*
 נתן אשר בהסימן מסומנים הם באסתאם
 וראיתי לכאן הנשלחים הפעקליך מעכ"תלהם
 המעקליך, על מעכ'ת של הסימן זכהוןכירחן
 ד"א שומן היקר, ידו מכתב כפי לאשרונם

 בארבעה ושמןבלימא,
 לימאי

 לי כתב וגס.
 הימים באלו ידיעה לי יתן כי .מעכ"ת
 כל יהכשיר הפאבריקאנטין יאותואם

 ועד וסאן כ"ת והשכחת עצת -ע"פהפחבריקל
 וארא מזה, מענת שום אלי הניע לאעתה
 אצלם לפעול הדבר ' בכבדות נוהג כיאנכי

 שראש לאשר ע"כ הפחבףיק, בגיהבשיר
 שנותנים אופן; בשום אפשר אי כידמיתי
 בלתי  ידעתי .ולא בהציקשריע, ' ד"אשומן
 שטתי אשר ואחר בבודו, הדר מכתב'ע"י
 בשומי וביותר הנ"ל הדברים כל לבי 'על

 גלי .לכאן הציקשייע ישלחו כי עינילנוכח
 כי לי ., גתוודע וגס. כבודה מאת סיעןקצם

 חיישינן דא בכנון א"כ דשם,הממבריק, בלעדי אחרים פאכריקין ששה עוריש
 העט טן שנתעלם כבשר והוילאתיופי,.

 לתתם השלייפען יחליפו שלא ערבאוסאן
 כבודם ועל אחרת מהפחבריק הציקשייעעו
 ' דין ע"6 להשגיה אין האלו החרוניםשל

 אומנותם ירעו שלא חזקה עללהאומנים
 אמרתי' דירן, לנידון שייכות איןכי

 הטכשיריםנ במנין מלהיות לאחורי ואחווריי הדרנ*
 החששות כי נפשנו על לקחת .כדאי 'שאין

 לשתות העניים שיזכו בעביל הללוהקרופיה
 הזהו במעל ירי אתן לא ע"כ .הציקטהיע
 את ואני אחור, יסוג מעשת שגםועבהי
 שלם דבר להשיבני ונא וכו' חצילנפשי
 הדועש' ידידו א"ר במוקדם, הזבהדעתו

 עקשות הסיר למען גם ואמת בצדקוכותב
 ממקור ויתברך רפות, בידים וחותםפתן
 : כנפשו הברכות"--

 איש הליה ישכר משולםהק'
י

 .והגליל. חופ'ק נורוויץ -

 תועבה. כל תאכל לא בעה0
 קייהז קייי צאו ני שיפנ בייםרוקנה

 שהעידו אשכנז רבני צדיקיםמכמה
 שו"ת עיין בהציקשריע, ד"א שומןשמצרבים
 וי"ל. - נ"ג סימן חיו"ד ח"ב, פייסדברי
 ד', וירא לגדול מפורסם אחד רבשאיתי
 שנודע לי והשיב השנבריק, בפקות דרוהוא
 או ד"א, שומן בו שמערבים בבירורלהם
 ' נתברר לא אז אך עכ"ל, נבילה של.שוסן

 מיפויו דבר רק אם נותנים במה מאחםגם
 הגאע תייש משוה לא, או להתבטלשיוכל
 לא אבל לעצמה ד' ירא כל להחמירהגיל
 הדור מגדולי מיותר היו וגם לאחרים,לאסור
 .שיש כלל יודעים היו שלא לפנינואשר
 סהרי"א שו"ת עיין האלה, בקולותממש
 זה קול שמע רק שהוא קנ"ז, סימןהיו"ד

 שיק מהרים בשו"ת עיין אבלמהצייטונגען,
 ההבירור ידע לא הוא שאף שהגם ר"אסימן

 לאסור חשש זה כל עם עתה,שנתברר
 סיימוהו לא בודאי להקל הנוטה עלואפר
 ..עמו על דל שמרחמי בדורינו משא"כקטיה,

שנתגלה



 עשו שלשה שנה הכאר , שנ**ש5'*ינרן

 לעשות אפשר שאי בבירור הדברשנתגלה
 לא, אם ובטעמו, בשחרותו כראויהציקאריע

 נתברר וגם דשא, בשומן או הטוב, בשמןאו
 שאין כ"כ בו שמערבין רב מעשהע"י

 רוסיא רבני זאת ובחנו לבטלו כדיבהיתר
 בעמי, חכמי ע"י קטוונא, ומעיר ריגא,שעיר

 : *( ירושיים רבני ע"י זאת לנוונודע
 רתוק ציקשריע, על הזאת השגחהיקנין

 דברים משאר איסורא בחומרמאד
 ויין פסח, של  צוקער כמו השגחה,הצריכים

 זיוף השש שע"י משום הבצירה, בעתבשר
 מריות וגם מקחו האומן משביחשבכאן
 תורה, איסור השש יש בציקשריע וגםסמון,
 כעיקר טעם צ"ה סימן ריש ביו"דדקיי"ל
 כל על לוקה ר"ת ולשיטת אסור,סה"ת
 האיסור, טעם בו שנרגש מאחר ממנו,כוית
 אכילת בכדי כזית בתערובתו שאיןהגם

 : **(פרס
 בתוך ד"א שומן עירב של שהחששתדע

 משישה באחד להיות יכולהציקטריע
 יחר, בכולם גם או מקימות, ובשלשהזמנים,
 הרובין כשחורכים מיד השומן שם שיתנואו

 ברזל, של מחבת בתוך הידועיםוהשרשים
 בעת החריכה אחר השומן שיתנואו

 על אחר בחדר מהמחבת אותםשמוריקים
 שרק או חם, הוא כשעדיין אבניםרצפת
 כקמח, ונעשה הטחינה אחר שומן שםיערבו
 שחור מראיה שתהיי לו מועיל זהודבר

 ביותר, ומוטעם מפוטם שיהי' וגםכחרותא
 ומעמדת אחד, גוש ויהי יהד חלקיו שידבקווגם
 רבים, ימים בצישריע והלחות הרטיבותאת
 שומן נותנים שרק שאומר למי תאמינוולא
 שמערבין טעם שעיקר משום החריכה,בעת
 השרשים ישרפו שלא כדי הוא רקשומן
 חשש אין אחר שבמקום ומינה האש,סחןם

 שהרי הוא, מוחלט שקר זה. שוסן.לעירוב

 בל8 חורכים פחבריק להם שישהיהודים
 שהאומן וגם נשרף, אינו ואפ"ה שומןשום
 ד"א, שומן עירוב שעשי בפירוש כתבהידוע

 שסיבות ע"כ ביותר, מוטעם נעשההציקשריע
 עד שהרי להטעימו, עבור הואהתערובות

 שריד שאין לגמרי הדבר את הכחישועתה
 ד"א, שומן עירוב הציקשריע לתיקוןכלל
 נאמנות איזה א"כ בימינם, ששקר נודעועתה
 צריך שאין ואומרים במה להם ייתןתוכל

 ועיין החריכתן בעת רק אלא שומןלעירוב
 הדתי *מחזיקי הצייטונג בעלה הנדפסבאגרת
 שליט"א מקראקא הגאון הרב בפקודת 6נומר
 מחכמי בספרים כתוב מצאתי שם,וז"ל

 עשיות מאופני ם פר*פעסטרןהעמים
 שאחרי אוסרים אחד פה כויםהציקאריע,
 רגילים באס ווטרצל הציקטריעשחורכים
  שפעק פפונד צוויי ד"א שוסן עמהלערב
 נודע זאת גם ציקאריע, צענטנער אייןצו
 הציקטריע להשלים שאפשר החקירהאחר
 שתועלות אדא שמגונית, תערובותמבלי

 הרטיבות את שמעמדת היא רבההשמנונית
 ומראיתה רבים ימים בהציקאריעוהלחות
 עירוב שסיבות מזה טוכח עכ"ל,שחורה
 הווארצלען, שלא.ישרפו משום אינושומן
 ולהשביחו, הציקאריע להטעים כדיאלא
 האמת על ומודה ישר ששכלו מימעתה
 ליחן יבו וימלאנו דעתו על יעלהאיך

 שנתברר מאחר נאמנים השגחת עלהכשר
 הוא ד"א שומן עירוב שעיקר כשמשהדבר
 הצוקשריע, ולהשביח ולהטעים לפטם כדירק
 בעת שומן אותו מערב אם לי מהאוכ

 אם או . מהמחבת, ההירקה בעת אוהחריכה,
 של קמח על הטחינה .אחר. רותח שומןנותן

 החריכה, במקום המשגיח י4"כצוקשריע,
 אותם, שמוריקים בטקום נעשה מה יודעארה
4 לידע יוכל סי משגיל, שם גם יעמרוואם  .מה._

 )שותיצער ) כ? בפי שנקרא מה גם אלא הציקאריע, לבד ,יא הוא, 'זה שבקלל זתדע*(
 1 ציקאריע מאותו שם אעזיב ספק ובלן נטהון ככר אשר קאפפעע )בביקסע)( שמוכרין מה ומינהקא*פעע(;

 ונסיק דהיי מספרא נפיק מיכלי כחני דאסהאכ סאן ~ו-ל ס-ב. דף שמיני יזהר ע'יזיי"(

 הרושיה אתם אפ "מות, כ-ב ס!סן ל' פסוק *ירשזי מובן ובזה אחבא, ברשותא יעייל קד,שא,48רש1
 : שלי אינכם לאו ואם שלי אתם הרי וטריפות נבילות משיקוציופרושים



 קשי שי*"שנההבאר שמאשיי*יכזוצח
 דבר לעירוב הלא הטחינה, אחר שעושיםמה
 יעשור האומן ויכול זמן, קביעות אין:ה
 להעמיד אפשר האם שירצה, עת בכלזאת

 ציקטריע קמח שם אשר בסחגחזין גםמשגיח
 סי' שי"ק סהר"ם שו"ת  עיין ז בתמי'הנטחן

 לא החריכה בעת שמז עיייבעיינק : מעשיהם במחשף שעושיןד"א
 יעשה אם שאף משום 'המשגיה,יועיל

 שמן חביות ויביא להמשגיחים עיניםכסות
 יראו והם מאיטאליען, פריווטנצעשל

 יכול הלא בשטן, נעשה שהכל 'בעיניהם
 שליש או מחצה חביות בכל ולערבשייף
 ששה יערב מפנו אם מעתה ד"א,בשומן

 רב במעשה שפבואר )כמו למאהסראצענט
 אסור הציקאריע . י'כ יהיה ריגא(  עירשל

 כמו מאד. ושכיח מצוי זה ודברכה"ת,
 בסטחמבול שהענישו העתימ בעלהושנכתב
 כעמי ע"י ונמצא שמן שסכר אחד יוןלסוחר
 חשש עבוה )וגם ד"א בשומן מעורבדוהיה
 טשמן מלאכול ידיהם מושכין היראיםזה

 על גם להשגיח המשגיחים יוכלו ואסובנ"י(
 הוצאות יעשו או כח להם יש וכי זה,ובר

 )כעטישע ע"י והביות הביות בללבדוק
 פטבריקחנט ואותו ?, אתמההאונטערזוכונג(

 וגם ממון שמרויה מאחר כן יעשהבודאי
 האומן דמירתת לומר ואין מקחוטשביח
 ע"י לגלויי דעבידא משום כןלעשות

 שהתם אינו, זה צ"ח, סימן ריש יוגדשגף- שמביא ריב"ש כנידון אונטערזובונג()כעמישע
 שהנכרי ירגיש יאכול הישראל כציוצהמיד
 לומר שייה בכה"נ בו, 'ושיקר אותורימה
 אינשה משקר לא לגלוי' דעבידאמלתא
משא"כ

 כאן.
 לעיר ולילך הוצאות .לעשות

 אוהבי וגם חכמים, אותן שם שישגדולה
 על כתוב החכם .יראה;אותועשיר'רבים,-אם

 הנ"ל, מהאומן שהוא שבז'-'ה~קשריעהניעל
 שמצפה עבור האמת נגיד שלא הדברקרוב
 מסתבר כה"ג בכ5 וא"כ טובה, חזקת.סמנו
ולא'

 זה ע5 שנסמוך לגלוי' שבירא כ"כ הוי
 : התורה איסור להתיר-

 היו עתה שעד. לכל כעת שנודע מאחרני
 הציקשריע מלאכת מלאכתם עושיםן

 שיש יתעו לא וזטו ד"א, שומןבעירוב
 פוייווחנצען שך בשמן גם זאת מלאכהלעשות
 כן, עשו שלא הדבר טעם לומר צריךע"כ
 הציקאריע של ותיקונו שעשייתו אוהוא,
 שמועיל או בזול,. יותר הוא ד"א שומןעם
 גם או ולהטעימו, לפוטמו להציקאריעיותר
 ריוח להם שיש שכן וכיון יחד,שניהם

 שכבר עתה גם א"כ; ד"א, בשומןייוח
 בעשיית; איסור חשש שיש הדברנורע

 שיעשו' שבעולם ספק בלי וכו',הציקטריע
 ולתקנה לעשותו דאפשר טצדקי כל עתהגם
 עין בהעלמות להיות יובל אם ד"א שומןעם
 הנזכרים שההשגיים ומינה וכו'. המשגיחיםשל

 : מוצק כראי חוקיםלעיל
 חציין ג', סעיף ט"ו סימן חו"מ מחברז"ל

 מרומה, שהוה שיודע דין לפניושבא
 בצואר תלוי הקולר ויהי' אחתכנו יאמרלא

 שיש דעתו לפי לו נראה אם אלאהעדים,
 דברי על סומכות דעתו שאין או רמאות,בו

 או לפוסלן, יכול שאינו אעפ"יהערים,
 דברים שם שיש הדברים מכלל לושנראה
 הדין, אותו לחתוך לו אסור טטותריםאזורים
 הדברים והרו זה, סדין עצמו יסיקאלא

 באומדנא הרא"ש רואה וכשהיה ללב,מסירים
 ביד ונותן כותב היה מרומה שהדיןדמוכח
 ות, גדין להשתדל דיין לשום שאיןהנתבע
 להסתפק יכול הדיין אין דמאי כשהנתבעאבל
 וא"כ עכ"ל, ברמאותו, הרמאי ישתכרשלא
 בסטון, הנוגעים בדברים , הדבריםהם

 הנוגעים בדברימ ליחיד, הנוגעיםובדברים
 : עאכו"כ לרבים הנוגעים ובדבריםלנשמה,
 מצות וז"ל י"ג אות מרדים ספר קיצירוצירן
.

 איסום ספק אינה יאדם כשיבוא עשה -
 וזהו ממנו לפרוש איסור, ודאי מכש"כלנדו,
 בדרכי אפילו שהרי בחיים, ובהרתשנאמר
 פשומר היותר הדרף ינפשו בוחרהעולם

 עכ"ל: נזק מכלובטוח
 יבאג)המשך

 י )צנעו-ות,ט ל"תוצילל
 זציוצוחח*. מיששלאמאיי הנת"צ)היא
 אבד.ק פרירלינג הירוש צביהק'
 פובונדכ4 נעואו"טא כעת יהנלתבימקוביץ



 -שי שישה שנה ,הכאר שני-בלישיכרף
 נר.סימן

 בארשטשוב. תרצ"ו וישב עש"ק יום_ב"ה
 הגאל הרב חביבי ידידי לנבורשוכט"ס
 וכנש-ק הנושם ערוכת תמים צדיקהטובהק

 פרירליכג הירש ובכי מוה"י כקש-תבו'
 והגליל. ביסקוניץ אבד'ק שליט"א-

 תשה"ח באהבה.אהדשכהדר"ג
 עבוילכהדר"ג

 אוראיתי יען לי ששלח .הבאר":שרבי
 נענין הלכה בירר כמדור ש"ב 3ןבכרך
 שבעוה*ר ויען בקרעמאטוריום המתיםומרישות

 לכהדר"נ אני. שולה חהופשים בין נתנשם%ענין

 י בזה"ל אחר לרב בזה שנתבתי מהתשובה
 החבם ובקי חריף הגדול הרב ידיילכבור

 טוה"ר כש"ת הכושט ערוגתהשים

 יע"א. יקרין ראבר"ק די נלאזשרמ11ה

 יתיאביו דתי שהמית גיהייי שאיתיצנרבר
 את קרוביו שם ושרפופו בוינה ומת.
 אפרו להוליך כדי בקרעמאטוריוםצופו
 בקבף עפרו לקבור הפכם וקרוביולברין

 רשעים הג' וגם. - משפחתו בקבראבותיה-
 ראי' והביא זאת יהתיר ודעתוגמורים

 סי' ?ו"ד הש-ף מביאו תוצמ"ג סי'מהרשב"א
 אלה הרשב'א תשובה הגה א'; ס"קשס"ה:,
 וכחוב ד"ה של"ד סי יו"ד הב"ימביא

 שהרשב"א יראה שם . והמעוין,בקונדרישן
 שמת ממנודה רק; ממומר כיי מדבה%?נו,
 הב"ח שהגיא. וחח בקנורחו; עומקתן:אם

 שקוברין עסוים סקטורי, סיירי שם קנ"אג("
  שקוברין  ו%מ%1' סומר מישראל ולא.הוותם:
 בגיטין כמגואך שלום דרכי' ' ספג? הואעמ"מ
 טעמא האי רזייך, דלא'. בנוסר א-כ' ס"קוף'

 דרכי.וכמשום
 שיום-

 היי ועוד. ראי'. אין'
 דישואך שס*ז' ס?" יו"ו הלי: בבית.מבואר
 גבית,.יוסף ספוךש וכן 0עכו"ס; גדע:יסומר
 ומה שם. נטוה הגהנת בהידזשי ועי,שם.

 התם הלא שמ"א סי" יו"ד מהח.סשהגיא.
 כבר שקברוהו מומר בסמק: השאלהנהיתה
 ומסיק מקברו יהשליבו צנינים אם:,נשאל

 סשליכין אין יקבורה זכה שככרדכיון
 לקברו אסור לכתחילה אבל מקברואותו
 עיי"ש, מכפר לא בשר עכול אפילודבהני
 אדרישה את הביא שלא הח"מ %ופלא
 וז"ל ורוע האור את שהניא, שס"אבסי'
 שהוא שידוץ תדם בקבורת יהתעסקאסור
 בא"ן זאת ונמצא תשובה עשה ולארשע
 שסיג בסי' ."ב"ח שגם אמת תכ"ב סי'ט"ב
 הקבורה דעל שם ומחלק הא"ז דבריהביא
 ורק רשע דקוברין מודה הע"ז גםלחוד
 הדרישה אמנם עי"ש תכריכין לו עושיןואין
 חלוק שום עשה ולא הא"ז דברי סתםהביא

 : הקבורה אף םודעתו

 להתעסק אסור שכתב הא"יובמשעברי
 שהוא שידוע אדםבקבורת

 .ולא שכתב ממה תשונה עשה ולארשע
 שהוא כ"ת ראית ג"כ נסתרה תשובה"עשה
 האיי שהבאתם הניל בסי' . הח"ס ראיתנם

 ואנשי ע"נ עובדי .בהם ;שיש בי"דמהרוגן
 מוכח מזוז אותם שקוברים הנדחתעיר

 הנ"ל האת דברי ולפי מומר. גם,שקוברים
 בי"ד דהרוגי בי"ד מהרוני כיל ראי'אין

 כדאיתא אותם שהורגים קודם.מתודים
 רחוק הי' ש"ב מצג דף במשנהבסנהדרין

 לו חוטרים אמות כעשר הסקייה:מבית
 שכל .מהודים הטומתין כל דרה שכןהתווה
 ההוגי א"כ לעוה-ב חלק לו ישהמתווה
 שפיה.קוברין תשובה' שעוורים כיוןבי"ד
 -ולא רשע וכתג דייק האיז, אבלאותם
 אבל אותם קוברין אין סש*ה  תשובה"עשה
 .דכל קאמה והמשנה . דמתודין גי-דהיוני

 הודוי כלומר לעוה*ב חלק ימם, יישהמתופין
 ישאו והיי ' לעוה"ב שכשירם שהוא,כסו

 אות" קוברים פשו-התשובה'
 :מומר אב5

 מההוני ראי' אין תשובה: עשה ולא',כיון
 :קהעסקץן דאון: הא"י כתב השפיר,בה"ד

 בוגח ששיוו עצמו' שדחיס ובפהטגקבורתס
 אם'קבר3הו וגן מומך בספק, רק פסקכ-ת
 להתיר לא' אבל מקברו חותו כשליכין!שאין

 : ודאי מוסר קבורתלכתחילה
 ה"ג פ-ח תרומות מירושלמי ראי' ישיךיך

 מאכיל שהי' - בצפורין בטבחאעשה
לישרחל



 שני-שלי?%כרףק

ולבבא-

 שישהשנה
 שתה אחת פעם וטריפות נבלותלישראל יש-

 והע ומת ונפל לגג ועיה שבת בערביין
 מה לר"ח שאיו אתון בדטו מילקיםכלבים
 ובשר כתיב להון אמר קמיהון מןמירמתי
 תשליכין לציב תאכלו לא פריפהבשדה
 וסטייל הכלבים את נוזל הי' וזהאותו

 הרי אבלין, אינון דמדידהו ארפיניןלישראי
 מדרכי הפורשים דרשעיפ מירושלמיטוכח
 כיון דשם אלא אותם קוברים איןצבור

 בידו מספיקים אין הא הרבים אתשהחטיא
 כונת ביאר שם שבפ"מ אמת תשובה.לעשות

 לטלטל מותר אם היתה דהשאלהחירושלמי
 הטעם מפרש הירושלמי דהרי צ"עודברי:
 ובפרט , לישראל טרפות שהאכילמשום

 ואף בשבת ולא שבת בערג הי'דהמעשה
 דהי י"ל השמשות בין בע"ש דהי' נימאאם

 ע"ב ק' ב"ב עי' יקברו ואף לטלטלומותר
 בין 'דמטיוהו מהו בשבת הקברותבית

 שם במהרש"א ועי'השמשות
 המעשה זה מובא ה"ג פ"ב ע"זובירושלמי ובשטם"*

 שם ובמראהיפנים חשיכה עם יוכ"פבערב
 לטלטלו מותר אם הי' דהשאלה ג"כביאר

 זאת וגם ' לקברו צריכים אם ולאביוהכ"פ
 יוכ"פ של ביהשמ"ש רק דהי' : כיוןצ"ע

 יא מצוה ובמקום שבות רק הוה לאוטלטול
 ע"ב נ*ד פסחים תוס' עי' שבות . עלגזרו
 ופר.ח המביא ר"פ ביצה ובר"ן לאוד"ה
 ויש יוהכ-פ תוס' לענין ' תריח ס('ןאו"ח
 רשע הי' דהטבח כיון יגל אמנםליישב,
 וה4 מצוה היה ' לא שוב ' לקברו חיובואין
 מובא פ.ת ויקרא: בטלטול,')במדעראסור
 חשיכה עם )' נזכר שיא .ליש:,, שאי'עובדא
 שבת עד ונתעכל ע"ש .שהא' פירשובמתיכ
 כמה הי' והרי 'טלטול לענין הי'והשאלה

 שי"א סי' או"ח בש"ע ע4אופניס:יהתירו
 צריף אין בכסותך שאם שאומר - מידיש
 ט"ו ס"ק במנ"א ועיי"ש תינוק אוככר'

 דצריכי5 להמת בטלים אינםדהבגדים
 כהאי לפ"ז תכריכיה ולהלבישולהפשיטו

 עם )לקברו דצריכין ונחרג שנפלטבח
 שס"ד .סי' יו.ד עי' הרוגים כדיןהבגדים
 ושוב להפשיטו יכולין היו לא הרי ד'סעי'

 יכוייסו וא' ולא לנבו הבגדים בשלים הי'לא
 : בגדיו אגבלטלטלו

 כ. בס" אישתמיט המפרשים ימי44כונם
 ט"ד סי' ז' פרק הולי, אשריהגהת

 אדם' לקבור בפירוש שאאר א"זבשם
 אסור תשובה שעשה קודם ומתכשרות בחוקת" טרפות יז"ל וז"ל בטרפותשהכשיל
 אוכליפ' כלבים ואפי' בקבורתולמתעסק
 מעליו.. יהבריחם אטור דמו ולוקקיןבשרו
 מירושלמי הוא הא"ב של מקורוובודאי
 לקברר דאסור הירושלמי שהבין הריהנ"ל.
 השאלה הבין ולא טרפות שהאכילמשום
 כתב. הא"1 דוורי טלטול לענין ךקשהיא

 אשבור רק דוקא ולא השנה כל עלהדין
 : יוכ"פאו

 טרפודו האכיי לעניז אלו א"ידכמד4בנריי
 הנ"ל להררישה ברורה ראי'יש

 אדם לענין הא"ז דברי שהבין שס"אבס4
 שאין תשובה עשה ולארשע

 כמו ויא קוברין שאין הא"ז רכונתבקבורתו מתעסקי
 הא"ז דברי את שס"ב בסי' הב"חשהבין
 צרכי ושאר תכריכין על רק הואדכונתו
 אותו קוברין עצמה קבורה .' אבלקבורה
 הגאשר"ו מביא כאן והא תכריבין בלאבקבר
 בקבורתו מתעסקת ראין הלשוןג"כ

 אין; בשרו אוכלין כלבים ואפילוומסיים
 שאין דכונתו בפירוש הרי אותםמבריחין
 עצומות ראי' 'וזו כלל., בקבר אותומניחים

 שאות ביד ועי' בהב"ח, דלאלהורישה
 ן בזה שכתב מה שם ד"ה שס"ה סי'יו"ד

 גוף בשרפת דאף בחכמה פיפי שכ"חרכלה
 לכאורה להביא יש עון כפרתיש

 ה"ג פי-ב כתובות סירוטלמי עצומהראי'
 בארץ יק הוא המתים )דחוית שםדמרבר
 ירבעב~ כגון ואפילו לר"י ר"ח ושאלישראל

והבריו,.יקיסי
 שריפה ומלה גפרית ליה אמר

 ן שנשרפה כיון ומשני כדון. מהו ארצה.כל
 ופירש הדין מדת בהן נעשה ישראלארץ

 מדת בהם נעשה א"י שנשרפה כיון.הפנ"מ
 בהיותה שנשרמו דינם קברו וכברהיין

 המתיס. בשאר לתהיה . יזכו ועי"כקבורים
 אף כפרה הוא גוף דשריפת חוינןהרי

לירבעם



מא עשר שלשהשנהד*ב*אך שניישיישיכרף
 זו ראיה ידחות יש אמנם וחסריו.כלירבעם
 היכי רק כפרה הוא גוף דשריפת דוקא.רזה

 ביון דינו בוה נעשה. בעבירה שלאשנשרף
 כהאי כוה משונה באופן גופווכנכלה

 אבל . סמנהגא דלשתני ע"ב מ'ווסנהדרין
 כוו שריפה בעבירה גופו שרפו דקרוביו"כ8
 מש"ס ראי' מעין להניא ויש מכפרתואינה

 אף - דיומא בכרת רבי ומודה י"גותבועות
 עשה בלא אף מכפר דיוהכ"פ סוברווהבי
 משכחת לא אלמה ופריף - מכפר..שאינו יוהכ"פ דאיסור בכרת רבי מודה ס"מ.ונשובה
 דאכל נמי אי ומת והנקיה אומצא דאכל.יה

 לכפורת שעות הוה דלא התמה לשקיעת.סמור
 ומת וחנקיה דאכל הוה מה קשה,ולכאורה

 יוהכ"פ יכפר הרי החמה לשקיעת סמוךשוו
 כקושית האכילה אחר דוקא יכפר.ילסה העבירה שעובר בשעת היינו האכילהוכשעת

 פ"א במנחות זה כעין ועי' כפרה שייךיא עבירה עשיית דבשעת אע"כ שםחריטב"א
 יוהכ"פ אין ומשו"ה וכשר בכתפיה..ארבעים
 אחר החמה בששקעה או ומת בדאכי.שכפר

 יוהכ"פ עדיין הי' לא האכייה דאחר כיוןומאכילה
 כפרה עליו חל אין עבירה שעובר אכילה_ובשעת
 דלא לאו על שעוברים ביון הגוף בשריפת_יה"נ
 בבי-צ כמאש תקברנו דקבר ועשה..תלין
 עבירה שעושים וכיון קניה סי' ח"ב*ו"ד

 אינם זו..ששריפה
 יכוליי

 ששריפה לומר
 הוכי אף כפרה תהי' בעבירהשנעשתה.

 היא אופן דבכל כיון אוחו שורפיםהכאחרים
 מגיא ועי' בעבירה. מתכפרין ואינםוצבירה
 דליכא שם למחהשש בן ס"ק שי"אשי'
 סנהדרין ועש"ס וצ"ע בשריפתו למת.בזיון
 שגרתא יהויקים של בגלגלתו ק"ד ודףורס"ב

 כלל ט' מערכת שד"ת ועי' וקלחיהילתנורא
 בידינו יש בפהרסיא שבת שמחלל דמי.מ"ח
 ולהקהל להח"ק שייו בה*ק כי לקוברווחלא

 מקום לתת רוצים שאינם לומר.)יכולים
 : בזה לרשעע.

 כתובות מירושלמי- משמע לכאורה.ידוכדך
 גוף ,בשריפת איסור דאין ה"אפי"ח

 ועובדי שרפוני אמר בעי יודן ר' שם,ואיתא
 אין, אם לפלוני שדה חצי ותנו עבודהרני

 וז"ל עדה הקרבן ופירש נותנין איןשורפין
 שדת חצי ותנו . מיתתי יאחר שכפוני.אמר

 אין אותו שורפין אין אם אמרינן מילפלוני
 או אחד בשטר נכתבו כלם דהאנותנים
 ם נפשה באפי מייתא אחת כלדילמא
 דברי לפי. וא"כ נותנין. שורפין דאיןואע"ג

 אין אם רק רבעיהירושלמי
 שורפיי

 אם
 נימא ראם המת ישדוף דמותר משמענותנים
 דקבר עשה ול"ת עשה הוא מתדקבורת
 מ*ו סנהדרין עי' תלין דלא ולשתמקברנו
 בלבד זו ולא בגמרא ע"ב ום"ו במשנהע"א
 דלא בלית עובר מתו את המלין כלאלא
 מתים כל מתו את המלין כל ופירש"יתכין
 משום אר"י ובגמרא בי"ד הרוני דוקאולאו
 בל"ת שעובר מתו את למלין מניןרשב"י
 דאיכא נימא ואם וכו' תקברנו קבר כישנאמר
 תנאי כלל מועיל האיך לקבור ול"תעשה

 שרפוני דאמר. ' כיון מסביר דהפנ"מדשרפוני
 יקיימו אם כמתנה. הוה לפלוני שדהותנו
 נימא ואם השרה .תגו אז דשריפההתגאי
 כזה תנאי מועיל האיך כשריפה איסורדיש
 ותנאו בתורה שכתב. מה על כמתנה הוההא
 ע"א פ"ד וכתובות  ע"ב ג' מלקות עףבטל
 ועי' בטל, תנאו בתורה מש"כ על המתנתכל

 ע"מ קוצר הרני האומר י-א פאהבמשנה
 ומפרש יעניים שייף. דהשכחה השכחהשאטול
 עמשכב"ת. מתנה משוס הוא דהטעם ג"כהכ"ט
 התנאי מתלות אם הירושלמי בעי מה~פי-ז
 התנאי הא דשרפוני בהא לפלוני שדהדתני

 : כלל תנאי הוה ולא בטל דשרפוניהראשון
 כלל דליכא סובר דהירושלמי מזה_דני*אה

 הנ"ל האיבעי' עי, דקבורהעשה
 לקבורה רמז ע"ב מ"ובסנהדרין

 סניי
 קבר

 אפשר תיין דלא הל"ת ועל וכו'הקברנו
 אף הל"ת דמקיימים הירושלמיסובר

 אין שריפה ע"י דגם כיון הגוףבשריפת
 מקיימים אם טינה נפקא אין אותומזיינין
 דחולין כהאי שריפה ע"י או קבורה ע"יואת
 שהחיוב הנפש את שהרג בעוף ע"אק"מ

 והי' מקרביך הרע ובערת משוםבסקילה
 שהרג - ,עוף על מצורע דצפורי הקראמוקי
 טהורים .בהו דכתיב לאו אי הנפשאת

דממעט



גקק  á, ז¢י גקגגק*ג╨ק ¢וáה הזק הקגק
ז╨גו  ךץלל╞ óזס ד¢הק úו קף╨ה ץ¢זפל╞

זום  םזיג וגáהם ¢זףפ ד¢הק úו קף╨ה íוז
גו  ךזץגל íג¢זהך╞ 'גה םזיג וגáהם טג¢ףג

גלזג÷ז'  ךזםקג וה כ╨גץá גץá גגזúום ╞"גáם
הךגחקם  ú¢ץáז ץ¢ה טגá¢÷ל ג╨קלז וםו .

íזקל  והז כ╨גץá╞ גגזחום ╞"גáם זם÷ñם
óו  ú¢ץáז ץ¢ה íגלגג÷ל ú¢ץáז ץ¢ה

.íםזץה  ' וםגלל╞ ╞ץז╨ל ;כל

 הךגחקá ÷גי
כל  גףגםץú ג¢ñ ╞á"קה זםו גיגקú ¢ץזáל╞
áזגחה áגלגג÷ל הסí ג¢חוúג áםגלúםזץה וí 
זúגלהם  ú¢ץá╞ ץ¢ה ויגםז ¢áי áזגךה

¢ץזיל  הúגלá 'גזו╞ה זם ¢"גףץ כזגי וםגלל╞
╞á¢ג  כל íםזץה גúק÷ה וגקז÷ הלזפץ םץ

╞áñה╨ק  'ñזúה 'כג¢╞ה╨ñ  ו"ף ו"ץ ה"╞ ג¢זדúו
áה¢זלח  íחג גל╞' áגגחú╨ק גúקú áזúגל ץ╞╨

כזדי  טגדףז ו¢לדá וךגקף ג╨קלז ץ"לליה
ה¢גáץ  ¢לד╨ק ז╨ג╞ הúגלם הם÷ י"חוז ¢áץ

הם÷  ¢ñד╨╞ ז╨ג╞ ה¢גáץג
 כזגי

 ו"╞ק
 ה¢זלח.

זגםץ  ' גוה ו¢áד ¢á וםגך÷ וזה' כגוז םח

áúזñ'  ק╨זץ הúגל ה¢זלח .םגל÷ זק÷הז
 ¢áי

; 

הúו  íזú ה"╞ ¢לד╨ז וה גזה úז╞ץ גוק
ו¢áד  םזיג הלג¢סהם גח╞ זלסñú ג╞הñ ז¢לוג
íזקל  וםגך÷ ז╨וá םזך÷ם ג¢ה╞ áגגח הúגל
ה¢גáץה  ה¢גáץ הם÷ זו¢גúז ג¢גגל╞ ¢áץ╞

הלסה á¢ ו╞ ז╨גוקó áג"╞ áה¢זלחה ג╨ף 
╞ñ╨כג¢╞ה

 áגגח íזקל ú¢ץáז ץ¢ה וזההי
¢זךף áג"╞ áד¢הק וםק ג╨ף áח-ץ הף¢ך 
ז¢לוגק  íזקל הזה╞ úז╞ץ ם"גווק

áגגח áז ╞"גáםזך÷ם ג╨ף áד הף¢ך ז╨וá¢ו 
זםו  íזקל ú¢ץáז ץ¢ה םץ) ג¢ñ . ╞á"קה
╞חוק  כג¢╞ה╨áñ ╞"גá╞ כגúגלל íו íגוז¢

á"ג  גקז╞הñ .á"קל úזיל
 ד¢ה גú¢¢זץ ¢áי

áחו╞  ו"ץ ץ"¢ ¢לזו כג╨ל 'כג¢╞ה╨áñ זו¢ק
╞ץ  ד¢הק úו קף╨ה כגוק כúúגלל זúזו
ז╞לץ  ╞זלץגק ╞"גáá ¢חו ךףקלם ם"ú ╞ץ

ááג"╞  ג╨ףם ה╞ץה ךףקלם ╞ץ ╞זלץגק
íגםזיג  ¢חו ג¢ה זúסáק íגוז¢ה í╨גו

הס¢ áוס םזףםףú זú¢פúג .áלפץí. גלהםúז 
ץ"¢╞  גזםú וúדזםףí áו ╞ץ הקץ╨ כגג╞
ה"¢  ¢áזñ כגו ╞ץ הקץ╨ כגג╞ úזקף╨á 'גץ
ה"╞  ול÷. 'פ á"ץ

ááז וúזñ' ז"י ו"ץ ╞ó 
ñ"ק ╞á¢יוז .(טג¢והם גףםז ג"í ' áכזד. 

.זףםזץה  כגגזח ם"╨ה גיגה╞ ה"וםá╞ ¢ץזáל כל
'íגלגג÷ל╞  כגו םח םםי áזגוה ú¢ץá╞ ץ¢ה

óזץה╞  ¢זץגáה הלá ¢ץúá╨ק הלá וזהק
ץ¢ה  ד¢הק 'גה áגזחל הםג÷í ñזקל ú¢ץáז

הזי  כזגיז כגךúזק╞ זúזו ץ¢זפלם íגג÷ל
.¢╨ג╞  ú¢ץáה פ"ו ויה גל╨ כוי ¢áי╞ ¢לד╨
'גםה  הúגלם םגáקá ה¢áץ הם÷ ג¢ה כגו

ה¢זלחה  áזגחה ú¢ץá╞ ץ¢ה íזקל ה¢áץה
טגסג¢יל  ך¢ףáז הúגñהק הם÷ 'גהí ú╞ז÷ גי

-ד"ל áñ╨גו╞י כג¢╞הúז÷ ו╞í זגí ו¢áגץí 
úגה"'  וקץ ג"ק¢áז 6ק י"ו החגלה הם÷ה

.¢ו  í╞ז÷ ¢ודגז úםגלל כל .íםזץה וגקז÷ז
.íגחáס  גúפ¢ú כףזוá הזו╨ גקז╞גחá םץ 'ñל
í╨גוק áג╨ג╨ץí כגוז ג╨זפ¢ טג¢והם כוי 
áךגחקú.  íגץ╨ז╨ ,(ז╨ג╨ג╨ץם 'גץז ג"ק¢ ה"╞ וםו
כלגץזáל  ם"סז גו╞ ñזקל ú¢ץáז ץ¢ה ג¢ה

-זוםה╞  .íםזץה כיז ויה גל╨ כגםזיג ¢לזם
כגו  ום╞ כגםó úו וúגו╞ ¢וקí~ áגúל
..ג¢ה╞  כג¢áק זגםץ íו íגף¢זק úו úלה
╞÷á¢  םיá כףזו וג ז╨גםה זúזו הקץהז

. áו¢לד 
 וגץáגוהי

 ז╨¢ú÷á וúגם -¢וקí áגחך
'  .ג"╨ה 'גץז כגקז╞ג÷ ו"ף á"ץ גáד 'ח'¢

áהגזד  ה¢╨ק╞ זúקו ו¢ז╨ם ÷גםñז áגúגז

ף*¢ו  úזáזúי ח"ל ו"ץ
 íזקל .ה╨זקú 'גץז

זגñי╨ל ú÷á¢ל וזה ום זהזú וí לזוה¢ 
'.ום  כגו כגץלזק .זם íקלז כגו הגו¢ וזה╞
.╞ו╞  ¢לו םץ וםק'ה¢זá÷ה זהז¢á÷ג םםי
!¢úזו  ¢קףו כגץלזק╞ זם כגוז כג¢áז÷
*גץáגו  כג¢╞ה╨áñ זúל á"ץ ם"╨ה

 וגץáגוהי
..ה¢ףי  זהם ה¢זí ÷áזקל ו╨זגסá זו íזקל
הג¢á÷ם╞ áגולם ו÷ף╨ ה╨-ל ¢לו╞ ום ו╨גץ 

úזפ╞ áיúזáזú ו ויהáד םá¢וזההם .ו 
קג¢חו  וםק זהז¢á÷ם זגñי╨ל ÷¢ םץ úזופזה

ג¢ג  Σףח╞ ¢גקץהם úו זג╨á ס"ץ כגו כגץלזק
סו óגץñ זלי ק¢גףק ל"חםה á"גף 'גהל םáו 'םה  ג¢á╞ ל"¢ הגו גץז ╞"זג 'גñ ח"לק

áהס:  íק. ÷"ñ' 'ז
 'ד טגקáז

.ו"גק ñ" ח"á הלהá"י כי גúá ¢ááלוú 
áוק¢  הקץ¢ ¢á÷╞ ז╨¢ú÷á ה╨גו

'  íגúל ÷¢ גדז¢הá ╞"גá םץז ¢וק ףגךל

הזפל áגץז ח"╨ל' úויגו ÷¢ זוםה ום╞ כגם 
'םהל  סזם÷ú ח"╨לז÷áז ,íק á"íל¢áז ╞"ף



 שניישלישיכרף

וקבא-

5י עשר שלטהשנה
 עובר שתו את המלין וכל כתב ה"ה ,4ב5,

 ס"ל אם וטרי שקיל שם ובלחשם.של"ת
 'המב"מ ועל' בעשה, גם דעובר להימבים.

 שלא שוה אם אבל .ה.א פי-ב אבל.הל'
 ובנאמר מצוה שהקבורה יו שומעין איןיקמר
 וכתב' תקברנו קבר.כי

 דהרמב"ם הכ"ח ע"י
 הבקב"ן שכתב כמו מצוה .דהקבורהסובר
 איינן איפשטא ' דלא איבעיא .דהיאכיון

 רהרמב"ם כתב שם הלח"מ אמנםלחומרא
 דפסק כיק 'זאורייתא היא .דהקבורה סופד..

 בסנהדרין קמא כלישנא סנהדריןבפטיו'מהי'
 את למלין מנין רשב"י משום אר"י'ט"ו
 בקברנו קבר שכאטר ביית שעוברמתו
 ע"כ מת בכל תלין דלא ל"ת .דאיכא!וכיע

 התורה: מן דקבורהסובר
 נתב הרמב"ם דהרי 'ה עי 'יהקשות ,ויש,

 מצות היא אבל טהל' בפי"ד!בפירוש
 הוא מדבריהם שהוא- אף היאה יכתב ,המת. את ויקבור ולחפור לספוד ,מדבריהם עשה.
 בפירוש שכתב הרי כטוך, לרעך .ואהבת בכלל'

 ויכווין התורה. %ן ולא סהבריהםשהוא
 תני איתא ע"ב צ"ט ב"ק בש"ס ונהנהיומר
 זה ילבו חייהם בית זה להם וההדעתרני

 דרשא מצינו הרי קבורה זו ,בה חוייםשקדר.
 ילכו ג-כ מפרש יוסף ר' אמנםלקבורה.

 ה.ת בפי"ד הנ"ל והרמב"ם ,חיים יבקר'
 בין חולים בקור גם ,מחשב ,מאבל.

 הדברים,

 מדבריהם עשה תצות ואל .שדבריהם ,צהם'
 ולקב'ר לחפור אבלים 'לנחם חוליםיבקר
 דדרשת היא הרמב"ם שדעת נראה:וט"ב

 הרמב"ס דברי וקשה אסמכתא רק הוא ור"י'
 הל' ודפי"ב ה"ח אבך מהל' דפ"ד אהדדי'

 מה ולפי ה"א. אבל מהל' והפי"ו ה"מאבל
 דסובר דאף הנ"ל הירושלמי בדבריש.פרשתי

 אם מת כל על 'ףי חלץ ולאולאו
 אף הלית מקייסק מקנם מכל אשווצלילן

 ולא אותו כלינץ אין אופן דבכלגשושה
 כהלח-מ דלא ג"כ י"ל קבורה יוקאטעון

 כלישנא דפסק דביק סובר והומב*ם'שועתו
 על קאי תלין דלא דלאו בסנהדריןקמא
 מה'ת דעבורה ג"ש סובר משיה לזעום!%4

 דלא הלאו דבאמת למיסר דאיכא אינוזה
 יאר אותו אבל מתים בשאר איכאתלין
 דוקא ויאו בשריפה ג"כ לקייםיכולים
 לשיטת עצמה דקבורה להיות ויוכלבקבורה
 הרמב-ן כמ"ש או מדרבנן רק היאהרסב"ם
 ואיינן האיבעיא איפשטא דלא ספקוכהוא

 ןיחומרא

 דעל דכ-ע אליבא דהרי כאן יתסוהיףש
 כדש"ס מת בכל עוברין תלין דלאלאו
 מנין רשב"י משום ר"י הנ"לסנהדרין
 ובש"ס .וכו' ת"ל בל.ת שעובר מתו אתלמלין
 נאמרו דברים עשר" איתא פקםב"ק

 ואין המת את בה מלינים איןבירושלים
 דכתיב ' חלוט הבית אין וכו', חלוטהבית
 ופירש"י גמרא המת את בה מלינים ואיןוכף

 וכן לדבר טעם ואין בידינו היאמסורת
 הזר ג"כ וקאמר פ"נ נגעים בתוספתאהיא
 וקשה לה נמירי דגטרא בכורים ומנחתזהר
 בלי ומסורה גמרא שהיא שקאמר מהעל
 וגמרא ברורה משנה היא הרימעם

 תיין דלא לאו משום הנ"לבסנהדרין
 בלעת דעובר מתו את למלין מניןדקאמר

ת"י
 אותו ילינו שלא מת בל על דקאי וכו',

 ראין כן הדין בירושלים דרק דמשמעועוד
 שאינם דברים התשעה שאר כמומלינין
 בכל בל"ת הוא והרי בירושלים רקנוהגין
 ורמב"ם שם ורשיי וגמרא במשנהעיר

 הראשונים וכל תקל-1 מצוה בחנוךוהר"א
 הוא והספק המת הלנת על בל"תדעוכרים

 ועי' מת בכל בעשה גם עוברים עםרק
 באו"ח שהמג'א אלא עוד ולא שםבמנ"ח
 דל"ת, לאו איבא בנפל דגם כתב תקכ-וסי'

 עוברין המת מן כוית על דגם מסיקוהמנ"ח
 פרק בתוי"ט הוא וכן ועשהבלזת

 :המצניע
 סנהדרין במשנה תא יא יפי יי"יאינפרא

 אותו מלין כבודו דמשום ע"אמ"ו
 דבירושלים לומר נוכל דל"ת הלאווליבא
 משום אף המת את ללין שלא המסורההיתה
 כה טסט( לא הגמרא סגנון אטנםכבודו

 4 כן שכ' שם ב"ק בשטמ"קושו"ר
והנראה



 מטי סו""'גההבאי שניייש?יטיפרףי
 הרדבשז דהנה וו תפיה ייישבודונר~אה

 דשאלו הביא שישא סיח"ר
 שקיעת אחר מתים קוברין מה משוםאותו
 והשיב דל"ת לאו על עוברין הריהחמה
 ובכל השחר מעמוד רק הוא תלין דלאדלאו
 ומשו"ה עוברים אינס השחר עמוד עדהלילה
 )עי' החסה שקיעת אחר המת לקבוריכולים
 ובשדי תקל"1 מצוה המנ"ה על מנחהבקומץ
 סי' אבילות מערכת וה' ד' חלק אס"דחמד
 דברי שו"ת ט' חלק חמד בשרי וכןפ"ח

 הפוסקים מחלוקת בזה דמביא ל"ה סי'חכמים
 ועי' השחר בעמוד רק עוברים אינםאם

 גבי ובאמת בזה, אביות הל' אדםבחכמת
 השחר בעמוד רק פוסלת אינה הלינהקדשים
 לינה שעושה השחר עמוד פ"ז זבחיםשי'
 השחר דעמוד י-ט זבחים ברש"י מבוארוכן
 יכולין הרדב'1 דברי ולפי לינה(, העושההוא
 הלינו שלא בירושלים הי' 11 דמעלהלומר
 שקיעת קודם קברו רק השחר עמוד עדאף

 זאת והיתה ליכא דל"ת היאו דסטעםהחמה
 ישון יומתק ולפי"ז ומסורה גמראאצלם
 את מלינים דאין אהא שכתב בב"קכש"י
 היום באותו אדם בה מת וז"להמת

 וכי בזה רש"י בעי מה ולכאורה מידאותו קובריי
 פליגים אין של הפירוש יודעים אנואין
 ברש"י לשון הכפל קשה וכן אדםבה

 דלרש"י אלא מיד אווזו קוברין היוםבאותו
 בירושלים תקנה דהוא דקאמר כנ"ל קשהשי'
 כתב בעצמו ורפ"י תלין לא כתיבהרי

 דיא זו ולא ד"ה הנ"ל ע"א סיובסנהדרין
 שפירש ונאת עתים כל על קאיתלין

 סמתינין ואין היום באותו סיד אותושקוברין
 כיום כבר דהוה החמיו שקיעת אחרעד
 ועי' הגרי"ב מציינו נשא פ' בזוה"ק ועי'שני.
 שאר אפי' אומר אליעזר ר' ע"א כ"חמועק
 מרים שם ותמת דכתיב מניחין איןנשים
 רש"י ועי' קבורה למיתה סמוךותקבר

 : מיד קבורה למיתה סמול ע"זשברי"ף
 אם הי' כאן שלנו וטריא השקיא כללדינה

 אז שריפה קודם מת מומר יפנינויש
 אותו לקבור מחויבים אם לברר אנוצריכים
 ואיכא המומר של גופו ששרפו בנד"דאבל

 *9 קנרף5 חיוב חל אין בודאי עפרורק
 מילתא לגדור משום ואדרבא מוסר שלאפרו
 עוד יןירון ולא שיראו כדי אותו מקבריןאין

 סהר"י בתשובת וע" מת של גופולשרוף
 דעות אחרי שנגררה באשר מ"ט סי'הלוי
 ד' יראי בנים שני לה ויש רשע אחדבן
 יראה' אם מילתא למיגרר אמנם לקברהיש

 ובפרט האדמה פני על יניתה הבי"דבעיני
 ובנשרף ד' יראי בנים לו שאיןבמומר
 רעל תקברנו דקבר בגדר כלל נכנסשאינו
 חקבינו דקבר העשה חל אינו בודאיאפר

 את לשריו פשע על חטא הוסיפווהבנים
 לקנסם ישראל בי"ד על בודאיהמומר
 : נגדם ללחום כח לנו שיש בזהלפחות
 קל"ג סי' דיו"ד מהא כ"ת שהביארכמןק

 איסורי של עפרן לקבורשצריכין
 יש לכאורה מהן להנות יבואו שלאהנאה
 השאגת שכחב מהא זו כעין ראי' שדלהביא
 לשרוף דצריכים י"ז סי' החדשותארי'

 מהם שפינויארונות
 עפרם ולקבור מתים .

 דמקור מזה ראי' אין ידעתי אמנםבקרקע.
 האפר לקבור שצריכים היו"ד של זהדין

 בפירות ע"ב מ"ב בע"ז הוא תקלהמשום
 דלישרפנהו ר"ה אמר נסך ייןתשלומי
 יבדרינהו להו ולימא ופריךולקברנהו
 לשורפן ליה ולמה שהן כמות יפזרןפירש"י
 מלקטו דהרי תקלה לידי בהו אתוומשני
 ומשני ולבדרינהו ולישרפנהו ופריךלהו

 בעיניהו ולקברנהו ופריך בהו מובלידילמא
 עז ואחד בה שנסקל אבן אחד תניא לאמי

 ומשני עמו נקברים כין יהא עליושנתלה
 דהרוגי מילוא מוכחא ביד קברו דקאהתם
 רשעי עי' בהו לאשתמושי אתי ולאבי"ד
 דהרוגי ויקע מילתא מוכחני ומשכח מאןכל
 נסף יין פירות גבי הכא אבל ופרישבי"ד
 מוכחא דלא האפר לקבור צריך הכימשום
 וקברם גנב אחרינא אינש ואימאמילתא
 דצריץ מה דכל מזה חויבן חקיה. לידיואתו
 דלא היכי רק הוא תקלה משום אפרלקבור
 דהיא דמנכר היכי אבל מילתאמוכחא
 ובנד"ד לתקלה חיישינן לא הנאהמאיסורי
 סהקרעמטטאריום מיוהד בכל עומדשהאפר

אין



הן* ששר שלשהשנההנשאך שניאשלישיכרף

 ונירא מזה נדוץ יותר טילתא אורחא יך4ק
 לשרוף צוה החדוות ארי' שבשאגתטה

 עפרם ולקבור מתים מהם שפינהארינה
 : מילתא מוכחא לאדהתם

 ר"מ דאמר חלי ש"ס עליעוררוי,ט
 בתמורה אי' הרי ולקרבינהולשרפינהו

 הנשרפים כל שם ובגברא בסתניתן ע"אל"ד
 וקישרו ישרפו לא הנקברים וכל יקברולא

 רכל ישרפו לא דנקכרים הטעםבזמרא
 מותו עפרן והנשרפין אסור אפרםהנקברים
 מותר דעפרן יאמרו נקברים ישרוףיאם

 האיך ר"ח על קשה יפי"ז בעפרןוישתמשו
 כיון הא אח"כ ולקברן הפירות לשרוףצוה

 מהנקברים שהם מוכו! עפרן לקבורדקאמר
 צוה האיך אסור דעפרן וביון אסורשעפרן
 בשריפה אטורין נקכרין הא אותןישרוף
 ט"ו הל' מהס"א פי*ג בלח"מ מצאתישוב

 שישרוף שפסק הרמב*ם עי זה כעיןשהקשה
 : עיי"ש נסך, יין שכר פירותויקבור
 סוף שעה כל פרק פסחים הייישימיוהנה

 ורבנן ר.י של הפלוגתא מביאה"א
 ומביא דבר בכל או בשריפה חמץ ביעוראם

 חמור פטר בעי ירמיהו רבי לזהסמוך
 בסקילה או בעריפה מיתונו במהשהמית
 דר"י להאיבעיא יש שייכת מה כלםותמהו
 יפלוגתת מיתתו במה שהסית חמורבפטר
 בזה והנ"ל חמץ. ביעור לענין ורגנןועי

 ר"ח על שהקשתי זו קושיא כעיןדהגה
 ממתניתין המפורשים נדויי הקשובע"ז
 סותר עפרן הנשרפין דכל ל"ד דחמורההנ"ל
 כל דמשו"ה אסור אפרן הנקבריםוכל

 יקברו לא הנשרפים וכל ישרפו לאהנקברין
 דמשמע דבר בגל השבתתו דאמרו רבנןח"כ
 דבר בכל השבתתו אם וקשה שריפהאף
 לשרוף אסור ממילא מנקברים הוא כ,אם

 הקשו וכן מאפרו להנות יבא שלאומהמז
 דאמר יהודה יר' רבנן אמרו לאאמאי
 סופו הוא הרי שריפה טעון דחמץק"ו
 בשריפה יהי' אם מותר יהא דאפרויהקל
 דאמרו מזה דמשמע ותירצו מהנשרפין."יינו

 וכן בכלל שריפה דאף דבר בכלהשבתתו
 מזה להקל דסופו ר"י על הקשו שלא15מה

 לשרוף דמותר סוברים דר"י דרבנןמשמע
 הוא וכן להאפר חיישינן ולאהנקברים
 לה אסרו . לא ולכן ל"ד כתמורה ר"ישיטת
 הנקברין בכל סובר הוא דהרי להקלדסופו
 האיבעי' קודם בירושלמי והנה לשורפן.דמותר
 סוברים וחכמים דר"י שם איהא ירמי'דר'

 דחמץ סוברים כלם ביעור זמןדקודם
 בכל החכמים סוברים ביעור ובזמןבשריפה
 מוכח מזה א"כ . במשמע שריפה ואףדבר
 סותר הנקברים דאף סוברים דר"ידרבנן
 הוא דמותר להאפר חיישינן ולאלשרוף
 תיכף ירמיהו ר' שבעי' מה ניחאולפי"ז
 בעריפה מיתתו במה שהמית חמור דפטראח"ז
 בעל בשם להקשות שמעתי זהנה בסקילהאו

 שיטת לפי . דר"י האיבעיא על ז"לשו"ם
 שאין הפקר דשור ע"ב מ"ר ב"ק יהודהר'
 שהרג פט"ח. א"כ פטור דהרג בעייםיו

 א"כ שהרג קודם אף בהנאה אטורדפט"ח
 לסיכוי הבי"ד יכול והאיך בעלים לו כאיןהוה

 יש בעלים לו נאין הוא אם הנאה)אסורי
 זו קושיא לתרץ יש אמנם בזה(. דעותכמה
 או"ח על העוזר אבן בעל שכתב מהיפי
 בשריפה דחמץ יהודה ר' דלשיטת תמ"הסי'

 נמי הכא א"ב ברשותו מקאי מותרואפרו
  וכהוא דאף נימא אם שהרג פס"חגבי

 מ"מ ע"ב ל"ג תמורה משנה עי'מנקברין
 בעלים לו יש שפיר מקרי מותר אפרויהי'
 דעפרו כיון בחמץ העוזר האבן שחידשכמו
 אם ה"ב אדם של ברשותו מקרימותר
 אף פט"ח א"כ מותר עקרן דנקבריןנפסוק
 סקרי מ"מ מנקנרין והוא בהנאהשאסור
 הבי"ד יכולין ושפיך האפר ע"י בעליםברשות
 ר"י מביא שפיר לפי"ז בסקילה.לדונו

 או בעריפה אם שהרג. דפט"חהאיבעיא
 חמץ גבי ורבנן דר"י הפיוגתא אחר ;ילהגס

 שורפין ג"כ דנקברין מוכחדמפלוגתתם
 ס*ל דר"י דרבנן הפוסקים מזהוהוכיחו
 דריי כרבנן לא מותר ג"כ הנקבריןדאפר

 מותר הנקברין ראפר וכיון ל"דבתמורה
 אפרו ג"כ מנקברין. שהוא שאף פט"חא"כ
 יכולים א"כ בעלים לו יש ומקריסוחר
 שהרג פט'ח ר"י בעי ושפיר לדונוהבי"ד

גמאי .:*



 עשר שישה סנה הבאר שניאטיישיכידקו

 זאת בעל בסקילה. או ' :בעריפה מיתתובמאי
 דר"י שדרבנן סובר דהירושלמי לומרקשה
 לשיטת .ובפרט סותר .הנקברין דאפרסוברין
 בפירוש הגירסא להם דהי שם בתאורההתוס'
 ייש אסורי נקברין וחפר .מותר' נשרפיןדאפר

 בזה:לפיפל

 סי' "יחה"פ שכתב סמה יעיירמקורצתי
 הקדושיי. אפר דקובריןשס"ד

 הלוו עצם משום הטעם כתב שםאטנם
'

 אין כזה ' ברשע במומר אבל ' נשרף שלא
 המתים, קם.עבתחית דאונו הלוז עצםמשום
 בגופן ,.ישראל .פושעי ע"א יפז ,ר"הועי'
 וסהרש"א וכו' 'כלה". וגופן לגיהנםיזרדין
 שאמר טיטוס.הרשע גגי נ"ו גיטין ועי'שם

 'לקיסמיה. ולבדר* גברא להאיליקלינהו
 קרובכם ע"י ויפילו 'גופו שנשרףזבמומד
 אין אקר . שעל ובסרט לייעו~א .תיניוריש
 מייתא לתיגור הבי"ד ע* קבובה סצות'בלל

 שאקרים כדי .יקברם שלא בפוץשעמוד.
 ח"ו. גופם לשרוף יחנו ולא טוסךילמדו
 סי' יו"ד הרסעא מדברי ' כ"ת שהביאומה
 מהר שיתעכל )למת הסוד נתינת לעניןשס"ג
 הר בשם .ה' :ס"ק הס"ת שב ראה ספק.2לי
 קנ"א ד' חרוטה בסהר ועי' י"א. ענף.אשל
 לומן כפרא גו לאהעכיא ד5וב שכתבע"א
 זימנא ההוא כל בקימא לסיהוי ולא"ריב
 ליה לית ' דאיתעכל דגופא כיין ' וכו',סבי

 דף *לא ביהר 'וע4' דלין אילין כללגופא
 אורות בס' האי"ף רב. כתב ועפי"זלדינא יסג* לא: גופא דאיתעלל דלבתר ע"אק"ע
 המצוים עושים דיפה ט*לי*"ב. ד'אלים

 בשרם שיכלה כדי _קברם :על סידיהשליף
 בזה חוכך יו"ד ול ה45ת-מאיר אמנםמהר
 הרדב"1.בתשובות מפקפק 4כן סיד לתתלאסור
 חיד'א ,בעל הגאון . וכן תפ"ר סי'החדשות
 אב"ד אבלות מעיכה בשד"ח ועי'בשיו"ב,

 ' כל אינו הסיד - נתינת אף א"כ קסתסי'

 ' : פשוטכך
 המת הצלת לענין ס"ג'ומ*ה דף ובתועי'

 ינזיר מ"ז'דכ"ג דף נזיר ועי' מת.ישריפק. דהששו הרי הדליקי מטניבשבת
 ואם מצוה במת אלא לקרוביהם סטמאיןאין

 'עצמו יטטא למה המת לשרוף דמותראיתא
 המת לשרוף יבויים הרי והנזיר.הכ"ג

 בש"מ עי אמנם בו. שיגע מבליבמקומו
 כח שיש המגדל תיבת ע"ב קכ"החצין
 שיכול מפני מטהר יוסי י' וכו' טפח*ופח

 דאין לכאורה מזה משמע במקומהלשורפה
 יכול ד"ה' ' שם תוס' ועי' מת בשריפתאיסור
 .דאמרינן אחא ריי פליג לא אמתי*הקשה
 הרבה פתחים' %ו בבית המת י' דףלביצה
 לצאת הטומאה שסוף מפני טמאיםדכוין
 וז"ל ומשני לשרוף ג"כ יכול הרי שםדרך
 ולנתחו לשורפו דרך דאין שלם במתדהתם
 וריי בהא לחלק ויש עי"ש. מכויתפחות

 :ודויק
 אותר לקבור. שאסור אלה כבל "יהישא

 שהמור 'היות יוכל שכאן ואףהאפר
 נבלה עשאו והקרובים אותו לעדוף צגהלא
 בזדון ונשרף במומר אבל עצמם דעת עלזו

 להם שאין ולהראות בקבורתם לטפלאסור
 מלעשות וימנעו בנו חלק שנשרף ולמתלמוהר
 י התורה* בדרך וילכו הלאה אלה 'תועבות

 מוקירו הדו"ש ידידווהנני
. 

 יהגלאע בארשטשוב אבד"ק הערץ.שלמה

 נח,מים
 קוזניצא.בעשה

 תנחומי מצות מקיים אםיהסתפקיט
 טיליפון. ע"י או כתב ע"יאבלים

 נחום מצות אם היא. הספק עיקרוהלה
 הקרובים החיים משום הואאבלים.

 רוח' נחת איזה משום שהוא אוהמצטערים.
 ,לפני וזמת יאסר אם היא והנ"מ זשהנפטר
 משום :ראם אביליו, את ינחמו שלאמותו
 אין הקרובים משום ואם לו שימעיןדידי'
 פ"ר בסנהדרין שאמרו וכמו לושומעין

 הספד:לענין
 לו שאין מת איתא. קנ*ב בשבתרותכה

 ויושבין בנ"א עשרה הולכיןמנחמים
 יא דר"י' בשגבותי' דשכיב ההואבמקומו,
 עשרת בי דבר "וי יומא כל מנחמיי. ?והיו

ויתבי



וכבנאר שני*שיישיכרף
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 סן '- עשר שלשה שנה
 אתחזי ימים שבעה לאחר בדוכתי'ויתבי
 שהנחת דעתך תנוח לי' ואמר בהלמא'יי'

 : עכה"ג דעתיאת
'

 וריקא המתן משים שהרא מי" משמע א"כ
 הסת נפש ששם המת במקוםבביאתו

 איתא ז"ל וברש"י ז*ל' הרוקח כמש"כ'נמצא
 קרובים לו שאין מנחמים לו שאיןשם

 הוא שהנחום משמע להתנחם,שצריכים
 שט"ו ביו"ד וע' המתאבלים, הקרוביםמשום
 עשרה באים להתנחם אכילים לו שאיןס"ג
 *מי ז' כל בסקוסו ויושבים כשריםב"א

 עליהם. מתקבצין העם כל ושאראבילות
 סתקבצין יום בכל קבועים עשרה ליכאואם

 ודבר במקומו. ויושבין העם משארעשרה
 יה*ד. מאבל פי"ג ז"ל סהדמב"ם הואזה

 שהוא. למי לנחם צריכים שם שגםמשמע
 את לנחם עליהם מהקבצים העם כלולפיכך
 בהראב"ד ועיי"ש כאבלים, ומיושביםהעשרה
 .כל דהאי לומר ואפשר ובלח"ם, ובמ"עז"ל

 היינו מנחמין" לו היו *לא על קאייומא*
 יזמא, כל בקביעות שישבו אנשים היושלא
 *ואו", בלא וטו" *לא הלשון מדוקדקובזה
 אחר להיות צריך הי' יומא" .כל האיוגם
 בהרא"ש במג"ע ועיין יהודא. רב דברהוי

 : *ולא" הגירסא איהל פ"ט סי' פ"גז"ל
 מנהמין לו אין שמפרש ז"ל בבה:רש"אדאריין

 שמתאבל דאמריק המת לנפשר"ל
 שמצוה שפ"ר ביו"ר ועיין הגוף.על

 למי שבעה כל וערבית שיוריתלהתפלל
 מגמ' זה שלמדו ואפשר ס2חמים. לושאין
 כדי משום וא"כ בכא עשרה דבעינןזו

 עכ"פ בצבור. ולההפלל שבקדושה דבריומר
 לישב ובעינן המת משום וההיא מכאןנראה

 : ממשבמקומו

 כננד ר"ל דאמר ע"ב ח' בכתובותרעיףי
 בני חסדים גומלי אביליםמנחמי

 משום ז"ל המהרש*א ופי' חסדים,גומלי
 מצד רק וזה אמת של ג"ח' בזהשעושים
 מזה תועלת שום אין דלהם אבותיהםשורש

 : המת משום דהיא ג"כ משום עיי"ש.-
 5האב5 ימנחםים שייה שעישים מהאאבל

 אסרינן וכן המת, במקום שלאאף

 י'ב כל בשוק, כשמוצאו דמנחמו כ"א,מו"ק
 'שאינר הסת משום שייך לא הלא ושםחודש.
 דאמרינן מהא וכן יותר, ולא שבעה כלאלא

 ;לשום מק"ש פטורים דהפנימים י'1בברכות
 אויבים, החצונים אבל נחום. במצות.שעוברים
 האבל את רואים *אינם דהבאיםמשמע
 במצות  שסקים אינם אותו מנחמיםואינם
 תנחום5ן מצות שמקיימים :יסא .ואםנחום.
 משמש א"כ שמע לקרות ויכולים דבורבלא

 שהיא וע"כ דוקא, לדבר צריכיםדהפנימים
 בסוטה ועיין המתאבלים. הקרוביםמשום
 דהקב"ה . מהא אבילים נחום דילפינןי"ר
 ג"ש משמע אאע"ה. מות אחר ליצחק'ניחם
 המצוות בספר ןועיין החיים, משוםשהיא

 דנחום ז"י סהבה'ג שהביא ז"ללהרמב"ם
 ז"ל, ברמב"ן זעיי"ש דאורייתא הואאבילים
 במצות זה כולל בעצמו ז"ל ארמב"םוגם

 והא אבל. מהל' יעד בפ' כמוך לרעךזאהבת
 כבר..תירצו. דבריהם של מ"ע דהיא שםשכ'

 גדכ, מדבריהם פרטית מצוה גזהדאיכא
 דרבנן תקנתא דהיא ע"ב ע' בסנהדריןועיין

 זבעלמא[

ועשי
 עצמו דהמאבד פ*ב רבתי באבל

 דבר, לכל עמו מתעסקין אין לדעת.
 עליו עומדין אבל וכו' עליו קורעיןאין

 משום אבילים ברכת עליו ואומריןבשורה
 דייק זי5 והרמב"ן ובר לחיים כבודשהיא
 ומשו"ה באבידות עליו מחויבים שהקרוביםמזה
 השורהן )ועמידת . אבילים ברכתשייך

 אבילות נוהג '-דאינו שסובר ז"לוהרמב"ם
 .דבלבו כיון תנחומין שייך דם"ם צ"לשייו,

 שמ"ר ביו"ד ז"ל רע"א בגליון ועייןמצטער,
 יום אכילות נוהג אינו אמאי בצ"עשנשאר
 דאפי' להוכיח ולענ"ד דאוריתא. דהואראשון

 להטמאות מחויב הכהן שאין הני ביןקתשיב דאבי בפ"ב דהא מחויב אינובדאורייתא
 דאורייתא לדין שנוגע אף ע"ל מאבד גםלהם

 : עיי"ש שכ"ו יו"ד בחת"מועיין
 כדאיחא לטע"ל ששוה מנודה שהיאובאבל

 שע"ד בסי' בטור איתא שם"ה.בסי'
 צריכים אם .יהודא דרב מקמיששאלו
 אאין כתב ז"ל והרמב"ן השיב. ויאיהברותו

.,--.:- 
-. 

 מברכיו ----- --- - --. --..-.



גקץ  ה╨ק "קגק
גקגג"ולק ¢וáה * ח÷ ╞גי

íג÷áו  כגי╞8á גú 5י¢í áגםáו ו% גñזח╨ח
כגקזץ  ם"פס וגהק íזקל ╞זáץ íההה כגו
כג╞לזץ  ה╞ללה םáו ה╞ז╨ל úלק

 5╨ו*'

¢áחלהז  זגםץ ה¢זקá כ¢¢ח╨לז םדגáו ,י"ץ
וםז  úáי ÷¢ כגךחñ2╞ זגםגáו

 'גñד ס*פק
כ"áל¢ה╞  áהá כג╞לזץ זגגץ ה¢זקá הח¢ךז

טיגףם  ם*1  זúךגקם ¢áזñק כגםáוúל╞ זגםץ
¢áחלה  úáד íזח╨ íגםגáו ¢á╞ם ץ"ףá םáו
כגםáוúל  טםזהק úךגקá"í áל¢ה ם"ס כגוק
זú╨זזיז  ,זגםץ úáי ÷¢ íג¢ה╨ל זגםגהו

וזהק  ú╞גל÷ד .ה¢זקה ף"יץ כ╨גסח הזך י"ד
:  íזקל ╞זáי íגגחה

ופגו
"áגגגí 

╞áú╨הו¢╨ז ╨ץףג ╞ גלגח 
גחה  ג╨ק íג¢á╞ ╞פל ,úלה ╞פלז

¢זךáז ñ"ú ז¢גץáץפך כגגץ כג¢í חגיקהגí 
,ם"╨ה áיúזáזú טיגף% ¢גיסה ú÷╨*╞. חגגק 
╞פל  םלזד íג╞לח ג╨á גםñל ,íג╞ñח ז╨גגה
úíזáו  וזהק. íזקל ,íגגחה ╞פלז

 íלפץ.

:  וזההז םפל ,úלה י"קליז ו*ק¢הלה ם"ס
áגף*╞  ף¢*á*הוטט ק¢זףל ג¢á'í á¢áל¢ה ם"ס
íגםגáו  םáו╞ ס"ח הו¢ג *ם íזח╨╞
ה'íד  ¢זץáם ,íגםזח íזח╨ 'íגםגáח í╞ז÷ הס¢
קגק áק וג╞הáúú גגחהז  .ג¢הí, להúגí ץí 

,íגםáוúלה  הסד íזז╨ קף╨ם úלה íגםההםז
íג╨זקו¢ה  הו╞╨ז ז╨ג╞ק 'גהג ÷¢ הץáקí áגñג

á÷ז¢  זוק וזה íגúלם íגגוםז םáו י"חו
╨"ז÷ף  íגםñז. םזיגק וזáם íגלץףם ג╞גם

ג¢á╞ז  כגג¢á כזגי כגלץז╨úה╞ וזה ÷¢ .íגגחם
ס"ף  á"íל¢ה ם"ס íג¢וזáל ק¢╞לú áגה÷
טגו  םץ ÷זñף áזך úיםם ,'זדז ה¢זויםז הק÷

úáי .ק¢╞לúá áי á"íל¢ה ם"ס !זו¢גז *גם זגוי  ñá¢úק זלפץ וםהז íג¢á╞ה íג¢וזáל
¢ז÷áג  הו¢╨ז זú╨זזיק ק╞חם í╞ז÷╞ íד
וגהק  ,ñג%ח ק¢╞לáז ÷¢ כג╨ץז הúקל
ה"םק ñג' ╞áז וחג╨ ט"קáהס áםץí4╨ חזלקם 
íגג÷ם  ו*ג÷ñ וגáה íקá ח"áה íו¢ ו"ו
ñ.ק  ,íהג╨ק íזח╨ íגםגáו ,í╞ז÷ 'גךáז

כúחה  כדג¢לו úו¢áה╞ םáוה í╞ז÷ הúקלם
,í╞ז÷  íוז ו"ו íגג÷ם íהג╨ק הúקלה

הםגחúיםז  íזקל הו¢áה╞ וגה ÷¢ íגגההם
כגגץ  זהגף óג╞ץ íזקí ñג¢חוק כגםגיול זúזו
ם"ס  "גגáד íץךלז ם"╨ה ¢áזá"í ñל¢ה

כגגץז  ú¢¢ג÷╞ úל óג╞ץ הú╨ñלל ,הףזחג
:÷"ץפז  úזáזúיá ז"ג 'ñזí áúג╨קג íק

ח"áה áקí áס"ף¢ ו'דל áח"זו ¢ñ╨טגג 
¢לזם  5"ק¢הלהז ם"ס áúקó ╞áג¢פ
¢זךáז  áúק וגה íח╨םל הלח╨ז הáז¢÷ .וזáם

íז÷לה  ╞"זג- ד"פק וúגו ¢úזלק ¢לזם
¢÷גץ╞ ñזá¢ הקá"זם חñ¢ טלח╨ג ¢קףוז, 

וזה áקáú וáגםגí ח╨םí á÷הק גקזúז¢ג 

á÷הק  íזקú, ñלה טיגףםז ז╨גו ¢לזו ¢¢╞י

גחה  סזי¢áז ¢זךהז ¢áזñ ¢÷גץק וגה íזקל
*פףח  ¢úזלז ╞לזם הי¢í áז÷לה טלח╨ג גזה╞

:  íגלק

גץג  ¢קףוה. ק¢ףג הגá גגá"í ╞áףגה
כג¢÷áל  ╞"יףáú áק╞ ה"ה úáיק

úו  íגםזח íגלח╨לז íגםגáו ñ╨י╨הז ¢÷áם
הוזף¢ז  הםזחה ¢לזו áúק וגה ÷זץסםל
áú¢úג  הáז¢÷, וזáם .י"ץ קגז ÷╞÷╞ם חúף╞
ñ╨כגלח  íגגñז ו╞áú ╞זץז 'לדá╞ וúגו כגו

íזח╨  íגםגáו כגוז כג¢÷áל .íגםזח áגקח÷ז
ם"ס  íגםגáו í╞ז÷ ¢ז÷áם ,íגםזח á"íף¢הז

 á╞קח÷ ¢ז÷í áגםזח í╞ז÷ ס.
ם"ס  *¢זךף*4╞ ¢לזם זלי╞ ק¢ףלק á"íף¢ה
¢úזל  גדגםףז ÷"חה ו╨áקז íק ñו
áוáם  ¢á╞ם. גפו ¢ז÷í áגםזח י"י גדגםף

כג╞á╞ל  ñו ¢úזל ,¢á╞ם ÷"á¢ ╞úזñ ,כגוק
ו:áקז  כגיםזהק ÷¢ íגג÷ם íזח╨ ╞פלק ,úלה
הá╞םז  ¢áזú¢ ñזלק íגג÷ם íד íזח╨ה íגגחם

כ-ו╞ á-ם"ל÷ ק ╞áסגףםז ¢קףו ¢לזם 'לד 
íגםזח  כגלח╨ל íגםáו óו הזי í╞ז÷ק ¢ז÷áם
,íגלח╨ל  וגהק íגגחם ,íגúלםז ה"ףו כגו

íח¢ג  ¢לזוק íז÷לח
 ג"¢י

 ח"¢ז ¢áזñק
áהס  י"ו ויגו

 ,ו╨áקי
ñזá¢ טגםץ י"ו, 

íגםáו  íגגהם íגúלםז טיגףםז ¢גףק áגקח÷ íזח╨
áá÷ז¢  .í╞ז÷ םáו á"íל¢ה ם"ס íגגñלק ÷¢
÷ñזףק  íגםזה ¢לזם וםז ,íגםגáוá י"ץ
טג¢פ áגםזחí ם ÷¢ז╞á¢, וקñז¢ 

¢á╞ג ÷"úהי  ¢לזג זñúג╨יí áזקלק áúקק וגה ום
áוáג¢גí י"וז .םםי ÷¢ הקץג הל .óג¢פק םáו á╞áז¢. úףם הגחúוהק טג¢ג חזáם 

í╨גו  áúקá םáוהק ום ,¢á╞ג íד íה
גז╨ק  í╨גוק íגקזץ íזק

 íגיג¢פ ¢לזם ,ñזםי
,úלה  ,úí÷גúקá ל"לז íגיםזה íזקל ÷םח
---.  .*---. --- .-- .-- --.-- --- ---- .-- ---- .------ זיגףגז



9 ששר שלשק שנה --' וחולאך -- שני"שיישיכרף
 בקהה ז"ל הרמב-ם השיב שפירולפיכך
 דניעם משוס אכילים. לנחום קורסחולים
 ובקור מתים, משום הוא בשבתשבילים
 : כע"ה נכון כנ"ל ודו"ק. תחם משום היאחולים

 קיניוצא. הוספק עקטפיי,נימן

 נו.מימן
 קלאדאווע.ב"ה
 מי או המוזר אם התובע נקיא מישדרת

 לו ויש השידוך, לקייםשרוצה
 ידענא. עובדא ע"ז קנס: ח"נ ממוןתביעות

 ודרש הכיש וחזרה סקאצק חתן הי' פפהא'
 זצ"ל הרה"ק והשיב לדין הנה יבואהחתן
 מוהרי*י מהגאון ביד פסק לו שישטקעצק
 נקרא חנ"ק התובע שהמקיים מקוסנאזצ"ל

 זצ"ל להג' שיש שכתב ואדמההתובע
 זאת אך מקאזניץ, מהמגיד זה פסקמקוטנא
 דגר על גם כי היטב זוכר אינוהאחרון
 ורוצה ר"ל אשתו שסתה מי דהרנואחר
 לחזור תוכל כלה. היא שכבר אחותהליקח
 זצ"ל אא"ס השב ואת קנס שום עלי'ואין
 והשיב כן פסק וצ"ל מקוטנא שהגותןבסשה
 ע"כ יציל, מקאזניץ מהסג-ד זה הסק לויש
 ברעיוני התערב ל8 אם ברעיוני ספקנפל

 נאבד מקאצק מהרה"ק המכתב -השסקי'
 שבאים המנהג כי שכתב בוכדוני עודממני.
 . לדין. הדרךלאמצע

 זוכר ואינני כתב. ועוד
 מהיסקיט מהדבי אלי' הדבר כי אזכוראו
 אגב ידי. תחת אינו והס' כ4 שסק _ג=כ

 בע"מ הק' מאא"ז שבזכרוני מה לואחשיב
 כהשג. של במיתמו צינח 'והי - אהרןבית
 של בחותפו הי' ומה כה"ג דוקא מההדיוק
 שלם ביב הי' יא דילמא ציבורלקרבן) ראוי אינו יחיד נדבת הלא ואמר 'כה"ג

 הה דילסא מזה מדייקין הה איך8"כ

 שנדבת יושא בחוס' מצינו שים יאיד.נדבת
 הכש כשריקין ענב ציעור, כמו הוינשיא
 : ודו"ק צימר כמו והיי כה.ג שי בשאפוג"כ
 קנקמפ וממתר על 58רתי שאנידבקה

 השילוק שמעתי ישושנים, נסנעשה
 חיא ושיר"ם כוונה בלי שהיא ניתרבין

 סהפ אחד אבותינו בעזרת נבין ע"כבכוונה
 בכוונת נשאר פרסה הלא וק' נותי,לא

 זאת געבהר ואולם טוז פסוק ט' ויראככתוב
 עיינתן עתה שמי. ספר למעןהעמדתיך
 לא פרעת היל לכל בי ושם י-דבבשלת
 היל לכל נשאר לא וכ' אחר. עדנשאר
 ובזה נשאר, בעצמו פרעה ואפשרפרעה
 % כישים למהט שהקשה הב-י קושיותפי'
 שחילקו ותי' ז א' יום על הי' הלאימים
 אין הלא וק' מיד, ונתמלא חלקים ח'על

 שנשאר שמה תי' והט*ז הנס, עלסוסכין
 ומוח לגמרי להריק אפשר אי כיבכלי
 קנקניט, ומנותר הפירוש וזהו מידנתמלא
 ודו"ק4 לשושנים נס נעשה ממילא שבשארסמה

 יבא(;המשך
  קלאד%4וע" אבדקק ענגעלמאןשלמה

 ). גז.מיכון

 וגר הטיפוסם חישדו הגאון מהזב א'תמיסה
 כןמן?ררין אבוהק שהי' זצללה"האיבעשיפץ הלב אלעזר מרהכקע"ת

 ארומו*ר מרן לכיק  שכתב מה _( שנים.מ"ר
 שי' ומאירן סרן הי"אוה"ק כ-ק אי : לשונו וזהכיגור. שליט"א ארוטו"ר לו שכאהב ובזה כלגדיי.שליט-א
 יע"א. גור בעיר ישורון עדת עדתו מבהל שליט"א'ישראל

 תנאי' עי ס"קייכ בעיי 8 ק כ'כנאשר
 משם האב"ד הנ"צ הי' יחי' נכדוי

 ומותף יכול האתן אם כ"ק לשני ספוקומציע

 ברכפ לומר מותר אם גם קשישיה)לסדי
חתנים

 בקע"ת לעחן בזה להעיר טוב טה מצאתי בעתר .דבר. תמיד ות שדכו יען ההירךאטר
 לכאן הלא יבא ויזומר ג-ר בטענה הבמדוך יהרם כ"א דאל"כ הי' כן הכללזת חרם מתקנייכולת הנתכי יפני לגא צריך בחרם שנקשר כיון השידוך דמהרם מש"כ נ"ר סי' ח"ב חו"מ חייטדברי

 ספרי בהכרעת לנו מה אד הנתבע לפני במ"ע לבא שא"צ מהרש-ק בשם לו הגירז אך עמ'לשפהט
 צבי ובתפארת ל"ו סי' המור וב8. .'דנ"ה שלום ובמשפט קטיה פי' יור"ד שהב"י ועי' יע"שזמנינו
 שתיתאי מהדורא שו"מ בשו"ת ס-ג שי, ה' והלק רכ"ב ח"א)מי') מהרש-ם ובשו"ת ע-ח מי''אה"ע
 מ"ח סי' שן ובמגרל קכ"ב סי' ח"ג יושר אמרי ובחשובת נ"א סי' שור יעקב דברי ובת' *"דפף הגרשוני ובענודה ל.ה פי' ח.ה השכוץ לחי הנספח הטשטש. ופייט ס"ט סן' ח"ד ובהני:א מ"ביף'

 : : בזה מש"כ מבאדא ולהביא להאריך פח אסיף עםואין

 שכבר בעת בווארשא מו"צ אייבעשיטץ יהונתן ר' המפורסם הרה"ג מאחיו יהמערכת נמסר הזאת התשובה '*('
 -1:,צויי4י בועדה, ומאוחר סוקרם ואין כאן מקום ייתן 18ברהנ1 ע"נ הטווסים. מתשובת המאטר,צין נגמרו)



 שני-שלישיכרף .קי

 וקמא-

 עשר שלשה שנה

 הנפל הה*צ ואטר שבעה'ם-כות. היעואגנים
 הייתי ואשי מזה, שידבר סי עדיין ראהשלא
 השיב יא שב"ק יען אף מעמד, באתואז
 מתני גדתכם בפני לדאר דרכי ואיןע"ז
 הראבתי כעת אך מגרסא; לדבר רציתייא לכן משמורא לאפרושי השש בו שאיןבדבר
 שלא ואבקש זה, בשכתבי לבות עוזבנפשי
 היא, הירה כי בזה יעין לטורה עליויהי'
 כפוני: קטן לתלמיד אפילו רשותוניתן
 המקדו 5 יי כתב י י מ י 84ע "סרהנה

 שס הד"ם וכתג כו' מטרךהאשה
 נוהגין ואין יברך ערמו דהסקרש כהגמעוז.ל
 והגה"ם הסמ"ג וכ-כ פכרך .אהד אלאגן

 דרק הד*מ מ"ש הנה ע"כ, דאישיתסופ"ג
 ברמב"ם מצאהי יברך, דהמקדש מהטורששסע
 קודם לברך צריף כו' אשההמקדש כי בוה"י שכתב כ"ג הל' אישות פה'ש"ג

 המצות כל עי שמברכין כדרךהקידושין
 דע?קר ברמב*ם מפורש הרי כו' יקדשואב"כ
 וכן לברך, ההתן עי החיוב אירוסיןברכת
 הרם"א'כתב אך ל"ד סי' ב'אהע"ו המהברפסק
 הג"ש וכהב נוהגין, וכן: מברף דאהרלי"א
 יודע שאינו מי לבאש שיא הוא דהסעםשם

 הףיימפורש ההתן, יביך ליכא!אהף ואםוברף(
 : הניל הה*צ שלספיקא

 ייפה מיתי ""תו אם' שנסתפקובמה
 הספק מון יודע 8-גי בדכות,שביה

 ברכת ויענין תתל דפיקתם בפ"ק הר"ןיפמיש
 שאזסנס לאחר אלא מבקנון שאין נוהגוגשיאין,
 בסכת  אלא הללו  הברכות שאין לפייחופה
 ז/ כל איתן מבהכין ששהי תדע ושגחח19ה
 יפה ושבח, תפיס, רק-גרכפ שהם: כין)אןפ

 לשה"ש ועותר לברך, רומא*, החתן:יחי.יה-4
 הע: ג' הי. סחשופ ב9-יןושיסב"ס.

 ושקליפ בהכי דמקיכין סחב: סי' וש.ןע,ב4)ה ט2ושי
 שם הב"י כמ"ש ועא דהטעם לשיאון,קידם
 לעשאתן עובה עליהן סקרך הפ14ת דכלריקום
 דעיקר; אהבים בפרת' ההתן,סותר'יבהרשוודאי
 דההתן אטרינן: אי אבי רמיא, עליוהלצוה

 5*ש יברך' שזהר רק התנים. ברנת לברד!אק
 המצות דכל. משום קורם:נשואין דיברךלומר
 הב"י, וכמ"ש לעשייתן' עובר עליהםומברך
 המגרף על מוטלת המצוה שאין היבידהא
 בהגיים כמבואר לעשייתן עובד שיהא צריך )5א
 וגפ קישו, ד' שבת ובתוס' דאישות פ*גיסוף

 מת4 פ"י הרמב"ם פלשון ראי' להביאיש

 יברך האיה את המחרס יישו ו' הל'אישות
  עדיין בניתו עסה נתייהד ולא התניםברכת
 הנישואין עושה התנים ברכת שאיןארוסה
 ולא לוספה וכנס אירס לחופה, כנימהאלא
 גמורה נשואה זו הרי התניס ברכת 'ברך
 ע"כ, ימים כמה אהר אפילו ומברךוהו"ר
 השני ובדין התנים, ברכת יברךפדכתב
 ברכת מברכין הי' ולא כתב ולא בירך,גמא

 מברכין וה" כתב לא ברישא גסתהנים,
 משמע התנים ברכת יברך רק התמםגרכת
 וכן התנים. ברכת לברך יכ-. החתןדגם

 שהוא ב' סעי' ס"ב סי' המחבר מלשוןמשמע
 יש ואל י"ג הי' דאישית פ"י הרמב"םלשון
 אחד ביום כאחת רבות נשים יישאלאדם
 מדכתב כו'. כאהת לכולן חתנים ברכתומברך
 ג"כ דההתן משמע ומברכין כתב ולאומברך
 בברכת ימה להבין צריף אך לגרף.יכת

 אישות מהלי בפ"ג הרמב"ם כתבאירוסין
 לברך צריך אשה דהמקדש לעילשהבאתי
 כל על שמברכין כדרך הקידושיןקודם

 ההתן. על הוא חיוב דעיקר משמעהמצות,
 ההיוב כתב לא התנים בברכת ג' הי'ובפ"י
 התנים ברכת סתם_דמברכין רק ההתןעל

 צריך וז"ל כתב ס"ב ובסיי הנשואין.קודם
 משמע ההתן, בבית התנים ברכתלברך
 איש והן ההתן הן לברך יכולי אישדכל.
 ולע"ד ההתוי עי דוקא ההיום ואיןאהר
 אישות ה' בריש הרמב"ם דהנה קשוטנראה

 וביאה שטר קרדומי דהיינו עצמןשהלקוהין
 עושה דהמקדש כיון א"כ סה"ת, מ"עהוא
 שמברכק כמו לברך בעצמו הוא מחויבמצוה
 אלא אינו התנים ברכת אבי המצות. כלעל

 כנדה לבעיה אסורה ברכה בלא דסלהסמלם
 ה.מביך שיה?' מי נ"ע חין חראשו2?םוכס-ש
 . בקוהיי ונכון; אנשים שאר א4 הההן,או

 אייגעשיפץאבד"קטפעךז-יז. הלויאלקור
 מער. שלש"א איומיו חפינתהה

 1%' המאוה"ג. הים ירירי אהו' ת-ומה; ב'ב"ה
 סאעריין, אבה'ק שליא-אמהר-א
 כשאני תערבתי. נתדהרה טירדיתמרוב

 לההתן אומר הנני באופהמודמן
 יישר כי אירוסין בברכות יצאתשיתכוין-
 מעעם,32לא אך לגרך בעצמו צריההסרגה
 הזי , התניס בברכת הי' הספק אוית.לגדיש.
 בהם:מברכין כי טהפיסקים נראת יעןברכות
 נשואין הן במהרי"ל וכמ"ש והכלה ההתןאת

 פנון הפך תשמח שטף יגרכתשכשהגדע
 עצמו. את שיברך' שדיך לא א"כ ההתןאל

.---- אלפות מררכי' אברהם דו"שירידו :י ~ הספק: הי'זה



 ששר שלשהשנה ושניאף '; שגירשלישיגפף

 שנתחדשה התתבילה בנסיעת "דין יהי'איך
 באויר הפורח המגדל אחרוניםבזמנים

 ההוה לדבר כעת נעשה אשר)אעראפלאן(
 בים כספינה המחנות את למסעורגיל

 וייסע להפליג שותר אם הקיטור,וכמככבת
 בשבת,וצע"ג. גם שיפרה קודש שבת קודםעמה

 פירשטמאן הכהן דובישראל
 ת"ש, ואמונה הדת להיזק העתוןהעורף

 המרכז וטנהל ומי--- גייסט'ואונוער
 :פולניא. ת* הורה.מפיצי

 ע"1( )סף שיום משיב שנש41ת ראיתי מצאתי צריקים של כספרן יהפשי ניפיצאתי ומעדיפך84כט1ש
 דגקטינן דם"ל להפוסקים מיבעיא לא לאסור ונלפענ"ד ת"ל וכתג הלזה השאלההביא

 איסור בהו דליכא ז"ל הרמב"ס דלשיטת ובנהרות בימים ורק לחומרא. מיו"ד למעלה דתחומינבעיא
 וע" מי/ למעלה מדרבנן לקולא נקטינן וע"כ אפור, מדרבנן ורק מדכו לרגלי דמ' פלא סה"ת כללההוסין
 וראי ובשבת מיו"ד ימעלה דתחומין בעיא היינו הפורה במגדל ולפי"ז ת"ר וסי' רם.ה מימן או"חנ"י
 ובסוף צ*ז. סי' ו' הלק עחת"ם מ-מ שבת. קודם וכפרט לקולא בעיא דנקטינן להסוכרים אפילו אלאאסור.
 הנוסעים אנל כבביתו. שבת בעונג לישב ויוכל בקתדרא כמו שיושב בספינה ררוקא העלה שםרבריו
 וחף בביתו מהם רגיל אשר גשכתו שגת כצרכי לעסוק לו וא-א ונד נע ועפו שובת אינו וואגיןגדאמף
 ענג לשנת וקראת וכו' רגליך משכת תשוב אם קבלה בדבהי ומפוטש להרסב*ן מה"ת אפ-לו גמוםאיסור
 הקיטור. מבעגלת טפי ומירחת מוטרד דודא' באויר לפרוח וכש"כ דבריו כל ה.טכ  עיי"ש כו' חפצךוממצוא
 ועגלות מבספינות ט") היוקא דשכיח כיון לנפשותיכם וגשטרתם משום איבא בחול גם ישראל דלברילענ'ד
 שהיתרים אני ואומר בנפשותמ זטתח'יבים מסתכנים באזיף שהפויהים יום בכל מעש-ם וכטעטולקיטור

 וליפטבאלאן אעיאפלאן המכרח בענין שהבאתי הלכה בירר כמדור ב' שנה א ביד "כהבתך 1יש 1 יע"ש שיסמוכו מה על להם אין באויר והפורחיםנודרים
 שבא ער ידע ולא קרוב לו שמת במי שע"ה סי' שסחות ה' ביו"ר המבואר הדין באיןלהסתפק

 ביום בא אפילו אחר ביום שיבא שאפשר פרסאות עשרה מהלך שהוא קרוב בם,וס היי אם שמתולמקוף
 שנתחדש כעת והנה יע"ש יום ל' תשלום עמהם לו ומתה עולה הבית גדול אצל מנתטיס מצא אק,השביעי

 שיכול הואעל' קרוב מקום. מקרי זה אם יגר ביום וגרסאות סאות הרבה לנסוע שיבויין ייבומה(ןשעראפלאן
 שם והבאתי יותר. ולא קרוב מקרי פרסאות עשרה מהלך ,רוקא רילמא או עמהם ומונח אהד ביוםיבוא.
 נתיב כעת שנתחדש ואף שם בזה"ל שכתב פרסאות( י מהלך בדעה חן סי' הנ"ל )ביו"ה שאול ידומהגמות
 תחבולות בלא הנהוג כפי רק משעריו חין אפ-ה אהד ב"ס ויותר פרסאעז אריעים הבנלים.יילרוירוק.
 וכדאמרו שם ובתום' קט.ו( )רף מיבמות וראי' הפשוט בהילך רק ס"ערין און ג"כ סולין ה' פקת. , קרבן לעןיןימן

 עי"ש להקל ספק באכילות דאולי צ"ע ומיהו שם סיים אך קמ"ל פרחא ניהוש;יגמלא ס-ד ה.( )רף.במו"מ.
 הפסח לעשות וכשנזכה שכ' גבירוזא בהלכתא דפסחים בסיפ*ט טשניות על ישראן. בתפארת כזמ בענין'ועל,

 ממח משונה רחוקה ררך דין יהי' אן הברזל שבילי ע-י בתהיה .להלך שהמציאו.התהנולה:אי?מ_בזטנינו
 גבירתא בהלכתא מש"כ וז"ל כתב רבריו ובסוף בירושלים אי"ה אז שיהי' הגדול ב"ר עפ-ישקכע.המשנה

 היה תקר צ"ה( )דף בפסחים מבואר כי בי הררנא עתה ;במשנה שהוקיע ממה בכסות רחוקה דיך;בענין
 בזה יהאריך ויש יע"ש. הי' לא ובדרך ת"ל חייג יהי' יכול ומפידים בפוסים רכנום ויכול למודעים חוץעומד,
 ןקקנררך* . הזמן, יסנימ אם למועד הזון ואייה פה אסוף עפ;ואין

שפפחש4)4*י-

.,

 נח.מימן
 דורינו לגאונישאלה
 . זאמושטק.ב"ה

 הי הדיי יהכמי גאיני יפניאציע
 "מהבאר" העדרים להשקותמימיהם

 שמותר שקיי"ל בדבר למעשה הלכהיברר
 בשבת שילך אף שבת קודם בספינהלהפליג
 רמ"ח, סי' או"ח בש"ע המבוארים כפיובתנאים

 * י ין,פשףקוף
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 קש45נש45ש45ש45845ששסף-1א

 נם.מימן
 פלוני. מקוםביה

 מפרעמישלאן מאיר ר' הקדוש ולרב8(
 שהי' קטנה עיר לאיזה באזצ"ל

 והפרוז לנפול ונוטה רעוע שם מדרשהבית
 הדלת פתח כאשר העימד, על מרובההיה
 כי זה אין הזה המקוס נורא מה ואמרעמד
 פעמים. שני דבריו ומזור אלהים ביתאם

 כונה איזה בוראי כי הבינו סביבוהעומדים
 לא אך בזה צדיק לאותו לו ישמיוחדת
 לסוף לירד מתבוננים וגעודם הכונהידעו
 נורא מה אמנם ואמר אליהם פגהועתו
 בו. ליכנס נפשות סכנת ממש הזההמקוס
 בעולם יו ואין אלקים בית אם כ4 זהאין

 כ5 הרי כי הבית, בדקי לתקן בושיטפלו
 אנכי רואה עלים ב להם שיש שבעירהבתים
 ורק כראוי. ומתוקנים חזקים כלםשהמה
 ולמה מפודת בחזקת הוא בלבד מדרשהבית
 אלקים בית שהוא ספני אם בי  זה איןהלא
 שיחוש מיוחד הבית בעל לאיזה שייךולא

 : .הבית בדק צרכי בעד ולדאוגלתקנו
 .קדוש אדכהו"רג4

. 
 ש"ל מטשארטקוב

 אברהם ר' הקדוש שזקנו ס-פר.
 בא מלאך .  .בשט שנקרא וצ"ל  .מפראבוהוש

 משנת געל הגאון חוחנו אל אחת. .פעם
 הלומדים העיר פני כי וובואו .חכמים

 הק' המלאך אך קדשו. פני לקבל .והנכבה?ם
 התיון בעד הביט רק אייהק כיל פנה-לא
 האנשים כל החלון, נגד שנתראה גבוה הרעל

 איזה וישמצו אייהם שיפנה מאדהשתוקקו
 במחשבה והחגונן ימד המלאך אבל מפיוהגה

 האנשים בון אז והיה הוה. בחלוןעמוקה
 .קדשו פני את לבקר באחשר

 גם.
 אלה

 ולא ונכבד נגיד בעיניו ומיוחס למדןאברף
 וערך ערכו נקילת על עוד להתאפקיעול

 הזח האברך הי' כמובן, עמו שהיוהנכבדים
 המלאך אל זה ופנה בעיניו ומתגאהמתנגד
 כך כל תביטו זאת מה אותו ושאלהקדוש

 ראיתם לא הכי ההלון בעד הזה ההראל
 מסתכל הנני המלאף לו ויען גבוה. הרעוד

 כזה פשוט עפר גוש  איך וה עלוטתפלא
 ויחרד כזה, גבוה הר שנעשה עדיתגאה
 אץ שחרדה העסוקה מהתשובה הזההאברך
 דבריו רוסיים היו טה אל להביןלבו

 :הקדושים
 ר"8 מן יסים בתשעה מסכתא הקטירםנ(

 הג' אדמו"ר אמר ט"ב עדאב
 גוסר*ן שאנשים טעם זי"ע מגורהקדוש
 המנואר החטא לתקן כדי אלו, בימיםמסכתא
 נחרב חנם שנאת דבשביל טץ )יומאבש"ס

 וקייצו( בשבת מצינו מסכתא ובסיוםביהמ"ק.
 דשלים מהבנן צורבא חזינא דכי אביידאמר
 היינך לרבנן, טבא יומא עבידנאפסכתא
 ויושבים כלם בשביל סעודה עושהדאחד
 לבבות קירוב לידי מביא וזאת אחתבחבורה
 הביהס*ק נחרב. אלו שבימים ויעןואהבה,
 המסכתא גומרים לכן חנם שנאתמשום

 : הנ"ל לחטא תיקון הסעורהועושים
 והבאראן ז"ל סופר כתב בעלזץנ4שרדד(

 יו ז"ל ספראנקפורטראהטשילד
  אלי בא פעמים והרבה במארעבאדכאחת

 פעם רב. זמן ישהה בביתו לבקרוהבאראן
 'הגאון עצמו הרגיש כאשר אצלו היה.אחת
 שהה ולא לישב רצה לא ואז קצת.חולה
 ששינה מה עליו הגאון והמה לצאת,וימהר
 דרשו. דחו"ל לו וענה דרכו: את הוהבפעם
 . אשר הדרק את יהם והודעת הכתובעל

 )ב"ק חולים בקור זו בהילכו
 צ"ט(.

 . כן אם

 . כלל ישיבה חולים בקור במצות מצינולא
 ו"י דהכמנו ואפשר בלבד. הליכהרק.

 הורן:
 אצל  הרבה  יהחעכב שפא ארץ דרףלנו

החוץ
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 נכון ולפעמים לטורח עליו .יהיה פןהחולה

 : מהרללכת
 בעסק יייהידים "י5 המעמד בנרבץ"(

 ר' הקדוש הגאון אמרהפרנסה
 חז"ל אמרו כי זצ"ל מבעלזא רוקחשלום
 ויצא כתיב הרי אבל לישראל. עניותאיאה
 יצא כבר ההדר א.כ הדרה כל ציוןטבת

 העניות של לבד האחד ההדר וכףפישראל
 של הזה ההדר שגם הראוי טן לכןנשאר

 : יצאהעניות
 שמו. בהעלם ההפץ פלוני רב'כ~

 כם.כנימן
 קדום,ב"ה

 מה' )פ"ה ז"ל הרמב"ם ד' ףו8רעיכםי(
 את דהמבשל ה"ט( פסחקרבן

 פסחים ובגם' ע"ש אסור טברי' בהמיהפסת
 להוז יצא אם הלא העולם ומקשיםמ"א.
 כשרים טברי' חמי אם נ"מ אין וא"כנפסל

 ביצאו נפסל דהלא לא, או הפסחלבישול
 הגה"ק כ"ק בשם ושמעתי לטברי'.מירושלים
 הכלי שע"פ דאמר שליט"א מגוראדמו"ר

 להביא אפשר פלחש( )ווזיריםביקבוק-החימום
 הפסח יבשל לירושלים טבריא מחמימים
 נ"מ והוא בחמ"ט לבשל שאסור פסקולכן

 : כזה באופןלדינא
 הרה"ק את שאל אחי שאיש שמעתיד4

 איף זצ"ל ממקאדוב דודר'
 יעצו והרופאים תאומים ובת בן לושנולד
 להשביע תוכל ולא מהם א' רק שחנקיאשתו
 קורם מהילדים מי שאלו וע"ז בשו"א,שניהם
 :( קל"ט )ב"ב חז"ל מד' הנ"ל הח"קוהשיב

 והבנים יזונו הבנות מועטים שהנכסיםבזמן
 : הפתחים עלישאלו

 מאלכסנדר הכהן מוהר"ח הרה"ק בבשםה(
 בשלחנו בישבו שפ"א שמעתיזצ"ל

 ממאכלו שיריים הרבה אחד חטףהטהור
 ש5 השיריים שאוכל זצ"ל הה"קואסר

 שהאורחים והוסיף כונתו הבינו ולאישמעאל
 וע"ז בחרדל לשונות ג' האכילו אאע"השל

 בהמאכ5 נעשה מה נזכר ולא פרים ג'שחטו
 ישמעאל: חטף שהנשאר צחות דרף וא'הנשאר,

 שהגיד זצ"ל מקאזסיר ר"מ הרה"ק בקשםו(
 ואמר אח או אב לכם הישבק'

 מוסיף נ"ה אי וב"ש ב"ה לפלוגתתרמז
 כב"ה -ב א הרמז וזה והולך. פוחת אווהולך
 יותר ב' ובליל א' ראשון מליל שמוסיףא-ב
 פוחת שמונת ראשון בליל היינו א-מ אווכו'

 : ככ"ה הלכה אב ל% יש והשיבווהולף
 מאסטיאייצי זצ"ל הייי ימם" הגה"קי(

 לנסוע בעירו מסה"ב עלישב
 ממרחקים א' איש גם וישב אחרתלעיר
 הנזכר הרה"ק בא יצ"ל ליטאמגלילי
  נרכב  לו ונתנו רבים סבבוהו ט0ה"בלקרון
 זאת היתכן הנ"ל האיש ושאל עליכםשלום
 קדמיאל ולא בדרך ימים איזה כבר נוסדשהוא

 פני את יצא אף והרה"צ שלוםבשאילת
 הגה"ק לו והשיב עליכם, בשלום ומברכיםהעיר
 שלום שאילת של הענין כי כדרכו תוכ"דז"ל
 בחזקת הדרכים שכל לפי הוא מדרך שבאלמי
 ממקום העובר סוחר באדם ניחא וזהסכנה

 אין לעירו ומחוץ הבע"ב הוא בביתולמקום,
 אכסני' בלי לטורח לו הוא והדרך מכיריםיו

 טרוד והוא כראוי ומחי' מזון ובקינאותה
 הוא ומנהיג ברב אגל ושוב, רצואבעסקיו
 וחולקים עליו ממתינים בואו שבכ"מההיפוך,

 מגורו במקום אבל כבודו, לפי ומדור כבוד5ו
 כשהוא ולכן בעיניהם,  9ל וערכו שונאיורבו
 וצריכים סכנה ממקום בא הוא מעירו,יוצא

 : שלום לו וישאולשהקוים
 טחלל אצל ז"ל הנ"ל היד-הגאה"ק בנ"אד(

 לשוב אצלו לפצול בפרהסיאשבת
 גרול ועון חטא הוא כי לו וביאר הרעהמדרכו

 בחילול איסור יש אם רבינו, זה, אותוושאי
 וגם איסור יש בשבת להתענות גם הלאשבת,
 ומדוע חוטא נקרא בחול אף עצמוהמצער
 זצ"ל* דרכו )כידוע בתענית תמיד יושבכ"ק
 אבל יעשו. וכמוך אחרים יראו ממךוהשיב

 : ודפח"ח ילמדו ל8ממני
 הרב בן קעםטענבערג הלויפנחס
 דפה אב"ד המפורסיםהגאון
 שליט"א,ראדום
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 נתעכב לאשר "הבאר"  וקוראי לדץרתמיא(
 מחודש הראשון הכרףהוצאות

 לפניכם כעת נותנים הנני סיבה מאיזהכסליו
 יו"ל יהי' והלאה ומהיום ביחד כרכיםהשני
 שנה ורבע רבע בכל בדיוק כרך כעאי"ה
 מעין לאיזה חיד"ת כשלח הרוצהוכל

 קודם אחת שעה יפה בשליחתו ימהרשירצה
 שנה להרבע בכרך דבריו שיבא בכדיוזמן

 מספר את לישור ובכדי ודל"ב. חיר"תשכותב
 התחלת כחשבון שיהי' "הבאר" הוצאותשנת

 שהנני כמו תרפ"ג בשנת שהואהופיאתו
 חפרו "באר בשנת שנתיסר כסדר עליומזכיר
 עד עלי' שנדפס כמו )ולא לפ"ק עם"נדיבי
 קבלתי ולא שיו"ל השנים מספר כפיעתה

 הנני לאור( יצא שלא השנים אותןלחשבון
 שהיא התחלתו מחשבון מספ-ו מהיוםמדפיס
 עוד יהי' שלא ליציאתו. עשר השלשהשנת

 שנות מספר שינת על ודורשים",קשואלים
 התיסדתו שנת למספה שנותן הוצאתוחשבון

 :ודל"ב
 מהדיד סהרש"ם בשו"ת בזה עי' ישך*4ילב(

 בית אין שלענ"ד קמ"הסי'
 הכנפות לתוך מהט"ק הציצית לתפורמיחוש
 ויוציאם. יקרעם הכביסה ואחר כביסה,לצורך
 יעיי"ש: והציצית הכנף עי*ו מתבטלולא
 עליך יהי' שלא העיקר היא זה כח,2ןץג(

 והוטב נושן וכישן כעולהדבר
 אנרהס ר' מרן התורה שר הגהיק הרבפי'

 בהעלותך ברשיי זצ"ל מסאכטשובאדמו"ר
 להיות היינו שינה שלא אהרן של שבחולהגיד
 .ישן" אותיות היא "שינה" כי ישן כדבראצלו
 כדבר אצלו המצוה הי' ויום יום בכיכ"א
 כאלו אצלו חביבה המצוה תמיד והי'חדש
 המצוה את שהתחיל הראשון יום הואהיום
 שינוי שום בלי בהתלהבות חמיוועשה

 :ודפהיח

 כמו דרך יש ששאל, עצתי עי אבא.ד(
 מררתי רי הרהצה"ק בשםשמביאים

 שקיבל לאחד אמר אשר זצ"למנאדבורנא
 עצה לו שיש פרנסות מחוסר שהואלפניו
 תשובה שיעשה כאלו אנשים בשבילטובה
 תצא פ' רבה במדרש מובא כי שלם.בלב

 כסא מתחת אש של מטבע הקב"השהוציא
 תשובה תעשה ואם ם כזה לו ואמרהכבוד
 )יומא חז"ל כמאמר הכבוד כסא עדהמגעת
 הכבוד כסא עד שמגעת תשובה דגדולהפ"ו(
 מטבעות לקחת תוכל שמה תהי' כבריכאשר

 : ודפח"חותתעשר
 שלא פלוני איש על פליאתו על אקניןה(

 להתפלל התפילין לו להלותרוצה
 שמא חושש כי בעדו זכות ללמוד ישבהם
 נזר" ואנני בשו"ת מבואר כי הקשרישננו
 אלא בתפילין יוצאין שאין קפ"ג סי'או"ח
 זושיב דלא בשבת כסו קיימא שיבקשר
 תפילין דנסבי והני קיימא של אלאקשר
 ראשם מדת לפי הקשר ומשנין אחריםשל
 הקשר אח"כ ישנו דהבעלים עבדו שפירלאו
 של הוי יא ראשון נמצא ראשם מדהלפי

 שמצוה וסיים חובתו ידי יצא ולאקיימא
 : יע"ש הדברלפרסם

 שאכל אוכל בענין בשאיתי שימה,ו(
 יעיין חתול, או עכברממנו

 שכ' ס' ס" יו"ד ח"א חיים" "דבריבשו"ת
 ולא האוכל כי דנאסר הש"ס מדברישנראה
 לבד הנשיכה מקום דרק העולם שסובריםכמו

 : יעייעשנאסר
 להבין אוכל לא אופן בשום מקליני. לר*בנז(

 שהתחלתם הרע דרכיכםאת
 לדעת עליכם תצליחו. לא שהיא מלבדהלא
 אמת ודבר גדולה, בסכנה אתכם שתעמודג"כ

 ,)חחו"ם פחמיא בן יעני בשו"ת בזהמצאתי
 זצ"ל מאלכסנדר הזקן הרה"ק בשם ר"ב(סין

שמקובל



י ששר טלפנהטנה ומבנאר שני-שלישיכרך  שבוא  זצ"ל  הגירושים  מרבותיו אצלושמקיטל
 כתב וכך הבירו, פרנסת לקפח סכנהדבר

 שאמר זצ"ל ישראל ישמח פבעלששמע
 זצ"ל מקאמארנא אייזיק ר' הגה"קבשם
 דם שופך נח בר' התורה על בפירושושכתב
 שהמקפח רמז שזה ישפך דמו באיםאדם

 שמעתי רב ומעשה יע"ש, תכירופרנסת
 ר' המפורסים המובהק הגאון הרבמגיסי

 הרבנים מועד שליט"א מיכלואהן יחזקאלצבי
 עם אחת בעיר מחלוקת שהי' ווארשאדפה
 הטחיוקת והמנהל חענטשין מחסידי שהי'חרב
 בא פ"א וכאשר אלכסנדר מחסידי תברךפי'

 החמש את הרבי הוציא זצ"ל מאלכסנדרלרבו
 טילה אחריו שיגיד האברך על וצוה נחפ'

 באדם אדם דם "שופף הנ"ל פסוקבמילה
 פרשת שקרא הכהן כמו פעמים ג' ישפך"דמו

 יפסיק לביתו שבבואו עליו וצוהסוטה,
 לדברי הסכים בתחילתו שמנהי,מהמחלוקת

 המשיכו שוב טחיוקת הבעלי ואח"כרבו
 נחלה ופתאום בתחילה כאשר להסחלוקתאווזו

 הריאה דם רוקח במחלת ההואהאברך
 : שנתו הוציא ולא)בליטשטארץ(

 יוכל פלוני. החסיד דברי עי והנדהם.ה(
 בזה שאמר נאה המליצהלומר

 מקיים ונאה דורש הנאה הגאון הרבה"ה
 טובי' שמעון מוה"ר וכו' לשבחהמפורסים

 על בבהוקלין רב שייט"א קאפלאןהנהן
 שנושאים )בשעת בכהנים המסתכל כלפחז"ל
 הקב"ה בחור דהנה ראית. עיניו לדוכן(כפיהם
 את להביא דרחמנא שלוחי שיהי'בכהניו
 נצטוו כי הרואה אמנם ישראל לביתהשפע
 יכול כי סובר והוא ישראל את לברץהכהנים
 תאונה לא ובכ"ז חפץ שלבו מה לעשותהוא
 שנושאים בשעה הכהנים אצל ייך כי רעלו
 בכל יצליח ובזה יברכוהו והם כפיהםאת

 המקובל תכונת כי כן אינו ובאמתדרכיו
 הברכות לקבל וראוי מוכן תמיד להיותצריך
 ומצות תורה לשמור ה' בדרף שילךהיינו
 אבל סעלוו, מעלה יעלה ואז יצליח אזירק
 יועיל לא אז השם מצות על עובר הואאם
 *המסתכל דכל חז"ל שרמז זה האיו הברכוהיו

 בזה כי ובטות בהם רק וצופהבכהנים*

 מן אין. יצליח בזה אותו הכהניםשיברכו
 "ועיניו השפע לקבל ראוי כלי להיותהראוי
 כל יבין ולא כהות עדיין שכלו עינםכהות
 לא לבדה מכהנים הברכה בודאי כיצרבו
 להצלחה ראוי המקבל תהי, לא אםתועיל

 :ודל*ב
 שהרבי תמיד שדורשים פלךני לעפךט(

 הנני לעיהם. יבאשלהם
 אלעזר זכרון ס' בהקדמת לעייןלעוררם
 שהי' זצ"ל מקאצק רמים הגה"ק בשםשמביא
 כהולך דומה לביתו הצדיק אל שהנוסעאומר
 והגלך לעירו הצדיק בא ואם במקוה.וטובל
 טהור שג"כ ג5 עריו שנפל כמו דומהאליו

 : ודליב יש חילקאבל
 מחפשים מחסידים שהרבה בענין קבבני.טד(

 שסעתי התחנון באמירת5הק?
 הטעם אמר הי' זי"ע מצאנז שהגה"קוראיתי
 תפלת לומר לבלי החסידים שנוהגיםמה

 אורח הולכי בתור ' בדרק היותם בעתתחנון
 קצרה תפלה תקנו הקדושים חז"ל לאשרשזהו

 בדרך להתפלל נהגינן לא ואנו דרכיםלהולכי
 כ"כ מכוונים אס אין בלא"ה כי קצרהתפלה

 לדבריהם למוש צריכין עכ"פ אכןבתפלה..
 התפלה לקצר אש כגחלי הבועריםהקדושים
 וא"כ תפלה, איזה עכ"פ לחסר וצריכיםבדרך,
 תפלת רק לדחות' בכחנו יש מהתפלותאיזה
  דפגרא ביומא שזרחה קבועה  שאינהתחנון
 תפיה על  הגורל עלה  לבן  וברית.  חתןכשיש
 הקוושים הו"ל  דברי  לשיים גדתה להיותוו

 :ודפח"ח
 ששותין פלוני החיש דברי ע5 פ4למיאל.יא(

 אמר כבר החולה בפני שלא.
 שהחסידים מה טעם זצ"ל מבארדיטשובהרה"ק
 ותפלתם החולה בפני שלא משקהשותין
 סוטה אצל בתורה דמצינו תנובה פריעושית
 שהמים כשם חז"ל ואמרו המים אתוהשקה
 הרי האיש את בודקין כך האשה אתבודקין
 דמדה וידוע בפנים שלא אף ונפעולדמשקה
 כששותין וא"כ פורעניות ממדת מרובההוכה
 התפלה הועיל עכ"ז החויה בפני שלא אףלחיים

 : ודפח"חשיתרפא.
 שאומרים בביהמ"ז פליאתו על יןכמרש*יב(

עי



 יפ"ק* היה לנפשקינים
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 פרי*דא חיה מאד היקרה - פהירה רוחלמפקר
 שבס בחדש מן א' כיום יככודה הדה פנהאשר

 ': החדשהובשמושם
 עליה. המתאבלים כל לנחם עאל הרחמים אבממעינו

 יפ"ק. פררליגג פריירא אהה :סימן
 כי רחוקים 3ם הרובים מ4ה ז : ז : : : - . : יז בפולניה זאמושם לעיר מוןא
 יחדיו עוררו והגה נהיה
 לן4ש לבת קץ בא אבוי ןאםפ
 זכרה היתה, פעלים בתר
 בהם הצפינה ותם .שרי
 זזן:ז חסד גמול לדי, פרשה די

- 
 עע: ז

 למאד אהבה תעודה בריך
 תהרה שי*שירוךי "עיף חש
 אחים ידי אמם כנור פור ן ל י י ץ ס ו ?נוסיף עו9
 עד*לז מקפיר 7ידף יי 'ך
 להתאןנן כה ימלכים אל
 ציר מהפץ קצוב בעת צירי

 נ אטה "לה ?ם ךמ?אמלה
 2. קך(ק ן?ית ?לקנם?ףה

 ך בכיה כל*מעינות נבקעואו
 : פיי*יה שי שית התהרב
 זל יי*ןהור:ה ראש 4י'?סר
 צ תרומיה מדה וכלענרה
 ר וכצביה כאילהאצה
 ןימשכיהומחרוץמפז

 2 לתלפיה ימרתובדביר
 ך בתיה כבן לו ויו אשר רבבם

 נ ותושיה עי ועמםרועים
 : בתאניה לפרודהתנהו
 ך בדומיה שאת ככהן שאתאץ
 2. כשהףה עפר לגושישוב

 ז ז ע: זז:ז

יפ"ק

 "ייי~ה רב ?סקי סש- ן מעיה תע'ה רג'יהןיש
 יפקנה *ם אפה ט??א ו ס"ה %1?ה ךמ?ה לזן
 כשמה הורתכם נועה אל
 לכם יסף רם אל פני יהפ
 אבוס בני ?מבאובות נציק

 י54ךןמנאום

 4 חיה עדן בגן עדן היאכז
 : שריה כמו להיות רחמיוצל
 ן דאליה ~גוז ?ברא קיששים

 יפ"כ פרייר"א חי-ה לכבו"ד רמזי-םה-א
 ךייהף. הוא צער לשון ויהי שנאמר מעם כל חו"ל אמוז פרעה בשלח1יהי

 ענ:"זה,;-ןשח
 "'י"ך"4

 שבנף נ"ל.רח א, יום ייי י," *רעה ות

 תרצ-ג= נגי' פרדלינג תריידא אהה גס פרידלינג, פריידא אהה נגי' פרעהויהיבבינ.לח
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 לטובה. אחת בזכירה סבא. מולאברבת
 ה"ה החביבים לידידיי ועזה חמה טוב מזל ברכת ברכתי שרביט בזה להושיטאנני

 חסו"פ ישראל תפארת ועטרת הרבנים נזר עה"י פה"ד צדיק גן הצדיק פגשןהרבא(

 ~יו"ר פאבי:יץ הגאבד"ק שליט"א אלטר נןענלול מנחם מוה"ר כקש"ת וכדבןצ"ק
 עי לעייתי שליט"א אלטר ישכר אברהם ר' וכו' בנש"ק החסיד הגאון הרבילבנוצ, קשריי,. וחסידה ~אה דקהלה הרבנות כסא על לעלותו בפולין הרגניםאגודת

 פאביניץ. דייר הרבנות כסג_,
 מעטים שהם עילוי מבני המפורסם ורב עצום החו"ב הגדול הגאון הרב יקירוולחתנוג(

 ::עלכטפוב. דעיר הרבנית כסא על לעלותו שליט"א הורוויץ אלעזר חייםמוה"ר
 כקש"ת וכו' מחכמים חוברים חובר תמים צריק המפורסם הישיש הגדול הגאוןההרבד(

 על לעלותו סיראקאסע, אבד"ק רב שהי' שליט"א זאמברטודסקי יהושעמוהר"ר
 )אמעריקא(. באפפאלא בעיר הרבנותכסא

 פה בלום ואוצר השלם חכם הגדול הגאון הרב ויקירי חביבי ידידי ה"הולכבודה(
 זילבערבערג שליט"א בנימין אברהם מוה"ר מחונמים חוברים וחובר מרגליותמפיק
 )אמעריקא(. פ*ט:2ורג בעיר הרבנות כסא על לעלותו ווארשא בפה מו"צ רבשהי'

 לגאון עדי' ויהלום ספיר .נופך בלום אוצר הכולל החכם הרה"ג ידידיולכבודא
 הנאון הרב חביבי לידי"נ יקיר )הבן יחי114_שייט"א שמערן מוה"ר וגו'ולתפארת
 ימאיגיר(, ס"ט שליט"א מרעלי יצחק מוה"ר תמים צדיק המפורסםהמשורר
 )בצרפת(. לוניויל בק"ק לרבשנבחר

 לתורה השלחנות לשתי החדשים במקומותיכם לזכות ולהצלחה למזל לכםוהיי
 דעת והאמונה התורה דגל להרים שכי"ב דדהבא לצנורא כראוי במק"אולגדולה
 כסאכם ממעל ופריכם מתחת שרשכם ויעל עמכם ה' ויהי' נכונה מדה בכיובתבונה
 הכהן . עמוד עד ימים לאורך המנושא כבוד לפי ונשא רם כסאי על לשבתיגדיל
 עליכם ובקבלכם בקרבכם גדולים כי הנ"ל קהויות ליושבת ורינה וצהלה וחומיםלאורים
 לתפארת שיהי' חלקכם במתנת וישמתו לקהלתכם ברכה תבא הללו חכמיםתלמידי
 ידיכם. מעשי 'בכל והצלחה ולברכהקהלתכם

 בכלוב"ח אוהבכם ידידכם וכנפש נפשכםבאוות
 תן*ירלינב דןףר*ש פברקיה"ק

.
 והגליל ביסקוביץ אבד"קרב .

 הבירה גווארשא - דפובונזיק רבכעת

 ברכה שלכרם
 בתפלה אני ועוד אכלה לא שפתי מלדת "העט" תעמוד בעת שער נעילתבעת

 ד' ויראת בתורה המופלג הה"ג הרב החביב ידידינו בעד עליון מלך לפני עומדקצרה
 מבראנזוויל שליט"א זילבערשטרים ירפף מוה"ר וכו' ונעלם טמיר בדרכיו צדיקתהורה
 במי הרבים לזכות לסייע לימינו לעמוד רוחם נדבו אשר בקהלתו ומכיריו ידידיוהלכל

 אחרים. ומשל משלו"בארי"
 לעמוד כסדר להם היכולת שיךי' גדלם תמיד צדקתך רחמם טהרם ברכם ה' אנאס

 בכט"ס. ויתברכו מעמדםעל

 ה*"ףי*י?י-יי
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 הנקר* בו שיבאו וסידורים ושיחיה שו"ת פילפול חגרה הלכה זה ה' לדבי- השערשה

 המיסא*שער
 ארבעה שנה ףץב41ך4" ראשון8רביעי כרךשי

 "( זה הל מכרך ומעין מעין פכל לאחרים פתורתט מימות הטזלים ושמות הענינים תוכןשנו עש-

 ה"ה זצ"ל קשישאי וקרושי מבאוני מאמרים נמצא קדרשימ" *מים-שבעין
 זצ"ל(. מכארדיטשוב )מהרה"ק ד' חגיגה)צ(
 דצ"ל(. הנ"ל מהרה"ק )ג-כ הדיבור קול מעגיןב(
 זצ-ל(. הנ"ל מהכה"ק )ג-כ התורה זאתו(
 זצ-ל(. הנ"ך מהרה"ק )ג"כ ט, נדריםד(
 זצ"ל(. הנ.ל מהרה-ק )ג-כ ל-ט שבת,ה(

 דרושים נמצא הףים" .מים במעין.
 נדדלף מנאוניומליצה

 בגרוולין(. מו.צ קלונימוס )ישעי' ועוד י"ז ברכותיא(
 ווחנשטאק מאיר )משה תרצ"ב "להבאר- הערהיב(

 חובב-א(. ירושייםמעיה"ק
 בראטשעסטור(. רג רעיניק )אברהם ה:-ל הערה על..יג(

 וצ-י(. הנ"ל מהרה-ק )ג"כ ה' בכויותו(
 זצ-ל4 ממעזביש נרתך ר' )טהרה"ק תשא בש'ז(
 זצ"י(. טווארקי מוהר-י )מהרה-ק גח בפ'ח(
 ז?'ל(. שיצליב מוהר"ד )מהרה"ק יך בפ'ט(
 זצ"ל(. מבשלזש מוהר"ש )מהרה"ק בא בפ'יוד(

 ומשל בפרד"ס והערותומאמרים
 ה"ה הי"ו הדורוחכמי

 זערארד4.ו(. טיקצינסקי )שמואל פיה לפ' הגיונותיד(
 מאוועזשאנאדע(. ליטווין )יעקב ועוד וארא לא'סו(
 מלארז( הורוויץ )יעקב שתות הערותטז(
 טאמאשוב( גאיזי?יעסקי )ישראל שוגות העיותיז(

 והלכה בפלפול בגפ"ת והערות מאמרים נמצא עמוקים" "מים במעין.
 ה"ה הייו הדור וחכמי גדולימגאוני

 8"יכ יבייר ובדיק יהב וצולכן לזעוה כ8( ן מראדום(. קעסט'גגבערג הלוי )פנת בפסחיסקמ"טיק

 יב ל זצ יעקב שמואי * יעגדזיוב(, טעמקין )יהושע צ-ו בחוליןכ(
 ל

 בנוביק
' ' 
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 העומדים בדברים הלכה ובירורי שו"ת נמצא טומרים" .מים.במעין
 ה"ה הפרקעל

 וכוי הגה"צ )מהרב כלי בשבח קונה אומן בדיןבב(
 זצ-ל(, קוק הכהן יצחק אברהם רבי יא-י הראשיהרב

 צריכין אם חופה נלא לבד גערכאות נשואין בדיןכג(
 זצ-ל(. מדווינסק ראין יוסף רבי אמיתי )מהגאוןג-פ

 "זה- בני לומר איך ובג-פ בפה-ב סומא בדיןנד(
 או

 יאבאווי(. אבד"ק אהרן )וכמואל גיטך "זה"הרי

 חדקים הכליפ ובדין הצגלה או הרחה ע"י חלבובשני
 "ראדיא" ובדין מתכות, ככלי דיגם אם"אלימיניס"

 מזינו בבית אכלו בימי יוכמ לפתוא רשאי אבלאם
 זאקשעוויק(. אבר"קפרידיינג יחיאי )ישראל שם ג"כ שהוא  בית נגן קוילשמוע
 שם שיש יבאניסאייריסמאהבה" *השובהיו(

 העורך(. 1 בשף ח' בצר להשתמש יכולין אם הבליעההמעכבים ההמגי ישנים מתים עצמות ע5 מתיםמקברים וואקסלאווינט ליגעלעאוס סעראטוס מפות בדברכה(

 מנא"צ מצרים וד"ת סיפורים נמצא קרים" *מיםבמעין
 קשישא-

 ה"ה
 זי"ע' ומעוד ממעזריטש ומהמגיד הקדוש ומהיהודי מלובלין ומהרה-ק חדש מעיר יוד הגיטער מוהר"י מהרה-קגז(
 שמו(. בעלם החפץ )רבי
 טאמאשוב(. גארזיציינסקי )ישראל זצ"ל. מבעלוא ר-ש ומהרה-ק מכאריטלאב ר": מהרה"קכח(
 ווארשא(. ווירצער )טובי, זצ"ל מלאמאז מוהר"ץ ומהרה-ק ש"ל מאסטראווצי מהרה"קכס(
 ז-5 פתאים הנפטר אחד ת"" וקו 9י מטתי א"י שושנתי סמה השכבי- יהרי וק"ש דהמפירא -מיליי(

 שהשיג ןשיח-" ::: :ךן: :מך ון:. י נ:: :%:: :שיבית :ןך רבים" .מיםבנמעףן

 "הבאי-י ימעיכת שהגיע חדשים מספדים מידעית נמצא הדשים" "מיםבמעין
 ראשת. חלק יחדקאל" "נמף4אדץ קונטרס בסופוובליה

 הנוזלם הרב גיסי מאת ביוריש, ניקור" -דיני בצירוף וסיפורים ושיח-ח קצרוה הורות דברי בו-כ בקרבושיכיל
 ווארשא. דפה הרבניב מועד שליט"א מיכלזטהן יחזקאל צבי רבי וכו' בעויסהמפורסם

 הבירה ן4פןביןנןימ--ןןאךשא רבנעת יהגייי ביססוביץ אביק"ק פרידליננ וץירש ובבקי הק' בעזהשי"ת,  ע."י ויו"רגערן

 ו0,". הדפוס. מתיי יפי רע והכותבים האומרים ערך סדר ע-פ נדפסים אתם הלזה ,מכרך והערות המאבו-ים וכל;י~(
 חתימתב. לשון רק הוארים שום היי נדפסו הכוהבים בכבוו . אפגש שיא'



 אריה" תצא פיהם ע5 אשר ד,אךפךם .א5ךבעצות
 מיני בשבש העדרים ישקו ההוא וכבאף"א(

 שיזלו וצלולים זכיםמימות
 : ה"ה ותוכנם בשמם רב. בשפעממנו

 ישינים שפתי שבו קדושים""מיםא(
 וקדושיםמגאונים

 ישינים שפתי לעורר ועכי"א זי"עקשישים
 : נררמיסולהקיץ

 ומאמרים דרושים שבו חיים" .מיםק
 העת רוח ולפיבפרד"ס

 וחכמים ודרשנים גאונים מרבנים ומליצהבמול
 : הי"ו תבל קצוי מכיוסופרים

 וחידושים מאמרים שבו עמוקים" .טיםנ(
 והלכה בפלפלבגם"ת

 : הי"ו תבל קצוי מכל הדור וחכמי גאוניהרבני
 ובירר שו"ת שבו טהורים" "טיםד(

 על העומדותהלכות
 : הי"ו הדור מגאוני החדשות בהמצאותהפרק
 וסיפורים חולין שיחות שבו קרים" .םינשה(

 קשישים וקדושיםמצדיקי
 : ועכי"א זי"ע מפורסמיםהיותר

 בחיד"ת הערו' תשובות שבו רבים" .ט4םו(
 : הלכה ובדברי צחותודברי

 מספרים מודעות נמצא חדשים" .ם*םז(
 הכאר: להמערכת שהגיעחדשים

 עה"ח שיבא מי סכל גם אף יקובץ הבאך"ב(
 יד כתב באיזה שראה או ששמעמה

 חז"ל ואגדות תנ"ך על ויקר סוב דבר איזהקודש
 וקדושי מגאוני וספורים. חולין שיחת איזהאו

 להדפיס עתה עד אור ראו שלא זצ"לקשישאי
 שלחו שם ולהזכיר וכתבו אמרו בשםהדברים

 : לכאו"א כראוי והדרבכבוד
 כדך בכי נאמר" תחלה "בראשון ד:י*אך"יתןב(

 ולהחידושים להכתבים מקוםוכרך
 ואח"כ זצ"ל קשישאי וחכמי מגאוני ישינ"והשפתי
 די והח"ח והה"צ הרה"ג שישלחו מהיהדפוס
 תורתם שיהי' באופן הי"ו ואתר אתרבכי

 : יביאנה לא הטרופה תמה בכתיבהוחתימתם
 ארבעה  עתה יצת  יאית  ייצא  .הבאר"ד(

 ובחודש כסלו בחודש בשנהפעמים*
 אהקונים" ואם אלול ובהודש סיון ובהודשאדר
 את אוייבה לרוב יפרצו העומדים"בעזרה"והעם

 בחת: חוד' מדי אורה אחדש או בכמותהניירות
 במדינינו עתה לעת לשנה מחירו תבאר"ה(

 מחרק ג' 8 באשכנז זלאטיס,8
 דאל. 2 בחמעריק8 קראן, 100בטשעכעסלאוואקי

 שאר במעות זה ערך ולמי שיילינג 0נבענגלאנד
 : שנה ולרבע לחצי זה להשבון ובןהמדינוה

 עה"ח שיבא מי לכי יבית נרתז*הבאר"ו(
 ודרוש באגדה היד"ת לשלחשיוכל*

 וסיפורים ת"ח של ושיח"ח ושו"ת וכלא'ובפלפל
 לדפוס הראוי' דברים יה" ואם וצייקי'מגאוני'

 בהט יהין לא יכ וגם עתה עד נדפסו לאשעוד
 ישראל ולמנהגי הש"ע לפסקי המתנגדיםדברים
 עמוד עד סחיר שום בלא בהבאר נדפסיםויה"
 עליו העודיף על ורק אהבאר"( "כעמודישלום
 להמערכת שיעיה כמה הדפסה מהירלשלם

 : ודל"ב ריוח שוםבלא
 רק לשלחו דברים ושאר חיד"ת השולחים)ועל
 נקי ובכתב דשופרי משופרא יאי וגדיא יאיאמרי
 וליחן האיכות ודב הכמות מעם נאמנה,בשפה
 לנו שישיתו קודם דבריהם עי נאמנה בקורתעין
 נדפסו וכבר בדבריי רבנן קדמו לא כבראם

 כבוד עי יחוסו טחינא קמחא והטוחניםבמק"א
 כמובן(. בעדם אחראית המערכת ואיןעצמן
 שיהי' מהחותמים מי לכל זכות נותן ושבנאר"ז(

 כרך בכל או פעם איזה להדפיסרוצה
 עם )ואפילו שמו על מיוחד בשם קונטרסכסדר
 מחיר לו שיחשוב הקונטרס( בראשי מיוחדשער

 יהי'  המערכת וגם להמערכת שיעלה כמוהדפסה
 כמה עקזעמפלאר סכום איזה לו למכוריוכל

 ויודיע שיעלס באופן הקרן במחירשירצה
 ? ודל"ב מקודם ימים חודשלהמערכת

 מי"גב ך:י דעתן .הבאר::יתזחי
 שהו"ל מספריו אחר עקזעמפליארלהמערכת

 למכור עוד לו ויש הו"ל שכבר מה אף אוכעת
 קונית וישיג אודותיו מודעה נדפס יהי'מהם

 ישקו "הבאר" שבו תבל קצוי מכל אי"העליהם
 הסוכנות עליו לקבל יוכל המערב' וכן ב"ההעדרים

 מספריהם כנ"ל מדפוס או מו"ל מחברמכל
 מספריו עקזעמפלארין סכום מהםולקבל
 שיתנו באופן למדינינו ובחוץ במדינינולהפיצם
 לנדבתו לו ויחשוב ספר מכל ריוח סכוטאיזה
 המערכת עם שיעשה )או הבארן "קרןעל

 : לו( הנחוצים אחרים ספרים עלחילוף
 חדשים ספרים להשיג עייו מקבל .הבאף"ט(

 שייסרפ יהי' שהספרים ולהשתדלמהמערכת
 הדורשים לכל וביריזות במוקדם ולשלחםונאים

 ספרים מסחרי הבתי שיקבל במחירולחשבם
 באופן וכדומה. ווארשא מווילנא גדוליםהיותר
 לו ויחשיב ספר מכל ריוח סכוםשיתנו

 : הבאר" "קרן עללנדבה
 מחו? ומחברים מיבנים עייי מקביי(*הבאר"

 ספיית להדפיס שרוציםלמדינינו
 הוואלוטע חשבון כפי להם שיעלה )אחרבמדינינו
 ו;כתבים גדול( בזול במדינינו ספריהםהדפסת
 היוהר דמדינינו להמדפיסים ולמסרםשלהם
 שיהי' המאטריצין על ולהשגיח וזריתם.טובים
 המערכת אחריות על והכל ח"ו טעותיםבלא
 סכום או מעות ריוח סכום שיתנובאופן

 : הבאר" "קרן על לנדבה מספרועקזעמפלארען
 פמ("8נטא 4תןן1.1312" 8זע528ז8זוו 14518"1~1 18 הוא. הבאר המערכת עניני לנ5וגי,-ו'עט

 8ו:( ט(9ן ז81110הטא ב1ל8א )2בנננמ)זק)נבב1מק(



 עשר ארבעהשנהולבאר ראשון*רביעיכרף
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פ * ם קדינו "מףםמפיד8  המה( בארץ אשר יקדושים כ)עשהפ

 ש זיע"וב קשישאי וצדיקי קדושי גאוני מאת בפרד"ס מאמרים שבי8
ה פישפש ש"א ~םש פפפפנש ש א ם  1 4 ה י  ף=[8 וי==י 

 אמימן
 מרן כו' וצימו"ע עליון קדושמהנאון

 זצקלל"ה. מבארריפשוב יצחק לויר'
 גארזעציינסקי ישראל ר' הרה"ח מידי"נ)נשלח

 ג"י(.מטאמשוב
 עשר(. ארבעה שנה ראשון-שני מכרך)המשך

 מטי כי יוסף ר' ד' "ניגה בנכהסכה8(
 נספה ויש בכו, קראלהאי

 כו' זמנו בלא דאויל איכא ומי פשפטבלא
 בקדושיו הן בכי. קרא להאי מטי כי יוחנןר'
 במאן יאמין לא בקדושיו אי יחסיןלא

 בשבת דאיתא 0הא בתוס' והקשהיאמין,
 ששנה א' בתלסוך מעשה ר-י דב*חני

 ומת הרבה ח"ה ושמש הרבה וקראהרבה

 תפלין נוטלת אשתו והיתה ימיו.בחצי
 מדרשות ובבתי כנסיות בבתי81ושרת
 חייך הוא כי בתורה כתיב להםואומרת
 מפני כו' הרבה ששנה בעלי ימיךואורך
 אדם פי' ולא ימיו. בחצי מת זהמה

 שלא המקום ברוך ואמר כו' דברמחזירה
 לה השיבו לא מה מתני לתורה. פניםנשא
 ונראה הוה. יאמין 5א בקדושיו מהןוילמא
 הרבה, וקרא ששנה אסרה למה לדקדקדיש
 א" דהנה רק הרבה ששנה בקיצורחול"ל
 ובד"א ובמשנה במקרא וישנו כלבמשנה

 כל *וחנן וא"ר הושא, הוא במהרהלא
 שוב חטא ולא אדם סי שנותיו רובשיצאו
 פי' ישמור חסידיו ורגלי שנאמר חוטאאינו
 התלמוד שזה ואפשר עצמיו מרגילשהוא
 בהם שנותינו ימי כי שנותיו רוב עברוכבר

 הרבה ששנה בעלי שאמרה וזו שנה,ורבעים
 שלא נמצא הרבה ת"ח ושמש הרבהוקרא

 שנותיו רוב עברו שכבר וגם כו'.בטהרה
 דהיינו ימיו בחצי פת מ"מ יחטא לאושוב
 שב לה יבויים הי' שלא נמצא זמנוקודם

 לא והם הוה, יאטין לא בקדושיו מהןדילמא
 דעתם על עלתה ולא אותה לשאולידעו
 עמך. נוהג הוא מה נדותיך בימילשאול
 מסיחה והיתה אצלה נתארח הי'ואליהו
 אופן באיזה אפשר והבין המעשה אותהכל
 ברוך ואמר כשורה דבר באותה נהגשלא

 כמו לתורתו פנים נשא שלאהמקום
 : אשתך שרה ימע במלאכיםשמצינו

 בשמים הסתגלו למשה הקב"ה גובהךב4
 מדתם שינו שמא לשמשכםשבראתי

 עוו ולא המערב מן חמה כלגל עלהשמא
 אהבה בחי' יו כו' לעשות ששמחיםאלא
 לא האותי כמ"ש היראה בהי' הוא היםוכן

 אלא עוד ולא כו' שמתי אשרתיראו
 כו' ויתגעשו שנאמר יעשותשמצטער
 דומה התכלת וארז"ל מהגבול. יוצאיםואינם
 בשמטה ויעשה הכבוו לכסא ורקיעלרקיע
 האוהב משתוקק תמיד נמצא אהבהמתוך
 לדביקות ויבוא כבוד בכסא בנאהבנידבק
 ומכח ציצית וזו השכינה. של חוצבהמקום
 נגלה שכר על נסתר הוא ועשו לכםוהי'

 אהבה כמנין קשרים וה' חיטין וח'ונסתר
 כל המזכיר תכלת של חוט סוד וזהואהד
 לנשמה בגיר נעשה יפו ועל ד'מצות
 בגבורתם השמש כצאת ואוהב כס"אמספר
 עמכם דברתי השמים סן כי ראיתםאתם

 תעשה אדמה מזבת לכם מצוה אניאעפי"כ
 ד' רם כי סוד וזה הכנעה על המורהלי

 : יראהושפל
 אחד כרוב ועשה מטעמים, לי רעגשדץנ(

 בד. מכנסי להם ועשהכו'
 הבן עבדות שבין שהחילוק הדברהתמצית

 מגלה שאם לאדוניו ענד עבדות וביןלאב
 וברא המצות וטעם העבדות שלהטעמים
 קטן יותר שהבן ומה דמלכא בגניזיןמחפש
 כרוב ועשה וזהו אליו שכיו ם מצטצהאב

ודרשו
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 ועשה זוכה ואוי תינוק הוא כרוביםודרשן
 בירידו עצמו לדבק שיוכל בד ממנטייום

 : עולםשל

 ב2רכו
 זצ-ל הנ-למהלה"ק
 מהו-ל( ג"כ)נשלח

 ודיבור קול נכלל שבתורה מכוללא(
 החודש עד שמבראשיתומחשבה.

 הטה הזה ומהחודש קול. הוא לכםהוה
 הפנימיות והסודות הדיברר. המההמצות
 הכל, לחבר וצריך המחשבה הואשבתורה
 ראי' להמחשבה. והקול להקול,הדיבור
 מגרמי' לי' לית והדיבור דיבור. ריחשמיעה
 אותו. כשמתחבר קול ע"י לא אםכלום
 מעשיות והמצות כנ"ל לחבר תסיד צריךלזאת
 כנגד המה המצות וטעמי הדיבור כנגדהמה

 מקדשין וכשאנו תפיסה בו שאיןהמחשבה
 הששי לחלק א"ע לחבר יכולים אנוהדיבור

 וז; כולם. וכן המצות. הדיבור כנגד אשה
 הממוצע הוא והקול כו'. איש נדברואז
 שורה תקול ע"י כי להמחשבה. הדיבורבין

 גשמי דבר שקושר הדיבור ע"יהמחשבה
 התורה הוא כו' הגיד מעשיו כח וז;ברוחני
 בה מרומז הקדושה שהתורה כמוהקדושה
 להמחשבה הדיבור בין ממוצע הוא הקולשע"י
 כך, אותו  שיעבדו לעמו גילה לחברם.וצריך
 טהורה מחשבה להשרות עבודתינו עיקרוזו
 כו' להתחיל צריך הי' לא ומ הדיבור,על

 דיבורו שהיא מעשיות המצות עיקרשמשם

 דעה דור המדבר דור שהי' אלא מיךשי
 העובדות בכל להשרות שצריךוהבינו

 הקול. ע"י אלא וא"א הדיבור עלהמחשבה
 לחבר שצריך לנשמע. נעשה שהקדימוווו

 המחשבה. דהיינו להשמיעה הגשמיותעשי'
 החודש עד מבראשית להתחיל צריךלזאת
 וזו הנוובה. מעורר שהוא הקול כנגדשהוא

 גילה מי וזו נפלאה הכמה שהיאבחכמתא
 שצריך המחשבה והוא אור הוא רזכו'

 הוויות והוא ובדיבורים בעובדותלהערות

 מגרמי' לי' לית הדיבור כי הדיבור.של
 נזכר וע"י המיף חותם היא התורהכלום,
 כשאנו נכתב. אני נקרא כשאני יאהמלל,
 כשאנו אבל אדני בשם מכונה הואעבדיו
 : הוויות אמיהות מורה הוא בניםבסוד

 %מימן
 זצ"ל הנ"למהכה"ק
 מהנ"ל( ג-כ)נשלח

 הן כנגד התשה יאת פעמים ה נקז ך8(

 וחטאת מנחה עויו; תורהחומשי
 הי' שעה הוראת ומילואים ושלמים.ואשם
 תורת וזאת חורת וזאת מצורע בפ'וה"פ
 ת"ח אם לה"ר מספר של תקנתו מהכי

 באהבה בראשית בספר והעסק בתורהיעסוק
 וכן צאנו. מבכורות עולה הקריב יתשהרבה
 ע"ה אבינו אברהם וכן כו' ויעיבנח.

 מנחה כנגד שמות ובספר לעולה.ויעלהו
 ויקרח ובספר מצה. באות המנחות כלכי

 קרבנות שאר גם שם שנזכר אף הסאתכנגד
 ובספר שחטאו, החטאת ע"ש עיקראבל

 כי אשה או איש שם אשם. כנגדבמדבר
 איה ובספר ההיא. הנפש ואשמה כו'יעשו

 וזבחת נאמר תבוא כי בפ' שלמיםהדברים
 ושם השלמים דיני כל ראה ובפ'שלמים
 דברים מכפה השלמים , דיני כלננטרו

 : כו' מספר בהם שםשנתחדשו
 הש"י עבודת תעבוד ימים ששך:ב(

 פלחכתך כל תעשה ואח"םמקודם
 השביעי יום אבל ד"א עם תורה טובכי

 שלך מלאכה כל בו תעשה לא לד'כולו
 : ד' עבודתזוית

- -

 דמימן
 זצ"ל הנ"למהכה"ק
 מהנ"ל( ג"כ)נשיח

 ם נדרא
 שאיר פי' הדרום מןנזיר

עצמו



ידן עשר ארבעת שנה ולבאר ראשוזארביע'כרף

 דרום. הנקרא יוצרו בעבור היין מןעצמו
 עולם של ברומו הוא שהשמש לפי רום,דר
 רום דר הנק' הלב, גבהית מצדהזיר

 וטוב הענווה מצד הוא עינים יפהוראיתיו
 ונושא הבריות על מקובל הוא שהעניורואי
 אפילו הרוח גסי כי רואיו. כל בעיניחן
 וקווצותיו מתקבל אינו ביתו אנשיעל

 בענוים מתקיימת שהתורה סדורותתלתלים
 על שהי' תלתללם קווצוהיו מ"ר חז"לע"ד
 ואמרתי הלכות. של תלין תלי וקוץ קוץכל
 שהי' שערך להשחית ראית מה בנילו

 ע"ד חכמה גורם שהיין שני' כסבראסובר
 קווצותיוי לתורה רמו פקהיןי וריחאחמרא
 תורתך משהית אתההרי

 בהזירי
 היין. מן

 רועה שהייני לאבא הייתי רועה לוהשיב
 פזורה שה ע"ד שבשמים לאביהםישראל
 ההורה מהבאר, מים לשאוב נהלכתיישראל
 שיי בבואה מסתכל והייתי למיםנמשלה
 תורה של במים הנראה הארם צלחיינו
 מסתכלהייתי

 איי
 וימיו דמה להבל אדם

 לאדם טוב אין כן שהוא שמאתר היצה"ריו הראה לטורדני יצרי עלי ופחז עובר.כצל
 למה רשע יו אמרתי ולשתות. לאכולכ"א
 העבודה שלף, שאינו בעולם מתגאהאתה

 שיהי' נורך גזי ע-ד ישמיםשאכלח'ף
 מנוצותהיצה"ר

 המימי
 זצ"ל הצלמהגה-ק
 מהנ"ל( ג"כ)נשלח

 מפני להלל ששאל שויה י"ג שכקרעא(
 אפרקיים של רגליהםמה

 בצעי בין שורים מפני  והשיברהבות.
 עפ"י שיובן י"ל ז"ל פירש"י עי"שהמים
 ברגליהם, אשר היקום וכל הכ' שאמרמה
 ורגלין רגייו על אותו שמעמיד הממוןזו

 ואפרקיים אדם. של הגוף מעסודיהמה
 ים מעצמם שפורקים ים אפרק לשוןהוא

 ואינם ים מני רהבה ודעתםהתימוד
 שדו-ים מפני תורה ללומן-י צדקהמשפיעים

 למים נמשלה שהתורה המים בצעיבין
 תורה יומדים בעצמם שהם לנפשםואומרים
 י"ל או תורה. לומדי לחרוק צריכיםוסינט
 אפרקיים של רגליהם מה מפניששאל
 כנ"ל הויה לומדים שאינט אפרקייםרחבות.
 הרהבה להם שיש רהבות רגליהם סו;מפני
 ימיו כל לוטך אשר זה כמו לעוה"בגדולה
 מה עפ"י ואמת פשוט והשיב בתורהועוסק

 הכסף בצל ההכמה בצל כי הזילשפירשו
 לישב יזכה הכסף בצי שהוא אדםשאותו
 בנ"ע שיושב כמו החכמה בצלבעוה"ב
 תורה היא החכמה בצל שעוסק אדםאותו

 תמיד אותו מספיק שהיא מפניינ"ע
 וזה כמותו. שכי לו יש לואת החכמה,לצל

 הסים. בצעי בין שדרים מפני הללשאמר
 התורה הוא ומים בצע מה מלשון הואבצעי
 לכן תורה ללומדי שמספיקין מפניכלומר

 : במקיצתן שם לישבזוכים
 ששאי רשאלהב(

 של עיניהן מה מפנ?
 פירש"י חרוטותתרסודיין

 יארע לפעמים מה מפני בנה ירצהרכות.
 לפעמים שמסתכי הרשעים כמעשהלצדיקים
 ממדרגתו ונופל גשמים הדברים לכ5אפילו
 מה מפני גשמים דברים הוא נםועושה
 דבוקים תמיד להיות צריכים המה הלאזאת,

 החויות בין שדרים מפני שב והבאלהיהם,
 ח"ו, נפש חולה ישק או חול מישוןהוא
 המה אדם בני ושאר קודש נק'הת"ת
 לפעמים צריך הוא לזאת חוי.נקראים
 להבין שיוכל כדי זרים פרבריםממדרגתו
 ויוכל אדם בני שי והפתויס הגופניותהתאוות
 כנ"ל: דבוק המיד באם משא"כ אותםלהוכיח

 יף יאחיי תא חנה. בי ברף18נה
 הבה אהדדי, ורקיצ ארעא דנשקיהיכא
 המה והעוה"ז הרוהנים העליוניםבעוימות
 המע העליונים עולמות כי המתהפך.כהותם
 דבוקים להיות וא"א מישי א ה והעוה"1מאין

 ומעשאט מתורה המצות ע"י איאונכללים
 גורשים אנו מעשינו ומבשירים עושיםשאנו
 יהי והתחתון בתחתון ישרה העליוןשעולם

 ח"ז לאו ואם בפנים פגים נקרא ואז עלי'לו
 אחור ונקרא מזה נסרר שות סובריםאנו

באתור



 עשני קבעה שנה הבאר יאשיוייביעיכשיש
 יתשש לעבודתו דבוקים כשאנו אב5יתחור
 מעולם לקבל בפנים פנים נקיאלפעלה
 מבית כך הצדיק הזדככות לפיהעליון
 מזוגך שהל פרע"ה לכן לעולםמשפעה
 המן הי' בזכותו יכן הגשמיות סכלומופשט
 זולת באברים שמובלע רוחני מזוןיורד

 גשמי שהוא בשר תאות התאיוהאספסוף
 והעם דעה דור המדבר דור הי'לפיכך
 משה לפני מאד קשה הי' בשר בקשואשר

 את שמביא בשר כוה סזון ליתןרבע"ה
 ואמר לטורח עליו והת הנאה לידיהאדם
 יהי' העליון מעולם מאין פי' בשרמאין
 אתן בשר שאמר וזה גשמי שהואבשר
 מרע"ה והי' הזקנים ע"י הי' ובאמת5כם
 'ואופס. אפס להיות ורצה מהשררהבורח
 תמיד שרצה כו' מאד עגיו משה והאיש41

 מתאוה אין והאין האין במדת א"עלדבק
 כל להעלות ורצה הגשמי בעולם דברלשום

 המה הצדיקים וכל האין למדתהמדרגות
 עליון עלם של השקו כי המתהפךכהותם
 הרב כמו התחתון לעולם כשמתגלהתבייתו
 עבות לירי הדבר שבא אעפ"ילתלמיד
 להזור הכל שצריכים בהיפך המהוהצדיקים
 שלא זו במדרגה כשאני ואו האיןלשודש
 כמו אמונה בעלי נקראים אנו שכרקבל
 אינם  השפעות דהיינו הגשמים רזואמונה. בעי והוא באמונה הי' הנפשות ע"הא"א

 מעש"ט שעושים ונתיב בשביל אלאיורדים
 מלמעלה יורדת טפה אין כי אמונהבעלי
 דהיינו כנגדן עולות שפיים ח"כאלא

 : והבן הצדיקיםעובדות

ן

 ר ןמימ
 וצ'ל הנ"למהנה-ק
 מהנ"ל( ג"כ)נשלח

 אתונא דבי דסבי שאלה וו'. בכררךתא(
 ששאלו לריב"תששאלו

 שהם 'פי" באוירא. ביתא לן אוקמאאותו
 כביכול ב"ה שהבורא מאמינים . הי'לא

 שיהי' ואת אפשר האיך החומר בגוף*שכון

 גו. ישכון דעלמא הניירא הגוףמזדכך
 שמיש בין ואוקמא שם ואמר להם שבוה

 עליו שקבל שם* דוד ויעש ע"דוארעא
 ואמר כו' ואוקמא בשליסווז מלכותועול
 הנשמים דברים דהיינו וליבנא. היבנאהביאו
 לוסר אפשר או לשורשן* ג"כ להעלותיוכל

 לאדם שיהיו זאת אפשר האיך אותוששאלו
 עולם בהבלי כשעוסק דעלמא באויראהיראה
 שמתפלל כסו אז הבורא לפני עומדואינו
 שם אפר וה'שב להיות. אפשרשאז

 אשר המקום בכל ע"ד פ4' כו'ואוקמא
 בהם יש שכולם זויה להיות יוכלייהיו עניני אחרים בדברים אף שמי אתאזכיר
 בין וארעא. שמיא בין וזו הבוצ"ה,כח

 כשעוסק וארעא כשמתפללי היינושמיא
 נקרח ונם הגוףי הוא בית העולם.ברברי

 : הב' לפי' כידועיראה
 דמינת רציצת האי אחריתא שאלהב4

 מהיכא והשיב גפיומהיכא
  והדביקות שההיות שידוע פר נפיק.דעיי5
 רצוא וההיות ע"ד רציצא נקרא יתב'בו

 רבוק שהוא מי זאת אפשר האיךושוב,
 ליפרד לו אפשר האיף ית' בו אחתפעם
 דבוק שהוא סי בוודאי לו והשיבעוד.
 אבות שהי' כמו שלימה ובאמונהבאסת
 לבבם באמיתת ית' בו דבוקיםהעוים
 רק יתב' בו מהרביק.ת נופל אינובוודאי
 בלבו עייל שיא פי' נפיק דעייימהיכא
 כ"כ בו עייל ולא בלב אמונה עיקרשזה

 : נפסק ולאעדיין
 שאינם בשנים ורכים נעריפ אנשים; הס" דמיית יציצא האי היצהבבדרך
 פי' רמייה. פרנסתם. עבור לעסוקצריכים
 נפיק מהיכא ולילה יומם ילמוד לאלמה

 האיך כו' מהיכא להם והשיב סיני'ההתמדה
 כף בשביל לשטה שלא בו עיילשהתורה

 : מיניינפיק
 במאי דסריא מייחא "אי ששאלוהקאלה

 בטיייתא להם והשיב ות"מלחינן
 ע"ד מילתא נקרא שהצדיק פי'דהודנייתא

 ע"י הצדיק כך הספינה את שמוליךסלח
 ההשפעות כי מביא והוא העולםפתנהג

לעולם



 עשר ארבעה שנה ושבבאר ראשוזארביע5כרף

 שאר %ת מתש והיא ,דוסא בן כר"חופעוים
 בזצטו שהצדיק באם אותו ושאל.העולנו
 אחרים את לחקן יוכל ותחיך הוונפגם
 להט והשיב יוה' מלהיכן במאי'וכנ"ל

 9 פי' שילים לשון דכודנייתא]בשתייתא
 עלי'. לצורך היתה תצדיק שי'אידידא
 : נסבה כדי לשת פי' כורנייתא-
 במאי דסכינא מישרא שודריו רבקה'1(

 בקרנא להם והשיב אותוחותכין
 הקייפות המה דסכינא מישרא פי'ייחסרא.
 הזה. המר בגלות אשר העולםי8ומוה
 שחיטה ווו מלעלות. תפיתינו את;ומשכבים

 יתב' אותו לעבוד יכולים אנו שאיןמ=ו
 לחתוף לכם יש תחבולה איזווכשלימות
 אור קרן מלשון בקרנא להם והשיבירותם.
 קודם צדקה שנותן הת"ת הוא דזזמראסניו,
 פזר וכמ"ש יהלוך לפניו צדק כמ"שרי~פלה
 תרום הנשמה ח"א קרני אז לאביונים.2תן

 נשמתו עולה אז המזת אחר דהיינווככבוד,
 שהמה רשע ואז כבוד, וכסא מחצבה'למקום

 שהמה תאבד ותאותו וכעס יראהשחיצונים
 בעו"ה: אדם של נשמתו על מצפים.
 ית"ת צדקה כשגיתו יחמיא בקינא י"יאו

 בשדימות יתב' אותו לעבוד הואויוכי
 וד"ל. חק?א טחצדי המה אז טרדא2יי
 את אדם שמאיר דחמרא בחנינא ישלאו

 מסתלקים והקליפות הגוף חומרחומרו
 : לקמן עוד עיין כידוע. מהקדושהלבורחים

 דעלמא. אמצעיתא היכל ששאיי רשאלהד(
 אתה אין אם הכא. להםוהשיב

 ששאלו פי' אותם ומדוד הבלים טולשאמין
 המה שאתם אומרים ישראל שאתםאותו
 העולם ומרכז עולם של אמצעותועיקר
 הכא לו השיב לזאת זאת. הוא והיכןהוא
 ואני נחלתו חבי יעקב ע"ד ומדודהבלים טוי שאמר ומה עצמו. על כלומרהוא
 ומשם אסצעותא הנקודה למעלהשם

 לכל ונמשך מאתנו בכ"א וטאירומסתעפים
 למעלה שם אבל יתב' החרתו חוט כמו)אחד
 שאלת על י"ל עוד כנ-ל, נקודה רקהוא

 עריגה כמו הוא שהאדם כר דסכינא.סישרא
 פיפיות וחרב ע"ד פזרות יעשותיצריך

 סכינים בו שיש רץ לומד הוא ובאמתבידפ
 הדיבורים כמריע וודא מקולקייםשמעשיו
 מישרת הין מוסר, תוכחת לומרלעולם
 מסוכן בעצמו שוזוא סכינא רק אשרמישור
 דחמרא. בקרנס כנ"ל והשיב 8"ע, תיקןשלא
 את מתקן מלה מה למלח דומה הצדיקכי

 את להמתיק צריך הוא אף וממתיקוהבשר
 אותם, םהשלם

 מה וטריף דאוויף מאן ששאלו רבידןה(
 והשיב ואוזקף אזל דהדרחזא

 יכול ואינו קנים יקטיל לאגמא דאזילגברא
 קנים עוד קוטב עושה מה עליולהגביהם

 לי' ומדלי' ומנביה אהרינא גברא דאתיעד
 תוכחה שאומר מי על דקאי י"לעליו.
 לתוכחתו שומעים שאינם המוכיח ורואהלעולם
 הוא כי אותם להוכיח דהדר המוכיח ראהמה
 ומתן משא שיעשה להברי' דאוזיףמשל
 רצונו המוכיה כך המעות עם פירותיעשה
 והדיבור ממנו תוכחה המקבליםשיעשו

 שיאמינו העם בלב פרי יעשו שלווהדיבורים
 דיבורים שאין רואה ואם שלימהבאמונה
 חוזר הוא למה ח"ו פירות עושיםשלו

 לנגמא דאזיל מאן לו השיב ולוהומוכיחם
 כו' חכמה קנה מלשון הוא קניםוקטיל
 אחת בפעם הבריות שי לבכם להגביהואינו
 אפייו תוכיח הוכח כתיב אעפי"כושתים
 אשר הדא גברא יתרמו אולי פעמיםמאה
 הוא בדול ודבר לבונתה. הטהור לבבויגביה
 קדושים. וישראל כנ"ל מזולל יקר תוציאאם
 דקאי י"לאו

 לנו דאוזיף הבוב"ה על '
 שאדם וטריף ממעל אלקי וחלקנשמותינו

 ברעם מתקנו ואינו לבו בשרירותהולר
 שפח;ירו לי' ואופף דהדר חנא מהראשון
 שנית בפעם אולי משל והשיבעוד

 הכ' רמז ג"כ וזהו כראוי, נשמתויהקן בגזגוי
 לה' קרבן סמנו יקריבו אשר בהמהואם
 היא היורדת הבהמיות רוח מכווניםשאינו
 למעלה עולה אשר הנפש ורותלארץ.
 הבהמיות רוח לערב שרוצה הטוכיחיראה
 אוהו ימיר ולא יחלפנו לא לה/ קורשכולו
 המוכיח, על קאי בטוב. רע או 'ברעסוב

 וחיות חיותו את יקשר הטוכימ צריךכי
נפשו



 הבאר ראשון-עיטי כיףה
 העולם של ונפשות בחיות ולהתלבשבחשו

 הוא נעשה אז כי מוסר דברי סטנושיקבלו
 בנפשו כפשו ומקשר העולם עםאחד

 שמדבר סי כסו פרי לעשות דבריוויכולים
 צריכים תוכהה משקבלים והעולםלעצמו
 יקבל שיוכלו כדי המוכיח שלהפנימיות בכי ונשמתם ורוחם נפשם לקשרג"כ.
 וחליפין ומשמיע השומע שיכוון צריףכי
 שמלות חטיפות כסו מלבוש מלשוןהיא
 על יעלה לא המוכיח אתה הכ' שרימווזהו
 וחיות טוב היא שלד והיות שחתהדעתך
 ואתת רע ח"ו הוא השלם שלפנימיות
 השו. שלהם ברע שיך הטוב א"עמתלבש

 ישראל כי כך בעצמך ח"ו תדמהלא
 לא ברע טוב יחלפנו לא הטהקדושים
 ברע שיך טוב מתיבש שאתהתחשיב
 שיהס שרע בטוב רע או כנ"ל ח"ושלהם
 על בנאת יעלה שלך'אל בטובמתלבש
 בבהמה בהמה ימיר .הפר ואם רק'דעתך.

 ג"כ לך יש המוכיח שחתה בדשתךשתחשוב
 בבהמה בהמה וזה כמוהם. הבהמיותנפש

 יגיד והי' להיות יחבל אז שורם והםשאתה
 בהוויתן קודש יהי' ותפורטו הוא שמתאעל
 : ע"כ לשניהם. תקון להד להיות ויכוליםתהי'

 זומיכון
 ברוף ר"ר ובי' צימו"עמהיהדק

 זצוקללה"ה.ממעזביש
 שמו( בעלם התפץ אחד מרב)נשלח

 כל כי יומת מות נ~וץלליה תקוא.בפי
 מלאכה םהעושה

 דוחה נפש דפקיח קי'ל הלא והקשהונכרתה
 ואמר שבת חילל על יהרגו ומדועשבת
 מחלל אדם שאם הידוע עפ"י זהלתרץ
 וא"כ משורבטה הנפש נכרתה אזישבת
 וזשה"כ להרגו ומותרים הוא קטילאגברא
 דוחה פיק"ג הלא וא"ת יוסת כלתמחללי'
 מלאכה ב, העושה כל כי אסר יזהשבת

 ר"ל עמי' מקרב ההיא הנפשובכרתה
 קטילת כגברא השיב הוא א"כבשורשו

 עשר- ארבעהשנה

 פיק-ב. כאן אין כי יוסתונות
 :ודפח"ח

 המימי
 מווארקיי מוהר"י וכוי ציטו-עמהרה*ק

זצילה"ה.
 הנ"ל( מארב ג-כ)נשלח

 מי מפני התיבה אל נח ךיננא נח,בפ'
 נת' ז"ל ופרשיי 'המבול

 שיבא מאמין 'ואינו מאמין הי' אמנהמקטני
 הק' ודבריו כו' המים שבח עדהסבול
 שהי"' נח על היתכן כי ביאורצריכים
 הקב-ת. בטמירת יאמין שנא ותמיםצדיק
 רואת אינו האמת צדיק כי הוא העניןאך

 טובהי המדה רק רע דבר שום אדםעי
 שהי' נח וע"כ טוב דבר איזה או לויענ
 רשנ דבר שום ראה לא ג"כ תמיםצדיק
 רש"י. וז"ש לצדיקים מחשיבן והי'עליהם

 שה,, חותן אף אסנה מ*טנל ב8זרך
 מקטני

 היי עליהם גם התקתונה בדיוטאאמנה
 האמין לא ועי"ז צדיקים שהמה בהםמאמין
 שבא' עד לצדיקים חושבן כי המבישיבוא

 : ודפח"ח ודחפוהמים

 3ןמי23ן
 מלעלים מוהר-ד וכו' צימו"עמהרה-ק

וצללה"ה,
 הנ"ל( מהרג ג"כ)נשלח

 לך.. לך אברהם אי ד' ריאבהך לך.בש'
 לף. לך בוה'לאמר

 שלוקחים אתרוג כסו ר"ל דיר גיידי
 לאט לאט ואח"כ ירוק בעודו מהאילןאותו
 צריך כ"כ הראוי האתיוג המראה אייבוא
 שיבוא. עד ימדרגה מטדרגה לילךהאדם
 לבן יכולים והיכן החמיתיות י"שלבחי'

 מעפר כי שיזכור ר"ל מארצף זולמדרגה
 דוץ. ר"ל כו' וממולדתך ישוב עפר ואלבא

 אשר הארץ אל סווגה מטפה באתפאין

ולכן

אראך



 עטר ארבעהטנהדץביאר ראשוןארבישיכרף

 דין ליחן עתיד אתה מי ולפני ר"לחראך
 : ודפה"ח כו'וחשבון

 ימיבחן
 סבע5?א מוהר"ש וכו' צימו"עפהרה"ק

זצללה"ה,
 הנ"ל( מהסב ג"כ)נשמ

 מהניכם אותו תאכלו דכנכנזץ בא,נפ'
 ברגליכם נעליכםחגורים

 הכ' משמעות שלפי והק' בידכםומקלכם
 כן כי בנעייכם רגליכם לכתוב צריףמא'

 אף הנעל בתוך הרגי לשום ב"אהדרך
 שכ"א ב"א תהלוכות על מרמזהתוה"ק
 טבע נעשה הרגל כי הרגלו לפימתהיף
 האדם כי דעת לאדם מלסדת התוה"קולכן

 בו תמשול שהטבע ולא טבעו עלימשול
 ישום וע"כ המ,:די ואל ותשא אלותטהו
 ידבר שלא לפיו מסגרת כלומר מנעולאדם
 טבעו את יכה ובמסגורסן בטייםדברים
 ונעליכם וזהו אל" "בית העולה הישרלדרך
 בהתרגל פי' ברגליכם הסוגר מנעלמלשון
 בידכם: בנקל כי בידנם ומקלכם וזהושיכם
 אי: שמוע לבלתי ולהפילו עליולהגביר

 5 ודפח"ח א'ס וכלל כללהיצה"ר

ש

 כשמריס "מ9
 וקיימתן .כדם הכלעין

 פ ששהי וע8
 8 הי"ו. חכמי' וגדורי הדור8
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 יארכו
 באריואלין.ב"ה

 לישב בחי' בעזהשי"ת בזה שחסיתימה
 י"ז,( )ברכות במס' המאמריםסמיכת

 חכמה תכלית דרבא בפומי' מרנלאוז"ל
 ושונה קורא אדם יהא שיא ומע"סתשובה
 שהוא ובמי וברבו ובאמו באביוובועט
 יעושים ולא לשמה לששים וכף ממנוכדול
 נברא, שלא יו נוח שי"ש העודנה וכלשל"ש
 עוה"ב כעוה"ז יא דרב בפום"מרומא
 צדיקים אלא וכו' אכילה לא בו איןהעוה"ב
 מזיו ונהנים בראשיהם ועטרותיהם*ושבים
 הקב"ה שהבטיחן הבטחה גדשה וכו'.השכינה
 ירצח רב אאל וכו' האנשים פן יותרלנשים
 לבי בנייהו באקרויי זכיין בטאינשים

 וכו' רבנן בי גברייהו וכאתנוייכנישתא
 זל"ז שייכות להם אין הנ"י המאמריםוהנה
 אינו זכיין בטאי נשים רב ששאי מהגם
 שלא עהם יש מצות הרבה ווויסובן

 שמסיק.: רבא גם סחויבין. שהם ובל"תהום*ג
 קשה נברא שלא לו נוח של"ש העושהוכל

 הא" העושה ד"ה דהכא התופ'קושית
 אדפ יעסוק לעולם א"ר אר"י נ':()בפסחים
 בא שי-ש שמתוף של"ש אפילובתו'מ
 דהכא מדכא הקשה שם הר"ן וגםלשטה
 חסדך שמים עד בקרא דקאמר דשםארבא
 )תהלימ כתיב רמי דרבא של"ש עלקאי
 .)שם וכתיב חסדך שמים עד גדול םנ"ז(
 כיצד הא חסדך שמים מעי גדול כיק"ת(
 בעושין וכאן שסים, ,מעי לשמה בעושיןכאן

 דהכא ותי' ז"ין רש"י שמים :עדשל"ש
 נוח ולכך לקנתר ע"מ רבאאיירי
 יהתכבד כדי כוונתו אם אבל של"נלו
 לקנתר שלא אפי' דמשמע 17ל,שהעושה וכי הלשון קשה עדיין אבל שכר לויש
 ובמי ברבו בועט אמר כבר לקנתר עיוגם

 וכל דקאסר דהא משמע מטנושגדול
 לקנתר. שלא אפילו לרבית באהעושה
 שמואט בית בספר שתי' מה עפ"יונראה

אחרוז



 עשר ארבעהשנהוכבנאר ואשון"רביעיפרף*

 זחל התוס' קושית בהעלותך בפ'אחרון
 עפי'ם והוא וכו' אדם יעסוק דלעולםמהא
 ארבא מרבא התו' הקשו לא דלמהדקשה
 שמים עד שכרו דשל"ש בפסחיםדקאמר
 שתה עפ'ס ותה ז"ל הרען שהקשה'במו
 כי האי ופי' הנ"ל הר"ן קו' הקודש"נזר
 הוא שמים מעל נדול וכי שמים עד.בדול

 עו'כ ובשמאלה בימינה ימים אורךושימיש
 הייה ארוך שנויו לעולם הוא ימיםיאורך
 לשמה דהעוסקים משום והטעם.עוה"ב
 לכף תכלית לו שאין דבר בשביל'עושים
 מעל ולכך תכלית לו שאין בעוה"בשכרו
 שהוא של"ש היינו ובשמאלה הסדך'שטים
 עד שכרו לכף תכלית % שיש דברמשום
 תכלית לו שיש עיה"ז שכר האנושמים
 שלא לו נוח רבא אמר שפיר שכןלזכיון
 עוה"ז שכר רק לו יש של"ש רעל כיוןוברא
 כשנברא רק הוא עוה"ז לשכר צדיך,~ואימתי

 עוה19 לשכר נצרך הי' לא נברא הי' לא אםאבי
 לעולם א"ר מרני תוס' הקשו ומשנה.בלל
 לשמו; בא של"ש שמתוך וכו' אדםיעסוק
 אמר וגומאי עוה"ב שכר שוב לו יהי'א"כ
 קושית גם ואמנם נברא שלא לו שנוהרבא
 שמתוך הוא כללא לאו דודאי ניחאהתו'
 כל לומד אדם דלפעמים לשמה יבאשליש
 אם דנהי א"ר ר"י כוונת אלא של"שימיו
 מ"מ של"ש ימיו כל ייסוד הואאפילו
 ילמד ותבירו חכמה תרבה סופריםקנאה
 בא שלחש מתוך וז*פ לשמה ויעסוקממנו
 בלמודו עכ"פ אחרים את שיוכהישמה
 שאין הוא אחרים מזכה שי שכרוהנה
 והנה י"ח( מ' פ"ה )אבות ידו על באאסא

 עבירה יעבור שלא ה" לא הבריאההכלית
 ורק עובר הי' לא בודאי נברא לאואם

 שפיר וא"כ בתו"מ שיהגה הי'הבריאה
  שמשמרו לחוד הרבים את דיזכזתקאטר
 יא ובודאי נברא שלא לו נוח שובמחטא
 ז"ל הבש"א דברי תוכן ע-כ חוטאהי'

 כל סמיכות נבין ובזה ודפה"ה.בקצרה
 לעיל במ"ש בצירף הנ"להמימרות

 סהת*ח בזה מעלה לה יש1להמהויקים
 פני' לפעמים להיות יכול ולהת"ת:,עצבו

 תמיד שכרם המחזיקים אכן שלישמן
 שיא לומר רבא בא דמתחלה והיינוכלשמה
 יקנתר היים ממנו ובגדול וכו' בועטיהא
 פאהבה לא לקיים כדי בתורה עוסקואינו
 על פשע מוסיף עוד אלא מיראהויא

 וכמו זדתכם לו ' נעשו ושגגותחטאתו
 כב: )דף בסוטה 1'ל התוס' כןשפירשו
 רבא וכמ"ש דרבא מימרא הך לעולם(בד"ה
 ז,( )דף ובתענית פח:( ודף בשבתגופה

 מוסיף ואח"כ דמותא, סמא לה הוידבכהקג
  עושה אם גם היינו שליש העושה וכלרבא
 עוה"ז להנאת אפילו ורק וכנ"ל לקנתרשלא
 העוים בזה שכר ין שיש הגם להתכבדאו

 שלא לו נוח אעפי"כ שמים עד והיינוכנ"ל
 צרק- הי' ל8 נברא הי' לא ראםנברא
 לאחרים לשמה שיבא ואף בעוה"ז~שכר
 על חטא יבא שלא רק שכרו ס"ממזה
 א, ובודאי נברא שלא לו נוח שוב א"כידו
 ובש"א וכנזה"ק ידו על חטא בא הי'לא

 לשמה רק יעשה דלא רבא מסיק וע"כהנ"ל.
 תכלית לו שאין דבר בשביל יעשהדאז
 ולכך תכלית, לו שאין בעוה"ב שכרוויהי'
 דרב בפומי' דמרגלא הא מייתישפיר

 צדיקים ורק וכו' אכילה לא בו איןדעוה"ב
 לו שאין דבר שהוא השכינה מזיונהנים
 יש דלהמחזיקים מייתי עוד ואח"זתכלית
 גדולה ומייתי עצמם פת"ח על עודמעלה
 מן יותר לנשים הקב"ה שהבטיחןהבטחה
 וע"ז ובוטמות שאגנות אותן שקוראהאנשים
 מהיכן פי' זכיין במאי נשים לר"ח רבשאל
 לו משיב וע"ז האנשים מן יותר עודזכותן
 והיינו התורה את המחזיקין שהםמשום
 ובאתנויי וכו' לבנייתו באקדויידקאמר
 לכך וכו' לגברייהו ונטרן וכו'לגברייהו

 בעצמם הלומדים מהאנשים יותר בטוחיםהם
 אבל שליש פני' להיות יכולשלהאנשים

 תמיד חוא שכרם ונתורה מחזיקי שהםהמה
 הסמיכו,ז בעזהשי"ת וא"ש וכנ"לכלשמה
 עוד להם יש דלהמהזיקים להוכיחהנ"ל

 : הנ"למעלה
 בפ' בענינא בעזהשי"ת ברעייני שעלהמה

 פ"ו פישא מטית בסדר הנאתהשבוע

בפירש"י



 שש" "ימ5ת"נהוכבנאר ראשון*רבישינרץ
 עמהם בלעם שהי' 11*ל ז"לכפירש"י
 עצמו והוא בכשפים מדין מלכיומפריח
 שהשם הציץ את להם הראה עמהםפורח
 הציץ ענין עכ"ל. נופלים והם בומקוק
 דאיתא עפי"ם י"ל אולי הכשפיכו,לבטל

 נקרא למה יוחנן א"ר :( דס*ז)בסנהדרין
 טעלה, של פמליא שמכהישין כשפים'שמן
 אפי' חנינא א"ר ד( )דברים מלבדו עודאין

 קא דהות איתתא ההיא כשפים;לדבר
 דר-ח כרעא מתותי עפרא למשקלמהדרא
 עוד אין עביר, ויל מסתייעת אי להאמר
 שמן נקרא למה האר"י איני כתיב.טלבדו
 שאני מעלה. של פטליא שמכחישיןבשפים
 שמי מזה נראה ע"כ זכותי' דנפיש'ר"ח
 כשפים אין הזאת הכרה בבחינתשהוא
 עם הציץ יהם כשהראה ולכף בו.שולטים
 ונפלו הכשפים נתבטלו ב"ה המיוחדהשם

 : הארץעל
 הגמרא הבנת בעזהשי"ת ביארתיורר*וקי'

 בהקדם זכותי'. דנפיש ר"השאני
 מזל( אין ד"ה )קג"ו, שבת ז"ל התו'דברי

 גדול דבזכות מוסיפיי( ד"ה )נ.וביבמות
 דבריהם וביאור יעו"ש להשתנות המוליכול

 דברי עפ"י בעזהשי"ת נ"ל בזהוהטעם
 מ"ש לאביי ר"פ א"ל )ד"כ,( ברכותהגמרא
 אנן 'ומ"ש ניסא להו דאתרתישראשונים

 מסרו ראשונים א"י ניסא לן אתרחישדלא
 בס' דבריהם ופי' השם קדושת עלנפשם

 הא על הזוה"ק דברי עפ"י נח פ'בש"א
 פרעה וכי וכו' ה' מי למשה פרעהדאמר
 איש כזה הנמצא כתיב הא דה/ שמא ידע5א
 דשם הזוה"ק ותי' בו אלקים רוהאשר
 איקים וכן הטבע על אלקים הואאלקים
 נתן העולם בריאת ובשעת הטבע'בגי'

 עפ"י העולם להנהיג השמים בצבאהקב"ה
 ואין הטבע על מושל הוא ואלקיםהטבע
 משנה הוא ב"ה הוי' והשם הטבעמשנה
 ידע. אלקים ושם המערכות, ומשדדהטבע
 פרעה ידע לא אבל הטבע. עי מושישיש
 בדרך כי ישראל את לשלוח רצהיא לכך המערכות, משרד שהוא הוי' שםשיש

 מטצרים יוצא עבד אין מזלות עפריהטבע
 גדולים פל"ג( )ב"ר המדרש פי'וזה

 רחל לרחמים הדין מדת שמהפכיןהצדיקים
 העולם מנהיג שהוא דין שהואאלקים
 מחפכין והצדיקים מרחם ואין הטבעעפ"י
 שמסרו ראשונים פי' וזה לרחמים,הטבע
 השי"ת את שעובד דמי השם אקדושתנפשם
 אדוניו יעבוד שעבד הטבע שכן הטבעעפ"י
 מנהיג הקב"ה השי"ת. אקדושת ינהי מוסרואין
 שמסרו הראשונים לכך טבע, עפ"יעמו
 הטבע. מן למעיה השי"ת את ועבדונפשם
 כדרך שלא נסים עמהם השי"ת גםעשה
 גפשין מסרינן דלא אנן אבלהטבע.
 לנו עושה הקב"ה אין לכך השםאקדושת
 כתב זה וכעין הטבע כדרך שלאנסים
 : מקץ פ' משמואל שם ועי' יעקבבעיון
 יכול גדול דזכות שכ' הטעם ל ייבוזה

 את שעובד מי היינו המזללשנות
 גדול זכות יו ויש מהטבע למעיההשי"ת
 יהיות צריכה אשר הטבע את לשנותיכול
 עבודתו ע"י מעורר הוא כי המזל.עפ"י
 כדרך שלא עמו יעשה ב"ה הוי'שהשם
 כוה שאיש שם משמואל בשה ועי'הטבע.
 מצינו וכן יעו"ש הנס על לסמוךיכול

 שטמר מ"ט.( )שבת כנפים בעלבאלישע
 מה ג"כ יובן ובזה נס,. לו ונעשהנפשו
 שנדפס מה ועי' בסנהדרין שםדאיתא
 ח"ב דרושים קובץ בס' ענינא בהאימשמי
 מבטלין דמים ז' אות ס"ה בדרוש שניכרף
 ע"ז בירושלמי דאיתא עפי"ם הכשפיםאת

 : ה"א( סוף)פ'ג
 בעא כד מוקדון איכסנדרוס יונהא"ר

 סלק וסלק סליק והוה לעילמיסק
 הים ואת ככדור העולם את שראהעד

 בידה בכדורא לי' ציירין כן בגיןכקערהי
 פ"מו עגולה. כדור בידו תופס שהע"ז)פי'

 )הם בים שליט אינו בידה קערהויצייריני'
 לה אין שהע"ז מורים טעותם לפיעצמם
 וביבשה בים שייט הקב"ה אבל בים(שליטה
 במים והיינו יעו"ש. וביבשה ביםומציל
 ולכך מלברג עוד שאין מורים האוה"עאפילו

איו



 'שי ,ארבעהשטולבאר ראשוןארביעיכרף~גנ
 וא"ש כלל. בים שולסים כשפיםאין

 :בעזהשי"ת
 ז"ל במוהר"א קלונימוםישעי'
 הדל. דפק"ק רומרצטענענכוים

 יבנמיכון
 תובב"41 ירושלים פעיה"קב"ה

 במאמני תיצ"ג כסליף"די מחדשיבנהבאר
 אברהם רבי .המופלא הרה"גשל

 .נשגבו בשם ד' סימן שליט"ארזרניק
 שני בדבר מעמיק בו אשר ראיתימבינתנו"
 עוזיאל בן יונתן תרגום שלהשיטוה
 אלדד היו ומי מי התוספות. בעליויבותינו
 שלדעת במהנה. התנבאו אשרוכגדד.
 בני נשיא פרנך בן אליצפן בני היוהיובלע
 מיוכבד ומידד אלדד את שהולידזבולין
 אשר אחרי הכהן. ואהרן רבינו משהאם

 בעלי רבותינו שיטת ולפי עמרם.פטרה
 פירש אשר אחרי כי עמרם. בני העהתוס'
 שכתיב משום תורה מתן אחר אמהרמיוכבד

 אשה לקח תגלה. לא דודתך ערותבה
 ומידד. אלדד את מסנה והולידאחדת
 שני על חזקות קושיות הקשה הנ"לוהרה"ג
 שניהם דברי לפי כי ביחד. הללוהשיטות

 חשבון לפי המבעיית המציאות עם מתאיםלא
 ימים האריך שעמרם אפשר דאיהשנים.
 רבותינו דעת מוקשה ובזה תורה. מתןתחר
 פרנק בן שאליצפן אפשר ואי התום/בעלי
 ובזה הארץ ומבאי מצרים מיוצאייהי'

 פרפרי על הערות אטה יהעיר ייירט : היוב"ע שיטתמוקשה
 נולד פתי לדעת חיתר הנההנ"י.

 וביסודות בהשערות מח.,וטאריך ומתיעמרם
 אפשר איך כגון קלישות ובקושיוהרעועות.
 מופלנת זקנה יקח שנה עשרים בןשעמרם
 )דף בב"ב מפורשת גמרא שישנהבמקום
 משבע והוא יעקב. את ראה דעמרםקכיא(
 דנולד ופירשב"ם העולם. אתשנפלו

 בהצרים. הי' דיעקב שנה  עשרה שבעבאותם
 מתן בשעת יהי' שעמרם אפשר איולפי"ז
 בשנת. כעז ע"ה אבינו יעקר הנה כיתורה.

 כבן עמרם אז שהי' ונניח רנ"א איפינוב'
 שנה ק?"ז הי' עמרם חיי ושנישנה.
 שע"ד,. אלפים ב' שנת מת שעמרםנמצא
 עשרים בן או הי' ע"ה רבינו שמשהבעת

 ב' בשנת הי' תורה ומתן שנהוארבעה
 חמשים עמרם שמת הרי תמ*גאלפים
 אריכות. וכל תורה. מתן קודם שנהושש

 : הועיל וללא צורך ללא הואדבריו
 היל שנים כמה גני לדון הוא מייתררכנן

 במחנה. התנבאם בעת ומידדאלדד
 בכתובים היו שהם מפורש שכתיבבזמן
 ופשיטא' זקנים. ושנים השבעים ביןכלומר
 יונתן ושיטת הם, מחלב גמולי םדזקנים

 ולפסוקי חז"ל לדברי "מתאימים הם עוויאיבן
 אותנו ליחס אפשה איך וקושייתיהתורה".
 מבאי ה" אייצפן והלא פרנץ בןלאליצפן
 שנולד צ"ל היוב"ע שיטת ולפיהארץ.
 במדבר מת לא ולמה משוע לידת טיםעוד

 מקשינן זו כעין קושי' הנה שגה. מ'בגערת
 שנולד מגשה בן יאיר איך )קכ"א.( בב"בשם
 ומתרצינן הארץ. מבאי והי' יעקב ברכיעל
 פחות על . לא גזירה ננזרה לא בגמראשם
 ובזה, ששים, מבן יתר על ויא עשריםמבן

  ובתנחומא ובש"פ קושיתו. גםמחורץ
 שהיו אם ומידד אלדד שגם איתאבהעלותך
 דיוכבד להוכיח שרצה ומה לארץ. נכנסוזקנים
 לא לכה כן דאב מצרים, מיוצאי היתהלא

 יוסף. של ארונו הוא איפוא מרע"השאלה
 אשר. בת שרה את לשאוי הוצרךולמה
 בד*ה' )י"ג,( סוטה התוס' הקדימו ככרהנה
 מנשה בן ויאיר מכיר והיא וז"לסרח.
 וימה הארץ מבאי והיו יעקב בימינולדו
 נמסר' הגאולה שסוד ומתרץ שאלם.לא

 בן יוסי רבי להתכא עולם ובסררלשרת.
 מבאי דהיתה בפירוש איתא פ"טחלפתא
 *ל' התרא' גירסת ולפי מצרים, ומיוצאימצרים

 : התרץ פסתיהיא
וההשערות
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 שאידד בשירית התייים)ושהשערות
 מישאל הם הםומידד

 השערות הם אהרן, דוד עוזיאל בניואלצפן
 בפירוש איתא שם ובתנחומא ובע"רבעלמא.

 זה ומידד כסלון בן אלידד הוא אלרדבי
 להרבות הצורך מן ואין שפטן בןקמואל
 ערות .ערות. שלשה כאן שהי'ברמיזות
 מחתר וערות אחיך אשת וערותדודתך
 : וקיימים חיים הם הזיי דברי כיורושתו.

 נכד וויינשטאק מאירמשה
 הקרוש והיהודי מלובלקהרבי

 זצללה"ה.1מפשימחא

 4 ן 144'44 רןר"4רון

 ההשנות ההערוה אורותעל
 מבינתנו". "נשנשו מאמרי עלהניל

 )אמעריקא( נ"י ראטשעמטורב"ה
 מחמיי עי הנ"ל שי העמיתיי אתדאיהי

 לחודש שבהבאר מבינתנו""נשגבו
 הדר-ג לי ששלח תרצ"ג שנתכסלויאדר
 התבוננתי אלי. דמר מכתבו בתוך'יוטים
 שהן הערות אם חננם. ידעתי ולא.בהם

 דמסייע תניא דוקא שגן השגות אוהשגות.
 *ססהדורי בבחינה שהיא סיוע או~יי,

 וסעיף סעיף שכל רואי ואחרי  וכו',)מיליי
 במילים מסתיים הנ"ל, מר של.מהערותיו
 כגון כדובשא. פתיקין ופתגמיןבסימין
 רעועות וביסודות  בהשערותוומאריך
 אריכות *יכל וכגון קלושות",ובקושיות
 ההלטתי הועיל" וילא צורך ללא הואדבריו
 כבודו בשביל והעיקר וכו',  ובענה*ידונם

 על דעתי תוות להשיב אלי שכותבזהדר"ג
 : שלוהערותיו

 עפ"י שא"א א( שם מאפיי תמציתהנה
 נולדו ומידד שאלדד יומרהמציאות

 מפני התוס'. כדעת תורה מתן אחריעצכם
 תורו:. מתן קודם שנים הרבה מתשעמרם
 המשיג הלא והן חזקות, ברא.ות ע"זוהוכחתי

 דקכ"א דב"ב מגמ' ראיה בהביאו פלונימר

 דביי את ומבסס לי דמסייע תניאהוא
 אחרים מהקנסות זאת הוכחתי שאניאלא
 מגם' אהרים פמקומות זאה מוכיחוהוא
 לוחות של כראניקע ומוועלטדב"ב,

 :השבה
 מתקבל התוס' ישיטת המציצות, :נפן"זב(

 תינוקות היו ומידד שאלדדבהכהמ
 כתבתי אנכי במחנה, בהתנבאם אחת שנהבני
 והוכחתי *אנינים", שקראם המקרא ננדשזהו
 בהדיא שכותב ל"ד( ל )שמות מרשאזה
 להיות אפשר אי אנשים, שנאמר מקומישכל

 אינם זה וקודם שגהן עשרים סבניפחותים
 בין נסנין ואינם אנשים בשם עודקרוים
 סר המשיג גם והלא רש"י, עכ"לאנשים,
 שהוא אלא תוקף, בכל בזה מודהפלוני
 *בכתובים*, ממלת קלושה, ראיהמביא
 זקנים  שבעים בן כלומר בלעגנוומוסיף
 המיה ביחוד עליהם נאמר לא דעכ"פיקנ
 הרוב ע"ש זקנים לכתוב יכול ובקראזקנים.
 מקומות שהרבה והשנית שלהם,הגדול
 דעל הכמה עי מורה זקנה שנזכרבתורה
 בר ארי אונקלום מתרסם לו, הוא זקוניםבן

 פתרגם תקום; שיבה ספני ועל 15, הואחכים
 נבי ומצינו תקום, באורייתא דסבר קדםסן

 לפני והתנבא ה' אליו שנגלה הנביאשמואל
 הוכלתי משא"כ קטן, נער בהיותו הכהןעלי

 שא*א בהדיא, רפ"י מלשון .אנשים"ממלת
 : אותהלזוז

 שיטרו את לקיים להיוב"ע ראינתיג(
 אליצפן בני היו ומידדשאלדד

 שהאריך להיות ויכול כבר, מכבר פרנףבן
 בן כיאיר הארץ מבאי והיה הרבהימים
 אם הוא כותב ומידד אלדד וגםמניפה,
 נ'כ היוב"ע של שיטתו כפי זקניםשהיו
 מש"ר ראיה 5זה ומביא לארץ,נכנסו

 השמיע 5א כבר כאן אבל תבחומא,וממדרש
 שם  בתנחומא כי מדבר, שפיו מהיאוריו
 בפירוש, שאיתא בעצמו וכותב מביאשהוא
 הוא ומידד כסלון, בן אלידר הוא אלדדכי

 ראיה מביא הוא ומזה שפטן, בןקמואל
 הארץ, את טהטחלקים היו כי לארץשנכנסו
 היוב"ע שיטת להקים ענין זה מהאבל

שאלדד
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 פרנך, בן אליצפן בני היו ומידד,4אלרד
 איים, לאו הסה הוש"ר התנחומא יפיהיא

 את הטהלקים בי לא נמי אחד משבטואפילו
 לשבטו אפוטרופס אהד כל היההארץ

 ממטה אלדד והוה פנן רשעיכדמפרש
 אפרים, ממטה ומידד כסלון, ואביובנימין,
 בן אליצפן בני אחים ולא שפטן,ואביו
 לו נשאר מה ועפי=ז ובולין, מסטהפרנך
 שאפשר אלא 1 היוב"ע ישיטתהוכחה
 יוכבד את נובא פרנף בן שאליצפןלהיות
 מאביו אף בשנים זקנה גבהיותהבמצרים
 בכניסתם, 118מות בין נולדה דהיאפרנף,
 מדלא נברא, ולא היה לא פרנךועדיין
 המנוים הבאים נפש שבעים בין חתומצינו

 אותה בפטור השלימה( היא ורקבשמותם,
 היאורה הילוד הבן כל גזירת בשעתשמרם.

 מנשה בן כיאיר ימנם והאריךפשליכוהו.
 נ"נ נתנסו ומידד שאלדד אפשר וגם,שפשר,
 גימא ראם באפשר, רק הוא זה ונםלארץ.
 שז רק יהיות יכול הזה שהודאיבודאי.
 כסלון בן אלידד הוא שאלדד גימאכאשר
 הלא ואז שפטן, בן קמואל הואומידד
 הוא בעוד היוב"ע, שיטת טעצמהחבזטל

 והאסשרים אפשרים* ע"י ורק לקיימה, מתאמץ'
 כזו ויוהרא התרוממות לידי הביאוהוהללו
 ללא הוא זולתו דברי שכל לכתוב כדיעד
 שברוב בשעה ועוד הואיל, וללאצורך
 דמסייע ותניא בעצמו סודה הואדבריו

 :לו
 זה בענין המדרשות רכל דברמקף

 ומעולקים רעהו, חישהסוחרים
 כחד אלא להיות יכול שאינובמציאות,
 "תיקו" ככל נקדיעום זאת ובכלסנייהו.
 רבותינו שנחלקו אגדות הרבה וכעודשבש"ס,
 הדורות כל יקיצו לעת כולםושיתבררו

 "בעם כמ"ע דעה, הארץ ומלאה עדלחיי
 יה"ר בשר", כל על רוחי אשפודההוא

 :שיבב"א
 נ-י* ראטשעסטור חופ"ק רעוניקאברהם

 ידסימן
 פרה. לפרשתהגיונות

 זורארדוב.ב"ה
 משה שעלה בשעה ת"י בתנ"ימאאיתא

 פרה בפ' עוסק 'לקב"ה מצאולמרום.
 אומר בני אלעזר אומרה בשם הלכהואומר
 רבון איל שנתה בת ועגלה שתים בתפרה

 ואתה ברשותך ותחתונים העייריםהעולמים
 צדיק עתיד איי יחיד בשם הלכהאומר
 פרה בן לפתוח ועתיד בעולמי לעמודאחד

 וכו' מחלציו שיצא רצון יעי אקלתחילה.
 אליך ויקחו אמרו חז"ל סתום. זהומאמר
 לאחרים אבל פרה של טעם מגיה אנילך

 הפרשה לבאר אקדים זאת יז ולבארחוקה
 אשר התורה חקת זאת הקת בפ' פרהשל
 1ח4 איומה פיה הלא וקשה לאמור ד'צוה
 4א מונין העולם ואומות ששטן חקהשהיא
 אחת מצוה רק הוא הלא אבי לזהטעם

 התורה הקת ד' קרא ולמה מצותמתרי"ג
 נכלל אדומה בפרה האם הוא דברהלא
 היו תועלת איזה וגם מלה, התורהכל

 : מת לטמא כשמוין פרהמאפר
 דפנה לבאי הגייני בדיךיהנראה

 שכליות מצות מחזקתתורתינו
 פרקים בשמונה כמבואר שמעיות,ומצות

 פשיגים שאנחנו מצות יש ז"ללרמב"ם
 שבין מצות והרבה שניבה כרציחהבשכלנו
 למקום. אדם שבין מצות כן וכמו לאבירואדם
 ואיבא בשכלנו. משיגים אנושאין

 צניעונ למז-ים היינו התורה נתנהאימלא בעירותיי
 כידוע מתרנגול ארץ דרף מנטלה גזלמחתול
 סופר רנלי נטע שד' הוואלאגיאמחכמי
 התורה נחנה למה וא"ב ובעופותבהיות
 למה שכייות המצות ביותר וג"כלנו

 להתפתחות כשנחזור אבל סיני בהרנצטוו
 ידידה אנו רואית והציבילוזציההאנושית
 הכי במררינה שעומדים שלעמיםמוסריתי
 ודאירשע כראדיא חדשות בהמצאותנבזה

 חדשות שיצרו ק הטעכנ ונץ פילם(ןקלאנג
בטבע
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 זויות שאין שכמעט וביבשה וביםבשבע
 מצבם איך אבץ אותה. תירו שלאבעולם
 תרצח שחלא מאד היא פעציבהמוסרי
 שרציחות יום בכל ומעשים מאדנתרבה
 מהעם ,וכידוע השמש. לעין נעשווגניבות
 שהיהודים, אירופה בלב הנמצאהנאור
 אחת לרגע ונעשו האנושיות. זכיות כלאבדו

 והרצח הים.ן כדגי האנושיות זכיותמשוליי
 שנעשה וכמעט השמש, לעיני נעשההזה

 שנפרצו הגם האנושי בהסכמתבהיתר.
 נאמנו ומה ולחוץ מהשפה הוא אבימחאות

 לך יאמר אם שהביאו ז"ל חכמינודברי
 בגוים תורה תאמין. 'בטים חכמה ישאדם
 בנמצא אין האנושית מסר תאמין.אל

 לנו מגלה הקדושה וחורתיהנהרסים.
 האדם לב יצר כי בבראשית מזהפתרון
 ובחומר ברוה מלחמה הוא שהמיר מנעוריורע

 והשקפת האידילוזים השקפתבעששיות.
 וכטיט תמיד לוחמים המאטריאליויםהכצמרי
 מוגבל נ"כ שהשכל יען ההומר מנצחחסיד

 נגרר והשכל השכל העיני מסמאוהאנכיות
 הכויל וכמאמר החומר, לנצח בטוחההיא השכי עם התורה ורק השפנית תאוותאתורי

 ברשות אם מתרשעים ברשותן. לבםהצדיקים
 שהשינ הארימטו הפילוסיף אנו ורואיםלבם
 שנכשל ד"א והסוף המוסרי הוקיהרבה
 בעת שחי אפאלפון וג"כ אישבאשת
 המדינית בפילוסופי' כותב הנביאירמיה
 ונכשל משותפת להיווז צריכים שריםשנשי

 אור עליהם נגה שלא יען המוסריביסודי
 על ג"כ לנו מגלה הקדושה וחורתניד'

 המצות את ושמרתם לחבירו אדם שביןמצות
 הגאון ומפרש בהם. וחי האדם יעשהאשר
 החנושיות שהמצות ז"ל יעקב ישועותבעל
 אט צריכים מקיימים העולס האומותשג"כ
 ויכן ד' מציווי רק השכל מצד לאישמור
 אני כסוך לרעך ואהבת הפסוק עיבאמר
 בטח אנחנו יכולים ד' בהשתתפות ורקד'

 : להכשי ולא מצותיולקיים
  האנושיות ושמוסר היהדות שמוסר ההבדלוזדן

 יען התורה כמו נצחיוה היאשאצלנו
 המצוה שמקיים ומי עליהם נגה ו'שאור

 המצוה, בצדדי להכשל עלול משכלוהשכלית
 שכייות מצוה ורק גאוני בקנאהכמו

 ציווי מצד ומקיימים סיני הר עלשנצטוה
 נגד ד' שאור יען שיתקיימו אנו בטוחיםד'

 התמוטטה, מוט אחריות בלי ומוסרעליהמי
 הנאורים והעמים הפילוסופים כלולכן

 הכירו שלא יען נכשלו מוסר הוקיבהרבה
 הפשוק, הפירוש וזה העולם. לאדוןד'

 שהתורה הגם ונשמע נעשה אמרושישראל
 אגר יכולים נתנו ם היא בשמיםיא

 צריכים מקודם אבל המצות טעמי עללחשור
 הטעם על לחקור ואח"כ המצוה לעשותאנו
 הטעם על נחקור המצוה עשיית קודםשאם

 : נעשה לאאז
 העולם' לאומות ישראל בין ההבדלוןךץ

 היא וזה לפתורותשזבינו
 שלשני

 זה-
 )בשבת זה רו נלה מי שרת המלאכיאשתמשו

 הגדול בספרו ז"ל שהרמב'ם והגם ר"ע(פרק
 אבל המצות טעמי לנו מנלה נבוכיםסורה
 יר' מספרו כנראה קלושים טעמיהמה
 שלקרבנות שמבאר מעילה בהלכותהחוקת
 מורה- בספרי שמנלה והטעם טעהאין

 יען ויקרא בפ' ז"ל ברמב"ן כנראהנבוכים
 לאלילים בקרבנות עבדו הקדמוניםשעמים

 נצטור - ~כן מאלילות להפרישם חפץוד'
 : לד' זה בדרולעבוד

 טעם, רק שזה טעמו סותר ז"ירד:רשכםב1*ן

 המצות חלקי על ולאכללית
 זצ"ל הגאון השערה קלע ומאדעיי'ש

 יאוה יקרא ולא שבת למשנהבפירושו
 ורי יטה שמא הפירוש איתת ובגמ'הנר

 והטה' הנר לאור היא שפעם אמרישטעאל

 הסאת אביא בהמ"ק כשיבנה פנקסו עלוכתב
 חכמים דברי גדולים כמה אמר ור"ישמינה
 וביא,ד' ופיא. הנר לאור קורין איןשאמרו

 ביארר שחכמים בנה נכשל שר"י ז"להגאון
 שלא בטוה ה" והוא יטה שמאהטעם
 גדולים כמה אמר וכשנכשל בהטי'יכשל
 קורין ואין שאמרו במשנה סכמיםדברי
 וכדאיתא הטעם. לנו גלו ולא הנרלאור

 בזה ג"כ נכשל המיך ששלמהבמדרש
 ל44' המלך בפ' להסצוה הטעם נלהשהתורה

ירבה



 ששר ארבעה שנה וכבנאר ראשוזירביש'כרףמז

 הזזכם ושלמה יבבו יסור ולא נטיס,,ירבח

 להרבות יכול שהוא בטח הי' אדםמכי
 ג"כ נכשל לבסוף אבל יכשל, ולאנשיב
 על חלו התורה מצות לבבו. את תטו,4גקהו
 לנו גלה לא ולכן הבדל. בלי החרםכ9

 אנו צריכים ,ורק המצות. טעמי,התודח
 כירוע מד/ שנצטוו מצד חסןותיקיים
 המאמר על ז"ל מקאצק פהצדיקמפירוש
 אמרה שהתורה ספני דבש בה מערבין אי,.ילסה
 אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שחורב?
 הגאון ומבאר חכז"5 לנו גלו ומהיד'

 דבש בה סערבין שאין שהטעם ז"לפקאצק
 בסוף וכמאמר מד' נצטוו שכך מפניהיא
 לפיכך ישראי את לזכות הקב"ה רצהאבות
 הפץ שד' כו'. ומצוה תורה להםתרבה

 לשלימות אותה ולהביא אוהגולצרף
 שכייות פצוח סיני הר על נצטוו ויכןהנפש
 או זאת, צוה שד' מצד כשנקייםיבאופן

 כשנקיים לאו ואם לרגלינו. יפול 'החומר.
 : אותנו ינצח האנכיות או שכלינומהכרוז
 חקת בם' במדרש המאמר יתבארךב:זזק

 ממני .רחוקה אהכמה.והיאאמרתי
 וכשבג המצות טעמי להשיג שימהבקש
 והיא אהכמה אמרתי אסר אדומתלפרה
 כמשה להיוון קהלת בקש וג"כ ממני,רחוקה
 אמוג דברי יושר וכתב קול בתיצאה
 מכל החכם א"ש ועפי"ז א'( פרק)בר"ה
 כמשה בונגלו התורה כל להשיג חפץאדם
 יושר וכתב קול בת ויצאה הנביאיםאדון
 בישראל נביא עוד קם %א אמת.וברי
 הפרה טעם מגלה אני לפשה רקבמשה
 יען בינה שערי מ"ט נתבלה שלואדומה
  שנופו סלאך למדריגת נתעלהשמשה
 אצלו להתאוות שליפה שום ואין רותנינ"כ
 שנכשלת יען להתגלה אפשר אי ליאבל
 לבהו את הטו שנשיו לבבו אתבהטו

'

 וזה נשים ירבה דלא הלאו על שעברת
 והיא אתכמה אמרתי הסלף שלמהשאמר
 בשכלי התורה להשיג חפצתי מסנירחוקה
 ממני נתרחקה שהתורה אני רואהולבסוף
 האנושיות  השגת לפי התורה נקייםשאם
 לסוף ירדה שהתורה מצות הרבה יפולאז

 הת,זתונה לרשת יפול שבודאי אדם ש?דולפו
 נצטוו שלכן אדומה פרה הפ' א"שועפי"ז
 ופרה ארומה מפרה מת טמא עללהזות
 שסוים ומי מסאים בה שהעיסקיםאדומה
 כשמבאר הוא מת שטמא טהור הואויו
 בחייהם  שרשעים בטה שדבק הדתביפיפית ונפי שלזה עקידה הבעל ערמא יצחקהר'

 בהשארת מיומין שאינו שמי מתים.נקראים
 האדם ונ'כ נפסד הוא דבר שכל ורקהנפש
 שנפסדים הגשמיים לדברים דבוק הואוא"כ

 לו שיהי' הארם שיתעלה לזהוהתרופה
 צוותה ולכן נצחי ויהי' הבהמה עליתרון
 אדומה פרה . באפר עליו להזותהתורה
 אשה באותן היא שתשובה שכסו מזהללמוד
 המקובלים עפ"י שתשובה מקוס.ובאלתו
 לתקן וכדי המשקל תשובת יהיותצריכה
 לעבירה המביא הסבה יעיין צריכיםהחטא
 התורה להשיג  שהפץ יען שהיאוהסבה
 הביא וזה המצות טעמי על ולחקורבשכלו

 באפר עליו מהן ולכן בהרת לספיקותלו
 ובפרה חקה היא אדומה שפרה וכמופרה

 התורה חקת זאת התורה לנו מגלהאדומה
 חקה היא אדומה שפרה שכמו לנושרמזה
 משכל למעיה חקה היא התורה כלכך

 חוקי מצך התורה כל לקיים וצריכיםאנושי
 עליו שמזים ובזה שכלינו, מהשנת ולאד'

 הנפש רופא שהוא הכהן אדוסה פרהמאפר
 בהדת מספיקותיו יטהר שביה לומראה
 לחקור ולא ד'. חוקי מצד התורה כללקיים
 נעשה לעשות מקורס רק המצוה טצמיעל

 : להבין ואה"כונשסע
 טען שמשה חנתומא. המדרש א"שלעםפי"ז

 ואתה ברשותך העולם כללקב"ה
 יש שלכן הקב"ה ואמר בשמו הלכהאימר
 נשמת שהיא יען הזכות הזאתלנשמה
 אדומה פרה בפ' לפתוח שעתיראליעזר
 מכסה שנידע נכון על יבואר ועפי"זתחילה
 שלא דבר אמר לא שר"א בש"סמקומות
 וסמך ב'( פיק בסוף )בסוכה רבו. ספישמע
 ולכן המצות טעמי על חקר ולא הקבלהעל
 בקש ולכן חו-ומה בפרה אחיזה ינשמתויש

 ממנו יהי' הלציו שיוצאי מהקב"המשה
והקב"ה
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 : ודויק היטב וא"ש בקשחו מלאוהקניה
 זורארדאוו. טיקאצינמקישמואל

 סומימי
 יעקב.ממעמי

 השם, בשליחות משה מירבשנין

 )ארגענטינא(, אוועזשחנעדאב"ה

 ויאמר תום' פרעה אל ואשלחר לכהוגניזה
 ונו' בנוי אל בא אגבי הנהמשה

 פקוד אליהם אמור בנ"י זקני את ואספתיר
 יאמינו לא והן ויאמר סשה ויען וגףפקדתי
 לב לתת ראיתי בידך, מזה ד' אייו ויאמריי

 ורואים השם בשליחות משה סרבלמה
 בשאלת הדבר תלה בראשונה כיאנחנו
 ואמרו בנ"י אל בא אנכי הנה ואמרהשם
 אף לש יאמינו שלא במה ועתה שמו מהלי
 כאומר לקולו שישמעו לו הבטיח הקכ'הגי

 בדברי להבין יש גם כן י לקולךףשמעו
 יש בי בנ"י אל בא אנכי הנה  שאמרפשה

 הלא לבנ"י אותו ששיה הוא מילשאול
 אל ואשלחך לכה ועתה לו אמרהקב"ה
 חפשתי גם 1 שמם דכר מאן ובנ"יפרעה
 תיבות שתי רק כי ,ומצאתי הוערהב%
 אות מהם ונחסר כאחת באין המטרהעפ"י
 היא בכאן שאומר מזה והמלהאחת
 המלה על  שכתבנו מה  )עיין מהןאחת

 מיוחדה בכונה נכתבה ובודאי בנד(השניה
 הדבר את מתרץ ז"ל שרש"י והנם ?ומהו
 שהרשות אחרים במקומות שאמרנו כמואבל
 ראשונים שקדמוני הגם הכתוב לפרשנתונה
 שהכתוב ראיתי נם משתנה. הדין שאיןכל

 למה לשאול ויש ו' אליו ויאמר בכאןאזמר
 היה יכול כי להשם היחס מלת את קדםה

 הרבה שמצאנו והגס אליו ד' ויאמרלומר
 היכא כל אבל זה בלשון בתורהפעמים

 : דרשינן למדרשדאיכא
 פה הנמצא הסוד מלבד יומר אלילנר-אזק

 יש מיוחד במקום אבארכאשר

 וטבטו ברבה חז"ל שאמרו מה עפ"ילומר
 שיעקב פקדתי פקד הפסוק על ז"לרש"י
 איש יבא שאם סימן להם מסרוויוסף
 הוא פקדתי פקד בשם הגאולה להםויאמר
 רבינו משה ידע ובודאי האטיתיהגואל
 ולומר לבנ"י לבוא עליו שהגואל וחשבמזה
 שמע כאשר ועתה האלה הדבריםלהם

 להם לומר לבנ"י אותו שלח ולאפרעה אי ואשלהך לכה ועתה לו שאמרמהשיית
 ואמר התפלא פקדתי פקד בשםהנאולה
 ילך שהגואל לנו שמסרו מהסימןהלא
 בדבי' סרב ולכן לפרעה ולא דוקאלבנ"י
 אל בא אנכי הנהואמר

 בנ-
 הסימן ע"פ כלומר

 לפרעה ולא בנ"י אל לבוא עלי ל%שמסרו
 אפר משה דברי את הקב"ה ששמעואחר
 שלח, ישראל זקני את ואספת לך תיכףלו

 אל אותו זכר ולח בנ"י אל עתהאותו
 פקור וגו' אליהם ואמרת לו ואמרפרעה

 : לשמוע שרצת הסיטן שהואפקדתי
 וחלא זה אחרי גם בדבר שסרברקונכם

  טעם לי" יאמי% *כשלאהדבר
 את היטב ידע רבינו משה כי הואהדבר
 הטוב, ברצונו כי עבדיו לב ואת פרעהלב
 השני ומצד מארצו בנ-י את ישלחלא
 יודעיט יא כי בנ"י את רבינו סשהידע

 ממנה וייראו מלהמה סטכסוסימאוסה
 בראותם העם ינהם פן שם אומרבאשר
 בררך לבוא הגאולה מוכרמת וא"כמלחמה

 ו' גבורת את ראו ול8 ידעו לא ובנדינס
 בנ"י. כי היטב וידע נפלאותיו ואתצבאות

 שהשי-ן במדריגה ואינם מוכשריםאינם
 חז"ל שאמרו מה עפ"י כי ניסים להםיעשה
 שערי בס"ט שקועים במצרים היו בנ"יכי

 שנמצא מה להגיר אתי ופהטומאה.
 אבל נס לו שיקרה זכה האדם כי אףבספרים

 באותו לוה מוכשר לא עצמו האדםאם
 אם הנס לקבל במדריגה נמצא ואיננוזמן
 הר' ימנע יא הטוב אמנם גדול לצורךלא
 האדם שיב'א עד ועומד תולה הנסאבל

 משה בראות ועתה לזה שיכשרלמדריגה
 נס בדרך לבוא צריכה הנאולה כירבינו
 לקבי במדריגה אינם בנ"י כי ידעאבל

 ף אך-. שנההבאר

הנס



 ושר אובסהשנהשבנאר ראשוז-רב'ש'כרך ח-י

 אטר ~כן טהגאייה התיאשו וכבר)הנס
 שני טעם ברה  והרוותנו לי יאמינו לאוהן
 אל בא אגבי הנה רביה משה שאמר.מה

 חין אצרים סיך לפרעה כי אמר בי-בנ"י
 מתחייה יסכים לא כי .אף עתה יילד,לי

 ברחו ;בעל סוף סע4 אבל בנ"י אתלשלוח
 כדי בנ"י אל אלך ורק מארצו-5גרשם
 הניסים קבלת למדריגה שיבוחו אותםיהכין
 ובמה בנא. אל בא אנכי הנה אמרולכן
 שהוא עליו הקול שיצא לזה שצריךשידע

 מה לו היה שנודע גם ומה אמתיביא.
 שקם בילקוט והובא אפרים שבט עםשקרה

 ואמר שמו גאון חפרים שי בניו מבני.אחי
 ממצרים אתכם להוציא הקב"ה אלי-בגלה
 וא"כ נח בני אותם שהרגו ? סופם היהומה
 אמת נביא כי להם להראות יוכלבמה

 כי להם להראות יש בצדק ולכן הוא)
 יאמינו 5ח והן אמר, ויואת הוא אמתלנביא

 :לי
 בהתהיה ששאי פה טעם יהגיד,ךאמרתף

 לרעתי כי יתברך שמואת
 שמו כי יתברך שמו' את דעת למען לא.שוא
 שנגלה הראשון מיום עוד יו דע י כברזה

 עמו שדבר הדיבורים בכל כי ואףאליו
 ויאמר או ויאמר סתם הכתוב יאמרהקב"ה
 הראשון ביום עוד בהתחלה אבלאלקים,

 נאמר ד' אל מלהביט פניו שהסתיראחיי.
 ונראה ראיתי רשה משה אל ד' ויאמרשם
 ושם הויה בשם אליו נגלה תיכף שם.בי

 ששאל בם" ועתה הגדול שסו את לו:הודיצ
 ד' כח את לדעת רצה יתברך שסו את.

 העם את לשלוה פרעה את יאלץ,ובמה
  במאמרו  זה על אליו בא השי"תיותשובת
 הוא עשק טור וכאשר בידך שההטוב
 האלה הדברים סוד לף להגיד אוכל.לא

 במקום ורק דבר הסתר ד' כבודפשום
 את תמצא בשלח ובפ' לך אגירהתיוחד

 : הסתרוןסקור
 בידך מזה ד' בחשובת כי אמרתיבתחילה

 מיוחד במקום וכאן סודנצפן
 משה כי ואומר הדבר, את לבאראמרתי
 כח את עוד ידע לא םווחילה עצמו.,רבים

 את היטב תץדעו גבורתו ואת צבאותד'
 הו8 עצום כי ובפרשיו ברכבו פרעהורך
  פרעה את ילחץ כה באיזה לדעת רצהמאד
 קשה ועם קשה ממלך ישראל אתועציא
 הקדושים בדבריו הקבעה ובא קשהומדינה
 יקר קורא עיניך פקח בידך. מזה לוואמר
 הקב"ה הודיע אאוה באביים כיוראה
 בנ"י את יופלא זה ובכח כהו אתלמשה

 הפסוקים המה מעט כי ידענו : ךהואססצרים.
 תמהר וכמעט ד' אליו ויאמרשחומרים
 תמיד וכמשט אי או אליו ד' ויאמראומר
 סלת וכאן היחס למלת קףרם הויהשם
 שתי התחברות גם הויה. לשם קודםהיחס
 נמצר מהם מחת אוה ומחסר באחתתיבות
 בתורה פעמים שתי רק שאמרנוכמו

 סוד לנו מרמז הכתוב כי לדעתוהוכרחתי
 הוש ואנכי זאת את עשה לחנם ולאבזה
 ד' ייראי רק אראה סוד מגלהיביל

 למשה גלה הקב"ה בי ואומר, חןוליודעי
 שאומר במה בנ"י את שיוציא כויו .את..רבינו
 שר"ת ב'ידך ט'זה י' אליו ויאמרהכתוב
 שמות מע"ב אחד שם והוא יב"משלו

 ויבא ויסע מהפסוקים היהוביםהקדושים
 בכת ור.ל וישר הפוך ישר עפ"יויט
 שמצרים ישראל בני את יוציא זה'שם

 לי מצאתי כי זאת את להגידוזעצרכתי
 ובהרת באס המשורר הוא לדברי נאטןעד

 סרבת מ'סצרים י'שראי וכצאת אמרישראל
 ממצרים יצאו שבנ"י כלומר יב"מ הסשלהם
 בנ"י שגם לומר גם יש כן יב"ם, השםבכח
 זה שם בכח כי משצרים יציאתם קודםידעו
 שההתראה נודע כי משם אותםיוציא
 כשד שטר ימים ז' למר ס2ה יכלשדהתה
 ההכא מצרים ארץ בבל נודע חיתהיסים

 שאמר האחרונה ובפכה עליהם לבואהצריכה
 יוצא אני הלילה כחצות ד' בשםמשה
 היילה כחצות לוסר היה ויכול מצריםבתוף
 בתיך יוצא אני אמר ולמז; בכור כלומת

 השם בכח כי להם רטז בזה אלאמצרים
 שהוא מ'צרים ב'תוף י'וצא מהמליםהיוצא
 ממצרים אותם יוציא זה שם בכוו יב"משם
 שהיה בכורות מכת עיי כי באמת היהוכן

הקב"ה



 אותם הוציא פצרים בתוך יוצאהקב"ה
 :מיפם

 אומר היה אם הביאור אי נבוא'ל:נרץה
 אם 18 אליו ד' ויאמרהכתוב

 מה כוה בשתים נכתבה מזה המיההיתה
 ויא שיו מר"ת יב"ם השם יוצא היה לאזה

 את הקב"ה הוציא שם בתיזה יודעים'היינו
 קודם והחס מלת הכתוב אותר ולכןישראל
 כדי באחת תיבות שתי חבר וגםלהשם
 ויודעים שלהם מר"ת יב-ם השםשיעל((
 סבלות מתהת בנ"י %ת הוציא ד' כיאנחנו
 בנגלה וכתבתי .יב"ם*, השם בכחמצרים

 כי הפתרון מקור את תמצא בשלח בפ'בי
 ויט ויבא ויסע פסוקים השלשה נאמרושם

 יב"מ ושם קדושים שמות ע"ב יוצאשמהם
 : בחרנו כאשר מהש אחדהוא

 א"כ ישאיי יכייים מעתני יפי.אמנם
 השם לרמז הכתוב היהצריך

 אמר כאשר השם שאלת על שםזיב*מ'
 קושיא איננה זה אך ? שמו מה לי.ואמרו
 אהיה לו אמר שהש"ת אומר הכתובכי

 אהיה המלים כי וראיתי והצצתי אהיה.אשר
 הודיע בזה בגמטריא אהיה.ש1שר

 : הכולל עםיב"ם
בזה21אהיה

הודיע
לו601.אשר

השם
יב"מ2.1ואהיה

הכולל
טוב

 אוועזשאנעדא ליפוויןיעקב
 ארננתינא.ושדינה

 כ"זמיכון
 לאדו,ב"ה

 נוהגים תקפול סימן אויה בשו"ע איגרא,א(
 סייחות לומר באשמורותלקום

 שם וברמיא יוהכ"פ ער ואילך אלולסר'ח
 ואייו מרה איא כן אינו  אשכנזהמנהג

 הבדיך שהוית תפילת אוזר לתקועמשמילין
 להט היו בודחי אשר זה יהב מגיןלהבין
 ניתן האמת ח-כ לזה רמז תו סמךחייה
 יען כאן שייך חינו תוסיף בל חשרלאמד
 שאינו והכא שייך לא תוסיף בלכי

 עושה הוא אך המצדה על להוסיףסתכורן
 כדי או מצוה הינך משזם או ספקמשום
 אתו אור הכא ולכן לעשות איךללמוד
 שייך אינו ר"ה לפני ימים חודשתוקעים
 מצות משונה מדוע אך תוסיף בלמשום
 נאמר דשם מצרים מיציאת שופרתקיעת
 יכול ואף ההוא ביום ת"ל מר"חיכול

 מצרים יציאת ויכן וכו' ת"ל יוםטבעוד
 נאמר שופר _בתקיעת ג"כ והא בערבדוקא
 יום יחודש באהד  השביעי באדשככתוב
 ? קודם ימים חדש ומדוע לכם יהיהתרועה
 אומרים אינם אשר אשכנז בניואף

 ז מר"ח תוקעים לתקיעות אך מריהסייחות
 יאמר יש אר ז לדעתי הוא דברהיא
  שופר בחדש תקעו : הפסוק עי סמכו המהאשר
 מובן אינו לכאורה אשר חגנו ליוםבכסו(
 תקיעת למצות אך אם 'ש91ר בחרשתיבה
 השביעי בחדש נאמר כבר הלאשופר
 ולכן לכם יהיה תרועה יום לחודשבאחד
 *תקעו הפסוק על סמכו המה אשר מר לויש

 ימים חודש ר"ה לפני שופריבחדש
 כמבואר השגה ראש הוא חגנו ליוםובכסה

 :בגמרא
 היא יישיאי חק כי היאה הפסוקדקנו

 להבין יש ג"כ יעקב לאלקיומשפט
 ויעקב לישראל וג"כ וטשפט חקמדוע
 ישראל מדרגות שני הפה ידועכאשר
 ולנבי הק נאמר ישראל יגבי וגםויעקב
 הוא אשר יעקב לאלקי וגם משפטיעקב
 הפסוק להמתיק יש לכן כידוע הדיןמדת
 תשובה בהלכות הרמב"ם דברי ע"פהזה
 שתקיעת אע"פ הלשון בנה נאמראשר
 רמו בב-ז אך הכתוב גוירת בר"השופר
 הקיצו ונרדמים משנתכם ישנים עורי לוהיש

 : יע"ש מעשיכם וחפשומתרדמותיכם
 רמז יש אשר הרמבים דברי יפיולכן
 ישנים עורי משום שופר לתקיעת1

 השםיו

14
95
36
345
62

1

543

משנתכם



 יאשין"יביי4כיףכ
 הבאי

 ששו ארבע שנה

  עבור דוקא הנהו הזה הרמז הלאמשנתכם
 השנה וכל השניה פמדרגה המה אשריעקב
 משנתם וישנים ויראה בתורה עוסקיםאינם
 'אשר יעקב לאלקי משפט נאמר עייהםלכן

 מידת מצד יעקב לאלקי משפט דברהוא
 כשנתם שיקיצו כדי בשופר לתקועהדין
 ממדרגה המה אשר ישראל עבוראף

 על היים המה השנה כל גם אשרהעליונה
 שופר תקיעת להם לכן והיראה התורהדרך
 הפסוק דברי ונעים טוב מה ולכן חקהנהו
 תקיעת ישראל עבור הוא לישראל חקכי

 משפט הנהו יעקב לבני אך חק הנהושופר

 אלקים לפני ויעמדו משנתם שיקיצוכדי
 * ודוק דין הואאשר

 כי התוס' בדברי ב' דף סוכה בנכ~כם'2ם,
 דתענית הגמרא עלעביר

 הקב"ה כי יען בחג קללה סימןנשמים
 בתוס' שם ונאמר בשימושו רוצהטיפ
 לא מדרבנן אלא אסור לא דהנסריםכיון

 משום קללה סימן שהנשמים למיסרשייכא
 הנהו סה"ת כי יען בשימשו רוצהשאינו
 טקיים אינו מדרבנן אך המצוהתקיים
 שבתוספות הכלל מזה להקשות וישהטצוה.
 ידאג ביוהכ"פ קרי הרואה יוסא מס'בסוף
 הראשש הראשונים שיטת לפי השנהכל

 ביוהכ"פ עינוים שאר אשר וכ.ותוס'
 ולכן מדרבנן אלא אינם ושתיהאכילה
 מקיים מהשת הלא השנה כל ידאגפדוע
 המה עינוים ושאר ושתיה אכילה שלענוי
 הגמרא מדברי הלא זאת ולבד מדרבנןרק

 הרמב"ם לשיטת ראיה להביא יכוליםהזאת
 מאכילה חוץ עינוים שאר גם אשרוחביריו
 ראיה הביאו לא ומדוע סה"ת גנבושתיה
 לבד אשר האומרים דברי כאשרזאת

 ראיה ומובאים מדרבנן היא ושתיהאכילה
 סכנה בו שאין וחולה אלולדותלדבריהם

 עיון צריו לדעתי והנה ביוה"כ מותראשר
 חשוק יש אשר לאמר יש אך ז זהבדבר
 לשאר סה"ת נסרים של סוכה מצותנטן

 ביוהכ"פ ושתיה מאכילה חוץעינוים
 יושב האיש אשר נסרים של סובהשבמצות

 . הוא אמת א"כבה

 בסכי
 מדרבנן כזה

 בסוכה יושב הנהו ד"ת ע"פ אףאסור
 אינו דרבנן ע"פ א"כ לכן המצוהומקיים
 רק לו נחסר כי אך כהלכתה המצוהמקיים
 דידן בנידן התוס' דברי אפשר איוהדרבנן

 יען בשימושו" רוצה הקב"ה *אין  שייךלח
 ועושה השי"ת בעבודת רוצה הזה האישכי

 דירן בנידן אך מה"ת י"תהמצוה
 האיסור א"כ קרי רואו: הנפש אשרביוהכ"פ

 דברי גס הלא אך מדרבנן אך אינוהזה
 לא משום מה"ת לשמוע חייבים נו 8רבנן
 נוכל שפיר קרי רואה אם ולכןתסור
 כשימשו רוצה הקביה אין אשרלומר

 : השנה כל ידאגושפיר
 נוהגים תקפ"ג או"ח בשו"ע כנר:יבןם

 השנה ראש ביום לישןשלא
 ולא השנה ראש ביום דוקא הואוכנראה
 אשר' המפרשים והנה לפניה אשרהלילה

 הירושלם" מדברי לזה סמף אמרובשווע
 ולכן מזליה דטיף שתא בריש דדמיךמאן
 הירושלמי פדברי היא אם להביןצריף
 נאמר ואס לישן שלח צריו בלילה נםלכן

 גם אסור הירושלמי דברי לפי הואשאמת
 שלא מאד הוא קשה דבר הלא לישןבלילה
 האומרים יפי והלא השנה הראש כללישן

 שצריך משום השנה בראש להתענותשאסור
 כל לישן שלא ואט לד' והצי לכםחצי'
 וגם ו לכם החצי הוא איה השנההראש
 מאן אם הירושלמי דברי להביןצריף
 מדוע מזליה דמיך שתא ברישדדמיך
 אכילה כסו להאדם השינה הלא הזההעונש
 דמיך אינו יאכל כאשר ומדועושתיה
 אומר הייתי דמסתפינא לולא אך 1מזליה
 בריש דדמיף מין הירושלמי דבריאשר
 בחו"ל אמרו כאשר הנהו מזליה דמיףשתא
 סי דדמיף מאן והיינו פלוני" דמיך"כד
 * 1 . . מזליה גם דמיך שתא בריש ר"לשמת

 :וכמובן
 ס5אדן. הורוויץ איש הלוייעקב



ר% ששר ארבעהשנהשבשאר ראשוזארביעינרך

 קמימן

 )קוב,( מאמשובב"ה
 ענין הוא עה"פ א' קהית במדרש01

 כו' בו לענות אלקים נתןרע
 המשה אלא קורין הי' לא ישראל זכואילו
 במדרש שם נאמר גם וכן תורה,רומשי
 בגמרא וכן העגין. את ראיתי עה"פ ג'קהלת
 ניתן לא ישראל חטאו אימלא ס"הנדרים
 להבין בלבדי ויהושע תורה חיאלהם

 הקב"ה רצה נאמר הלא כי החלה.הדברים
 תורה להם הרבה לפיכך ישראי אתלזכות
 לא כולם. צדיקים יהי' נכו שבאם י"לכו'
 הה' מן יותר תורה שום להם צריךגי'

 בנביאים שנמצא מה כל כי בלבד.ספרים
 רואים הי' כויה שבע"פ התו' וכלוכתובים
 לחדש עתיד וותיק ושתלמוד שנמצאמה כי כי בלבד. ספרים מהה' ומביניםייודעים
 כמו בה דכויא כרבא והוא גהנמצא

 מהגאון ששמענו וכמו בסינישניתנה
 למד לא ושנותיו ימיו שבסוף 1"למווילנא
 הקדושה התורה בספר רק לימדשום

 הלימוד מיני כל בעיניו שם וראהובעמידה
 : ז"ל והאמוראים התנאיםכמו

 כשבא חרג"ד שנת אמור כאףשרנ2(
 עם בש"ק ליבוש הר'המלמד

 יפני מקרא לקרוא שיחי' משהילי הילדבני
 לו הקשה הנ"ל בני כי המלמדהתנצל
 לשאול יבני וצוה דיפרקנה. דליתקושיא
 כתיב ב' בפסוק ימה קושיתו. וזהאוחי
 לאמו כתיב יטמא, לה כו' ולאביולאמו
 יטמא. לא ולאמו לאביו י"א ובפסוקקורם,
 קצת העיון אחרי והנה קודם, לאביוכתיב
 למה הדברים ביאור בהקדם יוהשבתי
 לאלהיו הוא שקדוש לכהן התורה התירהבזימת
 נפש על שחסה ספני הוא הטעם א"לשיטמא.
 לו האהובות נפשות על שמתאננתעגומה

 אליו. הקרוב שארו על אליווקשורות
 נאמר בכיבוד למה חז"ל טעםובהקדם
 תחילה, אמו הקדים ובמורא תחלה,אביו
 יותר אמו את לכבד ב"א שדרךמפני
 אהבה בעבותות קשור אדם נפש כימאביו,

 ונפשו יאהב לאמו ולכן מאביו, יוהרלאמו
 אך מלאביו. במיתתה יותר עליועגומה
 יותר ולבנו מלבנו, יותר יאהבלאביו
 יותר ולאחיו מלאחיו, יותר ולבתומלבתו,

 :מלאחותו
 הכתובים. ביאור יפה עולה ד"7 עפ"ילכנן

 לטמא. התירה שהתורה הדיוטבהכהן
 עגומה ונפשו אליו. הקרוב לשארו אסכי
 והתירה נפשו עי התורה חסה ביותרעליו
 החמור ם לחשוב צריך להטמא,לו
 חמור החמור ביותר, אצלו והאהובאציו
 שיאהב יאמו כלומר אחריו. קי והקלקודם,
 לאביו אפילו אלא יטמא בוודאי נפשובכל
 ואפילו לאחיו, ואף לבתו, ואף לבנו,ואף

 התורה שצוותה גדול בהכהן וממילאלאחותו.
 לאביו כלומר אחריו. וההמור תחלה.אצלו קי הקל בהיפך לחשוב צריך יטמא.שלא
 יטמא, לא ג"כ יאמו ואפי' יטמא.לא
 יטמא שלא ולאמו לאביו השמעני כברואם
 בו' לבנו עוד להשמיעני ,צורך איןא"כ

 : והבן הוא כש"כ כי יטמאשלא
 מאמר כסלו חודש יששכר. בני ב"כ(/48

 יש יוחנן, בן בד"ה י"ח סי'ד'
 יחסו לא דפורים הודאה בנוסו!להתבונן

 עי"ש -כו, יאיר בן מרדכי לומר מרדכיאת
 הרע התעוררות כי הקדושים דבריותמצית

 לשמה עבירה בזכות רשעים ראשעי
 הכ"נ יוחנן של אז הי' לשמהוהעבירה
 ע"י הדבר ונמשך המעשר הודיוהשביטל
 נ"ב עי"ש. ולהלל להודות של מצוהבנו
 ולא הקדושים דבריו שקיצר בעיניפלא
 בקודש. כדרנו טוב. יקח להוסיף אומרגמר

 מרדכי על וטעם תבלין . להוסיףשאפשר
 וכך אביו, בשם להזכיר אותו יחסושלא
 וכות בעצמו בזכותו הי' מרדכי אביצ"ל

 מגילה הגמרא עפ"י שלו לשמההעכירה
 ענירה שעבר מרדכי ויעבור עלט"ו

 ע"י הדבר ונמשך דפסה א' יוםלהתענות
 ויום ושטחה משתה של מצוה בעצמומרדכי
 ר' מהה"ק קודש בכתבי וראיתייו"ט.

 יוחנן אחר יחסו ימה זצ"ל מרוויןישראל
 ירע זה כי ותירץ צרוקק שנעשהכ"ג

שצרוקי



 ששי ארבעה שנה הבאר יאש11"יבישיכידכב
 שבע"פ בתורה טאמין אינושצדוקי
 לשמוע דמצוה פשום מצוה נרהנקראת
 תורה נקראת שבכתב ובתורה חכמיםדברי
 בנ"מ האמין לא כ"ג שיוחנן ונמצאאוד,
 ר"י. זה מתתיהו שם מסיק כתובותובגם'
 בנר ונדלק פשתנו שהוציא החנוניובב"ק
 .חנוני" כי ז"ל הוא ואסר פוטר ר"ילשוכה

 דבר' שהוציא יוחנן פ" וזהו יוחנןאותיות

 הוא ר"י כי פוטר ריי אבל כניימצוה
 כ"כ יוחנן נשמת לתקן ורצהמתתיהו
 כי חנוכה נר ע"י אותו ותיקן אותוולפטור

 : הנס נעשהע"י
 פפאמשוב גארזעציינמקיישראל

 . עם עי ענע"ן נם "נמ ןנ"ע יעיו--חיץ" יצייץייאר*רףףופפועק"ך=ו"4,ע_יןשק"4_א
 ש וחכמי מנאוני בגפ"ת והערות .פלפולים חידושיםשבו

 הי"ו.הדור

 יהמימו
 רייוויץ.ב"ה

 זצ"ל.( קראסגיסטב אבד"ק הרה-ג חתמו-רמצ'

 החלב את הספה ק'כ.( )דף בחויי1איתא
 החלב את הסחה וכו' טייבונמעו

 היא אכילה לאו והאי בי' כתיבאכילה
 השותה. את לרבות נפש קרא אסר ר"לאמר
 אם וגמעו המחהו כה"ג חמץ גבי נמיותניא
 הוא ומץ אם וכו' כרת ענוש הואחפץ
 לאו והא בי' כתיב אכילה כרתענוב
 נפש קרא אמר ר"ל אמר הואאכילה
 נבלת גבי נמי ותניא השותה,. אתלרבות
 וכו' טמא באור המההו כה"ג טהורעוף
 אמר ר"י אמר בי' כיניב אכילה בהולוינן
 לא וכו' השותה את לרבויו נפשקרא

 מה מהנף ותיתא בקלב רחמנאלכתוב
 בחלב תאמר מכללן הותר יא שכןלתנך

 להדיוט חי' חלב ואיא וכו' מכליושהותר
 העוף דחטאת מליקה אשתראי נמינבלה

 ודקא להדיוט חי' הלב לעולםלכהנים,
 קא גבוה משיחן כהנים כהנים, לךקשיא
 במנחות איתא הא העולם ומקשין ע-כ,זכי
 ומן העוף מן וטרפה נבלה וכל מ"ה.()רף

 בגמ' ומקשו הכהנים יאכיו לאהבהמה
 יאכלו ישראל הא יאכלו דלא הואכהנים

 וחישתרי- הואיל סד*א אמר רבינאחג'
 וטרפה נבלה נמי תשתרי לגבייהומליקה
 דכהנים למיסר ליחזקאל ליל ומקשיןקמ"י,
 כותרין דכהנים ס"ד אי הא בנבלהאסורים
 חלב. נבי רחמגש דכתב נפש א"כבנבלה

 מצינן הא לי למה השותה אתלרבות
 הותר שכן אמרת פאי מנבלהלטליף
 כהבים. גבי מכללה הותר נבלה האמכליו
 דהא זכו יב גבוה דמשלחן לבורץוליכא
 מותרין. דכהנים טד"א דחולין בנבלהאף

 מנ"ל קשה דלכאורה כן לתרץונראה
 דבא נימא השותה. את לרבות באדנפש
 דנשים אינו זה אב5 הנשים. אתלרבות
 או איש א-ר ר"י דאמר בפקא א"רמדר"י
 השוה האדם חטאות מכל יעשו כיאשה
 שבתורה. עונשין לכל לאיש אשההכתוב
 קרא צריף לא והמץ הלב גבי תינחהא

 נפקא, א"ר מדר"י דהא הנשים אתלרבות
 מותרין דכהנים ס"ד אי נבילה נביאבל

 שאינו לאו דנבלה לאו הוי א"כבנבלה
 בנבילה, מותריו כהניה דהא בכל,שוה
 לאו ע"ב( סוף פיד )דף ביבמותואיתא
 א"ר מדר"י ילמינן יא בכי שוהשאינו
 דלפי ניחא והשתא הנשים. אתלחייב
 אמרינן הוי בנביה מותרין דכהניםהסיד
 את לרבות נבילה גבי רחמנא דכתכנפש

הנשים



כנ עשר ארבעה*נחוכבנאר רבישי ראשוןכרץ
 לא וא"כ בנבלה, אסורין הן דםעשש

 ל"ל חלב גבי רחמנא דכתב נ8ש קשהנשי

 לאו נבלה נבי דכתיב דהא מנ72השלף
 הנשים את לרבות רק התזתה 8תירבות
 דכהנים הו"א יחזקאל לאו איאא"כ
 רחמנא דכתב נפש קשה ולא בנבלה.שיתמין

 דכהנים יחזקאל וקמיל ל"ת. חלבנבי
 לחו דנבלה לאו הוי א"כ בנבל21חסורים
 א"ר מדריי נשים וסוףיבינן בכלהשוה
 : השותה את לרבות נפש בת שפירא"כ

 מרייווי* ראפשפתזישראל
 יםמימן

 רארום,ב"ה
 ס' סימז בהבאי שכתבתי ים"במילואים

 הפריאה ע"ד מרציומשנת
 פסח מ"א( )דף פסחים בגמ'שעצותה
 דין יהי' איל חייב טבריא בחמישבישלו

 אלא נאכל אינו הפסה דהרי במציאותזה
 נפסל כבר לטפרים ובשהביחוהובירושיים.

 ואם דיוצא. לאו משום ולוקה יוצאמשום
 הם הרי לירושלים מטבריא המיםהביאו
 בהבאר )וראיתי מבשל שאינו שניבכלי
 והניח בזה שתמה י*ת סי' הנ"לטשנה
 הגה"ק מרן כיק בשם וכתבתיבצ"ע(.
 ע"י כוו מציאות דיש מגורשליט"א

 שמחזיק פלאש( )ווחריםבקבוק-החימום
 במכתב הללו הדברים מצאתי ואח*כהחום
 בשו"ת הנ"ל שליט"א מאדמו"רחדו"ת

 : מ"ב סי' האו"ח ח"ב שלמהביכורי
 דפוס בש"ס כהן מראהבהנאות זי בקישיא דביים אריכת נמצאתביהנה
 הכהן שלמה מ' הגאון  בחידושיחילנא
 והוסיף שם שכתב מה עיין זצ"למווילנח
 נפסל שכבר זה כגון פסול דפסנולתמוה
 וכמו בישול איסור משום בו איןביוצא
 )שם בפסז'ים דאמרינן יום מבעודבאכלו
 ותי' וכו' ומבושל נא משום בו דאיןע"ב(

 דקדשים הבטות היתר בשעת להדמשכחת
 ישראל ערי בכל אז נאכפים היוקלים

 דהקרבת ואף ע"ב( קי"ד )דף בזבחיםוכדתנן
 אכילת מ"ח בנו"ג ציבור בבמת היתההפסח

 וכעין לטבריא, אפילו אח"כ להלינויכתים והיי ישרא? ערי בכל מותרם היתההפסה
 עמ' בפסחים עצמו בגמרא ששנה זהתירוץ

 ט"מ שם יש הנ"ל 1ובהגהות ע"ב( ל"ת)דף
 דואת ר"י דאטר הגם'1 טאמר בציוןקצת

 נאכלין' נזיר ורקיקי תודות חלותאומרת

 : ז"ל בפירש"י וע"ש וכו'בנו"ג
 דמביאר חיש' ' בעניו יפרש בעיה"יונ"ל

 שלשה ע"א( )דייט עירוביןבסס'
 ואחד במדבר אחד לגיהנם, ישפתחים
 )ישעי' דכחיב וכו' בירושלים ואחדבים
 לו ותנור בציון לו חור חשר ד' י"תל"ת(

 בריון לו אור אשר דבר"י ותנאבירושלים
 חמן ע"א( )ל"ט שבת במסי ואייגיהנם שי פתחה זו בירושלים לו ותנור ניהנםזו

 אפיתהח דהלפי הוא האור תולדותטבריא
 אשר המים חוס כל וא"כ ע"ש, גיהנםשל

 ואין גיהנם של מפתחו נמשךבטבריא
 שהוא הגיהנם מפתח נמשכים שהחמיןספק

 אותו  עצמת בירושלים גם וא"כבירושלים
 הוא גיהנם של פתחו דרף העוברהמעין
הוט עדיין אך טבריא, מחמי פחות לאחם

 כשימצא אבל אדם, בני מעינימכוסה
 נ'כ יהי' בירושלים החסים המיםמעין
 בחסי שבישלו דפסת הדין אבוא וא"כלדינא
 : גדולה הלכה היא ירושלים, של כלומרטבריא

 ב"כ השאלה ע"ד הבאתי שם*בנהב:אד"
 בן ילדי' שני אתשמגיקה

 איזה שניהם הנקת צורך די לה ואיןובת
 )דף ב"ב ממס' הוכחה והבאתי ?קודם
 יזונו הבנות טועטין שהנכסים בזמןקל"ט(
 להעיר יש אבל הפתחים, על ישאלווהבנים
 ממקומו גם לראי' דומה הנדון שאיןע"ז

 ע"א( די"ג )הוריות במ"ג איתא כיובפרט
 עיי'ש וכו' להחיות לאשה קודםהאיש
 הרשב"א מש"כ ולפי פ"א( )סי' יו"דועי'

 דצריף מסתבר יותר בר"מ ברמ"א שםשהובא
 מדות בו להשרות ולא אמו אצללהגיק
  בלשונו שם וע" בהם כיוצא חלבן כיההרות

 : בזה. להאריךויש
 הגאו? בהרב קעמטענבערג ה15יפנחס

 שליט"א*. ראדום אבד-קהמפורמם



 עשר ארבעה "נה . הבאר יחשיז4יבישי כיוגפר

 כמימן
 יטנרויוב.ב"ה
 אתת קו' לתרז שגריל מה פה,אציב

 צ"ו ודף בחולין אויד בספרשראיתי
 האיך וב"א באשתו מותר סימא האיך,ע"א(

 דקלא בט"ע אלא בלילה בנשותיהן,סותרין
 הא באשהו סותר האיף חרש בסומאוקשה
 משכלת. קו' והית רקלא מ"ע שם שייךלא

 על רשעי בפי' הרנשתי יען לומר'ורציתי
 להכירה דעתו שנתן דקיא טב"ע בד"ה,סקוסו
 הלא דעתו" "שנתן רש"י מוסיף ומדועבקול
 בגם' הלשון גם בקול, הכירה אם הי'.'די

 ביניהם חילוק יש הלא הדם ובני"סומא
 ולראות להדליק עצה להם יש אדם'בני

 בשבת שמיירי יומר ודוחק בסומאלשושא"כ
 אדם בני גם ואו לשבת משבת ח"ח.בעוניו
 בני הלשון . כי היא, דוחק להדליקא"א
 ת"ח דוקא ולא אנשים סתם משמעאדם
 סומח על ג"כ שקאי נר"ל רש"י מדיוקרק
 באופן יהכירה דעתו נותן הוא שגםחרש
 הבריאים אדם ובני אחר באופן וסומאההר
 שיהי' אופן באיזה להכירם דעתם נהנוג"כ

 חלושים שהם אף ולחרש לסומא כיונודע
 בריאים הם אמנם והראי' השמיעהבאיברי

 שדייק היא וזאת יותר אחרים איבריםעל
 וסומא בקול להכיר. . דעתו* "נותןרה"י
 כתבתי ולא אחר. באופן דעתו" *נותן)חרש

 : להעיררק

 בלאאמו"ר פעמקיןיהושיע
 זצ"ל, פיעטרקוב אבד"קוקנה"צ

 כאמימן
 עריק. יהי' עולםלזכר
 ווארשא.ב"ה
 הגה'צ הרב יייינ"פ שקבלככור

 בשערים ונורעהמפורסם
 ובנש"ק המצינים ומפעליוטסשריו
 כמבבףכטלהך2ביע הנאבידשליט"א מריןשליננ יבייש מובנימוה"ר

 בטמןך42ןניירץ- רב וכעתוהגלילות
 לו. כראויאהדשכהדר"גךך4ט81עט4ל*

 על שלו תנחומים בכוס היקר מנתבוארן
 ונעלם טמיר הגה"צ אאמושרפטירת

 בלומ:פלר יעקב ומבוואל מוה"רכקשית
 ושבר שוד עוד ישמע שלא יעוורוהשי"ת קבלתי נובי"קארפשיב בעיר רבזצ"ל

 זי*1 ישמעינו והסד טוב ואובסשפחתינו
 0ה לו לרשום עוררני ואשר אכי"ר,ע"ע

 זצ"ל אבא בדבר דהספידא ומיליסהחי"ת
 הוגלד טרם כהפצע לכתוב ליקשה

 עכשו הכאב. ומעמיק מגדיל אלאאינו
 וארשום חפצהי לי החביב רצונולעשות
 תכתב לקיים קצרים מילין איזהלכהדר"ג

 ממעשיהם ויימדו אחרון לדורזאת
 : *(הטובים

 אפליג לא יצ"ל סהרי"ש הגאון אבקיא(
 בהוראה ם בקי גאון בדורותינועלי' מבני הי' כי אגמור אםבדבורי

 לא תורה של ארוכה שלשלת ה" ימיוכל
 בעירה רב בהיותו מגירסא פומי'פסק
 פה בעל בבלי תימוד לפד שידלובקטנה
 על היושבת זו קטנה ועיר הלשוןעם

ההרים
 כל את יסרר יכפנו לא לצבינו ולדאבון זצ-ל ש"ב לגו"? טיב ישם יכייו ייתן הקידש חבית למען'(

 מהמת שליט-א הכותב המובהק הגאון וירי"נ ש"ב בנו ינו שכי והחי"ת דהספידא ממיל,הרשימות
 רוב סידור ה" שכבר  בעה לידינו שבח ויען -בהבאר" מקשגמר

 הכרי
 וגתו  דרנו,  נוצומ תידפוס

ף.רמסן_4רן. בנה,הסליחה



 ששף ארבעא שנה וכבבאך ראשו,ארבישיברף

 כמה לטייל רגיל ויה הגבוהים'שצהרים
 קיץ בימי בע"פ וללמוד בערב שעות'וכמה
 בתוכם תלמידיו עם הגבוהים ההרים'על
 שהוא שליט"א מהרייב הנען הרבאחי
 הטורים וכותב בתל-אביב הרבנים אחדכעת
 ומרגלא השחר, לעמוד סמוך עד'האלה
 האויר את גם למלא *צריכים לומרבפומי'
 אדמו"ר בהיות דכירנא תורה*,הידברי
 גשידלוב זצ"ל סרדאססק יחוקאי רבי)הנה"ק
 והי' דשם, הרב כעת שהוא בנווכחתונת
 המדרש לבית סמוך בערב פ"אסטייל
 בכאן מרית *הנני בזה"ל לסביביוואמר
 הכ"מ אבי עשה הכל את תורה-ריח

 והכבוד הפרסום מן טתרחק לכתבהצנע
 בשמ"ע הרבה מאריף שי' לאבבהכ"נ להתפלי שיבוא עד עייו להמתין שלאצוה
 הגה שתקן. ענוותן עליו ימתינו שלאבכדי
 עד התרומות ומידותיו בתורתשמיד

 כל עם וכאח כריע מתהלך הי'להפליא
 גבול השיג ולא כאחד וחוקר מקובלאחד.
 מדבר הי' לא כשב"ק תבירו, את.אחד
 בו יכירו שלא ובכדי שנים הרבה הולדברי
 כשב"ק פעמים הרבה התפלי זה בגדר.ידידיו

 בבהכ"נ מלאכות הבעלי עםבהשכמה
 אנ"ש יבינו שלא בכדי בשידלובהעתיקה

 לשבר תסיד הי' עבודתו כל הוה, הגדרמן.
 להטהר .עניוות" של הנס הטמטוםאותו

 כבוד. הנקראת הטפשות הזוהמאמאותה
 בהיסח ואעפ"כ בתורה הרבה מחדשהי'

 חו"מ בימי צוה אותו יבינו שלאהדעת
 ואפסר לפטירתו סמוך האחרונותבשבועות

 כל את לשרוף תרצ"ו( מרחשון כ"ו ד'יום
 של מכירות שטרי שהמה אמר הניירות,

 כמה הי' ובתוכם בהם צורך לו שאיןהמץ
 תורה. תידושי של דפין מאותוכמה

 הה"ג אותו שאל טליא הוינא כד'דכירנא

 שניהם ספר. מחבר אינו למה ז"למלוקאווי
 זצ"ל מליקאווי בגאון של תלמידיוהיו

 : בזדינסקא-וואליע רב אח"כשהי'
 ,מעוות אסרו ז"ל חכמינו בזה"ללהשיבנ

 ערוה עי הבא זה לתקן יוכללא
 זצ.ל .הרב דברי ולפי בן" מסנה;יהוליד

 כנגדם יש החומרים החטאים כלבאתניא
 עע"ו כאילו הכועס בל רוחניםחטאים
 לאחי רותו ילדי ספר שמדפיס מיוגם

 בהם מוצא הדפוס לאחר ופעמיםהדפוס
 הוי להתפרסם בכדי עצמית פניות אוטעות
 כעסים הרבה לתקן"י יוכל לא *מעוותבכלל
 שמו ונתם ולא בחיד*ת ארוכות תשובותכתב
 בנעימים בחבליב אחת תשובה ישעליו
 שהי' גרובארד מהרי"ל הגאוןלהרב

 בה' ח"ב בחאו"ח הזאת בעתבסטאשוב
 דשם הרבי התשובה על חתום וה"פסח

 בנעימים חכיים ספר הדפסת בעתואחאכ
 התשובה. והכותב השואל שם ריק חילנשאר
 יודע שהי' אף דעתי קבלו אומר הי'לא

 סהד*ל בספרי תמיד עסק אתו.שהאמת
 וכו' גע*פ כמעט זוכר והי' ש"עמפראנ

 :וכו'
 צריפת"* *בפיפי הדא מייא כ גרארשום

 פרא זצ*ג . הגה"צמאאמו"ר
 דומברובח הגאב"ד סח" הרבנים מסוביןהי'
 הגאב"ד ולהבל"ת שליט"אן אחי ,חותןז"ל

 ואבי מסטאשוב כרוברט מחרי"למטארונטה
 פאוסטרובצי רשכבה"ג אדמו"ר אצלהכ"מ
 דומברובמ הגאב"ד אז והקשהזצ"ל

 ב' פ' נדר הגם' על מאוסטרובצילאדמו"ר
 הספק על הבא העוף חטאת דקאמרמנייו
 הסורק על הבא בהמה וחטאת נאכיאינו
 פחד איסור ישנו בהמה דגבי מפנינאכל
  ישנו העלי חטאת וגבי בעזרה הודרןאיסור
 חולין ואיסור נבילה איסור איסוריםתרי

 רוצחיהם גימא אם הריי והקשהבעזרה
 אחר עבטת לשי כ"ש ' בעיקדשים

 עהקס בהמה חטאת גבי ואיכמהראשונים
 חולין ה8.א דילמא איסורין תרי ג"כישנו
 אדסו*ר ץ והיך לצורך. שלא בהקדשומועל
 ליקח עצה דיש זצ"ל. מאסטרונציהגה"ק
 מחנכו הוא דעבודתו וקיפל הדשסכין
 נימא דאם מעילה חשש כאן איןוא"כ
 ואין כלל כ"ש נעשה לא קרי חוליןדהיא
 העיר הב-מ ואאשרר ודפחקה, מעילהבה
 איסור מפאת אינינו מעילה איסורדהרי
באכילה גבי בשחיטת הקדש דין דהיא ורקאכילה



 עשו חיברה*גהדץ15אר ראשון-רביותכרףכך

 הרב והעיר ב.ת איסור בה איןבאכילה
 דלפ"ז שליט"א גרוברט מהרי*למבאון
 חטאם גבי דהרי שהקשה .טהכיושב
 איסור ג"כ ישנו הספק על הבאהעלי
 דאין ויובן המקדש שפטמי במהטופחיה

 : אכילה איסור מפאתזה
 באותו הכים מארי אבאהעיריע"ז

 שהקשו במה הקו' ליישבמעמד
 הבע"ס חה"ע גבי אסורין ג' דאיכאחם8ר
 או חיסור חר לי דמה קשה נאמתדהרי
 הכ"מ שיטת דידוע ואך איסוריםתרי

 דס"ד מודי הרמב"ם גם כרתדבספק
 והראב"ד הר"ן מחלוקת ידוע והנהלחומרא
 בשבת בשר יאגול וצריך שיביסבחילי
 כרת איסור כמו חטורין לאוין שניאם
 איסור כמו חסורין לאוים דשני ניסאואם
 אמרינן איסורים ספק בתרי שובגרת
 על הבא חסה*ע וסש"ה לחומראדס"ד
 בין חילוק אין ולפ"ז נאכלת אינההסרק
 איסורא דתרי ורק איסורא לג' אינפראהרי
 לחוסרא. ואזלינן כרת ספק כמוציי

 באנתו זצ"ל מאסטרובצי מדן פאדוקלסו
 :מעמד

 יבמית הגת בדביי ביה יפיפי ישוהנה
 כרת איסור או לאו איסור לימה
 בהגם' מקומות בכמה דהרי המפר'והעירו

 אס, ואף יותר חמור כרת ראיסורמבואר
 רגע בכי הגמשך פיטור אוש בהלמוהספק
 הלכרים ריבוי כרת איסור כמו חמורורגע

 בשני ספיקות בעניני להאביד וישכנ"י
 הגמ' בדברי להומרא אמרינן ביחדלאיים
 הא' יבוא דלא הוא וודאי ממזרקדושין
 טרק עוד ישנו אם אף דנ"מ יבואספק
 ביחד וכהן פסזר בספק כגון צהראיסור

 בגדר דהף קרא וצריך לחוסראדלהרמב"ם
 כבר האלו עניני כי ויען גמורהיתר
 אל* הבאתי ולא החרכתי לא לכלידועים
 הכ"מ9. אבי ממר שהוא כלהפלפלת
 של הצער את בהם למתק כדי*אלא
 כללי לצרות יאסר והשי"ת ריקחלל

 ג הרף .המתהיה" למלאף ויאמר דיישראל
 בהם שאיו קציית בסקייית ביהאיסהגר

 גמילת אלא הרבה תורהחדושי
 רבנינר שידעו והחיים המתים עםהסדים

 דן סוד את בכלל הזקנים ונםהצעירים

 הנסתרים, ממעשיהם שילמדו דברהסתר
 *שהבאר" ומברכו הרושת"הש"ב

 ממי רבים וישתו פוסק שאינו מעייןיהי'
 :הדעת

 מהרי"ש בה-ב מאיר'הראל
 המצוה., כל מח'ם בלומנפלרהכ"מ
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 כבמימן
 תרפ"מ מנח"א ל"ת י"כ יוםב"ה
 הובב"א.ירושלים
 מו"ה הגאון הרב יכבוד וברכהץ1לדבם

 שליט"א קערשענבוים יהורהסשה
 : יצ"ו אנדזיובאבד"ק
 במחברתו ראיתי ובחפ":1:,1=שדק"מם,

 ראזין הגר"י דברי ה'( )סי' הרבניסיידגל
 וה"ה שבטית שהחייט מדווינסקשליט"א

 כלל בשבח קונה אומן יומר שייך איןבגט

 ראי' ומביא ניכר שאינו שבח דהוימשום
 אם הדין גבי ה"א פ"ב מע"שמירושלמי

 חשבון לפי הוא ד"א ע"י מע"ש שלהשבח
 או ניכר שבחו אם הוא שתלוי לשניאו
 כלי בשבח קונה אומן גבי גם וא"כלא

בעינן



 עשר ארבעהשנהוכלנאר ראשון-רגיעיכרף

 ע"ז מתפלא ואני ניכר, שבת דוקאשעינן
 בשבה קונה אומן של ענין לדמות לןמנא
 ע"י שנשתבח מע"ש פדיון של להדיןכלי
 הוצרך למה ידעתי לא הדבר ובעיקרד"א,
 הגדרה בשביל הירושלמי דברי אתלהביא

 המשנה והלא להדדי. אותם נדמה אם%
 ניכר ששבחו כל הכלל זה אומרתבשצפה
 ניכר שבחו שאין וכל ההשבון לפיהשבח
 הירושלמי מד' הלא ואדרבא ישניהשבה
 ריו'ה ור*5 ריו-ח המשנה בפי'שנחלקו

 שבהו נקרא במדה כשהותיר דדות-וס*ל
 הענינים לדמות שאין להיפך מוכחניכר
 קונה לאומן דסע"ש ניכר שבח שלהללו.
 בדין שגם הדעת על יעלה לא שהריבש"כ.
 שהותיר דוקא נצטרף בש"כ קונהחומן
 בזה שהרי לר"ל. נשמע ומדריו"השמדה.

 של זה לדין שייכות יש אם פליגי.לא
 כלי, בשבח קונה אומן של הדין עם.שע"ש
 בעי שלריו"ח הוא דפשיטא כבייא*כ
 של זה לדין אין במדה הותירדוקא
 קבש"כ, אומן של הדין עם קושרשע"ש
 די ניכר ושבחו שטעמו דאמר לר"לגם

 קונה לאומן שייכות לו אין ג"כלזו,
 וכמו כריו"ח קיי"ל הלא ולדינאבש"כ
 שם פ"ב מע"ש בה' הרמב"םשפסק
 אין בודאי וזה במדה הותיר דוקאדבעינן
 : כלי בשבח קונה לאומן שייכותיו

 מאחר שם שכתב מה הע3יזך2נ:27יקך
 יהי' לא לשמה ש5א כתב שאםן

 שאינו שבה כך בשביל נחשב יהי'שבח
 שבעולם השבחים שבכל לדון וישניכר,
 ניכר שאינו דבר ע"י אותם לקלקלאפשר
 איסור ע"י בהנאה אסורים יעשו אםכנון
 בשביל וכי ושבח תועלת בהם אין שובע"?
 ניכר שאינו שבת נחשב שהכל נאמרכך

 כלל, כלי בשבח קונה אומן לנו שאיןונדון

 שאם הדברים בכל דשאני לזמר נפשךואם
 ביטוי יהיו הלא בהנאה אותםיאסור
 השבח יבוטל וממילא הדבר יכלהערך
 השבח אל ממיחס ניכר הבלתי הענין איןע"כ
 בס"ת לשמה שלא דמחשבת בכה"גאבל

 ניכר שן,ינו דבר שהוא המהשבההרי

 דמתה אפ"ל ושפיר השבח את רקעוקרת
 ואולי ניכר, שאינו דבר השבח יחשבכף
 אומן בו לומר שראוי שבח זהאין

 שאפשר כזה שבח מצאנו אמנםקבש"כ,
 הנאה איסור ע"י ערכו ביטול בולצייר
 :( )ם*ז יה"ג דמתני' כה"ג לבד. בהשבחרק

 יכולים וכיו"ב בהנאה שנאסר הואלבד שהשבוי ע-ז לשם וביידה שסיידהאבן
 ראין בהן ולומר השבחים בכל לצייראנחנו
 יי , ומה כלי בשבח קונה אומן משוםבהם
 נזמים שירים של שבח או דאבן וכיודשוד

 משום בזה דיש מ"ח דקידושיןוטבעת
 ואס התם כדאמריגן כלי בשבח קונהאומן
 איסורו מפני בטל הי' ע"ז ישם השבתהי'

 שלא ראי' והא ניכר הי' לא הזהוהענין
 שבח או בש"כ קונה אומן דין כאןיהי'
 מחשבה ע"י לבטלו שאפשר וגט ס"תשל
 שנפסלין הדברים כל וכה"ג לשמהשלא
 זה ענין כלל שייך דלא א"ו לשמןבשלא
 הוא ופשוט וכנ"ל בש"כ קונה אומןלענין
 על השבח לבטל אפשרות שיש דמה נאמרדאם

 חילוק אין ניכר אינו לשבח משוימחשבה
 החיובית מחשבתו את מסלק הוא אםבין
 הי' אם או לשמה שלא בסתמא כותבוהי'
 שיבטל כזה ענין בפועל במחשבתועושה
 שאם וכיידו, דסיידו כה"ג השבח,את

 השבח, בטל הי' בדבר ע"ז מחשבתהיתה

 וכבר שבח נחן יש באמת הר* נפ"מדמאי
 איזה לצייר שנצטרך אלא לשמהעשה
 את ניכר הבלתי בדבר לבטל שיוכלציור
 ציור ע"י זה יבטל אם אחד הכלהשבח
 ציור ע"י או לשמה מחשבת מניעתשל
 בהנאה השבח את האוסרת מחשבהשל

 שאין ענין סייד דלא א"ו איסורו,מטעט
 כלי, בשבח קונה אומן לדין ניכרשבחו

 :כמש"כ
 אמרת ואי אמרי' א'( )קי"ב בב"מיהנה

 משום עובר אמאי בש"כ קונהאומן
 י הו שם לאומן טליתו בנותן תליןבל

 בגרדא ומשני שם שפרש"י כמו לובמוכר
 לרכוכא ניהלי יהבא למאי ופריךדסרבלא
 בדקא 3"א ציור שום מצא ולא שבאהיינו

אגר"



 עשי איבשה שנה הבאר יאשין-יבשי כרופה
 ולא במלתא ובסשה בטשא לבטושיאגר"
 נינר, שאינו שבח שי אופן שוםצייר
 מחלקינן לא בש"כ קלנה אומן דלעניןמוכח
 עוד ולא ניכר, לשאינו ניכר שבחבין

 לגבי שבח תשוב וראי הריכוךשעכ"פ
 לגבי דניכר המדה ואם בש"כ קונהאומן
 בעצטה המדה זאת תהי' בש"כ קונהאומן
 אנו במע*ש שם והרי מע"ש, הדיןינבי

 שאין בישול ואין בישול בעניניעסוקין
 מדברת והסוגר המשנה ושם ריכוףבו

 והרי קפלוטוס הוספת או עצים שבחבענין
 הוא לבד ניכר דבשבח שם לריףצכ"פ
 במדה הותיר בלא גם חשבון, לפיג"כ
 כל והרי כזה. הדמוי כל יתכן אליבי'שרק
 בזה האוכל ובשכיח מרכך רוב ע"פבישול
 ניכר שבחו והו"ל בריכוך משביח שבגדכמו
 שבח דלגבי ניכר של המדה שואתארו
 או חשבון לפי יהי' אם פע"ש פדיוןלענין
 יגבי אותו נאמר אם ניכר ושבחישני
 לוה זה דומין אינן כלי בשבח קונהאומן
 דבעינן לומר מחייטים היינו אםואפילו
 בש"כ קוגה אומן לגבי ניכר שבחדוקא
 היכר נצטרך אם דאפילו הוא העיקראבל
 האפשרות ע"י היכר בלתי לענ"ד יקראיא

 וע"כ ניכר שאינו דבר ע"י התועלתיבטל
 לוסר צריכין שבחו ניכר שודאיבס"ת
 דס"ל להשיטות כלי בשבח קונהאומן

 : ניכר שבחדבעי' נהליי אם אפי' בש"כ קונה אומןדקיי"ל
 היכר א"צ דכאן לענד"נ באמת*וכמנכם

 לא ד"מ של הדין ומדתכלל
 וכמבואר מע"ש ומפדיון מאיסוריןנלמד

 מתהומין הראי' יגבי שם גופאבירושלמי
 דלמ"ד ונ"ל ומלה, מים ששאלהמהאשה
 בין חילוק אין כלי בשבח קונהאומן
 אלא עוד ויא ניכר לשאינו הניכרשבח
 הוצרך למה לאומן טליתו דהנותןשבהא
 לאוקמי יכול הי' הדא לביטשא דאגרי'לומה
 הגניי ויפ"ד ציצית בה להטיל לחומןששן
 שלא עשה שאם ניכר שאינו שבחהנ"ל
 ס"ת לגבי כמש"כ שבה כאן איןלשמה
 בש"כ קונה אומן לגבי ענין זה דמיןא"ו

 שבס דא'צ חדא מעמי מתריוכמוש-כ
 ניכר שבח צריכין היינו ואם דוקאניכר
 אע"פ ניכר. נוזשב דשב"כ זה דין לגביהי'
 דבר ע"י השבח את לבטל ציורשיש
 לשמה דשיא מחשבה דהיינו ניכרשאינו

 :וכמש"כ
 מצי דלא דבב"ק מהאהעיינירדק"א

 משום בקבלנות שעבודיצי
 בשב"כ קונה אומן דמ"ד אליבא תליןבל
 )צ"ט.4 שם כמבואר דאיגרוזא בשליחאכ"א
 דשבח גווני בכל יאשכוחי יכולוהי'

 שכבר דאחר מוסיף והנני ניכרשאינו
 יותר הלא באיגרתא כתיבא בעניניעסוק
 ~מה וגיטין דס"ת סופרים בשכר לומרראוי
 בזה דנם איו דאינרתא בשליחה לוסרלי'

 הכי דס"ל למאן בשב"כ קוגה אומןאמרי'
 הרבה בזה להאריך ויש וכמשכ"ל,לדינא
 בזח והנני הטרדה מרוב כעת לי א"אאבל
 כת"ר ידי תחזקנה ואהיר, בברכהחותם
 כנה"י וינשא וירומם תושי'לעשות
 הקודש מהר באה"ר דוש"ת ידידוונפש

 :מירושלים
 קוק. הכהן יצחק אברהםהק'

 ישראל.( לארץ הראשי)הרב

 כנסימי
 וזארשא.ב"ה
 המפייסים הגאיו "יב מידידינשאלתי

 שליט"א הכהן מאיר שמואיר'
 טיאמעניע( טשזרנאיויץ ראבד"קהאלענדער

 שעושין שם דנוהגין בהא לולברר
 אטט בהשטאבדעס ריביהם אצלנישואין

 השר בבית השטדראט אצלבהמאגיסטראט
 ג"כ ישראל לפעמים קידושין המסדרוזה
 לזה שנבחר והזמן הגת כפי עכו"םאו

 לשם שבאים אנשים כל בפני זהונעשה
 לראות אנשים שאר בשם יש לפעמיםכי

 להגיג שואל שהאדון הוא שכךולשמוע
 ובלי ונפש בלב וא"י לישא ברצונםאם
 האדון חותם אז הן משיבין והמהכפי'

רגז



כמ עשי ארבעה*גהולבאר ראשו1ארביע'לרף
 עדים וגס ע"ז חותמים והמה בפנקסזאת

 כחב ע"1 להם ונותן ע"ז חותמיםעכו"ם
 הנשואין הוא וזה דיניהם עפ"י וא-ןשנשאו

 : בע"פ קידושין טבעתבלי
 בזה ממש יש אם לשאיי ישע"כ

 כף דרים הי' אם דהיינוהקידושין
 דתוה"ק ע"פ וקידושין הופה בלא זמןאיזה
 ואה"כ הנישואין הי' המדינה חוקי לפירק

  9%3י גט צריכין אין אם מזה זהנפרדו
 כמו דיניהם עפ"י הגט די אם רקדתוה"ק
 ליציאה הווי' איתקוש שיהי' הנישואיןשהי'
 הרבה הפרוץ בדור כעת יש שבעוה"רויען

 עושין או כך ודרים 'הנישואין כןשעוניין
 : ההם אנשים עם ליסע שרצונםמחטת

 "בהבאר" ביה יפרסם ינשומנבאתי
 מרן התורה שר הגאוןהשובת

 דווינסק האבד"ק זצ"ל ראזין יוסףר'
 שהנשואין ברוסיא שאלתי על לי שהשיבמ8
 אי וקידושין בחופה ולא בערכאותהם

 בתשובות לשונו וגה דין, עפ"י נטשריכה
 ;איי

 ושהנמק. תרפי שבת שר"חעש"ק
 כמוהר"ר החו"ב ממופלגלהרב

 מו"צ נ"י אייבעשיפץ הלויידענות
בווארשא.

 יח85ות ייחכר ערכאית נישיתי12נרר
 גדר עלי' אין ודאי זה הנהכך.

 אף עלמא לכולי גמורה וחליצה אישאשת
 ע"ב קי"ט ד' ביבמות קטנה גבילכף'ד

 בה' ברמב*ם וע" קידושין לשם א"בוק"י
 דייק פ*1 סוף ושם וה"י ה"ה פ"דאישות
 היעז פקו גירושין ובה' הכשרים ישראלרק

 קטן גבי אישות מה' פי"א ובסוףוהי"ט
 ספ"ט בירושלמי ועי' סתם, ג"כנקט

 והגדר ע"א, ד' ד' שלנו ובגמ'דכתובות
 שהיא מה א' באשה קנינים שני דישכף
 בגדר אחרים על שאסורה טה והב'שיו
 מוכת והנה תופסין, קידושין ואיןא"א
 ראין פי"ב איסו"ב בה' דס"ל הרמב"םלעי'

 קשה וא"כ קדש יהי' לא גדר שפחהעי
 יאוין חייבי ס"ה . ד' ביבמות נקראלמה

 י"א וכריחות מ"ג ד' גיטין לם"דובפרט
 בכריתות אחרים לשיטת ובפרט כו'מיוחדת

 ור"ל האזהרה, היכן לוקה היא למה וגםשם
 בגדר יא לאישות דייהד היכי דכלכף

 וכו' אשת תהי' דלא יאו יש אןפילגש
 )ד' קידושין תוס' ע*י' רק דוד עשהוכן
 כ"א )ד' ועי' יש ישרץ גבי דגם ע"ב(י"ג
 תואר יפת וגם וכ"א, ע"ב ל"ו וע"זע"ב(
 ע"א( )כ"ב קידושין מבואר א' םיאחר
 דוה ע"ג ד' רשיי ודברי ליקוחין בהדיש
 הובא קרא זה גירות ולאחר גירותקודם

 דאין )ונ"מ כו' ואח"כ ע"ב( )ס"תבקידושין
 לבוא במלחמה עוד הלכה אם אחרישראל
 ד' דסנהדרין "ך ר"ל וזה חייב וע"כעלי'
 ע"י ביפית התירה והתורה דכיון וע"כנ"ז(
 אישות גדר כ"כ לו קנוי' הוי אזביאה
 בספרי מבואר מכן עשה או לאוורק

 גירות אחר וכן גירות קודם אף גטדצריכה
 בה' ז"ל הרמב"ם כשיטת דלא בספרימוכח
 א"א שתהיי בוז קונה ביאה דרקמלכים
 א' ביאה מחמת זקוקה דכבר דכיוןגמורה
 דא'א ושטר כסף שי קנינים בה מהנילא

 ובנדר ביאה ורק קנין על קניןלהוסיף
 הני בה שייף לא דזקוקה דכיוןיבמה
 י"ה לכ"ע ומאמר ביאה טן לבדקנינים
 הובא ראב"ע משיטת לגד גמורהא"א

 ובתוספתא פ"ו ונדרים פ"ו יבמותבירושלמי
 ביאה קידושי יליף לא ויכךבכ"מ,

 סיח ד' דשם מהך ע"ב( ד' )ד'בקידושין
 ג"כ דשם משום גירות לאחר יפ"ת גביע"ב
 בזה הסתירות כל א"ש ) ובזה ועומדתזקוקה

 פיעא סוטה בתוספתא מוכח וכןברמב"ם
 ור"ל גמורים ל.ה ג"כ דנישואין שםדאמר
 בני' ואין א"א לגרר ולא לקנין דרקכמ"ש
 ואח'כ אשתו המגרש גבי מלבדממזרים
 כמבואר ודאי א"א דהוי סתםבעלה

 נם דשם משום גירושין סה' פ"יברמב"ם
 בפירוש לקדש וא"צ גמורה חזרה הויסתם

 עז-י ולא בירור ערי רק הוי ג"כוהעדים
 הובא בגיטין התוספתא דברי וא"שפעולה

 דגיטין פ"ז וברייף דסוטה פ"אבירושלמי
 תמי,ק דזה ע"ש שחרית בע"א נתימרהגבי

דהא



 עשר ארבעהשנהולבאר ראשו,ארביעיכרךל

 מהזיר גבי אך הוא כלום לאו עי8דהא
 ז"ל הרמב"ם רבינו ומדברי זה, א"צנרושה
 נשארו ראם קרא דוה  גירושין מס'בפ"זו
 מחדר הוי הגט לאחר הטגרשבבית

 הגס' דייק ולנר פ"ח פסחים ע"שג~-ושתו
 הבעל ברשות אבל דוקא בפונדקי עמוולנה
 רבינו דדייק וזה פחז*ג ודאיהוי

 שלא כל דשם ר"ל זנות לשם שלאלעשות דיכוי ז' טשנה דעדיות פ"דבפיה"ם
 מה"ת גמורין נישואין הוי זנות לשםמירש
 פי'א יבמות בתוסמתא ועי' בשאר,משא"כ
 שאשהו סבור דהוי בטעות נשאהדאם

 ואב"כ חי' שהיתה נודע ואח"כ מתהאחותה
 ע"ש אישות לשם ממורש שיבעל צריךמתה
 פיט ד' ותוס' צ"ו( )ד' ביבמות ועי'בזה
 ובירושלמי חופתה נכי דב*ש בהךע"ב
 ותוספתא ע"א נ*ה דף על פ"הגיטין
 כך בקיצור לכן ואכמ'י, בזה פ"בעדיות
 א"א אישות גדרי בה לו דישדכיון
 וכמו נט צריך נתפרדו ואם קרוביםלהתיר
 ועי' בגט, אחר נוסח צריך רקביפ"ת

 אם חרופה שפחה גבי קידושיןבירושלמי
 : עבד חצי ונבי גט,יש

 ראזי4יוסף
 דחינסק. תרפיה שבפ ב'מוצש"ק
 כמוה"ר החו"ב המופלגלחרב
 סנ"צ נ"י אייבעשיפץ הלוי'הינתן

בווארשא.
 נגדר בקצרה לו השבתי בעש"קולבד:

 הם ואח"כ הערכאות שלהנישוחין
 יש אישות בגדר ואשתו. איש כדרךדרים
 חך ועשה לאו בהם יש ועיד לקניןבהם
 ליטא, פמזריס וגם ומיתה לכרת א"אלא
 רשיי דעי' בזה הארכתי שלהםוגט

 בנם דיש סענה דעת גבי ע"ב ס'קידושין
 שמקנה ואחד ממנו, שפוטרה א' גדריםב'

 אבל יש, טמנו פוטרה גדר וזה להאדתה
 כתובות רש.י ועי' ליכא, לה עצמהעמקנה

 בזה ע"ש בביאה קדיש ד"ה ע"א( ג'):-'
 אסורה בודאי אף בזה להאריך ישומאד
 קידושין רק כדיןבקרובי

 תופסיי
 ובזה

 פובונזיק-וואישא.ב"ה
 חרב יקירי גיסי עם היכה זה. ח' נדבר לי שהיו "שיחים "היבתוף
 יחזקאל צבי ר' בעולם המפורסםהגהקצ
 דווארשש הרבנים )מוער מיכלואהן.שייט"א
 אחרונים בימים בהיכלו לבקרובזויותי
 יצרים ביעת כעת שיושב קיץבטעוני
 ערך שלפני היות יי סיפרשווידער
 א' גדול רב לו הראה שנהשלשים
 את העליון( בעולם ותהו )ועתהמידידיו
 שונים עם שהתערבו בניו אשרצוואתו
 קדינו אחריו יאמרו בל דתוה"ק'ועזבו
 י*ב בן או שהי' א' בן מלבד פטירתואחר
 וימד אביו אצל חביב הי' ועוייןשנים
 קדיש אחריו יאמר לבד הואאצלו
 הג' שנתנרל שנים איזה במשך כי)אם
 אבנו מרצון וסר הגדשים כאחיו הואגם

 ארע, לא כעצתו עשה ואםז"ל(,
 בזין נסתפקתי ליסודו בסדר עתהונפע
 א לצוה החב רשאי אם א'1 אופנים. בשניזה

 בעיניו טוב דרכם אין באם לבניוכזאת
 הבנים אם ב( קדיש. לומר יהסושלא

 ואם אביהם לצעדת לציית ששיביםהזכרים
 אם כתו ההמור בגדר זה שאיןאינם
 חז"ל מדברי בש"ע דין הוא עכ"פ חבליו תשסע בל השבת את חלל אביו לךאומר
 בטובתכם אפשו אי לואר האב יוכלואיך
 תורה דעת בדעתו הוכיחו שהוא ליוסיפר
 מעבירין אין בירושה גם כי זאתשיממוק
 ולמה סבא יברא בישא מבראאכסנתא

 עכ"פ יקיים הבן אשר האב יהפזץלא
 שאמר ק"ג( )רף כהוגות בגמ' ומצינוזאת
 היינו וצריף פטירתו לפני הקדושרבינו

 1-ח מ*ו )ד'דזזושעחך ינחריש
 : כרנזרה

 ראזי:.יוסיף

 כרכדגנן

בעוף



 ששר ארבשתשנהדקבאך ראשוןפרבישיברף

 יטובח צריך הלח הנפטר העליקיבשים
 הבמ"ק זקרני דברי לפי וביוהרגציו
 בעצין )ל'( נצבים פ' עה'ת יפותבפנים
 בתהלים הובא 83לחיס דברים הקשישוניקון
 ינחינו בפ' כ"ג( )טזמור יפות פניםעם
 הכן שאומר מה היינו שמו ימעןוכו'
 והמובא ומה  וכו: סברך רבא 'צטי'יהא

 ואויי ח', סימן הנצחייסק *הייםגססתי
 כי ש"ש מקדיש למנוע רשאי הנעאין
 או השנת את חלל לומר רשאי שאינוכמו
 עשה מצות מעש-ת למנוע כן יאייןשאר

 ספרים שמהוסר ומחמת השי"תהעבודת
 בספרי שעיין הערני נוחו וברפיוןו1ם

 לא אשר השאיה זה ולהביאשהרונים
 מספרי תנובא במהדורא אבותינו.שעדם
 ולהו"ל לסדר עומד שהנני הנצהייסאלחיים
 לצאתי יביתי בבואי וכאשר בל"נ.אי"ה
 ראיתי מצאתי צדיקים של בספרןלחפשי
 )מובא ע"ב( )סי' שובס" *אבןשבשו"ת
 שבנו שמצוה שמי כ' צוואה( ערףנמש"ם

 ועיי"ש לו שרמעין עליו קדיש יאמדלא
 מוח" בהם שאין ועצמות לעצמי שאני.ויען
 להביאם ובחפצי הרבה בזה להאריך*ש
 הנצחיים" "חיים לספרי פנימה קודש)אל

 ג"כ ישמוע רצוני הנ"ל חנינאמהדורא
 נם אומר הי"ו דודינו גאוני חוו"דבזה

 אי"ה הנ"ל ספרי לתוך אסדרדבריהם
 1בל'נ

 אבד"ק פרידיינג דךרש צביהן
 בפובינזיס- רב  כעת והגלילביסקוביץ
 והמו"ל* השרף,יוארשא.

4 -

 כומימו
 לאבאווא..2'ה

 המפורסם הרה"ג ידיירהעיר
 מו"צ שליט"א אייבעשיץ יוענתןד'
בווארוא

 מצוה בר נעשה שבנו בסומא נעשהסה
 פדיון בנוסח וכן זה של מעונשו יאסראיך
 בסומא צ"ע וביותר זה. בני שאומר.הבן

 שצינו כיון גיטך זה הרי יחסר אםהמגדש
 ע"א בסנהדרין חז"ל דדותו הדירוחה
 סומין חמו או אביו דבהי' סופםלענין
 זה בנינו דכתיב מו"מ בן נעשהאינו

 יאמר יא דס1ם4 תע"ג הח"י  דעתופה"ט
 : זומצה

 פסולם ברשב*ם הנרשה דכפי אמתדץ
 עין ראיית על מורה זה תיבתקט"ז
 פטור דסומא דראסטי טעמא לפדיםשכתב
 להוה וה דבעבור הזה דמקישמהגדה
 דדתה אחר באמת אבל ע"ש, והדבנינו
 מדה."ל התם דשאני דדאב*י להאזזש,ס
 אבל לסומין פרט ש"מ הוא במנולמכתב
 המצ'ה עיקר על להורות הזה איצטריךהכא
 אלו פצות דבעבור כלומר ומרורדמצה
 או יד בכרשת כדפירש"י ליצי"מזכינו

 אלא אמרתי לא זה בעבור הספידכדדרש
 לפניך, מונחים ומרור מצה שישבודעה
 שהם צ"ע שם ורשב"א הרמב"ן,ודברי
 א"כ עייש"הן והמגיד הסטרא נגדלכאורה
 יאפוקי כלל מורה אינו דוה מבוארהדבר
 וגםסומין,

 הה-
 דאפשר שכתב קדמני כבר

 מוכרוז הדבר במחכת"ר אבל לחלקלמתקנא
 תמוהים הרשב*ם דגרי דאל"כ אפשרולא

 העין ברברית שיכיר משמע דזהבמ"ש
 הדבר הרי זה דבנינו  שוה בזירה ש"לדא*כ
 שאין צ"ל וע"כ זה דכחץב כיוןפארם
 טכח רק ראי' על סורה דוה סוכרההדבר
 דלמסקנא תדע כן, ראותי הוכיח שוהגדרה

 לא שוה נזירת יוסף ור' דר"שפירשב"ם
 משום דראב"י טעם דעיקד משמענסרי.
 צר מורה דוה מטתם א וי שוה בדירהדגטר
 ע? שרה שודא נסי דאפשד עין,ראלית
 דמצינו וכמו הראיי' על ויא העניןכלל
 וכדומה ד' צוה אשר הדבר זה התורהבכל

 זה קרא עני זה ומהם דובבה, נ"בבדברי
 כ"ט במנחות דמצינו והא ד' עשההיום
 מנורה באצבע הקב"ה הראה דבדיםשלשה
 היינו זה בכולם מרכתיב ושרציםוחודש
 זה לי ואומר לאיש מראין שאחריםבדבר
 להראותר אפשר אי הוא סומא אםממילא
 שפיר. זה לאחרים, הסומא שאומר במהאבל

 ,-וגו*....-



 ששר ארבעה *נח והכאה ראשוי4רני4לרף5מ

 אם ובפרט לסומא גם על זה לשוןיוצדק
 לי מה זה ואומר הדבר בידו תופסהסומא
 מה על שמתבוע כית אחר יי מההוא

 : הרואין לאחרים להרצהשתופס
 עינתם ה' שיחיא המצפהכ"ד

 דעה. הארזומלאה
 הגדוף בהרכ אהרן שמואלהק'
 זצ"ל נפחיי מו"ה אכער אישהעריק
 לאבאווא.אבדת-ק

 מכדק
 הי"ו. דורש ינאומשאלות
 אקשטוויק,ב"ה
 המפות בדבר א אנשים. מכסהנשאלתי

 "וואקסי *ליגעלעאוס'*סעראטוס"
 לעבר לעבור הבליעה הפערתםלאווינט*

 מעלי' שריק ומסריק שוע הם כן וכמואחר
 בכלי סליהם משתמשים אין רובוע"פ
 יקלוף שלא טדי פמש רותחין אוראשון

 סויגה בית לו שישאבל בנשבצתנ(
 המכובה שם הש)רעסטרציש

 משאי אם *ראדיא" ונגן דיבר קולהמשמיע
 שם והראדיאא לפתח חבלו בימיהאבל
 שם הוא שנם בעת הקונים שישסעובכרי

 מכלי' לעירוי לחוש יש אך החפוי,מעליהם

 עליהם נשפוך פונטים הרבה כיראשון
 להקערות ראשון מכלי כשמערין טיפיןטיפין

 מבשר עליהם להשתמש סותר אםוכדומה.
 היטב והדחה קינוח 1"י להיפך אולחלב
 דילמא או רותחין במים הנעלת שצריניםאו
 נשתמנו אם כן הכשר, שום להו מהגילא

 הכשר ע-י תקנה להם יש אם איסורעייהם
 בשינוי הצדדים כב' חפוי עליהם ישואם
 בשר א' בצד להשתמש סותר אםמראה
 להשתמש' מותר ואם חיב, השניובצד
 אפייר או חדשים הם אם פסה לצורףעליהם
 : וצ"ע דמהני יתבררו אם ההכשר אחרבישיני'

 *אלימיניעם" הסכונה הדקים הכליםבגברבר
 אחרונים בשניםשנחרשו

 ככלם דינם אם נעשים הם מסה נתבררולא
 וצ"ע. לא או לפסה הכשר לעניןטתכות

 בכסת הנ"ל בשאלות הארקתי שליובתשובה
 חוושד' לשמוע חני ורועה לתורהפנים

 ב *( למעשה בהיכה בהם הי"ו הדורנאוני

 האוכף4 ובתשובה הננונים. לאוניו גםויבא
 : 81*עואיכ"ם

 "בד*1 פרידלינב יהיא5ישראף
 והנליל4זאקשעתיק

 אהד בתיר ישאיהי הייי ""יעמרביעם" תבלים ביץ עם" קיים שאי" לייי ב" שס"א דכירנאא(
 מזקני המובהק גאון האי הרג עוז ידי"ג ים הטלפן 1"י שעה באותו לי שי'השיחים

 לו שנתודע שכפי 9י ואמר שליט"א כהנא דור שיכפה מרה*ר האנשא דפה הרגנים מועדההוראה

 : רבים ם בשער חוו"ד ולהודיע בזהלהתענין

 מתה ביני ביני המוריק חכמת ירח ילמד אומן ששכר באחד שס"ה סי, היו"ד שיק מהר-ם תשובת עייןב(

 הוא כי גדול הפרד לו יחיו ילמדו לא ואם אבלם. בשנת המוויק הכמת ילמוד רואין אםאמם

 רמ.ח נפשו את להחיות כדי הנ"ל אומנות לומד דאה והשיב לא. או ילמדו בין שכיו להאומן לשוםמוכרה

 א"ע לפרנס ולא להתענג רק הוי המוזיק לימוד שכל בס"ד אבל ישרי הנ"י תקנ"א באו-ח וכמ"גלדר

 :בוזק על חוששיט חינם המת שי דיורה ידין דהשומע הדבר גנאי וגם ומי איבא איסורא (:ירבהגזה

 כעורף* שמש".אטם



5ג עשר ארבעה שנה וכבאר רביעי ראשוןכרף
 מאהבה.תשובה
 כהמימן

 לסדר ג' יום היופבעזהשי"ת
 שתא בהאי עשות".לבלתי
 פה רפ"ק משגבנו".צור

 הבירהיפובונזיק-בנווארשא
 שד' משכיל דרכיו שבכלל"י-וך"

 אהובי כבוד ה"העמו.
 ויראת בתורה המופלג הרבידיד"נ

 מידות וגעל חסידות איש טהורהר'
 חדמהו באמונה צבור בצורכיהעסקן
 במוהדר וכו' ידעתיהו ולחאכנהו

 זאלצבער3רוד
 נ-

 '"י
 [יב.וענומ-איסום הדתיתאגודה
 אמרו יגבנן בצהבהאחדשכתה"ר

 ! עולםאהבת
 נרג יהל ברקיע כחרס אורג יגה בשחקנסחר

 : הדרו יתנוצץ נונהוככוכב
 ידי" השג כלפרק הגעתימכתביאת

 אלמן שלא בראותי מאדוהתענגתי
 הרחוקים בארצות נמצאים ועודישראל
 בפרץ ולעמוד גדר לגדור לתורהנואלים
 טהורה ד' יראת אחב"י בלבבות ולנטועוידאונ
 חטאת עלי ישית ואל לעד. עומדתשתהי'
 אליו השבתי ולא הדוברת" "שעצרתיבפה
 שגלוי אחר תלוי האשם בי לא כי עתהעד

 אותם הן מה ודין. דת יודעי כללבות
 התקדש טרם שהי פכתבו אלי שבאוהימים
 יושבי לפני המצות חג המועדיםנשיא
 בא וזה בכדו בא זה אשר טדין,על

 והואיל ימעשה הלכה דבר לשאולבחביתו,
 אינם וידי סובא טרידנא כי אידהיותידחי
 יודעת נפשי בשגם מרהיג ברצותיברשותי
 גוברי רב איננו אשר ערכי אפיסו!מאד

 לא אף שכלי בהטיית בקי להיותכשמואל
 דבר. לדבר דע"ה דנה"ר שבילי לינהירין
 בת בשער אמורה ומלתי פרסמתיוכבר

 תביי בעדי דרכי שגדרתי 4טהבאררבים
 הי בדבר ממרחקים לשואלני בכתבלהשיב
 האחרונים בזמנים בפרט למעשה.הלכה

 הקשות ובהתחלת הקשים בכרכיםבישיבתי
 המנוחה ואל הנחלה אל עדיין באתישלא

 לאחוז ועכבוני בה. רוצה שאנישלימה
 לצאת נפשי "לשוב" נשא ולא סופרבשבט

 כראוי דעתא דמיתבא הנסה"מבכותבת
 צריכא שמעתתא כי הלכה זה ה'לדבר
 )ורבי כ"ז( )מגילה דאסתנא כיומאצילותא
 לף אסרי דיא האי לרבא אמרנחמן

 )ב"ק דתורא בשרא אכלי דלאטאורתא
 אוקמינהו אתי כד אתונא דבי וסביע"ב(
 לאו הני א"י מעני דווי חזינהו קיסרקמי
 כשקפחוהו יוחנן ור' ט'( )בכורותנ*נהו
 כל אמר מגיר ולא לי' שאיל ר"לוהנה

 )ירושלמי בכיס תלוי והוא בלבהדברים
 זריקא לר' השיב יצחק ור' פ"ח(תרומה
 בי' יומל לא אפלטר סומל שהואדכיע
 ורבא פ*ג( שקלים וירושלמי ובעידעתי'
 ס"ה( )עירובין תנאי לא כנה קרצתן איאמר
 1;זהרוני' ד"ה ח'( )דף ברכות רשייועי'

 מ!ונות בקשת טרדת לסבת הלימודששכחת
 איתא דכ"ג( )ויחי בזוה'ק וכן אונס,מקרי
 ב"נ כד איא מתיישבא לא חכמתאודאי
 : יעיש בקיומא קאים אלא אזיל ולאיחיב

 נתנה לא בשיח( )פ' במכילתאאיתאוכן
 הא המן לאוכלי אלא לדרושתורה

 יודע הי' ולא ודורש יושג היכיצד
 לובש פי' ומהיכן ושותה אוכלמהיכן
 לאוכלי אלא לדרוש תורה נתנה לאוטכסה
 בשע"ת וכ"מ חרוטה. אוכלי להם ושנייםהמן
 ראין הרשב"א בשם סקט*ו( תקנ"א)ס"

 וברבינו תורה דברי על לעמוד יכולהמסגף
 יבולה החבטה דאין תרומה( )פ'בהיי

 וגם ומשתה במאכל זולת באדםלהתקיים
 כתב סדום עד ויאהל בפסוק לף( )בפ'שם

 הנפש תנועת צריכה החכמהשדרישת
 הגוף מצורכי היפף הגוף והשקטהשכליות

שהם



 עשר ארבעהשנהושבנאר ראשון-רביעיכרףלד

 הנפש. והשקט הגוף נענוע צריכיםשהם
 מורכב אדם מאשר פנ"א( )מ"דובעקרים
 נפש, וכח חכמי כח הפכיות כהותמשני
 יא אם האנושי השלימית שישיגא"א
 לכ"א שיתן ביניהם והסכמה שלוםבהיות
 השלום ישיג ועי"כ לו הראוי הלקומהם

 כי ב'( )שער ארבע בשלהן וכ"כהרוכני
 נגלה פעולתה ואין בגוף הנפש קיוםאין
 אינם הנפש כהות כי הניף באכילתאלא

 הגוף ע"י אלא פעולה לידי ובאיםמתגלים
 השמחה ברבות מ"ג( )מ"1 ברכה בעמקועי'
 הוא וחן בנפש שיש השכלי הכחיתחזק
 משכ"כ ועי' תעלומות לגלות מוכןיותר
 סיון נודש מאמר )ח"א יששכר בניבם'
 יסוד עליו מתגבר עצב כשאדם כימ"ב(
 במושכלות להתבונן יכול ואינוהעפר
 הרוח מיסוד הוא השמחהמשא"כ
 יכול ע"כ ימקום ממקום המתנענעהחיוני
 בעקידה וכ"כ למושכל, ממושכלכהשכיל
 ובריאותו הגוף בשלום שכאשר כ"ו()שער
 לכח שלום יהי' הטבעיות , פעולותיוויכונן
 ובהפקד המיוהדים בפעולותיו להתעסקהשכיי
 ועי' מהמושכל הוא. גם. יפקד מהםאחד

 לא ד"ה פ' )דף ב"מ לש"ס חייםבתורת
 הן( אות יוד )מערכת קדישות ובמדברהו;;(
 שהי' הצדיק יוסף על התפלא שפרעהשכ'
 בו טעמו עמד זה ובכל ומטולטלנולה
 הולכים אנו אם כזה הנמצא הו-לוזש"כ
 כמותו מוצאין אין סופו ועד בעולםמסוף
 משפטים( פ' )סוף יקר בכלי ועי'עי"ש

 )שבת חז"ל לענין בראשית( )פ'ובשאלתות
 ופו וכו' מכבדותא ימנא קרא דר"יקי"ג(
 ועור ל"ו אות דאבות פ"י בתפא"רגם

 )הוריות חז"ל לנו לסדו זו: שבעבורועוד(
 משל גדליהו מאחיו הגדוף הכהן ד'(פרק
 וחיבה אהבה אותות תת למען עכ"זאוויו
 לכל אני וחבר לדיעה הבירו שהננייתירה
 מאד יו שנוגע שכתב בפרט יריאוךאשר
 לקחתי ובזרוע חפצתי רצונו לעשותהדבר,
 גדר שי' שלא מגדרי ולצאת מועדלי

 נחוץ" של "בעטי פתח יו ויפתחעולם
 ושועלים הראשי-חדשים יאותוולהראות
 וגדרי כרמי כרמים לחבל הרוציםהקטנים
 תייזם אנו מפיהם אשר ורבותינואבותינו
 בזה להיות "הקוצרים' אחרולילך
 בזה שיש אלך מקום למראה ורק אףלהם

 מצינו שכן אחר מאיסורא""לאפרושי
 הגדופים הכהנים של מפיהם יוצאשמפורש

 עליהם נשעין ישראל בתי כלאשר
 השם מלאכי כי מפיהם. יבקשוותורתם

 גם שחרתם אשר בדבר . והוא הםם
 העושים טוב "הלא בענין דעתי לחותאותי

 שמקברים בועביס-אייריס בקהלתי הואבעמיו"
 חדש( גם כעת שיש )בעת הישן החייםבבית
 פתיחת ובעת הישינים עם החדשיםהמתים
 משגיהים ואין עצמות מצאו הישןהקבר

 לא באמת וכו: וכו' עליהם רמתומניחים
 שכבר אחר דברי כח תת תוסף מהאדע
 גם הטהורה דעתו ועם אתו בהסכמהעלה

 נייהייו והרב תבב"א מירושליםהרהגה'צ
 כיהודא אך למותר שפתי ודברישליט"א
 מקומות מראה לרשום הנני לקראועור
 כפי אומר" "בקצירות וג"כ הנ"לינדון

 : בתוה"ק עיני יאיר ור' הפנאימסת
 קיבייו איו איתא שס"ב, י סיסבמור

 דופן אא"כ זה רצד זה מתיםב'
 שתי נותנין אין וכו' ביניהם מפסיקהקבר
 במתים בזיון נוהגין שאין זעתארונות
 מותר טפחים ו' עפר ביניהם יש אםאבל
 האי רב מהש' הובא שס"ג בסי'ושם
 לחבירו מת בין יהי' שלא שצריףגאון
 )ועי' לזה וג' לזה ג' טפחים סו'פחית
 ובהי' ס-נ( שס"ב )סי' יור"ד בש"עסכ"1
 וכ"ה ס"ת בשם שמביא מה שםרע"א

 להרמבון ובתוה=א קנ"ס( סי' )ח"גבתשב"ץ
 יעתק עין ובתשו, קבורה( ענין)במאמר
 חכ0 ובשו"ת א'( ענף ל"ד סי')חיו"ד

 סי' משבו"י סק*ג ובס"ת קמ"ט( )סי'צבי
 ל"צ סי' ח"א הלוי מהרי"א ובשו"תצ"ה

  דהקובליין  כתב  מנ"ב,  קנ"ח  )כללובח"א
פחית



ל"ק ששר ארבעתשנהשבבאך ראשוזארביעיכרף
 את ייתן עתידין הם אצבעות כו',כהות
 ובר"ח ע"ש. המתים את גוזלים כיהדין
 שם והנה ואכמ"ל( ועוד קל"ו סי'היו"ד
 גאון האי רב דעת הובא שצ"ג בסי'בטור
 משמע וכן ו"ט הרווקה בעינן בעצמותדגם

 דבעינן ס"ת( ת"ג )סי' המחברמדברי
 לעצמות זה מת עצמות קברות ביןהפסקה

 הד"ט ובעקרי שם שאול ביד ועי' אחרמת
 בשם שהביא מה ל"ד אות ל"ה סי'יו"ד
 האי רב מתש' כ"א סי' אברהםזרע

 שאסוי והטור שלו בתוה"א רמב-ןהעתיקו
 שו"ת ועי' עיי"ש בעצמות עצמותיערב
 סי' וברדב"ו י"ס ססי' חנינא משהדבר

 קמ"ג( )אות אבילות ה' חמד ובשדיתרי"א
 ס"א( )דף הגודשות ארי' שאגת שו"תבשם

 סי' יו"ד ובחת"ס ת"ג סי' יטיו"דועפ"י
 ובסי' שנ"ו יו"ד שיק מהר"מ ובתשו'שנ"ב
 קפ"ד סי' חיו"ד סופר כתב ובשו"תשנ"ב

 י"ח סי' חיו*ד עלאה דבי ארי'ובשו"ת
 תנינא מהדורא הנצחיים" "חייםובספרי
 ביה"ח דיני יהי' )שבו להו"לשאסדר
 לפניכם אצא אבילות( וה' קדושהוחברי'
 הגסה בכותבות ארוכה בתשובהבזה

 חובתו ידי ולצאת חריפאובפלפלא
 מקומות המראה למעלה. הפניכםהבאתי
 לבית עולם הלכות ד תלמ משםאשר

 : כמותו שהלכהעולמים
 הניתנין "האימרין כפימעתהאמור

 בושש צריך דין שליתלמעלה
 עדיף" "שיא דהיתרא בכתא כח תתושום
 ועל אהד אוריפי כד בשם כ"ת זוכראשר

 הנ"ל כפי טהורה" "האינו העירה"ממקורו

 במאספי שהבאתי מה יביטו לנוכחעיניו
 שמ'נית שנה רגשון-שני כרך"הבאר"
 )עיוובין מחז"ל לפרש י"ב( סי' רבים,במים
 שהי' ביבנה הי' אחד ותיק תלמודמ"ג(
 אני א"ר טעמים בק"ן השרץ לטהריודע
 התועות מאי התוס' שהק' ואטהרנואדון

 טמאו שהתורה מה לטהר הבל שלבפ?פלא
 אדם בני אזן למוסר להעיר שםוהבאתי
 לדעתם התורה מן ראי' שמביאיםכאלו

 גם לטהר שנוכל תראה הלאהמשובשת
 לנו שאין נמצא מזה טענים בק"ןהשרץ
 ללכת אם כי שלקו הטעמים עללהשען
 ההורה בדרך אבותינו סללו אשרבדרך
 שכל לקרא סמיכא דן מן כל יכןעיי-ש.

 מוח לו ויש בלבו נוגע ד' שיראתמי
 תורה דעת דעתו ועל ימינו על יעמודבקדקדו
 מהחברה כלם ויחד טהורה ד'ויראת
 הם קודש שעצמות ויאמר יענהקדושה
 זה שבוכות בהם לנגוע רשות לנוואין

 מות על ינהגנו הוא ועד עולםאזיקינו
 לנצח המות ובלע מות בו שאיןעולם

אכי"ר.
 ועבודתכם הדורש"ת ידידכםכ"ד
 יה"ר ומברכם שהתחלתם הקודשבעבודת
 נועם ויהי ידיכם. במעשי שכינהשתשרה

 ושבר שוד שום ישמע ושלא עליכם.ד'
 המצפ; וכנפש נפשיכם כאוותבאהייכם.
 קרובה. ולרפואהלישועה

 פרידלי:? הירש צבי"ק'
 דב רב כעת מהגדיי בנ-כמקרב-ץאבד"ק

 יע*".פובדנזיק-בווארשא
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הכאר
 8ש שגאוני ושית"ח בפרד"ס קצרים מאמרים שבוךה ש קיימ' ,מים מעיז5

~1
ש זיע"א. זצ"ל קשיקאיקדושי

 שבחו להגיד ופרש"י אהרןכן ך71ן7םב(

 וכבר שינה שלא אהרןשי
 השבח זה מאי המפורשים כל בזההרגישו
 ויפנים לפגי נכנס שהי' הכהן אהרןלפני
 מוהררשי מרן ואמר השי"ת. פי את המרהשיא
 זי"ע יוד הגוטער הנקרא מע"חוב"ל

 הי' רמשה חיתא דהנה הואדהענין
 שושבינא הי' ואהרן דמלכאשושבינא

 מפאר הי' דמשה היא והפי'דכטרוניתא
 ישראל עמו לפני השי"ת של גדלותואת

 כי ידעו למען לישראל יתן אורווהמשיך
 על יעברו לבל בארז שופט אלקיםיף
 הי* ואהרן קטנם או גדשה 'ת 'הביציווי
 ישראל בית עמו את הבויית לפנימפאר
 צדיקים שהמה יען לכ"ט ראףונהסה

 משבח שהי' משה בשלמא והנהוקדושים
 אטביי בודאי זהו השי"ת שי כדיותוומפאר

 אהרן על אך תהלה דומי' ולךוכמאה"כ
 ד" לקדוש היו היתכן קשה מאודהכהן
 לא אשר הבוי"ת לפני דבר לאמרכמוהו
 "י' שאהרן בעת כי הות הענין אך הוא.כן

 אותו עי"ז מישראל כאו"א עי השבהאומר
 דרכיו שב ה השבח עליו שנאמרהאדם
 וחצרו לגיטו דומי' והוא רנעבאותו
 כי שינה לא אהרן וא*כ כאחדשבאים
 הרעיש שבח איזה עליו דיבר אשרבעת
 שבאותו עד תשובה של טל א1יעליו
 : אחר לאיש פמש נעשהרגע-
 לא ובדרך טהור הוא אשר ךוקאיש4

 הרחוק בשם שמעתיהיה.
 טהור הוא אשר והאיש עוה*כ וצ,לשלובלין
 הי' לא ובדרך טהור להיות יכול אישאיזה
 הדרכים על נוסע ואינו חוהל ידשבשהוא
 או בראי' לפגום הוא עלול הדרך עלכי

 ולעסוק להתפלל מקום לו שאיןבשא"ד
 ג' ממעט שהדרך הפי' וזה כראויבתורה
 השי"ת עבדות פי השם את ממעטדברים
 פרה שאינו היינו ורבי' הפרי אתוממעט
 שבדרך הממון את וממעם בתורהצרבה

 לפעמים כי כראוי צדקה לתת יכוללא
 שלא ?ר במקום והוא מכיסו לו שיחסרירא

 להראות שירא או בהלואה להשיגיוכי
 ממון גם מעמו יננבו פן ממון לושיש

 להתענות יכול שאינו קו"ל צויםבגמטריא
 :_ דאורחא חולשת מחמת כראויולהתפלל

 ובו: לבבכם אחרי תתולו רלאד(
 זצ"ל הק' היהודי בשםשמעתי

 הגאות תאות איסור לרמז בא דהכתובזי"ע
 תתורר ולא וושה"כ הכסף תאותואיסור
 ואחף מ' הוא ל' שאחר לב אותיותאחרי
 גאות על שמרומז לרבות יגעם ג' הואב'

 שמרומז כס"ף אותיות יש עי"ן אותיותואחרי

 : הממון חמדתעי
 יתבאר יהי'. לך בישראל חרם כנלה(

 אצ5. שהי' המעשה ששמעתיע"פ

 ממעזריסש' המניד זי"ע מוהרד"בהכה"ק
 שיה"" איש לו להראות השמים מןששאל
 קודש' גידים ושס"ה איברים הרמ"חכל

 שהי' הבעש"ט לו והראו לבדו לד'בלתי
 נותר שלא מחפת אש של אישבדמות

 בקדושה מזוכך יהי' שלא דבר שוםבו
 רמ"ח אותיות חרם כל וזשה"כובטהרה
 שלך~ האיברים כי .תתקן שבאםבישראל
 השהקש ממשית ר"ל יהי' לך אויבקדושה
 : רקם חומר ותגזר ע"ד בידךיהי'

 וכו: ד' צוה אשר התורה חקת זאתח
 מונין. וחוגה שהשטן לפיופרשתי

 וכו'. הזאת המצוה פה לומר ישראלאת
 זצ*י' טוהר"ם הק' בשםשמעתי

 של דרגו דהנה שפירושמפרימישלאן
 ולצמר. ד' מדבר האדם את להדיההיצה"ר

 לעשותה לך ולמה הזאת המצוה טהלו
 הבפצה את ועושה עליו גוברוכשאדם
 לו סנדיל הוא אזי עליו השי"תבחמלת
 וכמה בה יש וס"ט לו וחוטר המצוהאת
 רוצה היצה"ר כי שעשית הדברגדול

 אמרה לכן וגדיות להתפארותלהביאו
  ובע-כ  ושח  שגףרה  בדצתיך תסכיםהמצוה עשיתי לפני ר"ל שלפני הוא גזירההתורה
 אותה עשית וכשכבר לעשותה צריךאתה

 : אחרי' להרהר רשות יגאין
ונרך



לן עשר ארבעהשנהוכבנאר ראשוזירביעיכרף
 בשם שמעתי מקרביך. טהלה; יהסייתי מימד יצת יחמיר את ייטרף,(

 זצ"ל הנ"ל מפרעמישיאן ר"מארה"ק
 הרבה הקיץ ימי כשבא הגביריםשהנה
 ישועה מיש לשתות לחו"ל נוסעיםמהם

 נוסעים - והרבה)מינאראל-וואסערין(
 שיהי' בכדי צח אויר לשאוףממקומם
 הרעבים. ?הם חסר כי לאכול בניקליכולים
 לו שאין ומטופל עני לאיש לעשותופה

 ? הללו הנסיעות לעשות הזוז"*הגבורת
 הרפואה שולת רחמיו ברוב השי"תלזאת
 והרעבים בביתו ששותה הפשוט במיםשלו

 לחמיך את וברך וזה לה שיש הצרבהיחם
 הכח בהם שיהי' כזה בברכה מימךזאת
 בישיבתך אף מקרביך המחיהיהסיר

 : ודפה"מ וד"לבביתך
 שמוז בהעלם החפץ פלונירב

 85מומןי

 לוב. טאמשובב"ה
 יקח שרה חיי פ' גנוזה" יחמדו! נ4ס'8(

 מדתה בכאן רמוז ותת'.הצעיף
 ולאמור ישראל על רחמים ולבקש,להמליץ
 נוטריקין וזהו פרנסה צריכין ישראל-5טך

 עפ"י תבייו להוסיף ואפשר נ"ב,.צעיף"
 באשרי עה"פ הרמזים בעלי שכתבושה
 מעין צ"א גימ' פא"י ר"ת ידיך אתפותח
 שר של שם הוא חת"ך וס.ת אד"נהוי'
 חת"ך גימ' ומשביע גם פרנסה שלכדול
 בקשה דרך ולא שבח דרך רק יכווןוכ"ז
 ובאשרי לציון ובא שקודם באשרירק

 כפי וכן בקשה דרף יכוון מנחהשקודם
 אז שהלך טנחה תפילת תיקןשיצחק
 לשוח יצחק ויצא כמ"ש תפלתויהתפיל
 לכן דחז"ל עפ"י מנחה תפלת זו.בשדה
 : צעי"ף של הבקשה לכוין יורמז

 הי' ז"ל מבארסלוב נחמן הר' דץדץ"ר;ב(
 ת"ח שם שדרו בעירפ"א

 מהש כ"א אליו וכשבאו זי"ז שונאיםוהי'

 פרנסתם ,מצב ע? אותם שאל ברכתונרקבי

 על ותרעומת טענת מהם לכ"א ופי'כנהוג
 אח"כ אמר רעה לו הגורם שהואתבירו
 במט' דחז-ל מבין הוא שעתה צחותבדרך
 לא ת-ח זא"ז מפרכסות זונות לזן דףןשבת
 עה"פ חז"ל דרשו מ"ג בדף שם כיכש"כ
 וכבוד עושר ובשמאלה בימינה ימיםאירך
 בימינה ימים רך א הגמ' מקשה ג'[ןסשיי
 עושר וכש"כ ותירצו 1 לא וכבוד עושרהוי

 כש"כ יכונה וכבוד עושר כי נמצאוכבוד
 זא"ז פפרכסות זונות של הפירוש זהלכן
 פי' כש-כ מפני זאת מה מפני לאת"ח
 : ודפח"ח ישש ששרמפני-
 יעקכ בן אליעזר רבי מ"ג נזנחות כמכמ'0

 בראשו תפילין לו שיש מי כלאומר
 בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית בזרועותפילין
 וקשה וכו' שנאמר יחטא שלא בחיזוקהכל
 תפילין יום בכל להם שיש ישראל כלהלא

 ואעפי"ג4 ומזווה וציצית ובזרועםבראשם
 כל שנאמר כיון קשה גם בהם. ישחוטאים
 וכן שלו בראש מובן ממילא לו שישסי

 נאמרו למה שלו בפתח וכן שלובזרוע
 התפילין אם דוקא הכוונה י"י אכןהווי"ן
 אברים עם אדם נברא כי יבדו שלובראש
 וכן לבית זכה אם וכן השי"תלעבודת
 אותכ ליחד צריכים הכל לבגד וכןיפתח
 הב אם כן לא השי"ת עבודת בשבילרק

 א. הצו לעבירות אן השטחנים לכלהפקר
 שלא בחיזוק ולא בלבדו שלו לאהם

 :יחטא
 קרן ויא דווקא שופר למה שרמ411*ד(

 ובתקוני פנחס פ' בזוה"קעי'
 בכתבי דאיתא ג"כ לרמז ואפשרבדחו"ל
 תשיח תשר"ת שתוקעין מה ז"להאר"י
 והשחתת דש*ד היצה"ר כח לבטלתר"ת
 ש"ז שופר לרמז יש לכן ר"ל לבטלהזרע

 ש"י בגימ' שהפר אותיות הר' עםדשופר
 לפ"ר רמו דשופר פ"ר ר"ל. קרי'רמז
 והשותת דש"ד היצה"ר לבטי היינודינין.

 : ח"וז"י
 תמ'ה, ס" הטנפנים טעמי בבגז'ה(

 ולכפרה העיבור בשנתשאומרים
 ולברכה לשבה לשוגות י'ב דיש, טשום8שע

מ



 ראשוז-רב'ע' כרףלה

 הבא-

 עשי "יבעה שנה
 עוד אומרים לכך חודש י"ב כנגדב.'

 שמהש כי כ' גם  עיבור. נגד פשעולכפרת
 חמץ אוכלים ונמצא מעוברת אינההשנה
 הנה פשע, ולכפרת מתפללים יבןבפסחי
 ונול קלושים, טעמים הם הטעמים ב'בעיני
 וימני י"א( )ח' בדניאל החווה עפי"דטעם
 התמיר על תנתן וצבא )י"ב( התמידהורם
 התמיד החזון מתי עד )י"ג( כו'בפשע
 יופיטר ע"ז צורת כי כו' שומםוהפשע
 שאנחנו ומה פשע נקראה התמיד תחת נתנואשר
 תיקן עפ"י העיבור שנת קביעותעושים
 הזה ההיל בגלות רק הוא הלא השניהלי
 הנשיא עפ"י סקדקין המקדש בנסןאבל
 וא' וכן תליא בחושבנא מעברתאושתא
צריכין

 לפעמיי
 בקביעות לא אבל לעבר

 ו"ב סנהדרין עי' עתה כסו שנים ג'כל
 עוע שיכויר סחקללים  רוה בעיבורש"כ
 התקור וינתן ב"ב המקדו ויבנההפשע
 סעדעין המקוו ?לזמן ז' ר"ה ועי'כמקדם
 "מת ישי בין פזר החמה תקופתשפייח

 : היבנה שנות עלהחמה

 אחד איש ס"אאותו שאי ייי פברקי" שייו י' הנת"צ0
 פאות לגדל לו למה טעם פקותיוסהסקצר?ם

 עצם עד התיעור עפי-ד הלא אהוסוחכ"כ
 המקצרים היפך לעשות לצריך והקיבהלחי.
 קדושים פ' יקר כלי מס' לוה רמזנ"ל
 מביא ערלים לכם יהי' שניס שלשעה"פ
 נבוכים מורה בספרו ז"ל הרמב"ם בשםשם

 עשו שאמוריים מפני זו למצוההטעם
 הרמב"ם וז"ל האילן, פרי למהרתחבולות

 עבום"ו כהני דרך י"ב פ' ע"1 בהיכותז"ל
 תורה אסרה לפיכך זקנם להשחיהשי'

 : זקנולהשחית

 גארויציינמקי. הכהןישראל

- - - . -

 3אמימן
 ווארשא,ביה

 רשכבה'ג: הגה"ק בשם שכמערזיש
 ורדפו זצלה"ה.מאסטרובצה

 ירדפו רבבה מכם ומאן; מאה חמשהמבס
 צב(' )דף בה.לין ה'( כ-ו ויקרא )ברוקותיוכו'

 יא( )זכרי' כסף שלשים שכרי אתוישקלו
 בני שנצטוו מצות שלשיט אלו אסרעולא
 הגמ' דברי ולהעמיס ברש"י( )עי"שנח

 בזה ז"ל אדסו*ר אטר הקראבפשטות
 מצותי תרי"ג יש ישראל לכלהאופן

 א"כ. כת"ר כמנין דרבנן מצות וו'דאורייתא

 מצוא ומאה אלפים ג' יש יהודיםלחמש
 מצוח אלפזם נ' רק יש עכו"םגימאה
 בזכות' וא'כ מאה פעמים שלשיםנענין
 העודפים היהודים המש "ל פצותהמאה
 :י דפח"ח "יו"כ לסאה ם הסה נח בניעל
 מהר"ז הרה"ק אדמו"ר בשם שכ,ערזיב(

 . זי"ע. זצלה"הסלאם8ז
 תפילת,: אין השנונא רב אמר איתאבקידושין

 שנאסר. תורה דברי על אלא אדם שלדינו

 . אלא מים ואין מדון ראשית סיםפוטר

 )דף שבת ממסכת הקשו ובתוס' וכו'תורה
 ' לו שמרים לדין אדם כשמכניסין ע"א(יא

 עתים קבעת באמונה ונתת נשאתאם
 ז"ל' אדמו"ר אמר ע"ז עיי"ש וכו'לתורה

 נשאת אם כך הוא שבת בגמראהפירוש
 בדרך  המסחר  אם  כלומר  באמונהונתת
 ) ההכרח יד עליו שהיתה באמונה הי'כלל

 היו טפלי כי לביתו טרף ולהביאלסחור
 ולעסוק ללמוד לו הי' אפשר ואי בי'תלי

 לו היתה אם זאת לשי כיבתורה
 על נעשית שמלאכתו כגון ללמודהאפשריות

 היום כל לימוד מחויב הוא אחריםידי
 דברי ועתה בפוסקים ההלכה נפסקכאשר
 כי" הן זרוע שלובי ושבת בקידושיןהגמ'
 אדם: של דינו תחילת המימרות שניע"פ

 : וש"י דפח"ח תורה דברי רקהוא
 ווירצער. ברא"י יחיאלפוב4'
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להם עשר ארבעהשנההכבנאר ראשון4רביע'ברך
 ר מ אמ
 דשכבי.יקרא

 החביג הידינו היה בפניו לחכם מטתו חמר שנשאתי י"מפיד" תקמילי.
 לו-כח חמפורסס ובשיש טהורה א, ויראת בהורה הכהפלגהרה"ח

 )הוקרא ה זייה ש83%נמ14ן משריעל כמוה"ר הישן דור משרוריולתהלה

 פתאוט שנמטר ווחר,4א דפה משהקשוב מסמיי כאדלער( ישראף"
 אלה דד.ח בי ביום לקבורה והובא אלול רר-ח א' ראה פרשה וג'קבליל
 דנץ2שע בביה"ח ים"ק חרצ"ז וייאו" ישסעו העם הכי יסדר 8'יום

 דץגמו,ב-ה. יע"ח ווחרשאפה

 "תעה" שהאי לכם ידוע יהוי 1יבנורעי
 ףשרפ14ל רפ' הכמה שקנהזקן

 לו כראוי היום נספיד יהי' שלאהלוה
 ר"ח שהיום הינה מחמת בהלכהה,א
 ששבחים בב"מ נוהגים שזאת זרויא
 דעת עי לעבור ושיא אוסריםבסניו
 באו אשר רב הקהל הנחספים השה"בריי
 מו"ה כ"ק גם בש )שבתוכם ושקרובמרחוק
 מנוה שליי"א סמארקשוב אדמו"רהרה"ק
 שיושב פאלעניץ ,הקיץ מהעיןקדשו
 אשר ולגבותה" לצרה "לספוד זו*(בשנה

 תפארהו ישראי על לומר מהםנתבקשתי
 ולתאר לספר בדבר כמחויב א"עבצאתי
 ישראל האי של וצדקותיו שבחיומאת
 בכפלים לנחמה לנו יהי' זה אשרסבא
 ע"י זכות להתגלגי נשמתו לתועיתלו

 אשר הטובים מפעשיו וללטודוכאי
 בספדכם כמבואר דא,ספד ענין עיקרזה

 התעוררות יש ההספד שע"יהקדושים
 ולימוד ופשע .חטא ועניבתהשובה
 ועי"ז צדיק אותו של הטוביםממעשיו
 ערי שם נקורר הנספד הצדיק נפשאותו
 כי ידו על התשובה זכות שנתגלגלזה

 ויכך הטוב בענין להתדבק הטובטבע
 נשמתם שיהי' כדי הצדיקים אתמספידים

 : עמנו פת ומשות וקשורהשרויה
 ישראל ר' הי' לו בי ? ףכוהי נאףףען

 כל כדוך מתהלזה
 וישכבו יחלו אשר שבדור וכזקנים,ארעא
 שהי' נדול רעש הקול בודאי אז מטתםזל

 מדרשות ובבתי וידידיו תלמידיובין
 השעורין עמהם ולימוד תורהשהרביץ
 ותשבחותיו ותהלותיו רושם עושיןתמידים
 ולא ממעשיו ללמוד הנשמעים ביבישאר
 לא משבחיו. לטפר כעת הצורך כ"כהי'
 מאתנו נלקח ישראל שר' בעוה"ר עתהכן

 הלך שבעצמו בצהרים בעש"קפתאום
 שבת לכבוד א"ע ולסהר לטבוילמקדה
 שקה מצוה לדבר הליבתו ובאותוקודש.
 ואחר ונפל )טראמוויי( האוירמעניות
 ובת מקדושת נשמתו עלתה שעותכמה
 3ירמי' קינת לקינן יש ע"ז אשרקודש
 באהבינותינו בא בחלונינו מות עלה כיט'(

 מרחובות בהורים מחוץ עולללהכרית
 לגבות יבא חוב בעל אם היאשהענין

 לאור ביום לבא יבוש לא אז חובואת
 ישם הות כספו כי הפתת דרךהשמש
 ב*ת אל יחתור בנב אם אבל צריףהוא

 דרך ילך לא גם ביום יבא לא אולגנוב
 בלאט חלת דרך הלילה בחשכת רקהפחז(
 אז ומת למשכב נפל זקן אדם אםכן

 כבעל חובו יגבות יכעס המותהמלאך
 ת"ח זקן כאשר כן לא הפתח דרךחוב
 יומם כתורה לעסוק החיל כגבורהוא
 רק לחטפו איך עצה לו היו ולאוליל
 כמו שיבא יחשוב וכאז לחוץ הליכהבעת
 כי הסקתן שחמר וזה במסתרים,גנב
 המות ממלאך שבא בהלונינו מותעלה
 התלון דרך גנב וכמו החלונותדרך

 :וד"ל
ולזאת



 עשר ארבעהסנהוהבאר ראשוןארביעיכרץמ

 פה הנאספים יפני לספי עיי13ילזאה
 להמליץ יש והנה הרביםמשבביו

 ברכה )פ' רבה במדר? שמצינו ע"דעליו
 חסיד אבד ואומרים בוכין השמיםפי%5(
 באדם וישר ואומרת בוכה ארץ הארץק
 וארץ שמים נפלגו למה להתבונן דישחין

 בנוסח יחד שניהם קוננו ולאבקינותיהם
 אבד של הקינה תתייחש במה גםאחד
 לפי דוקא השמים אי הארץ מןהסיד
 לו יש הארץ מן חסיד אבד המיותביאור
 השמים אל מאשר הארץ אל שתרעמן
 בארץ תשר של הקעה התוכחש במהוכן
 בהסבר נתבאר אכן דוקא, הארץ אל.אין

 גם יחד הק כל אדם יאסף אםפשוט
 ימכור ובמטלטלים בקרקעות לו ישאשר
 בצרור יצרור הכי ואת מלאבכסף
 ויאבד הצרור נפי ברחוב אותוובנשאו
 הנה הצרור את מצא מההויכיםואחד

 כל את מצאתי יאמר יוכל לאהמוציא
 שריד יו השאיר מביי הסאבד 'חיהון

 מאתו שנאבד הוא מי ידע מאין כיופליט
 ככה פעמים עשרת עוד אשר עשיראם

 עוד לו שאין איש או בביתונשאר
 לדעת רק תכי ולא מאומה כימיתם
 המציאה בכוס שמצא השקיים ממפראת

 נפשו צרת העדע ממנו שאבד מיאבי
 יוכל הוא מאומה עוד לו נשאר לאכי

 במדרש י"ל כך הוני כל אבדתילצעוק
 השמים מר,טע"ה פטירת עי שפי'הנ"ל
 רוחו עלה כי המוציא בבחינתעתד"

 המאביד בבהינת היתה והארץהשטימה

 תעל משה את שמצאה השמיםע"כ
 מן המז אבד כי שמצאה מה רקלהגיד
 השארית ע"ד יד יה תוכל לא אבלהארץ
 חלתו וצדיק חסיד עוד יש אםבאדמה

 לבבה נגעה הידעת הארץ אבל לאאם
 וישר ואומרת בוכה הוא חלתו עוד איןכי

 שנשאר מה הזאת הידיעה כי איןבאדם
 ולא עצמו להמאבד רק שייךלהמאבד
 בספרי נחמדים דברים בזה )עי'להמוציא
 הרב טגיסי ב' שנה א' כרך"הבאר"
 יחזקאל צבי ר' בענים המפורסםהגה"צ

 הרבנים מועד שכעת שליט"אמיכלזאהן
 ושריאל רן על אלה בדורינו וכןפה(.

 של ובתורתו באמונתו ג"כ שהחויקהנפטר
 אחר הנ"ל ע"ד להמליץ יכוליןמשרע"ה
 שהי' ומלבד הישן דור משרידישהי'

 של וקדושתן אורן כנגד ומחמםמסתופף

 הקדושים האדמוריקם רברבא אשליהני
 האפרק יומו עד ואח"כ זצ"למלוביין

 שיתנ( ומיושבי יהבבחל"ח מסתופףסי'
 מרן הרה"ק מו"ח כ"ק אצלהראשונים
 שיכולין ווארשא במה שליט"אממארקשוב

 היי עוד הארץ מן הסיד שאבדלומר
 איש באדם ישר וממש לבריאותאהוב

 והסיד בחכמה וזקן חכם ותלמידאשכולת
 איה בדורינו כעת הוא כזהבמעשים

 ולא דאבדין עי וחבל המציאותיקר
 הרבה לנו הי' אלו אפילומשתכחין
 אבל "( דאבדין על חבל עכ"פכמוזיו
 כזה הרבה עוד נמצאים הי' אלועכ"פ
 על כ"כ חבל הי' לא האבידהאאר

האבידה

 שיש טה על צוים- "וכיון במאמרי א, היק ג' כרך בהבאר" בשמי שנדפס נחה מליצה ועי'א(
 ע-ר והמלצתי ? ארם יחיו לעולס לא הלא ימים ושבע זקן איש מות על יבמות לנו יש כ-כ מהש41?ים

 מונת ששם אחר ליסע טוב שהיא אחד למקום ממקום ליסע דרכים מיני שני הודה בערי יש כידועטיל

 )פריסטער המכונה גושן ישן דרך שהוא אבנים בלא והשני המלך דרך והיא שיסע המבונה טוביםאבנים

 כל הלצה דיר ועל הנ-5 הישן דרך טעל לעיר מעיר יגסוע יותר טוב המלך דרך שעל וכמובןודצ"ג(

 הורך על ייסע ר11ת יו יש אפד וכל כתיקונו שלום הוא אס כ"ז והנה הכמרים בשם ובקי יודעאהד

 *?א ,ישערוית( מלהמה )כמו ר-ל חדשות איזה נטיץ ה-ו אם אכן מאוד הדרך זח לו וטוב ששסעומודש

 ליס:יובלו
 בדרי

 חיווו,נ-יכיפ וו(-רך ועל וועהג(  )פרטטטער נושן הישן הדרן על ליסע מוכרחים ואו הלזה
 1 תלחיו



ב"א ששר ארבעהשנהןקבנאך ראשון-רביעיכרף
 כי כ"כ גדוי הנזק ואיןהאבידה

 משתטחין ולא אבל החסרון למנותיש
 גדול האבידה החסרון אז עוד נמצאויזו
 כל ולזמר לקונן יכועים וזאת יותרורב

 ידידיו ולנו ממנו והנשמעיםהמכירים
 את שהכירו ומשפתתו בניוותלמודיו

 יכולין שהי' כמה ועד מעלתו וגודלערכו
 ומיראתו הטוב וממעשיו ממנוללמוד
 ביותר לקונן יש לחכמתוהקודמת
 "לא הפסוק פי' יעקב קול בס'וכמש"כ
 אם וראו מביטה דרך עוברי כלעליכם
 והוא לי" עולל אשר כמכאובי מכאוביש
 רע בן לו שהי' יעושר משלע"פ
 עשרו על מיצר הי' והאב רב הוןטאבד

 מה קצר בזמן ממונו ויכלהשיורשנו
 ובתוכו מאד יפה גדול בית עשהעשה.
 מקומות עשה כולם ועי יקריםבלים

 לאיש גילה אם כ? כל מעיןנסתרים
 אל ואמר וזהב כסף כל שם ואצרסודו
 הימים ברוב עד מזה מהרה בניירע
 והנה דרכו, ויטיב יתחכם כו"כ ביןאלו

 בו אשר וכל הבית נשרף הזמןבהמשך
 הבדל אך ובכו קוננו עליו ,;עובריםוכל
 ראה שלא מי כי המקוננים בין ישגדול
 קוננין אינן מבחוץ הבית הפארתרק
 אבל כזה מפואר הבית הפסד עלרק
 ביותר ובוכים מקוננים סודו ואנשיהאב
 כך היקרים, מהמטמונים הם גםשידעו

 הבית תקז:ר~ז רק ידנו לאהכשדיים
 ונון. העיף הואח עליו ותמהומבוווץ
 וחי, הארץ כל משוש יופיכליית

 דרך עוברי כי עליכם לא להםאומרים ישראי
 שהי' מה מנהו שמץ יודעים אתםאין

 ב"י ואנחנו ערך בלי ותפארת הודבפנים
 תורה תצא מציון כי שנאמר יותרמבינים
 ביותר לבכות יאית לן מירושלים דיודבר

 נחל פלגי דמעות להוריד הספדאולמעבד
 וסיוע משם בא הקדושה שפעשבל

 יתן מי אבירותו על דמעותולהוריד י חבל. ולצעוק יע"ש הבוראלעבודת
 בשורה מקומו את ימלא מי ? תמורתולנו

 אדמו"ר מו"ח כ"ק של בשלחנוהראשונה
 בימינו. תמיד יושב שהי' שליט"אהרה"ק
 "בהבאר" שם שפ" זה בענין להמליזויש
 היום אותו אשר צ"א( )ב"ב ש"סהנ"ל
 גדולי כל עמדו העולם מן א"אשנפטר
 בסנהדרין המבואר ע"פ וכו' בשורההעולם
 כחצי היתה סנהדרין ג/( משנה)פ"ד
 מכיר הי' אהד וכל וכו' עגולהגורין
 הי* מסנהדרין א' ובשמת מקומואת

 שישב האיש ואותו השורות כלנשמטים
 וכו' מקומו ממלא הי' בחייו הנפטראצל
 וא' לראשונה לו בא השנייה מןאחד
 להם ובוררים לשנייה לו בא השלישיתמן
 בשלישית אותו ומושיבין מהקהל א'עוד
 ודם בשר מלך אצל וכן יע"שוכו'

כאשר

 הוא סבא הישראל ודרך היהדות דרך כן כמובן. הכפרים שם ולידע ליסע איך לידע ומורגיל בקילאיות
 ההות הדרך גם  ישראל עט שמשו הוריהת בימי החום בימי ביסוד בה לעבור שקעה עתים שיש ואףישיבה
 ממעל עלינו שוטף וגשם עלינו סועריה והרוחית בידנו השמש שחשך החושך בימי אבי בה לעבורטוב
 הלזה בדרך לנו שיהי' גדולים )פרחקטיקט:טין( בקיאים אנשו וצריכים הישן בדרכינו לעבור קשה הלא"ז

 הלא הלזה והפרחקטיקחנטין הבקיאים המה ומי ושמאל ימין משו להטות מבלי דרך ולמורה ויתמיכהלסעד
 דרכם מן שטו יא והם ימיהם בזמן עליהם עברו פרתקאות והרבה הלכו שכבר והח"ח היראים הזקניםהם

 יעשה וכן יראו ומהם התורה דרך דרכינו על הליכינו בסיף ולחזקנו הו להראות יכוליב הם סבא ישראלריר
 כן טובים ושנים ימים ואריכות אתו גם והגיע הדרך ע"ז 'להתקיים היכולת פי' להם כאוני כי אנשו.)ם
 מאותן אחר כאשר ומעתה סבא ישראל הדרך ע"ז ימים ואריכות הקצם ינו יהי' השי-ת בעזרת' אוהדו:גם

 נוכל חם יודע מי א"ע חוי. ולקונן לדאג עלינו י* באמת מאתנו ונעדר לנפול התל המראקטיקאזטין"זקנים
 1 יעי-ש ודל-ב היון דרכינו אתלהכיר



 טשו ארבטה שנה הבאר ט ר3 ראשוןכרףממ

 שר תיכף נמצא מת טהשרים אחדכאשר
 שלא יאמרו וע=ז מקומו את שממלאתחר
 ע"ה א"א כשנפטר כי אאע"ה אצל הייכן
 וכל מקומו שיטלא סי עולם בכל ה"לא

 בשוה אחת בשורה עמדו העולםבדולי
 וכו' מקודם שעמדו בשורה שנשארוהיינו
 אדמו"ר מכ"ק שלחנו ביושבי וכןיעיש
 בעוה"ר עדיין לנו אין שליט"אמרן
 בך אשר ישראל סבא חסידאאיש

 כנראה מקומו. למלאות כמותואתפאר
 ותכליתו תחילתו על שמוכיחמסופו
 כדברי באהל ימות כי אדם שקייםבעולם
 ד"ת אין ב"ל אר"ש פ*ג( גשבתשז"ל

 עלי' עצמו שממית במי חלאמתקיימין
 ולייה יומם תורה שלומד בסה לבויא

 הרבה עוד החלש וגוסו נפשובקשירת
 קודמת וייהי' ילראתו לעשותותסלא
 ממש 4נפשו מסור חסידתו ובדרויהבמתו
 בעציו לוחו כחלות זקנתו לזתבהייכו
 הנדולה בעיר הסגלה בדרו הסגילהלבית

 המדרש דברי להמליץ יכויין זה סייןועי
 דיבורו סוף נשקע הכל דבר סךף)קהית(

 כשר מעשיו את משמיעים הכל חרסשל
 זה פלוני ה" שמים ירא פלוני.שי'

 הקב"ה העולם מן נפטר שאדםשבשעה

 שהבריוני מה "ראו" השרת למלאכיאומר
 היש שמים ירא זה הי' כשר עליואומרים

 שלשוך יע"ש באויר פורחת מסתו מידזה
 "שמעו" ולא אומרים הבריות מה"ראו"
 כמו מיתתו. ע"פ יראתו י( שנראיןמראה
 ישראל ר, הוא כן ואם הנ"להסיבה

 ובלן להטריח מכם ובקטתינושאלתינו
 ורבותיכם, אדמורי"ם את ולהעתירלהתעצל

 לפני רחמים לעורר שיראו זי"ע עליוןקדושי
 העומד ישראל הכלל בעד הרחמיםבעל
 הן הוה בזמן הללו בעתים נדויה בצרהכעת
 יכף ארוכה ושתעלנה בחומר והןברוח

 כן קרובה לישועה ולוכוחמכאובינו
 ונכדם בניכם בעד טוב למליץ כ"תתהי'

 משפחותיכם' כל ובעד שיחיו יואחוכי
 הבוכיפל ואוהבכם ידידיכםתימודיכם
 לא לעולם ואשר עליכםומתאגלים
 עפריכם רגבי לכס וימתיקוישכיחכס
 השכינה כנפי בגל לכונה סנוחהותמצא
 ובלע ונמהרה הסתים לתחייתותקום

 : ינצחהמות
 פרףדלינג וכירש ובכני הק'כ"ד

יהגליל יייכטקדביץ דק"קאב"ד
 ךיבפן11ינזיק-בווארשא.רבכעת

 ושי המפרש בבית שנשאתי תרצ"ה בשנת השבועות בחג נשמות הזכרת קודם בדרושי ובמקהלות נ"ב*(
 ג-נ שזה הנשמע" את רואין חקולות את רואין העם "וכל לפרש זה בכעין המלצתישבינזיק-ווארשא

 ושמרו צועקין וחנו ועש"ק יום בכל וכן היום ההורה את לקבל התפילה לבית הבאים אח די שלא האופןש"ז

 היינ, שומעין שאנו מה כל כך ממנו. שומעין קאנו מה רואין אין ובביתם ועות חשבת את ישראלבצי

 או "רואין הכוונה וזה שגעגע מה את ירחו ואחד אחר שיל בביתינו כן להיות צריכים כקולינו אומריםופאנל

 זקעוך'ף, איכמ"ל. כי באומר' .קצרתי כי ודו"קוששמע"
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/א  ששר ארקה שנה 

 8--" 8םש8 4=-=" םש488--" 4=ד-וי4" ה48-ן-"שך-=י
 רכים". "מיםממין ש , נ_"_[,

 ובדברי היכה זה ד' בדבר הערות קצרות תשובותשבו
 שליט"א העורך הרב שהשיב וסיפורים ושישיחצחות

 תצלחנה שלרגים *הבאר- וקוראילחותמי ו"

 "הבאר" וקוני שהמי לכלא(
 נא המעתיר" .באומרמבקשים

 ספרים לכורך המיוחדים הכרכים אתהתנו
 מכמה או שנה מכל הכרכים כללאגדם
 אותיות יבא לח למין ביהדשנים

 סימן או"ח מנ"א )עי' בזית לידיהקדושים
 )פרק הישר בקב הובא בס"ת וע"קנ"ד(
 אותו וחבטו פקברו א' לחכם שהוציאנ"ר(

 נ:תנם ויא קרועים ספריו שהי' עיבמקלות
 שהסר ולמי יע"ש ולתקנך אותם רך לכלאומן
 החסרון לו עשיות אני מוכן לשנהכרכים
 שלזמה תורתי שיה" בכדי טהמחירבשליש

 : קסזג יהסורו"י
 בזם ששמזתי כ4י עליו.לומר יי . . . ליוני רב עי פליאתו ישעי'ב(

 ולהשיב מסטדעליסק זצ"ל אורי ר'הרה"ק
 שלא מפורסים צדיק רב על שהתפלאיאחד
 והשיב כלל. תורה לומד אווזורואה

 )ברכות בחיל איתא דהנה עליובמליצתו
 ביייה עבירה שעבר תעה ראית אםי"ס(
 תשובה עשה שמא ביום אחריו תהרהראל
 דלכאורה תשובה, עשה ודאי איא מד"אשמא
 האם עבירה שעשה ורואה ת"ח אותוקרא
 אף ? עבירה בל כשהוא ת"ח לקראויכל
 מלובלין הרבי הרה"ק דברי הידוע ע"פי"ל
 לחשוב תפילה וכל לימוד כל שקודםזצ"ל
 לאו באם כי וכו' בתשובה להרהרמקודם
 לספר יך מה ה' אמר ולרשע בכלליהי'
 להיות יוכל המ"מ של עבירה והנהחוקי.
 חז"ל אמרו וע"כ תורה לומד שאינושרואה
 תשובה עשה שמא כי גומריו תהרהרשאל
 עוסק שאינו זטן באותו וצא אפשרהיינו
 והוא יימורו שקודם הזמן ?הובתורה

שלא בכוי תשובה ועשה וטלףבמחשבתו

 כדבדי' וכו' אמר ולרשע בכלליה"
 שמאי וזה זצ"ל מלובלין הרביהרה"ק
 תשובה עשה ודאי אלא ס"ד תשובהעשו
 הויף. לא ח"ח באמת הוא באם כיכנ"ל
 וד"ל. השי"ת עובד במחשבתו כיבטל
 שהביא ויקרא( )פ' דמיא בספרועיין
 פולנאה דק"ק מ"מ יוסף ר' הרה"קבשם
 העולם שאומרים מה עי אוטר שהי'זצ"ל

 מגסתמל שכל הייבו ניט" לערנין"שהחסידים
 ושפיים: קטנים להיות עצמם אתשלומדים
 שלומדים: מה וכל כאין ולהיותבעצים

 בחי" וזה בעצים קטנים יותר הםיותר
 זעיראי ייסוד לשון אל"ף זעוראאש"ף
 ללמודך יש הנ"ל בי עכ"ל. עצמםלהקטין

 : פלוני רבעל
44
 במדרש. עי' ספרו צל שמו "'כרת גיטירוב.

 וגס"ה וכו' הצור בד"ה ס"ה. האזינותגתומא
 ' רמז למצא הסי טשמות רוב ע-פ גם ויש ז'אות ס' טירכת ח"ב בשה-ג דברים ואריכות כוס-זסמן

 ויו חוי לא בעצמו טא אם אף המהבר שלרשמו
 בהג-ה הבאר שירת או באף" "מי בשירחמישית שנה .הבאר" שני ראשון כרך בריש עי,חוי.

 וסמוא משורר חכם גאון האי הרב עוז ידי-נמש-כ
 ס"ט כמינעלי 1(בף(נץ מוה-ף בישראל מפורסםרבה

 הי' כי ברור נראה ומשמי שי'ט"אמאיסור
 באהרינה וזה חשבונו. ע"ש והרלי "הבאר" להו"למוכן
 רמז~ הבאר פי יל גדלה "והאבן שבתיבת כתבשוב

 הרב האלה. למלים מצטרפות אותיותיהן גישמי
 "דיין אוהיות הבאר( )של בעלה" הואפרירלינג
 לראש כגוי תואר הוא ואב" ממש דייןכאותיות
 שו-ת טפר לשם וגפ וכוי דין בית לאבוקצין
 העיר שליט"א הגה"צ הרב מגיסי ויצהר""תירוש
 ותירוששטס

 ויפלא עצום בדקדוק עוי" ויצהר-
 - צ? מיכלזאהן יחזקאל צבי הקטן "ממני זהכמספר

 ותנה8ב41הם
 בהלא-

 : ורפח"ח בה-ך חיר

מב.



 להכיר שיכולין איך רעיתכם ששיני* רב2'ד(
 בלבבו ה' יראת אםבאיש

 יעצמי וכשאני שאמרו, למי וראוינכון
 ראיתי שמצאתי מה בדיבורו ועומדמחזיק
 מדבר קדוש אתך בשם ישראל, ישמח,בס'
 מטשארטקוב ישראל מרן וכו' הרה"קה"ה
 נשמיים בענינים דכמו זה בעניןזצ"ל
 הדבר מצב לדעת בווינה דבר לכלמצינו
 וכדומה האויר ומודדת החום מודדותכמו

 בחינה האין שמים יראת כמו העקרי.ובדבר
 ו הנרצה לתכלית הגיע כבר אםלדעת
 בחינה לוה גם יש באמתאמנם
 צדיקים וביניהם  שוגות כתות בישראלישנם

 יחשוב יכול אחד וכל וחכמים התורהנדויי.
 הגיע כבר וכי ערך לגדול עצמו,את

 מי לפני לבו על ישים אם אבל להשלימות,
 הארץ כל טלא אשר מי לפני עומד.הוא
 כמה ער ויבין עצמו בעיני יתבטל אז.תבודו
 וכי האמיתית מהשלימות עדייז רחוקהוא
 כן והשיבות ערך שום לו ואין כאיןהוא
 שאינו דואים אס ועכ"ז כהיות צריךפי'
 את טהרו לא עדיין כי הוא הדבר וסבתכן,

 עיד מבדילים והעונות הצורך כל.עצמם
 שפלת ולרעת גדלותו להכיר ובינו.בינם
 יש כי נמצא 5יש, א"ע יחשוב וע"כעצמו
 זמן כל שמים. יראת בענין גם בחינה,לנו

 ואינו התנשאות איזו בעצמו מרניששאדם
 שעדיין הוא אות ואפס אין הוא כיבכיר
 לתכלית עדיין הגיע ולא נפשו את נקה5א

 לו שיצא נעים ומה טוב ומה וד"ל,הנרצה
 מחוטבי וגו' נצבים אתם הכתוב יפרשבזה
 את פרט למה שצ"ל מימיך. שואב עדעציך
 נצבים אתם הפי' הנ"ל וע"פ - איה.בל
 ה' לפני שהנכם הרעו ואיך ה' לפניהיום
 ושוטריכם וקניכם וטהורים מנרקיםהיינו
 הזקן אם מימך שואב עד עציך מחוטבי.כו'

 עצים להחוטב שוה עצמו יחשובושוטר
 אם יתגאה ולא יתנשא ולא מיםושואב

 ה' יפני שהוא ידע אנ זו למדריגה)בא
 - : וש"יודפח'ח

 " הצנים סת"ם. ומוכרי לסופריו(
בענין

 שזכיתי שבקדשים הקודש עבודת.41ודתי

 בידי ב"ה שעלה מה"ש לי הניחושמקום
 בפולין סת"ם" *שומרי המרכז , ,,יסדל!

 היהדות בעולם גדול רושם עשהאשר
 עליו ואומרים ומשבחים מהלליםוכלם
 יו"ר שהנני אנכי מדוע וברוך.קדוש

 ושיתפשט שיתרחב רואה אינני שיהבועה"פ
 ולהציל הרבים לזכות יו"ר במדהעבודתו
 הנכשלים מישראל נפשות אלפיםהאלפי
 תלונתם מעלי להסיר הנני הפמולין,בסת*ם
 אמת שהן רבים בת בשערולהודיע

 בהתחלות ראש למעלה הרביםשמטרדותי
 בפרט הקשים הכרכים בישיבותהקשות
 ואל הנחלה אל עדיין באתי שלאבעת

 עוד כי בה. רוצה שהננ* השלימההמנוחה
 אב"ד עבודת בודתי ביסקוביזבקהלתי
 ליסע מוכרח לפעמים ואנכי שםעדיין
 המשברות נפשי ופיזור להתםמהכא
 לא בכלל, ועד עתה עד מנעורי החלושנופי

 הקדושה בעבודתי חובתי ידי לצאתזכוכי
 כל בי לא עכ"ז בזה. לבבי עם וכאשרכראוי
 והגבורת הוא כיס מחסרון רק היוי'האשם
 כזה גדול מרכז להנהלת הנח-ץהזוזו
 "שומרי המרכז בענין שכתב מה)ויעי'
 של רבן הגה"ק אדמו"ר כ"ק שלנוסת"ם"
 ד מיזם בשכתבו שליט"א מגור מרןישראל
 הרב יקירי לגיתי תרצ"ה שבט י"סיתרו
 צב' מוה"ר בעולם המפורסםהגה"צ
 הרבנים מועד שליט"א מיכלזאהןיחזקאל
 הגדול בספרו נדפסה והוא ווארשאדפה
 סי' בנים )בתפארת ויצהר" ותירששו"ת
 שם סיים אף גדול, דבר שהואס"ב(
 ולזה יעיי*ש( קשה" ג"כ כסף "ומבליבוה"ל
 מקודם לפרסם זמנים זמן צריכיםהלא
 כח את כולם ושיכירו החברה מטרתבעולם
 להם. עולם הייכות ויהף וחברתימרכזי
 עבודתה ותאמצו ותחזקו *כסת"ם-,היכה

 כבר ב"ה אשר הנחוצה ופעולתההקדושה
 ומצפים כנ"ל הזה לזמן וההייניהגיעני
 נזכה כן חותה יסדר זכינו ב"השכאשר
 בל יצען בל פעולתה את להרחיבלעשותה

 : לנצח יתידותיהיסע

 הנה מלארז. היים אברהםיי
נ0)י,פק:ך,

נצחן



7,בנאך ראשו,ירבישיכרף
 שחדשוהחדשותבענין

 בל"נ אי"ה אבא פרסה, במפרסתהרופאים
 שבחוף להודיעך הנני ולע"ע הבע"ל.בכרך
 עם הללו בימים לי שהי' השיחיםאחד
 הגה"צ הרב יקירי גיסי הוא אביךכ"ק

 מיכלזאהן יחזקאל צבי ר' בעולםהמפורסם
 אמרי בספר בנה חדשות לי הראהשליט"א
 את ראיתי : שם לשונו וזה שמיני פ'יואל
 מהאדומים עזרי' לר' עינים מאירספר

 מצרים בגנזי שמצאו קונטרס ה"ובסופו
 פרטי הסופר אריסטא הקונטרס עלוחתום
 שהעתיקו מהזקנים שאל חשר המלל תלמישל

 יש זה ובקונטרס מגילה( )עייןהתורה
 היקנים מ תשובות ונם שהזקנים מתלמישאלות
 אחת שאלה להלנים שאל תלמייתלמי,
 סדוקות בפרסות השור את ד' בראימה
 היהודים ממנו יאכלו למען טהורוקראו
 ואסרם קלוטות פרסות עם ברא החמורואת
 יתיר לא מדוע בזה יש כוונה מהיאכול
 רחבת ליהודים יהי' הלא וההמור הגמלגם
 יש כי הזקנתם וענו כחפצם. לאכולידים
 שני תמיד לפניו היהודי בוה עמוקהכוונה
 היינו רגליך, מענל פלס שנאפר כמודרכים
 טוב היצר לוחמים הרע והיצר הטובהיצר
 טוב בדרך רק לילך רגלו שישמוראומר
 דבריך לרגלי נר כנאמר מצוותלקאם
 רע בדרך רק יגייד אומר רעוהיצר
 להזכיר ולכן ובסכנה בספק תמידוהיהודי

 וצריך לשנים מחולקת רגלו כי היהודישטן
 מבהמה לאכול לו התיר לכן עצמולשמור
 טהור ונקרא לשנים. סדוקות פרסותיאשר
 פרסות להם אשר ולאלה להיהודי דומהכי

 אם מינה נפקא שום להם איןקלוטות
 שני לפניו אין לשמאל או לימיןחולך
 הוא שחפץ מה כל לעשות יכול רקדרכים
 הלך יא אשר האיש *אשרי כנאמרטמא

 וגו'". רשעיםבעצת
 גרה מעלה הוא הטהור מדוע נביןו12זה

 אף לאכול דרכה גרה הטעלההבהמה
 ורק בשנים טוחנת ואינה גסיםדברים
 אז מלאה שכרסה ואחר עיף בלאבולעת
 בפרט חתיכה כל ומעלת כסדר הווי-תהיא

 ע:-ר ארבעהשנה

 עוד' ובויפת דק, דק וטוחנת יפיהמכריסה

 אשר' ישראל על נמרץ משל היאהפעם

 על' כדין לעשות מעשיהם עי מביטיםאינם

 וממילא סדר בלא עיון בלא ורק התורהפי
 תרופה. להם עוד אבל רשע מעשהעושים
 עייו באים שיסורים הרואה ברכותעיין

 יש לבקר היינו ימשמש או במעשיויפשפש
 כסו. בתשובה לחזור ולתקנם בפרטמעשיו

 ויה עיות אשר 8ת ומתקן מעלההשור
 : גרהמעלה

 במכתבך שהיכית ע"ה הש"ץ וברברי(
 בדהר' חדשות זהאין

 מעשר ודכירנא יעוימים היו כבר הלזההיתום
 הגה"צ ניסי מאביך ג"כ זמן זה ששמעתירב

 בעל הגהיק נתקבל שכאשר שליט"אהנ"ל
 לרב זצ"ל מסאכטשוב אדמו"ר נזר"מאבני
 פתלוקיץ עליו נתרבה פארציווי בעיראב"ד
 מפת א( שניהם, הי' המחלוקת צמיחתוסיבת
 המשקולות- על להשגיה החניות ביןשהלך

 אלים שגבר ב( כשורה, הם אםוהמדידות
 בהיות. התיבה לפני והתפלל יאהרצייט לוה"
 בקול וסייס שמ"ע הש"ץ בחזרות בביהכ"נהרב
 לצדיקים' "ומטוואףק משען הצדיקים, בעלרם

 עודי פלהתפלי העבירו זאת הרבוכששמע
 "חייט בספרי ועיין נדול. רודף לוונעשה

 בבנים העונש נודל שהבאתיהנצחיים'
 ונעשו הוריהם לזכות התיבה לפניהיורדים

 : מתפלתםעבירות
 חררכן דעת דעתי נו איו פילוני. נכ:ן814

 סער 5י ויש לדבריךנוטה
 וכו' הרה"ק בשם המבוארים צדיקים שלמספרן

 אומר פי' שהוא זצ"ל מטשארטקוב ישראלר'
 לדעה נחוץ אך גדול דבר היא אבות זכותשאמת
 באבותיו להתגאות יא בה להשתמשאיך
 מוכשו כבר הוא ידם שעל ולדמותהק'

 שפל להיות נחוץ אדרבה אלאומתוקן
 אבותיו למעשי הוא מעשיו בערכובעיניו
 5, שאין ממי במעלה נופל שהואנמצא
 בני היו שניהם ועשו יעקב אבותזכות

 הסתפק בגאותו עשו אך ויצחקאברהם
 שלבו מה לעשות שיכול ודמה אבותיובוכות
 הכתוב ועליו עשו שנשאר הי' וסופ:הפץ

טומר



 עשי בתבעה שנה הבאר רא"יוייבישי כרף)מן
 אבינו יעק2 אמנם השיאך" לבך "זדון-אומר
 עניוות ליחי בא באבוהיו מתבונן שהי'יזהר

 אלקי אמר מעשו להצילו כשהתפילושפיות
 אמנם הנני כו' יצחק אבי ואלקי אברהםאבי
 קטנתי" "כי ירא אני עכ"ז ויבהק אברהםבן
 הקדושים אבותי לעומת ודל קטן בעצמיאני
 אח היא ונאמר הקב"ה בעיני חן מצאונזזת
 את ואות,י אבל מיוחסים שניהם ייעקבעשו
 אבות זכות וענותנותו שפלותו מפנייעקב
 האבות מעשה אם וחשיבות ערר להיש

 האב-ת הי' מי יודע מעשיו וע"י בהבןיזהירו
 אברהם בן יצחק תולדות אלה שאמרוזה

 : ודפח"ח ע"כ אברהם בן שהוא ניכרבמעשיו
 טליא הוינא כד עובדא רך4כיר4נאח(

 לי שהי'בעת
 הרב ה"ה ויד"נ ש"ב עם מכתביםחליפות
 יוסף מוה"ר המפורסם הישישהגה"צ

 שלח אז סעראצק אבד"ק זצ"ללעווינשטיין
 אא"ז מצד שלנו יחוט בכתב מכתב ליגם

 טאמאשובער הירש צבי ר' וכו'הרה"ק
 נשרפו שביצה"ר אחר ואח"נ מקאצק.זצ"ל
 שלי כ"י כל עם ביחד יחוס הכתב אותויי
 וחידושים בשו"ת ומכתבים הש"ס סוגיותעל

 בזמן אז הדור גאוני עם לי שהי'ופלפולים
 ה"ה הראשון מג"ח בבית הנוראההמיחמה

 לוי ר' בשמו המפורסם הישיש הגה"צהרב
 אבד"ק הי'  שסלפנים זצ"ל מבעיזא דיין,

 )ונשאר בליטאוויסק ואב"כוואסלאוויץ.
 ופוסקים ש"ס על בכ"י חבורים הרבה ממנו,

 הגה=צ לזה"ב בפיוחד פניתי,ודררשימג
 מחדש לי להעתיק להסריח הנ"ל.מסעראצק

 במכתבו לי והגניב הנ"ל שלנו יחוס סדראת
 למלא כתבתה בזה"ל תרע"ו( אדר י-ם)מיום
 זלינו אבי את שהכרתי הגם בזה.רצונו
 לידע רצה שלא מטאמאשוב הירש ר'הה"צ
 וכפעט מדות לכמה ואת שמזיק ואמרמיחוס
 נדפסה יוחמינו )וסדרי סי יח הכתבילשרוף
 יעו=ש(: ראשון חלק כצבי רץ ספריבהקדמת
 בריתי את ווכרתי עי הפי' ידוערכ1נ2ר4

 מה כי וגו' בריתי את ואףיעקב
  העונש בכלל ג-כ זה אך בתוכחה זהלפסוק
 היו לולא כי המה מי בני להם שיזנורבמה
 ועתה גדש העונש כ"כ הי' לא פחותיםמבני

 . אחר , דור ויעקב יצחק אברהם בניבשאתם

 נהפכהם איף ותפימים ישרים אבותדור
 בזה ועי' עתיקים והדבז-ים נכרי' גפןלשרי
 )בדרוש ראשון חלק העולם" "קיוםבספרי
 ותמצא מ"1( מ"ו )דף לתורה" בנים"גידוד

 : יעו"שנחת
 משלום והדורשים השואיים לך4בני:םט(

 האי הרב גיסי בריאתמצב
 מיכלזאהן רצ"י וכו' בשולם המפורסיםגאו"צ

 וכלא חולה שמוטי קלא שיש אחר שליט"א,
 שב5י5 הדבר נכון שאמת אודיעכםבביתו.
 עמי שדיבר ואחר הסעודה אחר העל"טפורים
 יטייל בכ"פ בקודש כדרכו תורה דבריבטלפן
 )ויחי המדר' דברי ע5 והערני בטלפן בד"תעמי
 איגרת שבין יום ע' אותן אבוה א"רפ"ק(

 עם חסד מצרים שעשו יום ע' כנגדלאיגרת
 זל"ז( שייכים מה שצ"ע ועי' ע"ה אבינויעקב
 אלי צלצלה הרבתי שהן שתים "שענוואחר
 פייגא מרת הצדקת הרבנית זוגי אווותיבטיפן
 על רחמים לעורר גדול רעש בקול תחי'זעלדא
 נמצא כי שליט"א הנ"ל הגה"צ גיסי הואבעלה
 ניצול  בעזהש"י נס ע"פ וממש בסכ"נ והי'הלב עי נחפאד לו הי' שפתאום אחר גדולהבסכנה
 עייו פקדו הרופאים אך אתנו חייםונשאר
 וב"ה שבושו ששה דוי ערש על מוטילהיות
 גם שבתוכם רבים וברכת תפילותובזכות
 ומקרוב מרחוק שבאו הי"ו והצדיקיםהגאונים
 בעדו שהעתירו ומחו"ל המדינו; מכלכמעט
 הרב"ט פסח ואתר השי"ת אותו לנוהואיר
 ביום וב.'ה משענתו ע5 ממיטתו, לצאתהתחיל
 עם נסע בהם* *וחי לסדרועש"ק
 אוירלשאוףומשמשו
 אטוואצץ. קיץ ומעוני ארזים צלליצחנין
 וישוב שנותיו יחדש כח ליעף שהנותןויהגר
 ולעבודתו יחורתו ויאמצהו ויחזקהולאיתנו
 אכי"ר טובים ושנים ימים באריכותהקדושה,
 במימיו לנו מפאר "מהבאר" כרך כל שזולאהור
 הכח לו הי' לא הנ"ל מחיתו ומסיבתהנעימים
 אהוב אשר המטעמים לנו לעשותוהממשלה

 מיועד קונטרס הכרך בסוף זה בעד סדרנולנו.
 יש בו אשר ח"א יחזקאי" "מראה ת"ש שמןעל

 ברעיונו עלה אשר הרבים מהערותיואיזהו
 ניקור ודיני הנ"ל משכבתי על בשכבוהטהור
 בטחוני אשר הרבים ולזכות לתועית יהי'אשר

 .. ...... .,,רי. יתידוי . וסוראך._.הבאר'שחותפי__



כון עשר ארבעה שנהזקבנאר ראשון=רביעיכרף
 ציסו"ע הרה"ק חו"ז בשם קצב~דקך:'%וד(

 משה אברהם ר'מרן
 ג"כ שמעתי ממארקשוב אדמו-רזצללה"ה

 בשביל אלא ירושלים חרבה לאשפי'
 האם ושאל תורה דין על דבריהםשעמדו
 שהעמידו ואמר בתורה. שהחזיקו טוביא

 יהראות רוצים שהי' וידעתםלדבריהם
 הוא כן שלא הגם בתורה, ראי' יששכן

 ראשון- כרך "בהבאר" וועי' דאמתאליבא
 רבים" ' מים  ,במעין שמיניוז שנהשני

 : יע"ש הענין בזה יקרים דבריםשהבאתי
 יטיבתו יה" בודאי פלוני* במאישיא(

 לו שעשןהבזיונות
 רבי הרה"ק בשם שמעתי נאהומליצה
 בזיון "כדי שפי' זצ"ל מקאומיריחזקאל
 אחר שסובל הבזיון שכדאי היינווקצף"
 עליו שיש הקצף יתבטל שבזהיותר

 :בשמים
 שורר איש כל מחויב בודאי ן8ובנ.יב(

 על פקיחא עין לשיםבביתו
 ישראל וע"ד דתה"ק ע"פ שיהי',המלבושים

 אדמו"ר בשם ע"ז שמעתי נאה ומליצהסבא
 בקודש דרכו שהי' זצללה"ה מבעלזאהגה"ק
 אבי המחותן עם לדבר בניו שידוכי.בשעת
 זהב וכלי כסף כלי העבד ויוצא הס'תכלה
 הבנה משולי ולכאורה לרבקה ויתןובגדים
 כסף בשלמא נבגדים אאע*ה שלחלמה
 חשד וכי ו למה בנדים אלא כמתנהוזהב
 ומה בתו את מלבוש שאינו בתוחלאת

 שתהא בביתה לעשותה מהראוישיותר
 להראותה בזה שכיוון ואמר כמדתהמתוקנת
 כלומר בביתו הנקיבות שהולכיםהלבוש
 בספרי ועי' ודפח"וו, ותתקדש ראהכוה
 בנים "גידול בדרוש ח-א העולם"*קיום

 ומתנה" שטר שכוונת שפרשתי'לתורה"
 בידו אדוניו טוב וכל עי חז"לשאמרו
 ע"פ שזה ומתנה" של הר"ת עלהיי

 זמן שכל הקדוש ברש"י הובאהמדרש
 מע"ש דולק נר היו קיימתששרה
 על קשר וענן בעיסתה מצוי' וברכהלע"ש
 ת'רומת, מ'עשרות ר.ת *מתנה" וזההאהל,

 בית נעימים דברים ועיי"ש ה'ענןנ"ר
 : נחת ותמצאהענין

 מיד*ג שמעתי דברים כעין נענדים*יג(
 שהיו"ח המפורסים הגאוןהרב

 פאיעניז אבד*ק פינקעלשטיין פנתם ר'כו'
 יחזקאל ר' וכו' האה"ק חו"ז בשםשליט"א
 במדרש יצר אשר שפי' זצ"למקאזמיר
 וגו' אדם את ברא ואה"כ מזונותשברא
 ר' הרבי ואמר החכמה הוא מהקשה

 השי"ת ברא הי' שאילו כך הנ"ליחזקאל
 כפי רק נותן הי' לא מזונות ואה"כהאדם
 שכבר ועכשיו לכר ראוי יהי' אםשכרו
 כדאי גשי האיש להיות יוכל מזונותברא
 חסר י% וזה נהנה זה בכלל יהי' הלאלזה

 : ודפה-ח סדום מדת עלשבופין

 לדאבון אובי שיא שהתנצל ע"ד ןא.וש,ד(
 הודיע אביון לימין לעמודלבבו

 סופר הכהב בשם מש"כ יביטו לנוכםשעיניו
 תקרא אל מהונך ה' כבר סהז"לשפי'
 למי לבד שלא ר"ל מגרונן אלאמהונך
 צדקה ליחן מחויב בביתו ועושר הוןשיש
 ממש הוא צדקה כשנותן מי אפילורק

 ייתן נ"כ צריף שלו מאכייה מגרונהמחוסר
 דל אל משכיל אשרי שפי' מה ועי'צדקה
 לעני שנותן יאותו שטוב היינו רעהביוע
 ה' ימלטהו רעה היא לו שגםבשעה
 ונם רע מכל ימלטיהו השי"ת זהבעד

 נותן כשהוא דחקו בשעת לעניהמלוה
 עייו אז דוחק לו שגם בשעה לעניהלואה
 אותו יענה וה' תקרא אז אומרהכתוב

 1ודל"ב
 לך שסמרתי אמונה יעצתי ישן*אלסו(

 התונה כשעושין  העולםבשם
 לחטוף עליו שכל לו שיש מי בת אולבן

 לביתו גג וגם מלבושים לו גםולעשות
 ראי' להביא כצאהי כעת החשבון. אותועל
 בראשית( )סדר יואל אמרי בס' ממש"כלזה

 אחד גדול רב בשם דבדיהותא מילתאבסופו
 אומרים אם בישראל מנהג שיש מהעל

 אעשה אומרים בהעתיר נדון וברלעשות
אי"ה



 ששר איבעה שנ" הבאר ראשין*יביטי כירמח

 תנאים לכתוב המנהג על קשה כן אם*~י"ה
 מצד העומד האב היינו וכלה חתןבין
 הכלה פצד העומד והאב כך מתחייבהדותן

 כותבים אין ומרוע כך לתת עצמושתחייב
 שלשה ת"ר נדה עיין בעזהשי"ת,אנהם

 חוקם ועיין ואמו ואביו ה' באדםשותפים
 פושע או משנה שאינו וכל מ' ס" קע"וסי'

 מחבירו ונוטל בשלו כמו תבירו בשלועשה
 ברשות כאחד שותף רכל שהוציא כמהחלק
 או לבנו נדוניה כותב איש אם נמצאדמי
 הוא דמצוה ברשות היורד שותף הו*לבתו
 היק לתת מחויב סי' וממילא בניולהשיא
 מחויב כי השם ירצה אם לאמר שייךואין
 אי"ה כותבים אין ולכן ההוצאות לתתהוא
 יש הנ"ל העולם מאמר גם ממילאיע"ש
 המלבושים גם כי מהנ"ל טהור מקורהלו

 לכבוד שיהי' צריכים הלא נאותודירות
 כמובן והמחותנים והכלה והמתןהחתונה
 השי"ת נם אשר נשואין המצות ישםחבוא

 עשו שעשו מה השוחף ויהיותשותף
 הלזה ההוצאות כל את לי התןהחזור

 :ודל"ב
 דר"ח בתפייין הלימוד בענין קבבני.818
 חור , בס' עה כדול דברשהוא-

 התפלה אחר שכ' היום עבודת בסדראגר
 הק' ובס' דר"ת בתפילין ללמוד מאוד*זהר

 ג' לקנות האדם יזפא לא כי כ'סוהר"ש

 לכן דר"ת בתפילין ילמוד אא"כ נריץאלקי
 בראשית מוסר ספר באיום ללמודרשי
 והק' מוסר ובש"ס ובשלפה ובחויהחכמה
 אבות פרקי למד זי"ע מלעלובסוהרים
 מררש בס' ומצאהי בתפילין. יוםבכל

 ניס )בדף שם ישראל בשביל טובריב"ש
 אלקי התנא של מבתו הקולשבאגרת

 מקצת זי"ע הבעש"ט סרןרשכבה"ג
 אין בזה*ל המכתב באמצע בקודשמתהלוכותיו
 שעה ביז לערנין שהר פלעגט דר'תתפילין

 : יעו"שצוועלף,
 יש אם שאלתך בדבר שלרני* נבנאייח

 לומר תפילהאיזה
 לבושי בשו"ת עיין ביה"כ בניןבהתחלת
 דברים סטיב ובשו"ת כ', סי' ח"זמרדכי

 מה תפילה שהביא רכ"ח סי'חידוד
 לביה"כ יסור בהנחת בציבורשהתפללו

 : יעו-שהחדש
 מקור להראותו בדרישתו קןלכמףןיח(

 הנפטרים שאבות לעניןטאור
 )ד"ו ברכות עי ביניכם שמחת עלישנם
 ובזוהבך ע"ב, )דק"ד תצוה ובזוה"קע"א(
 ילקוט תהלים ובספרי ע"א( )דר"כפנחס
 הבזהי בעושיו ישראל ישמח על קמ"טצבי

 שמחת על שלא זי"ע בעש"טמתלמודי
 מיני כי על אף רק באו מלבדנשואין
 שבו? שמחת להם שיש לבנים וגםשמחות
 לקבלם הוריהם באו להיות כראויויו"ט

 : ודל"ב מזהתענוב
 אחד קדוש בשםראיתי נ)נכמיליט(

 צחות בדרך לפרשמדבר
 ואת וגו' פרסה מפריס כי החזירואת
 כי המצות אחר שחוזר מי ר"להחזיר
 אפיץ רנליו בפרסות שירוץ פרסהמפריס
 יא ינור לא כסף טעה הוא וגרה אךפרסה
 זוה*ק בחקוגי וכמש"כ הוא טמאיתמעט
 לר ולית שסי' נבל וכילי קמצן שהואדמי
 הרה"ק אסר וכן ישראל באזיקיחיק

 אחד שוחט עי זצ"ל מקאמינקאמוהר'ש
 רצה לא ושוב הקמצנות מדת בושהכיר
 קסצן כי הטעם ואמר משחיטתולאכול
 יחוש וראה נבלה אותיות 11!וא נבלנקרא
 בסד מש"כ ידע וכבר בשחיטתו,שינבל

 ת"ת עם שירוך לאדם יזדמן ראםד"ם
 עם שישדך מוסב לב נדיב ע"ה ועםקמצן
 מסתמן כי ממנו רע הקמצן ת"ח כיע"ה
 חז"ל וחמרו הצדקה מן עיניו מעליםהוא
 כעובד וצא הצדקה מן עיניו המעליםכל

 : וד"ל מאוד בזה הזהרו לזאתע"ז
 הזה בזמן הללו שבעתים אמת אביא.כ(

 מהשיית ולהעתיר להתפילעלינו
 יותר ובריות בכבוד פרנסתינו ינושישפיע
 וכן ירבה כן *ענה כאשר לקייםממקדם
 פוהרצ"א שהגה"צ ג"כ שמעתי וכןיפרץ
 לצדיק* "צבי בעל מבלאדוב זצ"לשפירא
 ותעינו רשת לשבח מוסף בתפילתפי'

 דגנו ר"ל בנבולנו ותטענו וארצנובשטחה
מבקשים



כ~-ם ושר ארבעה*נחךקבנאך ראשו,ירביע*כרף
 המר מהגלות שיעלנו מהשי"תמבקשים
 עוד בגבולינו ותטענו מקודם ורך,לארצנו
 המר ובגלות בגבוליגו אנחנו שיושביםבעת
 מיני בכל לתטענו טובו רב מדת אתיראנו
 בשמחה לעלות ביכולתנו יהי' ואז"רמיטב

 : ודפה"ח לארצנואמיתית
 צדיקים של בספרן ראיתי מצאתי כזכנאהד

 מאופאיע מוהרי"ל הגה"ק מת-ובשם

 היום עוד הן ויצא בפ' הפסוק שפי'זצ*י

 ולכו הצאן השקו המקנה האסף עת לאנדוי
 הדורות כל סוף עד צפה שיע*א ואמר.רעו,
 וע"כ ישראל על שיבוא; ויסורין נלוחכמה

 המקנה האסף עת לא רבש"ע ואמרהתפלל
 השקו עכ"פ הגאויה ומן הגיע יא עדייןאם

 שיוכלו פרנסה עכ"פ להם תן רעו ויכוהצאן
 ואנחנו טרדות שום בלי 3חת מתוךיעבדך
 לא ית"ש שמאתו מאמינים בנימאמינים
 הזק בטחון להיות צריך הרעותתצאו
 הפקר על ינתנינו לא וכו' ומפרנסשהון
 כל לעמוד והקיום הכה לנו  ויתןהיו

 להיות שנפלו וברוח בחימרהנסיונית
 מה לשוני על שרגיל וכמו אלה,בדורינו
 הנ"ל הגה*צ הרב הראשון ממו"חששמעתי

 וצקללה*ה מבעלוא הגה"ק אדמו"ר בשםזצ"ל
 נותנים שאנו הפי' יומקיים" גוזר*ברוך
 בשר מלך כמו לא שהוא להשייתשבו,

 לו נפ"מ ואין איש יל גזירה שגוזר ודם'
 מכות סכום יכהו כאשר גופו יקייםאם
 רק כטובן, רב ומן בתפיסה כשישבאו

 גזירה חיזה גוזר הרחמים בעל שהואהשי"ת
 איש שאותו .שמקיים" ורואה משגיחאך
 הגערה אותו ולסבול לקיים יוכליהי'
 שכבר הגם הזה בזמן יגער בעתים כןוכמו
 השי"ת לנו יתן בטה עכ"ז הסבל כו;קשה

 אמונה לעצהו לשמוע ועלינו להתקיים בון,

 שפי. זצ"ל מקודינאוו מוהש"ח הרה"קשל
 ד' ישועת את וראו התיצבו בשלח()בפ'

 פי' וראו השקרים מן עצמכם ותתרחקוהאמת אי יכם קחו ר"ל ויציב אמת מלשוןהתיצבו
 כיגון וכאשר השי"ת ישועת את תראואזי

 הניע והולכים המתאברים שמצאנוואנחות
 שלוחי ומטי דהושבנא יומא שקרבו כעתעד

 ואשר ענוים" *בקורי ימי והימיםתשרי
 מלך לפני חשבון באו המושליםיאמרו
 בוא, יום את יכלכל וע"י ית"שהשבון
 נקרכ; תלהט אסון אמונת אשר אישוכל
 כה; אבנים וכה בנחושתה בשרו אםאף
 רעיוני; כל רוחו ותפעם בקרבו לבבוימס

 יכוג ושיגה סבוכות ושרעפיו זממיונבוכות
 ובתוכם קדושים כולם ויהי' נכוחותדבר
 דספרי; ביומא מצלינא האידנא כ'פי'

 בגוי פקידה להוי דינא ויהיבפתיחין
 ואת:' הכתוב מאמר בנו ויקייםצדקיא

 היון כלכם היים איקיכם בר'הדביקים
 השית; ישועת דירן במהרהורעיו

 :אכי"ר
 בשנה המברכם הדורש"ת ידידכםכ"ד

 וביום וישועה גאולה שנת ומבורכתטובה
 ו;ותמינו כל לטובה יפקידו הבע"להדין

 לטובה אחת .בזכירה" יזכרו כולםהיקרים
 וכנפש כאוו*נ בספר להיים הכתוב כלעם

 המצפו; הדין יום מאימת והחרידהמריד

 : לקטן וכי'כזוכה ווכי שאינו את שיעשה שמיםלרחמי

 ח" )בו פרירליננ הירותמבבני

 געש י נהני בבףכמכ4*בייץ אבד"ק*ריידא(

יע-צ.ן*פןיךנייק-ןךא-שארב

 והטו*ל.העורך
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 הזכרהמדור
 אה"ר יאמוש "בהבאר" המובאים בענינים עוסקים בעת שחר קרחיא

 : הוכרה במדור המובאים פביפ נשמתבעבור
 שהרן בזך יררחם מוה"ר ומו' מחוכמים חוברים חובר הנאע מדבנשמתח(

 לפקק(. הרצ"ב חשון לחודש בששה )נפטר ווארשא מפה יצ"לרושלפ"צ
 הלוי אביש אברהם בקר ילוהק לוי מוה"ר בבני"ש המופלג הרה"חנשחתב(

 טהורה ד' ויראת בתורה המופלג הרה"ח עוז ידידינו של יאביר דילזעליכיווסקי
 זענ=רשג דע מרי'א נ"י זעליכאווסקי ישראל מוה"ר וכו' וחסד צדקההרודף
 לפיק. תרעיד אלול לחודש בעשריםנפטר

 כמוה"ר אחסד צדקה רודף לאחי הגביר המופלג הנכבד סרבני בשמתם
 מפה ע"הי צוקער קלמן הנקיא י"י פנחס ב"ר אבעדורקלונפום
 לפ"ק(. תרצ"1 טבת לחודש ימים עשרה טוב בשם )נפטרוושרשש

 לאהי' וגביר באמונה הכלל כצרכי העסקן בתוי"ר המופלג החסיד הרבנינשמתד(
 לקבורה והובא בציעכ4צינעק תיצ"ז אב מנהם כ"ת טוב בשם שפטרמקינצק מעי יבוצע הנקיא י"י מינץ דוד בור יוסף כמוה"ר מפורסםונדבן
 . קינצקגבקמלתו

. 

 גו' מידות ובעל חמודות איש בתשבחות ומהולל המופלג האבדךנשמתה(
 נפטר מפה טייטעלבוימ ז"ל בעריש דוב ב"ר נחום שאתכמוהדר
 לפנק. תרחרח בסלו להודשבכדד

 ירוהט חיים ב"ר יואל מאיר מוה"ר וכו' לב נדיב המהולל אגבבד בשמתת
 ווחישא(. בפה תרצ"1 כסלו יאייש ד ינפיש יו מ4שק4וויטוהכהן

 מוה"ר ם צדקה הרודף תמים צדיק המפורסם הה"ג הרב עת ידידינוצשת י"י העשיל 5הו%1ע בת צילול יאחע מרת לב נדיבת הצדיקת הרבנית נשמת8
 ב' הטוב בשמה )נפטרה בנ~קעסטיל. רב שייט"א שענס4הן יונהייסקל
 )אמעריקע(, פא. בנויקעסטיל לפשק חיצ=ז ממתלחודש

 וכו' לב נדיבת תבורך מאהל מנשים הכשרה הצנועה ומשעוה בש"צום
 סקערניעוויץ(, מחסידי יישקע ר' )הנקרא ז"ל יוב!זש ר' גמי בשישןעמשקש

 ווארשה. בפה לפ"ק תרח"ץ תשרי לחודש ט' מב בשםשנפטרת

 ת ו כ ב ן ו לא
 במדינת הישן דור משרידי אהד ויכרות הלבנון עצ? ששרידי ועבר חלף ששתילפש4
 ומקיים, דורש נאה טהורה ומראה בתורה המופלג הרה"ג החביב יידוייו אצוםאטהנוםמיצשנ

 ורצוי יודעיו לכל ונתמד אהוב ולומדי' אוהב וחסד צדקה מודף 9בו בבי בטשכםעפש
 )ארגנטינע( מאוועלאנעדיא זללה"ה שץיב%ררין %שכהב: ובהאסר וכצדדיולצל

 שופרא האי על נהי קול קולי אריס וכשופר הדמעות בים עטי חת כסבלוגבבי
 % וחכמי גאוני קדישתא חבורתא בני מגרויי ומיוחד )אחד :הי' צמא בעשהאיבצ*

 הבארש
 יעידון בתוה"ק ושקידתו גדולתו וברוחני בגשם "הבאר" 'עמודי להזק התאחז לבבוובבל

 יד. והכתב האחרונים, כרכים בכל ממש ב"הבאר" אור דאו !א12ר :המהוכמדם 21דבהםגמחותיכן
 ברבה :אחדנו גוהצותשישת

 וני81י
 המערכתי ע"י בקרוב אי"ה

 ותנצב*ה, תמיד ד' יפבי )לזכהון יעלה ה0%כ1םגועשי
 חומה. ה' לתשועת בדמע הכותב הנאנח הכואבב"ו

העורך



 רכייך ראשן כרך י*ד שנה הבאר* רבני למאסףליספה
 ראשון חיק ,מראהיחזקאל.ימרס

ב"ה.
 בתהלים )פ"ב( הגרא פ' רבה ב*נחן4רש,א(

 גפנם בנרד יהרוג)ע"ח(
 שלום ב"ר יהודה רבי באזמלהנקטתם

 במת"כ ופי' פ3. גה בא באצלת מהאמד
 גרס ובשוה"ט הב5. וכרת בצחת באשם
 בחזקה שירד סבר פנחס ור' מ5, חןבא

 בס' מש"כ בהקדם לפרש יש ולדעתיעשש.
 י"ר( ,י' שם דכ' בהט בא. פ' דודצטט
 בכל ועת מצרים ארץ כל על הארבהרש3

 הארץ כל עין את ויכס וגו' מצריםכבוי
 הארז עשב כל את ויאכל ד,(שרץותחשד
  שהארבה הנח ועל בבעה*ט שם עדש"כוכו'
 וא' הארבה ויעל וזש"א בשבחי אכלל8
 היינו הארו, ותחשך בשבת. שנח החנוינדו
 )כמו הש"ק שנגמר אחר הלילהשבא

 אז החושף. ובא הבדלה( אחרשחומרים
 התחילה אז היינו וגף עשב כל אתויאכל
 הכיליון לעשות השליחות. לעשותהמכה
 רש"י לשיטת במדרש גם שרמז וזהע"ש.

 תת שבא הארבה, פי' דחנמל ע"ת()בתהלים
 מל, אז וכשחשיכה בשבה תושבתהיינו
 מביא שם תהלים וברש"י והבן. הילוכרת
 חן בת ומדרשו הארבה שם בחנמלבדיה
 ואוכנו ובעשב העץ ירק את מולל היהומל
 מטיני מין שהוא כ' שם וברד"קעכ-5.
 ערבי בלשון אותו פירש סעדיה ורבהברד
 המשבר החזק הקרח והוא שקיישו8"5

 : עכ"ל הייחות ומייבש האילמתפרחי

 אתמול שפירשתי מה יף  תרשוםאמש
 בעינינו ונהי ל"ג( )י"ג שטחבפ'

 ברש.ן עדש"כ בעיניהם היינו וכןכחגבים
 תיתוי( ובש"ס יעקב )שבעין ברכותריש
 זו' פי' הארי את משביע הקומץ אקבפ"

 1 דקומצ חגב היינו א' ופי' מועט דברקומץ
 הארי בדרבי האינו חגב. של הרגום4וא

 זה אין אולם האיר. מן החגביםלקלוס
 הטרגלים שא' תה ע*שי להשביעומכשיק
 הארסת נגד חגבים. בבחינת היושהסה

 : והבן האויר פן אותםשקולטים

 אל וגו' שאת יחר ג'( )מ"ט ויחי בבגז'ב(
 וקח י"ז( ל"ז קרח בפ' והנהתותר

 וגו' נשיאיהם כי מאת 4ע' סטה שטהמאתם
 שיוסף אף סטות. י*ב רק היה לאולכאו'
 דעת וכן ואפרים, פנשה לשניםנחלק

 אליו ויתנו נא' דלקמן אלא ז"ל.הרמב"ן
 העומר מלא בפי' וע"ש וגו' נשיאיהםכל
 גאון לזקני ראיתי אכן מטות. י"גשהיי
 דבר אידש יפות פנים בפי' וקדושוישראל
 ששייף כי5 נסתפקו לא ראובן דשבטפלא

 יעקב אמר שכבר טפני אליהםהכהונה
 התרגום ופי' תותר אל ויחי( )בפ'אע"ה
 ראי' וקצת ומלצותא. כהונתא יאות הוילך

 הר"ן כדרך טחתות לקווו לא שהרילדבר
 הסכימו אלא כהנים להיות השבו ולאאיש
 ש5 שהנשיא מילקוט ראי' ועוד קרח.ע5

 בתוך היה שדיאור בן אליצר שהואראובן
 לשבט אז הי' ולא כששרפו. אישהרען
 שבאותה לומר ורוחק אמרו נשיאראובן
 ויתש דכתי' הא א"כ אתר. נשיא מיששעה
 חוץ היינו וגו' מטה נשיאיהם כלאליו
 י"ל ולדעהי רפדנה. ע"ש ראובןמשגפ

דבאמת

 מיכי:אהן הווקאל ?בי י* ובו, בעולם המפורסם הגה"צ הרב גיפי ה-ה "הבאר" כרך בכל לאשר*(
 )עי' האחרון בזמן מהלהו ומסיבת ש5ו ומתיקים נעימים זכים במים מפאי דפה הדבנים כיעדשליט"א

 הזני לזאת הללו. ממימיו לגו למסור הסידור בעת ידו יתל הין לא הלזה(, בכרך רבים- "מיםבטבע
 ::ים נ,.

 מלח בנחת ושאחיו ימיו ושיחדש סמים מן רסואה לו שיהי' רה"ר שמו. עי מיוחד קונטרס בכפליםאברכת

 * אכי"ר וירושליפ שיין בנהמת ללאות שיזכיר עדכמנים



 ראשם הלק יחזקאל'מראהקונמרם3ב
 )פסוק שם כנא' מטות י"ב רק הי'רבאמת
 פי' יוסף ומשבט מטות. עשר שניםי"ו(
 מטה היה לא ראובן ומשבט מסות.ודני

 לא וגם נסתפקו. שלא בפזי זקניכדברי
 הוא נשיאיהם כל דכתי' והא נשיאיהיה
 משמע דכל הקפ"ב( )סי' ר"ה בה' הטו*זע"ד
 העולם כל עי מלוך שאומרים כמו ברובגס

 ר"ש הנה"ק דו"ז וכמש"כ ע"ש.כולו
 דכל משום כפל קדושים כולםהעדה כי כי קרח אריאל בבנין אמשטרדםאבד"ק
 הארכתי ובמק"א ע"ש. רוב על גםשייך
 )ה' דיהושע בהא הטו"ז דרבינו זהבכלל
 מלו לא וגו' במדבר הילודים העם וגיה'(

 בגם' דהאריך שם המלבו"ם לדבריוכונתי
 א"ע שמלו רבים הי' דבאמת וכ'יבמות
 נעשו מה אבל צפונית. לרוח חששוולא
 הטו"ז לשיטת אבל העם, רכל דכתי'בהא
 פכל י"ס( )ו' נח בפ' וגם שפירניחא

 : והבן בשר מכלהחי

 וגף יוסף פרת בן כ"ב( )מ"ט ויחי בנב8'8
 ט"ז( )ל"2 ברכה ובפ' וגו'וימררהו

 וגו', סנה שכני ורצון ומלאה ארץומסגך
 סנה שכני להקב"ה כאן דקרא מההנה
 מבי אחא רב ד"ז( )גיטין הגם' עפ"יי"ל

 לגימה צעקת לז שיש מי כל וכו'ודפה
 דין. לו עושה בסנה שוכן ודומם חבורועל

 ויורד טמנו שגוזל לגימה צעקתוברשיי
 מרחיד"א והגה"ק מזופתיו.  לשערילהייו

 לפרש אפשר כ' בע"י שם עינים במתחז"י
 בסנה הקב-ה ננלה דלמה שמחז"לבמה
 עמו ומשום האילנות מכל ששפלמשום
 שהאדם בזמן וא7"ל כביכול. בצרהיקב"

 קלני אומרת מה שכינה כביכולונצטער
 וכו' גזיו שתבירו האדם וזה וכו'נ.ראשי
 מצטער והוא שפי שהוא מוכרחורומם
 שהוא בסנה שנגלה סנה שוכן ולכןב-רבו

 כמש"כ וגאים שפלים  ישראל שהיושיי
 כמש"כ בצרה אנכי עמו ומשוםכלמו"ר

 מצטער ית"ו שהוא דין. לו עושהשם
 מסגו חזק סיד וגואלו ישראל שיבצעון
 דפח"ח. י"ב( )ט"ו יהושע מלבו"ם ועי'ע"ש.
 הצרות כי אחר צדיקא ביוסף גם י"לוזה

 ובבית המצרי אדוניו בבית עליושעברו
 ליוסף. אירע ליעקב שאייע מה וכלהסהר.
 : והבן סנה שכני ורצון עליו נאמרלכן
 ( כ 'ה גישעי שפי מה "ישים אגבד(

 הוי ונו' טוב לרע האומריםהוי
 לשון קש כאכל לכן וגו' בעיניהםחכמים
 את מאסו כי וגו' ירפה להבה וחששאש
 ישראל קדוש אמרת ואת צבאות ה'תורת
 לכן בילקוט והובא ברז"ל ואיתאנאצו.
 אש אוכל קש יש וכי אש, לשון קשכאכל
 זה אלא , קש, לאכול אש שי דרכווהלא
 ובית דכתי' לקש שנטשל עשו שלביתו
 יעקב של ביתו זה אש לשון יקש.עשו
 להבה וחשש אש. יעקב בית והיהדכתי'
 יוסף ובית שנא' יוסף של ביתו זהירפה
 ה' תורת מאסו כי מה מפני וכו'להבה
 קדוש אפרת ואת שבכתב תורה זוצבאות
 אומר הוא וכן שבע"פ תורה זו נאצוישראל
 הוא וכן הארץ אבדה מה על ט'()ירמי'

 : עכ"ל טוב ישראל זנחאוסר

 אבא ר' אמד ט'( )ירמי' בילקוטראיר:א
 באומות פילסופין עמדו לא כהנאבר

 הגרדי וכאבטימוס בעור בן כבלעםהעולם
 אמרו אבטימוס אצי העוים אומותנכנסו
 אסר זו. לאומה להודווג אנו יבוליןלו
 ובתי כנסיות בתי על וחזרו לכולהו

 תינוקות שם מצאתם אם שלהםמדרשות
 להזדוע יכולים אתם אין בקולםמצפצפין
 יעקב קול הקול אביהם -הבטיחן שכףלהם.
 אלן מצפצף יעקב של שקולו זמן בלוגו'

 לכישש בסי ועי' ע"ש. וכו' עשו ידיהידים
 .- - : דכ"ואבות

 הישג כ'( 'ג' שמות בפ' יקש ישיבוזה
 אהפך והסנה באש בוער הסנהוהנה

אוכל



ננ ראשון חלק יחזקאל'מראהקונפרם
 רבעי ראשון כרך יקר שנה אשתאר" רבני למאסףהנטפה

 את ואראה נא אסורה משה ויאמראוכל.
 הסנה יבער לא מדוע הזה הגדולהמראה
 עמי עני את ראיתי ראה ה' ויאמרונו'
 לא מדוע משה מאפר על ומקשיםוגו'
 לא מדוע יומר מהראוי כי הסנה,יבער

 היפך הוא יבער לא ובאומרו הסנה.אוכי
 לומר יש אך באש. בוער למעלהאומרו
 לשון קש כאכל לכן הכא דכתי' הנ"ללפי
 אש, אובל קש יש ובי הילקוט והקשהאש,
 של ביתו זה אש ולשון עשו זה קשאלא
 באש בוער הסנה והנה דכתי' הכא בןיעקב.

 וי"ל בסנט בוער האש והנה להיותומהראוי
 )ב' בשה"ש כדכתי' האו"ח המה הסנה כן.כמו
 י"ב( )ל"ג ובישעי' החוחים. בין כשושנהז'(
 וגי' כסוחים קוצים סיד משרפות עמיםוהי'
 יעקב של ביתו זה ואש נצבים. בילקוטועי'
 הקב"ה והראה אש. יעקב בית והיהדכתי'
 בוער האומות המה הסנה כי הגלות.ימשה
 עיני הקב"ה גילה וכאשר אש. יעקבבבית
 שהי' מה באש. גוער הסנה כי לראותסשה
 נא אסורה אמר ע"כ להיפך להיותרשיי

 בוער שהסנה הזה הגדול המראהואראה
 אמר  ע"כ להיפף. להיות ומהראויבאש

 לא מדוע הוה הגדול המראה אתואראה
 יבער שהאש הי' שמהראי הסנה,יבער
 לא ~דיין משה כי באש, הסנה ולאהסנה.
 הרשב"ם כדברי וגו' ןהנה וא' הוה מהידע
 דבר על הוא והנה שנא' דכ"ם וישב()פ'
 עברים אנשים שני יוה כמו ופלאחדש
 שקראו ער ועוד. חולה אביך הנהניצים.
 עמי עני את ראיתי ראה לו ואמרהקב"ה
 האו"ח, המה שהסנה המראה. הוא וזהוגו'
 כי לו ולהראות יעקב בית זה באשבוער
 האו"ה גברו אשר ועיקר צר. לו צרתםבכל
 בקרא כדכתי' הוא לנו, ומציריםעלינו
 מאסו כי וכו' עשו זה קש כאבל לכןהנ"ל
 הפילוסף שא' וכמו וכו' צבאות ה'תורת
 בב"כ נשמע יעקב קול ואין גדול.היותר
 א' וכבר תורה. ייא הבנים ומנדליםובמ"ד.

 תו'. עמלו בכל לאדם יתרון מהשיהמע"ה
 בעוה"ר. הבנים אלו עמלינוובהגש"פ
 לאכל מ:-עיט עלי בקרוב )כ"ז(ובתהלים

 בזאת מלחמה עיי תקים אם וגו' בשריאת
 ויק"ר )עי' התורה בזאת היינו בוטה.אני
 אין היא תורה, אין אם אבי אחרי(,ר"פ
 ח"ו לאו ואם יעקב קול בקול אלאכוהני
 אחר במצרים היה וכן עשו, ידיהידים
 ונו' והילו עע"ז הללו שאמרו עדשסרו
 גזרותיו ונתאדשו וגו' חדש מלך ויקםלכן

 )תהלים הפסוק על פ"א( )בשמו"רכמש"כ
  ומשרע"ה וגו', עמו לשנוא יבם הפךק"ה(
 חטאו מה שם ובמדרש הדבר נודע אכןא'

 לה"ר וכו' האומות מכל שנשתעבדוישראי
 הדורות בכל הוא וכן ובו: ביניהםיו

 ויורדים נזל לגימה צעקת רואיןכשאנו
 בויקאטין. ע-י הפרנסות ומקפחיםלהיינו
 לכנוס קונה יהון שלא פיקעטיןועמידת
 העולם כמאמר והוא וכדומה. ישראלבחנות
 ובזיזה, ומשוסה החיים. מלחמת הואפרנסה
 טרגים והקב"ה תורה. שאין פפניהוא

 עולמים תשועת שיבוא עד ש"יבצערן
 :אכיה"ר

 כשחלה ת"ר ע"ב, )דכ"ח ברכות בנככמ'הו
 דעו מתפללים וכשאתם וכו'ר"א

 עיד לומר יש וכו' עומדים אתם מילפני
 הדורות בסדר ז"ל הגהיק זקנישכ'
 ויגיל וז"ל נלותא. ריש מבוסתנאידס"ח

 תימוד וטשנה תורה וילמד ויגמלבוסתנאי
 ויהא) למלך ויוגד ותבונה וחכמההלכה
 לו וימשוך אליו יהביאו ויצולראותו
 לדוד אשר החסד מהוד חסדואלהים
 על חכמיו וכל המלך ויתמה לפניוויעמוד
 עיט עד מאז המלף לפני ויעמוד הלזהנער
 ותבא רגל הסיע ולא ראשו נענה ולאערב
 הרמון כפלח והיא רקתו על ותעמודזבוב
 ויטיף הבריחה ולא ותנשכהו אותוותך
 לף הי' זה פה ויאמר המלל לפנידמו

ויאמר



 יאמן חלק יחזקאל'מראהקינפרםנר
 רביעי ראשון כרך י"ר שנה הבאר* רבני למאסףהומקה

 והנה ירא המיך אדוני תראה חשרויאמר
 הסלך לו ויאסר ברקתו אוכלההזבוב
 שסר וישיבהו פניך מעל הברחתה יאלמה
 מכתר הורדנו מעת כי שבותינו ירשנו,זה

 לא סלף בהיכל לעמור וחויבנומלכותנו
 בפניהם יד להרים ולא לצחוק ולאלדבר
 איש כי וידע המלך בעיני הדביוייטב
 במרכבת להרכיבו הסלף ויצו הואשכל

 ויקראו המיך כיד מתנות לו ולתתהמשנה
 ישראל נליות ראש לאיש יעשה ככהלפניו
 גליות ראשי של חותם בכל יש ולכןוכו'.
 שהי' המעשה ע"י בחותכיהם חתוםזבוב

 זבוב שהי' המיך יפני בוסתנאיי;ונשיא
 : עכו"ם ידו הרים ולא רקתועל

 יהבה י ביה כ יתרי פ ישמיד יכש,ובצם'
 הספה"ק כמ"ש מלך נקראשבת

 ימים דהששת ז"ל רמ"ק הרה"ק כןוכן
 יתם ואמר מלך להם ליחן מהקב"הבקשו
 לכם שיהי' השבת את לבם אתןהקב"ה
 כהאמר מלכתא ג"כ נקראת והשבתמלץ.
 אפניא וקרי מיעטף ר"ח )קי"ט( שבתבמס'
 שבת לקראת ונצא בואו אמר שבתאדמעלי
 סלך נקרא השבת כי ובהיותהמלכה,
 של מעונש חוץ כי רמז בדרך י"לומלכתא
  לעשות נכון ולא ד"א אינו שבתחילול
 להרים ומלכתא מלך עבדי לבנ"יכן
 מלאכות אבות בי"ס קודש בשבתידם

 הרמת וא' א' לכל צריך אשרותולדות
 בעת וכש"כ ק"ו יש ולפי"ז ע"ש.יד

 דעו הקב"ה, מס"ה לפני בתפלה.שעומדים
 ויצהר תירוש שו"ת ובספרי ד*כהבית יי בקונטריסי ועי' שמדים אתם מילפני
 :( )דל*ב ברכות בגמ' ועי' רי"ז(,)סי'

 : ההגמון עם דהסידבמעשה
 נמסר ובמסורה מצרים גבול בכלוינה ח"י וארא פ' ושמור זכור בס' סדכבבר4
 השביעי ביום וינת וחירך דיןי ויגחתרין
 למה במק"א עפמ"ש ול"נ בעה"טעיין

 לומר פ"ר יחן שלא בש"ש האורנברא
 אינו השגיעי ביום שבת שהקב"המה

 שלא ישן רק קודש הוא הזה שיוםמשום
 אחר גם כי והראי' לעשות מה עודהי"ל
 דבר שום עוד עשה לא ג"כ השביעייום
 באמצע שסד אשר שהאדם סנ*לוא"כ

 הלא להפסיק שמחויב שבת והגיעהעבודה
 כי יען רק שבת לעשות מחויביםאנו
 את נסר והוא מלאכתו מכל בושבת

 הקב"ה הניח לבן שבת קודםמלאכתו
 מה שר הי"ל כי להראות האורבריאת
 והנה הפסיק. השבת יום מחמת רקלבראות
 על הארבה ויעל הלשון כאן כפללכאורה

 מצרים גבול בכל ויגח מצרים ארץכל
 למה וכו' הארבה ויעל אמר שכברכיון
 רצה שהפ' י"ל אולם וכו' וינח עורצ"ל

 רוח ע"י בת הארבה כי המופתלהגדיל
 למצרים בבואם והנה אותו שנשאקדים
 עיקר גי גורע הג' לא הרוח פוסק הי'אם

 יומר פקום הי' רק למצרים הי'ביאתה
 ועכשיו אותם נדד הרוח שהי' כ"1כי
 שאמר סמה אבל 9ה נשארו הרוחפסק
 הי' ואם חזק ים רוה ה' ויהפוך אח"כהפ'
 לומר שייף הי' לא נפסק הקדיםרוח

 הילול חלא קדים הרוח הי' לא כבר כיויהפוך
 הי' קדים שרות ע"כ אלא ים רוח נהגוה'
 הקדים רוח הפך אח"כ רק בתקפועוד
 עוד הי' הקדים שהרוח וא"כ היםלרוח
 נוודים עוד הארבה להיות הי"לבתקפו
 אותם נשא לא הרוח פה נשארוואעפ"כ
 אויביו את וזעם ה' יי נודע מזה הלאהעוד
 הארבה ויעל וז'א הנה. הובלו בכיווןכי
 שבדרף אף הרוח ע"י מצרים ארץ כיעל

 הרוה כי מכאן עוד לעבור לו הי'הטבע
 לוה מצדים גבי בכל וינח בכ"ז פסקלא
 הוא כן שפירועו וינח עוד המסורההביא
 חטלאכה שניצת ע"י הסילא הי' לאשהנחה

 בכיוון הוא בכאן וינה וכן בכיווןרק
 :ע"ש



 ראשון חלק יחזקאל* .מראהקונפרם
 רביעי ראשון כרץ' י"ר שנה אדקב2אר" רבני למאס"הום2ה

 את לנו יקים הואהרחמו ב2ב2המ"וי(
 וצ"ב הנופלת, דודסוכת

 דירת גלות, על דמורה סוכת הלשוןשפילות
 מפילים, הסוכה שגם הנופלת, ועודארעי
 ארעי בדירת גם במנוחה לדור נותניםואינם
 וראיתי וחפשתי ט'(, )עמוס בתנ"ך פסוקוהוא
 זמנים שהיו וכ' שם, המלבי"ם ע"1שדייק
 ממיכי עוד שהיו בעת היינו דוד, סוכתז~הי'
 הי' ואז צדקיהו כמו בבל, תחת אבלבי"ד,
 החשמונאים ובימי נופלת, לא עוד אבלבסוכה
 : הנופלת גם הי' ואז דוד, סוכת עוד שי'שלא

 של הארוכה שלשלת כי נראהד5ך*ערזי
 לסוכה משולה ונדודו ישראלגלות

 ארעי בדירת ושב קבע מדירת "צא הואנוסמל
 ועי' סוכה ה' במהרי"ל וכ"כ ב'(, דף)סוכה
 )תשא רש"י ועי' תקכ"ד(, סי' )אושחבשע"ת
 זכור לגלות אם וגו' לאברהם זכור י"ג(ל"ב
 עשה למקנהו וענין ע"ש, לתרן שגלהייעקב
 אליעזר, ילקוט בס' )הובא ובמדרשסוכות

 למה מרוס בר אר"א אמור( פ' אפריון ובס',
 יצא שמא וכו' יוהכ"פ אחר סוכה עושין~אנו

 סוכה עושין ועי"כ לגלות ישראל שלדינם.
 הוא וכן ע"שג וכו' לסוכה מבתיהםוגדין
 הרתקתי כאלו וכו' מביתי צאתי ובזכות,לזעפיה

 : וכו'נדוד
 או"ה "אמרו שלעתיד ד"ג'( י )עיב2גמ'

 והקב"ה כגנית, הר עלינו כפיתכלום
 ואעפ"כ בשבת, יאכל בע"ש שטרח מימשיבם
 כ"א מיד וכו' שמה וסוכה לי יש קלהמצוה
 עליהם ם והקב"ה גגו בראש סוכהעושה
 ולכאורה ע"ש, ויוצא בסוכתו בועט וכ"אחמה
 אחרו שכבר מספיק זה אין וכי תמוההדבר
 מצות לקיום ארוך זמן להם הי' כיהמועד,
 מאחר אחד אם דארעא, ובמלכותאההכה"ק,

 קטנה, בשעה אפילו יהי' משרד באיזהזמן
 קובע זה במקום ומדוע דבר לו יועיללא
 שחזר הוא מעט וכי חדש זמן השי"תיהם
 את לקבל רצו ולא האומות כל עלהש"י
 סוכה מצות היא מה וגם פ"ח( )שבתהתורה
 וג"כ מצות משאר יותר לפניהם ד'שבהר

 : חמה עליהם יקדירמדוע
 גלות דוגמת היא הסוכה כי להאמור(יר5ב2

 שכר לבקש או"ה כשיבואו לעתידואז
 9' במד"ר חז"ל )כדרשת עונם יזכירוולא

 יד מתהת נשים צד שהי' עשו גביוישלח
 שנא' כצדיק א"ע מראה ואח"כבעליהן
 לגבי ואשמותיהם ע"ש( מיער חזירכרסמנה
 גזרות עליהם ונתנו הנם בהם ששעבדובנעי,
 היינו סוכותיהם, כפילו וגם ואכזריותקשות
 צא להם ואמרו בגלות, לגור גם הניחוםשלא
 סוכה להם היה שלא אף הארעי, מדירתגם

 השי"ת יעמק-ם או - הנופלת - לכנוס,אחרת
 בנ"י שגורל בעת אז התנהגותם עללמשפט

 תבנית את מחדש להעמיד ויצוה בידםהי'
 את אז קיימי ואנך ישראל גלות שלהסוכה
 ישראל לעם לתת במקום הקלה,המצוה
 גלוחם בדרך להנפש עכ"פ הסוכה בצלמחסה
 חמה עליהם יקדיר הקב"ה ואז העובר,כאורח
 בית בעלי הם שבנ"י טענתם כזבלהראות
 בקופת מושלים הם כי בעולם, הכסףאוצר

 אז ואך עליהם וירח העושר ושמשהרכושים
 : ישראל עם וצדק התבל משפט כנגהיצא
 נחתי מילין בתלת ל"ת( דף )גיטיז ב2נמ'ז(

 נכסייהו דסיירי מנכסיהוןבעה"ב
 ודקבעו לחירותא עבדייהו דאפיקובשבתא

 : מדרשא בי בעידןסעודתייהו
 לההמנו תוכחה שהיא דחז"י כינתנראה

 לדבר הוצאות להוציא צורך שיששבעת
 ידי ההזקת או ש"ק ענג מצות כמומצוה
 מודדים אז שבת, בתואר בזה"ק שנקראות"ח,
 א"ע ועושים מממונם יחסר שלא רכושםאת

 שבאמת ניחוש ואם זאת, הוצאה להםשקשה
 שמוציאים התשובה מקדים ע"ז כדבריהם,הוא

 גדול, יותר ממון הפסד והוא לחרותעבדיהם
 תעבודו בהם דלעולם אעשה עובריםוהמה
 מקמצים, אין איסור דבר על וזה שם,כרש"י
 שפי' וכעין זה לאדון כסף אין מצוה דברו%

 ואם וגו' בלחם אתכם קדמו לא אשרהרסוק
 את עליך שכרו ולמה להם, היה שלאנאמד

 : והבן ממון להם הי' דלרע וגו'בלעט
 קידקד ייספי ( י 'כיב משפסים בנפיפ

 לא טרפה בשדה ובשר ליתהיון
 הי אני כי מ"ש )י"א שמיני ובפ' וגו'תאכלו

 יבפ' אני קדוש כי קרישים והייתםוגומע



 ראשון חלק יחזקאל'מראהקונטרסץ
 רבעי ראשין כרך י"ד שנה .הבאר" רבני למאסףהיספה

 השביעי יום את אלקים ויברך ג'( )ב',וראשית
 שספר מה בהקדם יתבאר, אותו.ייקדש
 טרעלע הר"ר מחג' בהישיש לייבא ר'הרה"ח
 להגה"ק הראשונה בפעם שבבואו מביאלע.צ"ל

 שעה ש"ק בליל הי' זצ"ל, מקוצקמוהר"מ
 שם והיו המדרש בבית הלילה חצותאחר
 מעשה, אנשי חסידים מנינים כמהג"כ

 הסתובבו ואחדים ולמדו, ישבואחדים
 ברעיונותיהם, תפוסים ואנה אנהבביהמ"ד
 שהיתה חדרו דלת את הרה"ק פתחפתאום
 בכולל, הנאספים לכל ופנה לביהמ"ד,גשוי'
 כולם ? היום לנו יש סדרה איזה ; רם,בקול
 שהי' הנ"ל לייבא ר' רק מאוד,נבהלו
 פרשת : תיכף ענה להדלח, סמוךעומד

 בפ' : להנאספים אמר אזי הרבי !קדושים
 כי תהיו קדושים : היא ההתחלהשבהיום
 בם דמיהם וסיומה אלקיכם, ה' אניקדוש
 שייכות לה יש התוה"ק שכל כמו כי'ידוע,

 יש וסדרא, סדרא כל כך לסופה,התחלתה
 לכאורה וא"כ לגומרה, התהלתההשתייכות

 איזו במז דמיהם תהיו קדושים עניןמאי
 הרה"ק הוסיף - ובפרט ? מיניהםשייכות
 וגם בדם, ומתאב ממאס קוב"ה כי -הלאה
 ועיי' ע"ז, כלאווין ישראל עמו אתתזהיר
 לבלתי חזק רק : ט"ו ט' פ"נ מכותבמשנה
 של שנפשו הדם ומה וכו' הדם אתאכול
 בזה"ל בל"א ואמר וכו'[ בהם קצהאדם
 קרושים - און קשסטען, עם זשל בלוט,נער

 ענין על היתה כונתו וכמובן עכ"ל,תהיו!"
 יב.( )כ"ב. אמור בפ' כמבוארקדוה"ש
 חינוך ועיי' ישראל, 8ני בתוךונקדשתי

 : רצ"ומצוה
 אחר בעוה"ר, אלה בימית עתה'הנה

 הרבה שהתחילו השחיטהגוירת
 שנהרגה או אי'שחוט, בשר לאכולמאחב"י
 והכל וטריפות נבילות והוא ירי' עלהבהמה
 הטריפה בשר שכמובן הזולה, מקחובשביל
 זה על שאין )מחמת לזול, עולה'נבילה
 וחז"ל הכהגר(, בשר על שישנם כאלוהוצאות
 אני מה מפני : קידוה"ש במצות לנוקורו
 מפני בני! את שסלתי על ליהרגזיוחא
 ולא ! השבת את ששמרתי ? ליצלביבו'

 בדמים ושלמו כמים, הנשפך דמם עיחשו
 ועתה קדושים, - שהיו אוהן - להשארכדי
 משמע תרתי דדמים אמת, הן -אפילו
 בדברי זוברים אינם )מעות( דמים, בשביל-

 שנאמ' לי, תהיון קודש "ואנשיתורה"ק
 השבת את ומחללים כשרות, אכייתבנוגע
 שיודעים אעפ"י ממון(, ריוח איזה)בשביל

 וגומרו תהיו קדושים בתוה"ק שכתובמה
 כ"א( )י"ד ראה ובפ' תיזמורו שבתותיאת
 קדוש עם כי וגו', נבלה כל תאכלולא
 ו'( )י"ס יתרו ובפ' וגו', אלקיך לד'אתה
 תבא ובפ' קדוש, וגוי וגו, לי תהיוואתם
 ובגמ' וגו' קדוש עם ולהיותך י"ט(,)כ"ו
 כל הורגנו עליך כי ע"ב(, נ"ו ד')גיטין
 כנ"ל וי"ל ברש"י, וע"ש מילה, זו וכו',היום
 ז'( ד' )מעילה ובגמ' בני את שמלתימפני
 השבת, את ישמרו שלא וכו' ימולשלא

 היה מה אוי ועתה ע"ש, נידותושיבעלו
 נבילות אוכיי רואות שכך לעינים אוילנו

 : ירחם השםרמ"ל,
 דף ,בכתובות כבי שי פטירתי רבנשעתט(

 צך'ך אני לבני אמרק"ג(
 שלחן וכו' אמכם בכבוד הוהרו לבניו:וציוה
 מוצעת תהא מטה במקומו, ערוךיהא

 את יעמידו אם נפ"מ מה דלכאורהבמקומה,
 ופי' אחר, במקום המטה את יציעו אוהשלהן
 ביתם שינהלו הי' הקדוש רבינודאזהרת
 פ"ג )ובאבות כשר שלחן היינובכשרות,

 דברי וכו' שאכלו שלשה אומר ר"גמ"ג(
 )ישעי' שנא' מתים מזבחי אכלו כאילותורה
 מבלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כיכ"ח(
 מקום של משלחנו אכלו כאילו וכו'כמקום
 אשר השלחן זה מ"א( )יחזקאל שנא'ב"ה
 משלחנו במקומו, שיהי' שציוה ווה ה',לפני
 יהי' וממילא מקום, בלי ח"ו ולא מקוםשל
 לאכול תוכל האם שגם היינו אמכם,כבוד
 עכשיו רואים אנו כאשר ולא כזהמשלחן
 אל בבואם כשר מאכלי השכליםשהאבות
 זזו כבר כי מאומה טועטים אינםבניהם
 רמז. במטה גם בעוה"ד. ממהממוהשלחן

 היים. במקומו, דלוק ונר משפחה,לטהרת
 : ואכמ"ל שיק,שמירת



נז ראשין הלק יחזקאלומראהקונסכם
 .-,ביעי ראשון כרן" י"ר שכה הבא-" רבכי למאסףהיכפה

 תפילין. הנחת יפני שחימיים בכמוהיא(
 יקיים תפילין בהנחת מכווןהנני

 נר"ל וכו' בתורה ככתוב וכו' בוראימצות
 ר' הרבי בשם בסה"ק מש"כ ע"דשהוא

 למה הגמ' על זצ"ל מליזענסקאלימלך
 היא שואת תקעו, אמר רחמנאהוקעין
 אמר שרחמנא שופר בתקיעת הכוונהעיקר
 לנו שאין קפ"א סי' יו"ד בטור ועי'תקעו
 הם המלר מצות כי המצות טעםלבקש
 בריש ועי' הטעם נדע לא אם אףעלינו
 היא הכוונה עיקר היינו מכוין הנניכאן י"י גס וזה מים" קגטפי הגדה עלפ"

 וכו', בתורה וככתוב וכו' הבורא צוניכאשר
 הגאון הרב זקני דודי בשם שכןעך:יב(

 ברלינר שלמה ר' וכו'הצדיק
 הא על שפי' והמדינה לאנדאן אבד"קזצ"ל
 לגיהנם פנים עז ה( )פרק באבותדאיתא
 בבי"ס. ביה"מ שיבנה יה"ר וכו' פניםובושת
 לכאן היה"ר תפילת שייכות מהומקשים
 זבחים בגם' דאיתא ע"פ הוא דהפי'ואמר
 נאמר פנים עזות על טרצה הציץ פ"ז()דף
 זונה אשה ומצח ונאמר אהרן מצה עלוהי'
 פנים מעזי מאוד ינו דצר אומר התנאלכן

 העוות על כפרה כעת לנו אין שהרישבדור
 יכן בעוה"ר הזהב ציץ ואין כהןשאין

 לנו ויהי' ביהמ"ק שיבנה יה"רמתפילים
 העזות ויכיה ירצה והציץ בעבודתוהכהן

 : דפו!"ח הארץמן
 צדיקים ובכן דר"ה שמ"ע ב:ך:נ~ילף:יב(

 כעשן כולה וכליהרשעהוכו'
 הארץ, מן זדון ממשית תעביר כיתכלה
 ע"פ לתרץ ונר"ל כולה. וכל. כפליכאורה
 בפי' ר"ה בה' תקפ"ב סי' באו"חהס"ז
 כל, הל' כסל דג"כ כלה העולם כי עימלך
 ובעבור רוב עי להיות יוכל רכל ותירץוכלה.
 דיהיה "כלה" ג"כ בכפילת אומריםזה

 דברי בהקדם שתירץ וכמו גמור.השליפות
 אבד"ק שאול ר' הגה"ק דו-ז אלוהט"ו

 אריאל בגין בספר זצ"לאמשטארדאם
 כים העדה כי כי הכפילות קרח()פרשת

 : והבן יע"עיקדושים
 "אבידת בספר וראיתינ"ב ק" 'ס" ייצהי" שתייש """ת נב:מם"*יים

 ר' הגה"צ בצוואת ע"ב( י"ס )דףהפרח"
 שכ' זצ"ל ראזדאל אבד"ק טויב הייםפנחס

 כל עם שבח"ק של בטייח אותושילבישו
 שלא ציציתהר'

 לפטלי
 גם הציצית מן כלל

 רבינו מורי וקיני אבי של קטןהטלית
 : זצ"י מקאמ::ינאהקדוש

 תשלום, בדין קס"ה( )סי' הנ"ל ה*ם.חן*ףה(
 העזו שלחן במפר נ"ברח"ש.

 ששמע מביא קל"נ( רף )בהערות שניחלק
 ל"ע בנים יו היו שלא אחד גדולבשם

 משינאווא הגה"צ לפני והתנצל מרובהזמן
 כראוי הרח"ש שילם לא כי לו והשיבזצ"ל
 בזש.ק. ונפקד הרח"ש ושילם הלךומיד
 ש'רה. ח'נה ר'חל ר"ת רח"ש כיואמר
 תשלופי וע"כ ונפקדו הי' עקרות שלשתןאשר

 : לזה מסוגירח"ש
 כבו נ"ב ב( ע )סי ל הנ במעפרייד(

 ביה שו"ת בספריכתבתי
 שסיפו מה י"ב( )דף הבית פתח בק'יחזקאל

 מוקני ששמע מפה בער משה הר"רלי
 עם ביחד בילדותו למד אשר לובליןיליד
 אצל זצ"י מלובלין הרבי הרה"ק שלבניו
 של בניו שאסרו פ"א ושמע אחד.מלמד

 שעבר בראותם לאביהם זצ"ל מלובליןהרבי
 ש"ל האלפערין בעריש דוב ר' הגה"קזקיגי

 ביתם אצל לוביין דק"ק ומגידראב"ד
 אדורף דא איז באך גרובער שדערבזה"ל

 המחלוקת )כנודע בטן בעי הי' כיגיגאנגין"
 הגר"א( כתימידי הי' הוא כי ביניהםשהי'
 ארץ אדרך מלובלין הרבי אביהם להםואמר
 לערינט יוד דער באף" גראבין רעםפאר
 מיס ש"ס ליגט באך דעת אין ישמהתורה
 בהיך' =ותורהך כנא' ש"ע ארבעהאלט

 ל' שסיפר מה להוסיף הנני ועתהמעי"

זקיני



 חיק  יחזקאל'  *מראה)ולנפרםנבח
 רבףעי  ראשן  כרר י"ר שבה  הבאר* רבני למאסףהוכתה ראשני

 הנה"ק המגיד בן אייעזר'ל ר' הגה"צ~לקיני
 ברעוב אביו כשהלך שפ"א מלובליןהנ"ל
 הרבי מחסידי אהד איש נגדו בא,העיר

 ואמר הדרך לפניו וסתם  זצ"לשלובלין
 מען קען אזוי .ווי מגיד לובלינערשזליו
 ואנט מען אז באף גראבען 5זא.האבצן
 פון ! בני לו והשיב כתר", קדושתפישט

 האס. איך האבע קעלבילגעשטארבינעם
 בריש כי לאמר והוסיף תשובתו. הבין)ולא
 ז"ל רשיי כתב הפרה אח שנגח שור.פרק
 שהוא אלו רש"י בדברי ומקשים מתוהולד
 כשאני כן. בטשנה מפורש הלא יתרנשפת
 מאיר והשי"ת א"ע ומיגע שצות  איזה.יושב
 מזה הק' רש"י דברי מתרץ והנני'שיני

 : הלזה הבטן יי יש לזהונדומה

 בעת בהיותי  העל"ט פסח של א' בקליל**
 כשאמרו דוי ערש על מיסבהסדר

 שכתב ע"ד שי*ל ברעיוני עלה ורחץקדש
 להרב קדושים( )פ' אליהו" .אדרתבספר
 הכתוב לפרש הס"ט היים יוסף ר'הגה"ק

 ה' אני כי קדושים והייתםוהתקדשתם
 הלשון כפל לפרש בס"ד יובן ווילאלקיכם,
 דידוע והוא קדושים והייתם ואמרשחזר
 שנוי פ"ב( )דף ז"ל ברוף מקור הרבמ"ש

 אמת וא"ל הרשב"ם מהרב שאלישמעאל
 ויען במים הוא טומאה כל טהרתשעיקר
 אומרים  אתם איף א"כ א"ל אמת ויאמרהרב
 הלא טהורים ואתם טטאים שאנחנוזלינו
 ממתנינו רומצים שמתפללים עת בכלאנפנו
 הראש ורוב הכתפיים עד וידיגוולסטה
 על לבד מים רביעית שופכיםואתם

 נגד טהרתכם תחשב האםאצבעותיכם
 אני מתיירא ויאמר הרב ויעןטהרתינו.
 כי עלילות איזה עלי תעליל שמאיהשיבך

 שבועות מיני כמה לו וישבע דרכיכםבן
 זה בדבר עון יקרסו שלא בריה עמו.יכרת
 אתה צריך הלא האמך הרב ויעןבלי,
 לאשר רק במים טהרה שום אין כי'לועת
 לא כי מקרה לו וקרה כציקדו כדורוהוא

 אפילו טמא מעיקרו שהוא למי אךטהור
 נטהר אינו שבעולם מימות בכליטבול
 הם היום כל התרננולים כי תראההלא

 ובלתי המאוס דבר ובכל באשפותפנקרים
 אותם וכשרוחצים טהורים הם ואעפ"כטהור
 אומה שום ואין טהורים הם סידקצת

 נבראים הם הצפרדעים אבל אותםשאוסרים
 יוצאים ואינם בתוכם ימיהם וכל המיםמן
 שוס ואין טמאים הם ואעפ"כ כללמהם
 שמעקר מצד והטעם אותם. מתרתאומה
 בכל טומאתם מדופי יוצאים ואין טמאיםהם

 פני נהפכו שעה באותה שבעולםמימות
 עוד יסף ולא קדרה כשוליהישמעאי
 ענין וזה עיי"שנ ז"ל עכ"ד פניולראות
 גם לומר יש ועדת והבן, ורחץקרש
 אומרים שאנו וכו' שמיה בריףבתפילת
  ולשמיה רחיץ חנא ביה ס"ת הוצאתבעת

 : והבן וכו' יקיראקדישא
 זכנר*ך4יי0

 תרל"א שנת בערך מקדם ימים
 לקהה שנים, ח' כבןבהיותי

 זזם למרעץ בנסעה עמה ע"ה חמיאותי
 מ' הילדים בנש"ק שם היו אלקריניץ.

 האלברשטם ישעי'לי ומ' אליעזרלשלום
 והי' זצ"ל פצאנז ד"ח בעל הגה"ק שלבניו
 בתור ע"ה. אמי בקשת ועפיי מלמד.עמהם
 אצל יחד אתם אנכי גם למדתיקרוב
 או הי' שם הדשים. ג' ערך הזההמימד
 א' ישיש רב להתרפא הבאים החוליםבין

 והי' גורליץ. מעיר לי כמדוטהמגאליציא,
 אחת ופעם יותר. או שנים שמוניםכבן

 עמדתי אני וגם ביער. ידידיו ביןביושבו
 שיהה לשסוע הטתאוה עלם בתוראצלו,
 בהיותו כי לפניהם. שסיפר שמעתיגדולים.
 נגיר איש של חתן והי' לימים,צעיר

 לקחו זצ"ל, מלובלין ההוזה הה"קמחסידי
 ללובלין. נוראים ימים על עמו מחותנופ"א
 לשמוע משתוקק הי' שסה בבואווהוא
 סיובלין הרבי של ומנהגיו בקודשדרכו
תהילת אחי ויו"ש שבת בכל הוא מנהגו כיושמע



נמ ראשון חלק יחזקאלש.מראהקונפרם
 רבףעי ראשון כרך ף"ד שנה *הבאר" רבני למאסףהימפה

 מהביהם9ד לביתו שנכנס טרם פעריבהפלת
 לברכו בביתו שגר' שלו הבעה"ב אלנכנס

 כל עשה והוא וביו"טי סבאכשבתא
 א"ע לדחוק בידו אופן שיתיהתפעלות

 וראה מעמד באותו ולהיות הרביאחר
 תלמידיו ג"כ נכנסו זצ"ל הרבי עםאשר

 זצ"ל מלעליב דוד והרבי היהודיהקדושים
 חולה הבעה"ב פי' דר'ה א' לילובאותו
 בקודש כדרכו טלוביין והרבי במטהמוטל
 הרבי א"ע פנה השנה. בברכתברכו

 געוועזין וואלט כעס ואמר הקדושיםלתלמידיו
 פאר זכות א נעפינען זאל מען יושרא

 עם זאל השי"ת אז ההויה בעה"בפיין
 היהודי ענה ע"1 שלימה' רפואה אוריקין
 רבינ'ס "דעם זכות אומר אניהקדוש
 שהי' הי' )פרנסתו נוהג זיף איזבעה"ב
 איש כשחסיד י'ש( ממכירת מזינה ביתיו
 הוא אז י"ש ציוהית אצלו שותהכגיד
 ציוהית השותה ובאם כנהוג תיכף לוטשלם
 לשלם תיכף לו שאין עני חסיד הואי'ש

 1'מ חתיכת עם י"ש צלוחית אצלוכשקונה

 החשבון על כותב הוא כנהוג קטנהועוגה
 הוא אחת צלוחית ירשום כשצריך.ולפעמים
 מלובלין הרבי ענה וע"ז צלומית שנירושם
 זאל השי"ת אז יושר א טאקי דאך איזנו

 בתור אני גס שלימה רפואה א שיקעןעהם
 בזה יש זכות איזה מאד תמהתיעים

 כתב הוא אחת צליחת שתחת גנבשהבעה"ב
 מחדרו הק' ותלמידיו הרבי ויצא עשתים
 אחד מאנטשיק יונגער הי' וביניהםלביתו
 שגם טאמשובר מענדלי אותו קוריןשהיו
 הנ'? הבעה"ב לדירוג הרבי אחר נדחקהוא
 אני ואמר זצ"ל( סקאצק הרבי הגהיק)הוא
 עכשיו היינו הקדוש היהודי דבריאפרש
 במטתו שוכב החולה והבעה"ב ר"ה לילועא
 עז תשובה עושה הוא בודאי חנושחולה
 חטא על תשובה לעשות שכח אבלחטאיו
 וכאשר חטאיוו לפרט וצריך הגניבה שיזה

 תעיבה יעשה בודאי בזה הזכירו הק'היהודי
 הקדוש הרבי בעיני הי' וזה זה. עלנם

 החולת עבור גדול לזכות זצ"למלובלין
 :הנ"ל-

 אשכנז בלשון ניקורהלכוה
 התורני מה-ה ניקור הלכות על דוד צינה מסיהעתק
 קבועה ודירתו ז"ל. דיטש גרשון הר-ר בן דודהר-ר
 סמון וביותר מנהים, יק"ק סמוך אלברשוויילרבק-ק
 טהטשליך רבה מגזע מומחה המנקר הוא לאנרויההוזק

 שכמה מפני הרבים את בו לזכות וכדימניקלופורג
 בהסכמות שתראו כמו הנה עד בעו"ה שנעשהמכשולים

 יונתן ר' הרכי הקדוש הגאון ובראשם עולם. גדוליין
 ודיבר להמשכתיים עמו בעצמו שהלך מיץ מק-קוצלה"ה
 ואין בקרבו, גוססה ד' שיראת עליו ותעיד פא-פעמו
 ויגצ הזה. ובאומנות ובשמותיחן בהן ובקי שכולה.בו

 פיורדא, בק"ק תדפס : מישראל המכשלה יהסירוטרח

 יפ-ק. בשי תא'כל נפ'שך איו,ת בנכלבשנת
 חוג בעפן ארויז תירן דש מוז אונ צוויי אין שג'לטין מן מוז קאפף רען דהףאשא(

 דן מן מון נ::ן' :'ען- עייף; ארחב הירן פוץ הייני דשכוץ
 אויז וסיעי



 ראשן הלק יחזקאל"מראהקינטרםם
 רביעי ראשנן כרך י"ר פנה :הבאר" רבכי ?מאסףהומסה

 אבער מן זוען ביהן ארויש עז מען קאן טיכל איין מיה נעמן ((רויז שאל הירןדען
 נ(:ך' דער ה"ר,ש אב שתל הירן דש מן ווין כעשר איז נעמן ארויז ק"ן זזיבר ניטעז
 אור רען קייגן סויף מן שנייט ווערדין צו רודד אן הייבט קיב(:ק די וואו זיפן מןמוז
 לייט פיל מט עש געבלי איין ווי גזעהן ווירד זי אונ אודר די חרויז נקמט אונדצו
 ז;ב גמעלד וויא כאשרין צו זיין גיווארנט ניט ציגליך ביי אונ קעיבער מילך בייאדי
 אן מעהו'י'ן פיה'ם פולי'ן וויא קחפף אין הויט דיא מן לאזט אורטין טייל אןדען

 דיא מיט קאפף קאיבש איין זי פוצין הוט המן איין אשכנ"ז אין מאן וואושטאט
 נאך דער הב גמעלד ווי ליגט אודר די וואו שניידן או:ף הוט די מן מוז זואהויט
 : מנהג אירן אויף אן קומט אודר דינה ארוש נעמן אודר איין אור ביי מןלנוו

 אודרין ב' זייט יערר אויף גורגיל דיא ביי נעבן ערשט מאן מוז צונגדיא
 רעם אונטר ארויז ביינדל טרימה דו זייט יעדר אויף מן נעמט נאך דר נעמןארויז
 דיא אן ביז נויף ש זיך ליגט זיא ארויז מן נעמט דיא אודר רויטה איין לינטביינדל
 ארויש זיא מן ציהט זוא ווייט זיכט דיא צונג דיא אין היניין ניט אונצונג
 אן ביו שניידן נוך מעמר איין מיט מן מוו רייסס אב אבר ויא ווען ייט אייןמיט
 גזעהן וואו צונג די אין זייט יעדר אויף מן שנייד נוך דער הניין צונג הלבידיא

 וויא הייטליך אונ אודרן די דען אודר דיקי איין ליגט צענקליך קלייני וויאווערט
 ליחות. פוי איז עז שניידן אב גומין דעם פון שפיצן דם. פון אסור זיינן הבגימעלד
 דרינן בלוט גיגייפרט פלעגט עז דען שניידן אויף ושט אונ גורגיל דיא מן מווזעיך

 : זייןצו

 ארויז אודרין ב' זייט איטליכה אויף מן מוז הלז דער היישט השחיטה. בעקרבםנ*
 דיא וואו דריכן פלייש אין ליגט איינה אונ אויף. אובין ליגט איינהנעמין
 : וועגן דם פון אסור זיינן די ליגטגורגיל

 איינה. אודרן גמעלטי צווייא אוביגי דיא מן מון ברושט די טייטש איז דש ד*~קזררןג(
 מאן מון גראשיט דען הינטר אן ברושט דיא אן אנו:ף ביז גיט פוןדוא

 מאן הייבט נאך דר ווארצלט ,אויו זיא מן רש שטעכין אניין מעשר דעם מיטשרעקס
 אונ נעמין צו ארויז אודר דיא אורס רונדין דען אן ברושט דיא אן איניוויינגאן

 נעבן אודרין צווייא גייהן עז הבן אכט מן מיו זוא נאפיל דעם קייגן צו אנויףשנייד
 ארויז זיא מוז אונ שנייד צו ניט זיא מן דש צדי"ק שלעכסי איין וויא אלשאגנדר
 : פלאנקין  אן אנויף ביז איז גיוואקסין אן שמאלץ הירץ דש וואו פעט דען אונטרנעמן

 : ביינדל וויישן אןאודר
 דען, פון שנייד אב אין מן ווען פלייצ"ה אודר בו"ג דער טייטש איז דש ךןכנתףד(

 דר צו בלאט דען קייגן שטעקין היניין שרעקסט מעסר דם מן מוזבלאט
 בלייבט שטעקין ניט זיא דש אודר די פון ווארציל די גייהט דורטין דען צוברושט
 אין מיטן אונ בו"ג דען מן נעמט נאך דער : עפנין פלייש דש דורטין מן מווזונשט
 ביז נאך אודר דיא לן שנייד זוא אן אורר די הייבט איז פעט רז וואו שויב"לדער
 קליינה אנדרי דיא זיין גיווארנט מן מוז אן ביין אן הרס קניא פון עק דען אןבר

 אויף וואש פייסט אודר פעט דש נעמן צו מיט אלי הענגין דראן דא דיאעדרליך
 דיא מוז מן זונדר נעמין צו מיט ניט מען ברויכט אודר דיא בייא איזט בו"גדען
 פון אסור איז נעמן ארויז דרוז דען מן מוז אויך נעמן ארויז איבראודר

 : הלבןהלב
ת:(1'ש



מב יאשת - חיק יחזקאלש .מראהשופרם
 רביתי ראשון כרך ינד שנה *הבארש רבא למאסףווספה

 אוועץ הענקט גאל די דש תאי חיב דש מן מיז יעבר יי מייבש "יי הכבר*פי
 נון וועגן, דם פון שניידן אויף אינווינג אודרן גרושי די מוז איןשניידן

 פיפ אונ ריאה דיא כעמליך גהערט פערטל פאדר דיא צו וואס שטעלן ווייפר חיךוויל
 דיא, פירליך אויז איך וויל נאך דער גהערט גפליגל בייא וואש אונ בוצין קאפףאונ

 : שטעלן פערטלהינטר
 ייעגן דם פיו שניידז "ייף יעהיייו איי מן מיי יתג יי טייטש איי יש הריאה*ק(

 סו: אויך ווארפין אוועק מן מת גנב רען אונ גייהט ארויש וואהל עזדש
 : זיין צו דארינן דם גיגליפרט פלעגט 'עז שניידן אויף ושט אין מרגיל דיאמן
 אוב האקין אב קלאון די פון שפיצן דיא מן מוו פיס דיא זיינן דש דקףיגליכםיח(

 אונ קאן גייהן ארויש דם דו דש מאכט כשר זיא מן אין שניידןאויף
 דש שניידן ארויז צותשן פעט וויישי דש מן מוז זוא גימאכט כשר האט זיע מןווען

 : הלבן מיאוס פון אסור איו עם גייץ דען מןהייורט
 זאלצפ' אתש פיס דיא סאן דש מנהג דען מן הוט ווירמיישא ק"ק איןזינטר

 : כשר מאהל איין נאהך וי מן מאכט הס גיפוצט זיא מען ווען און פוצט זיא מןולהנדר
 מעהר'ש:*' אין אונד )פולין ם הב גזעהן איך וויא אלש בעשר מיר גיפעלם מנהגד"ר
 וי לאזט אין קצבות אין ברעננט הייט גיפיצטר פיס דיא מן דש אורדין טייל אייןאין

 אהף אונ האקט אויש מיט פלייש 'דש מען וואו האק דיא מיס קצב דען דורךהאקין
 דישפוטיהרס מאחי אופס הבי זולכש האקט פלייש דש דרויף מן וואו קלאטץ נעמלכןדען
 רבנים. דיא אונ טוהן ניט זולכש מן דערף לכתחילה אבר שאד ניקש בדיעבד שויןווען
 זאלכש ועצי דעראוועגן זיינן דאפון בוואושט ניקש זייא ווייל זיין ריין זחך וולכרשן
 גיס זאלכש אונ זאל ווארנן עולם דען מן דש זיין צו מפרסם זאלכש אוסב בייאהיא
 טיהה צוסעהר
 גוף אן ביז אובן פון נעמין ארויז אודר איין האלז רעם אויז מן מוז עיפותביףא

 פר אודר דיא ווירד זויא הלז אין קערב מן מאכט לירן פר זעלט זיא מןווען
 וואו קניא אן מן מוז אויך שניידן אב פליגל די פין שפיצן דיא מן מוז אויךשנידן

 : לאזין דראן וויל פיס דיא מן ווען שניידן אניין ענד פוס דערזיך
 וויל' דא וועהר אין נעמן ארויז דיעמייך טריפה צייייא מז מיי גאנז איינהגרידא

 אונ דם פולר זיינן זי דען נעמן ארויש עופות בייא לונג דיא זאל טוהןרעכט
 ימים אריכות צו זיין זוכה איר ווירד זוא וועניג אינן וועשן אב וואשר טיט נאךדער
 אשר המצות אלה דרויף אי: סימן דער טייטשן. אין סימנים 11"י דיזה קהגןושנים

 : אמן בהם ום"י החדםיעשה

 דיש פון פירפל פומרר דיא שמעכס אב מן הריא אררדינץג היאח(
 פירזל.הינסר

 ין' שעכס הייי איו צייטו צי 'יר פי די הבית בעי אי3 קצב יערער יאישיו
 ריסן צוועלף אלש העכער ניט שטעכין צוא אב זייטן סודרי די זיין גווארנט זאףער
 ער זבל העט ריפן י"ג אלש מעהר די בהמה איין ווערד גפינדן ?יימן צו שונדווען
 קיין נאר דש ליגט אודר די וואו שטעכין אפ הארס ריפא צוועלפט דיא אויףדאך
 אויך אונ פערטל הינטר דען צו גיהער דש דן בלייבט ריפא צוועלפטי די אויףפלייש

ואל



 ראשון חלק יחזקאל'.מראהקונמרםנגנ
 רביעי ראשון כרץ י"ד שנה הכאר* רבני למאסףהוספה

 ריפא צוועלפטי די אויף גראט אנדר האיטין צו אנויף בשיפוע ניט מעטיר דש מן.2אל
 דין קימט צו פערטל הינטר די קייגן נאפיל דען תיבר ניט פלאנקי"ן אן פורנן מןדז
 אויז הקודש( )לשון אין איך הבי דאפון טעמים די הבין הכמים אונזרר עז ווילןאווי

 פורשטן צו ניט אונד קאן שטעלין וואל ניט טיישטי אין מן וועלכש גישטעלטפיהרילך
 דר שטייאן פר ען זי דש טיהן צו הבן לומדים גרוסע די דן מאן גמיינין רעםגעבן
 חלב דיא מיס אונ שטעקין הינטרין אן וואו חלבים די פון הוט ידיעה עטוואס.גיס

 : לבא לעתיד לויתו סעודת פון עשין צו זוכה וי מערן זה בוכותהכסלים

 י"* בעניו לדבים ימימחה בניקיי ב"ימניתי היה המחבי בעי גידי אחדי ינאהברא
 להוציא שלא עליו וקיבל לחכמתו קודמת יראתו אור זמנו גדולי עליוהעידו

 לרצוח פעמים ושלשה שנים הדק היטב בעיון עליו השגחתו שיתן עד מנוקר בשר,מידו
 אחד קצב על עומדין נשים כמה בעוה"רי אבתרי' אנן נענה ומה צרכו, כל מנוקראם

 מי"ש שיכורים המה וכמה אחר למקום ילכו שיא במהירות. עושה והקצב  בשר.לקנות
 נאטנים שיש ובמקומות אחריהם. לבדוק ובקי יודע ומי מנקרים. הדעת וקליונשים

 שלא כדין ומנקרים מפניהם מרתתים הקצבים עכ"פ הזה. באומנות שבקיאיםומנקרים
 מנקר יהי' ועיר עיר בכל לכן אח,-ין, חלב שנמצא טבח כדין מאומנתםלהעבירם
 ובהשגחה באמונה ויעשה בניקור ובקי ה' דבר על ותדל ירא נארוז איש עכ"פ אותומהה
 יחי', באמונתו וצדיק רח"ל בכרה שהכה ודם הלב באיסור ח"ו יכשייו שיא הקצבים עלרבה

 הבא[. בכרך אי"ה ףבא אחוריים למלק הנתעים ננקור דיני]יהר
 אכוו(:צקי פה בעזהשי"ת להתרפאות בואי יום תרקן שנת צה"ק פרשת ועש"ק יום,גאעה"ה

 מיכלזאהן. ףחזקאלצדף
 דווארשא* הרבניםבועד

45פשצמצ41י

 ואומר. מבשר מבשר"קול
 ספר לאור ויצאתן שנגמר כעתשב.ה
 בדרושים ש"כ, התירה כי יל רור"*פרי

ומאמרים
 על_

 נ"כ סדר ועל הפרשיות סדר
 להראות ומליצה משל ובדרך פרד"ס-בדרף
 שרוצים האותן לב על ולהכות התורההכח

 מה תדע ובוי- תורה של רוחו ילהחליץ'
 וגדול במינו נפלאה מרובה במדהשתשיב
 ולכל ומטיף רב יכל ונחוץ ואיכותבכסות
 דורש הגאה הרה"ג מאת ישראל,בית

הישיש מחכמים חוברים "ובר.ומקיים
 זצ"ל ווישניעוויטץ דור אהרן ר'המפורסים
 ,מטה )בעהפח"ס ירושלים4תבב"אמזקני
 התנדב זצ"י הסתבר שהדה"ג וש"ס(אהרן*

 לטובת שיהי' בחייו עוד הללו ספריוכל
 מספר רק שנדפס הבאר"*4וכאשר*קרן

 זה ברכה להביא הרוצה כל עלפצומצם

 לשלח קודם אחת שעה יפה ימהרלביהי
 *הבאר" להמערכת דולער. 1מחירו

 חפשי.ויקבלו
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 טשי "יבעה ":י 'הפאי
 חדשיםוימים

 .הבאר", להמעהכת הגיעו - אשר חריגים טמפרים מידעותסבר

 עקזעמפלארין -.שני שיוו המערכת לבית לממציא מתבקש מרפיס או מו"י מחיריכלל
 ויתרבה אודותיו הודעה זהבאר' תבוא זה שבשכר לאור בצאתו הדו? ספר מכל-

 : ב"ה העדים ישקו .הבחרי שכו חבי קצוי מכל קינים?ליהם

 מסכתות על א' חלק דוף" "ויוברד'כב'
 ובסופו שבתברכות

 המובהק הגאון מאת נ"כ על;נידושים
 מנחם מוה"ר וכו' התורה שר הדורשאר
 דק"ק האב"ך טעטקין וצרלה"הרוד

 זיאטים עשרה מחירו יע"א,פיששרקיב
 לפנות דאלער, שני בחו"ל המשולח..עם

 : שייט"א הרה"ג בנו של אדרעסתועי
 .52 חן1ח61ז,עו0)226"ינ
)"תנ011ץ(
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 ידי עד ג"כ הספר להשיגויש
 יהבאר"המערכת

 שי"ת האשיו היק שמים" אשעריעמ'
 היק או"וו. חלקעל

 אה-ע על שלישי והלק יו"ד. חלק עלישני
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 והסועדיםהפרשיות כסדי עה"ת דהכמתא" "כבזזיכ('
 הרב שחיבר ש"ס על וייקוטיםוחידושים
 פה"ד המפורסים הצדיק המובהקהגאון
 מוהר"ר וכו' פה"חעה"י

 שלביאי
 אפי'

 ביאיא האבד"ק יצללה"ה ז-קלייט
 באדרעסתו, בנו אצל הס' להשיג יע"א.גדול

 ,:1 .13 י028עו0וו0גשם_[
 ,וט 28(1יי0י1(ן%4,20

 "הבאר" המערכת ע"י להשיגכן
 חלק חיקים בשני ההיד ערניס,

 והדרנים פיפוליםאחד
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 ה"ה והביביי ירףריי ש"ב לכבור נהמות ישלה ערלמרתהבירא

 סאק5ךב ואבד"ק אדמו"ר כ"ק שליט"א זעליג יצחק מרן ציסו"ע הגה"קלהרבא(
 מענדיל נחנחמ מוה"ר כקש"ת וכון חסו"פ עה"י פה"ד המפורסם הגאון הרב יקירוולבנו

 צדיק פרי בנש"ק החסיד הרה"ג ואחיו בנו לפטירת ךךן3נגראווע הגאבד"קשליט"א
 זצ"ל. נמלקה מוה"ר ח"םעץ

 שליט"א כהנא דךד ,עלמה מוה"ר וכף המפורסם פה"ד המובהק הגאללהרבב(
 המהולל הגאון הרב אחיו יפטירת ווחרשא דפה הרבנים בועד רבא דינא ביתמזקני
 היקפה ימבתו - וצ"י מיייינא הכהן נתנאל אלי' מוה"ר וכו' אוצרו ד'יראת

 ע"ה. נחמה מרת המהוללההבתולה
 ויהלום ספיר נופך בלום אוצר מחכמים חבורים הובר המפורסם הגדול הגאוןלהרבג(

 הגאבד"ק שייט"א ריזענבערג יהךשע מאיר מוה"ר כש"ת וכו' מרגליות מפיקפיה
 וצדיק גאון האי הרב ויקירי חביבי ידי"נ אביו לפטירת )טמעריקע,,פליינפעיד
 ראיענבערג יךדל מוה"ר כש"ת וכו' היקרים בחובריו ולדרים לאון המאירהמפורסם

 ובלאדז. וורשא בפה מו"צ רב ודלפנים )קשנאדא( מאנטריאל הראב"דזצ"ל
 האי הרב יקירי מנ"ב בני וכו' דדהבא צנתרא הה"ג הרבנים האחים ש"בולכבודד(

 הגאבד"ק זצ"ל שילעוויטץ הירש צבי מוה"ר וכו' המפורסם חסו"פ וצדיקגאון
 ע"ה. הצדיקת הרבנית ואמם הנ"י זצ"ל הגה"צ אביהם לפטירתשפעריוו

 וחסד צדקה הרודף בתשבחות ומהולל המופלג הנכבד הרבני וידידינו ש"ב לכבודה(
 ע"ה. ומשכלת הצנועה זוגתו לפטירת מניו.יארק נ"י מיטע5פונקט בערישמוה"ר

 ציבור בצרכי והעסקן הנדבן המופלג הרבני ה"ה האחים החביבים ידידייולכבודו(
 ,אמעייקע( מיש מדיטייט 3"י שיפמאן יעקב מוה"ר וכו' וחסד צדקה ורודףבאמונה
 נ"י שיפמאן עזריאל מוה"ר וכו' רוח ויקר לב נדיב ומרומם הנכבדולהרבני

 בהדרי חו"ב טהורה ויראה בתורה המפורסם הרה"ח אביהם לפטירת ווארשא,מפה.
 ישראל ר' הנקרא זייה"ה שלפמאן לעזראל מוה"ר וכו' הישן דור משרידיתורה

 אודותי'(, דשכיבא" "יקרא מאמר, נדפס הלזה בכרך ,ועי'כאדלער
 אברהם מר וכו' בנש"ק דדהבא צנתיא והמהוללים המופלגים חמד הבחוריולב"גז(

 לקילי גיסי הוא אביהם של פתאומיית לפטירת שיחי' טייטעלבוים טרבי' ימרמשה
 מפה. י"י נחום שאול מוה"ר וכו' סגולה עם כתוך ולתהלה לשבח המפורסםהמופלג

 מוה"ר וכו' ~ידות ובעל חמודות איש המופלג הנגידולהרבניה(

 איפו-

 נ"י וועלמשעך
 יש-אל מוה"ר המפורסם הישיש הרה"ח אביולפטירת

 אלם-

 מלובלין. ז"ל
 המוהל נ"י פ-ום מאיר יצחק מוה"ר וכו' 'במצות העסקן המפורסם המופלגויהרה"חט(

 ז"ל. יקירו בנו לפטירת וורשא בפה לרביםומומחה
 פטווינזיק, מפה נ"י יחבלקא נ,תתי' ר' ציבור בצורכי העסקן ומרומם הנכבדלהרבני9(

 זאב ריי בת רךיןע פרת הנכבדה מצנועה אמולפטירת
 . ע"ה.,

 הנכבדים היקרים ולבניו נ"י מחיק 1ךסח מוה"ר אוצרו ד' יראת החסיד להרבנייא(
 שלמה ומ' משה ומהו"ר .~עקצ.)4%" ולהו"ר שעריקי נפףזלי מוה"רומהוללים
 הצניעה והמותו ואמם זוגתו 5פטיית' שיחי' צפע5*.הערצקי מוה"ר: ותתנויהושיע
 יו בת .תבוהך;5ףתיפאשע באהל מנשיםהכשרה

 יאשקע(. ר' 'הנקרא ייסף.'י~י
 וכו' המפורסם הנדבן החסיד הנגיד לאחיו הגביר הרבני של הרמה למשפחתויב(

 אימשעמוה"ר

 מאי-

 תרצ"ח. דסוכות א' שנפטר מראדום ז"ל לעם5וי
 ואך בביתכם ושבי שוד עוד ישמע ושלא אבצוי"ר שאר בתוך אתכם ינחםהמקום

 בצערכם. המשתתף וכנפש נפשכם כאוות חייכם. ימי כל באהליכם ושלום וחייםברכה
.

 וקערתך



יעזהש"ת
 הנקרא בו יבאו צחות ודברי וסיפורים ושיה"ח אגדה הלנח ה' לדבר השערווו

 המים"תשער
 פקר המשה שנה ראשוןחשני כרץ "דקב:אך" רבני מאסף ספרשל
 ה"ה זצ"ל קשישאי קדושי מגאוני מאמיים נמצא קדושףם" "מיםבמעין *י הלוה מכרך ומעין מעין מכל לאהרים מתורתם מימות הנוזלים ושמות הענינים תוכןשבו
 זצ"ל(. מבעלזם )מהרה"ק העם אל ודבר הכהן ונגד ד( ן זצ"ל( מבחרדיטשוב )מהרה"ק ב"ו כרך הלהבאר" המשךח(

 זן4ל( יליאוועאב"ד ה"ר )מהרר,"ג פליאה מדרש ו( ן וצ-ל( הנ"לק ))ג"כ ועוד. וש"ע תהיים עיג(

 ומליצה רמשל בפרד"ס ומאמרים דרושים נמצא היים" *מיםבמעין
 ה"ה  הי"י  הרוה וחכמי גדולימגאוני

 מרז.(, טאמשוב שרב ייחק )חים ט"ו( )דף ר"ה ש"סיב( רב רעזניק  )אברהם כצרים יציאת בעניניק
 לארז(. הורוויץ )יעקב יג( )דף עירובין ש"סיג(בראסשעסטור(.

 יארטשוב(.  הוככערג )זלמן פסח ש5 הגדה ע5יד( מירושים(. וויינשטאק יאיר )משה ואטה ספראעלח(
 של'הגחון מטתו אחר שנשאתי נהי" של *שיריטו( ' מאוועזשאנעריע(. ליטווין )יעקב הגלות בעניןס(
 זעראדאוו(. טיקאצינסקי )שממז השואבה גיח שמהת עלי(

ן
 מדווינסק. זצ"ל ראזין יוקץ מין התורח שר

 הרב איש-אעליט סאלק יהושע )יתודא טאמשוב(. גארזיציינסקי הכהן )ישראל ושיח מקץ פ' ע?יא(
 דטשעלס"

 והלכה בפלפול בגפ"ת והערות מאטרים נמצא עמוקים. *מיםבמעין
 הי"ו הרוץ וחכמי גדולימנאוני

 ענגע5סבערנ )יצחק יחנה תפילין הנחת בענין שאיהכ( יצחקבוידבסקימנעזוויש(. והעייתשונות,יעקב חידושיםשז(
מלובלין,. יחנה )ישעי' נ-ו 'י"ג שנה "הבאר" וי הגריהיז(

 שבמשין(. שארפהארץ דוד )ישראל ייג חבאר" עלכב( זאלעשיץ(. ווילגלרנטר )ה-י ב, וזבחים מ"ג פסז'ים עליח(
 סאבלק(. חייסמאן צבי זמרדכי נזקין פ' הרמב"ם "כב( מאז.( מראווע ראפופורט ישעי' )דור ועוד נ"ה גיטין .ים(

 ה"ה הי"ו הדור מנאוני הלכה ובירורי שו"ת נמצא טהורים"במעין"מים

 דציי. מדווינסק רעדן עקשי
 האדיר מהגאון ובו, שכה זה הי בדבר תתלבהכח(

 עם  יליט-א ירושלים דעה-ק צ הביד ךן,1דבישכה(
4םמגל4, דושינסקי צבי יוסף ר, וכו' הגה"?  דבריד
 5"'"% ןיך5"

ידי
 -(.ר )פנחס ועוד זצ.5 מפפד"מ אבישל ר' מהרה"ק

 העורך הים שהשיב ::נ:שים*ה :בן"::ג :ךב"את:::יק:ןך:י רבימ" מים*בבמעין

 פרי דירששן7ן,ויב2"ימג"צמש"י
 ימ"5 ביסקיכיץ '"נוו ""

 "בייב ן4םןןבןךנןיק4בנווארשא רבכעת-

 " , ";" ';' " גל%יין,ן."ןיה" סת.1::נ ,גש עג,:ב'בויעיבנ נ"



 הסרפניםאלןב"ה:'-ת

 אש-

 אורה" תצא פיהם על
 מיני בשבע העדרים ישקו ההוא ולבאר"א(

 שיזלו וצלולים זביםמימות
 : ה"1; ותוכנם בשמם רב. בשפעממנו

  ישינים שפתי שבו קדושים" _סיםא(
 וקדושיםמגאונים

 ישינים שפתי לעורר ועכי"א זי"עקשישים
 : נרדמיםולהקיץ

 ומאמרים דרושים שבו חיים" .מיםק
 העת רוח ולפיבפרד"ס

 וחכמים ודרשנים גאונים מרבנים ומליצהבמשל
 : הי"ו תבל קצוי מכלוסופרים

 וחידושים מאמרים שבו עמוקים" *מיםב(
 והלכה בפלפלבגפ"ת

 : הי"ו תבל קצוי מכל הדור וחכמי גאונימרבני
 ובירר שו"ת שבו מהירים" *מיםד(

 עד העומדותהלכות
 : הי"ו הדור מגאוני החדשות בהמצאותהפרק
 וסיפורים חולין שיחות שבו קרים" .מיםה(

 קשישים וקדושיםמצדיקי
 : ועכי"א זי"ע מפורסמיםהיותר

 בחיד"ת הערו' תשובות שבו רבים' .מיםו(
 : הלכה ובדברי צחותודברי

 מספרים מודעות נמצא רזדשים" ,נמיםז(
 הבאר: להמערכת שהגיעחפשים

 עה"ח שיבא מי מכל גם אף יקובץ הכבנאף"ב(
 יד כתב באיזה שראה או ששמעמה

 חז"ל ואגדות תנ"ך על ויקר טוב דבר איזהקודש
 וקדושי מגאוני וספורים. חולין שיחת איזהאו

 להדפיס עתה עד אור ראו שיא זצ"לקשישאי
 שלחו שם ולהזכיר וכתבו אמרו בשםהדברים

 : לכאו"א כראוי והדרבכבוד
 כרך בכל נאמר" תחלה עבראשון הבאך"יתןג(

 ולהחידושים יהכתבים מקוםוכרך
 ואח"כ זצ"ל קשישאי וחכמי מגאוני ישיני'והשפתי
 די והת"ת והה"צ הרה"ג שישלחו מהלהדפוס
 תורתם שיהי' באופן הי"ו ואתר אתרבכל

 : יביאנה לא יחתימת תמה בכתיבהוחתימתם
 ארבעה עתה לעת לאור ייצא לנבאך"ד(

 ובחודש כסלו בחודש בשנהפעמים
 ההקונים" ואם אלול ובחודש סיון ובחודשאדר
 את אוייבה לרוב יפרצו העומדיסעבעזרה"והעם

 בחד': חוד' מדי אורה אחדש או בכמותהניירות
 במדינינו עתה לעת לשנה מחירו ומבנאר"ה(

 מטרק נ' 8 באשכנז זלאטיס,8
 דאל, 2 בשמעריקח קראן, 100בטשעכעסלאוואקי

 שאר במעות זה ערך ולפי שיללינג 10בענגלאנד
 : שנה ולרבע לחצי זה לחשבון וכןהמדינות

 עה"ח שיבא מי יכל זכות נותז אהבנאר"0
 ודרוש באגדה חיד"ת לשיתשיוכל

 וסיפורים ת"ח של ושיה"ה ושו"ת והלכ'ובפיפל
 ידפוס הראוי' דברים יהי' ואם וצדיקי'מגאוניז

 בהם יהי, לא אס וגם עתה עד נדפסושעודילא
 ישראל ולמנהגי הש"ע לפסקי המתננדיםדברים
 עמוד עד מחיר שום ביא בהבאר נדפסיםויהי'
 עליו העודיף על ורק "הבאר"( )כעמודישלום
 יהמערכת שיעלה כמה הדפסה מחירלשים

 : ודל"ב ריוח שוםבלא

 ,רק לשלחו דברים ושאר חיד"ת השולחים)ועי

 נקי ובכתב דשופרי משופרא יאי וגדיא יאיאמרי
 וייתן האיכות הכמות,ורב מעט נאמנה.בשפה
 לנו שישיחו קודם עלדבריהם נאמנה בקורתעין
 נדפסו וכבר בדבריו רבנן קדמו לא כבראם

 כבוד עי יחוסו טחינא קמחא והכוהניםבמק"א
ז(*הבאר":ח:צ:ן::::ן:נש כמובן(. בעדם אחראית המערכת ואיןעצמן
 עם )ואפילו שמו עי מיוחד בשם קונטרסכסדר
 מתיר לו שיחשוב הקונטרס( בראשי מיוחדשער

 יהי' המערכת וגס להמערכת שיעיה כמוהדפסה
 כמה עקועמפלאר סכום איזה לו למכוריוכל

 ויודיע שישרם באופן הקרן במחירשירצה
 : ודל"ב מקודם ימים הודשלהמערכת

 ך:י::ננ יכי קעת .הבאר:::זח(
 שהו"ל מספריו אחד עקזעמפליארלהמערכת

 למכור עוד לו ויש הו"ל שכבר מה אף אוכעת
 קונים וישיג אודותיו מודעה נדפס יהי'מהם

 ישקו "הבאר" שבו תבל קצוי מכל אי"העליהם
 הסוכנות עליו לקבל יוכל המערכ' וכן ב"ההעדרים

 מספריהם כנ"ל מדמום או מו"ל מחברמכל
 מספריו עקזעמפלארין סכום מהםולקבל
 שיתנו באופן ימדינינו ובחוץ במדינינולהפיצם
 לנדבתו לו ויחשוב ספר מכל ריוח סכוםאיזה
 המערכת .עם שיעשה )או הבאר" "קרןעל

 : לו( הנחוצים אחרים ספרים עלחילוף
 חדשים ספרים להשיג עליו מקבל מטנאך"ט(

 שידרוש מי כל עבורוישע"ם
 שלימים יה" שהספרים ולהשתדלמהמערכת

 הדורשים לכך ובזרתות במוקדם ולשלחםרנאים
 ספרים מסחרי הבתי שיקבל במחירולחשבם
 באופן וכדומה. ווארשא מווילנא גדוליםהיותר
 לו ויחשיב ספר מתל ריוח סכוםשיתנו

 : הבאר" "קרן עללנדבה
 מחוץ ומהברים מרבנים עליו מקבלי(.הבנאך"

 ספרים להדפיס שרוציםלמדינינו
 הוואלוטע חשבון כפי להם שיעלה )אחרבמדינינו
 הכתבים גדול( בזול במדינינו ספריהםהדפסת
 היותר דמדינינו להמדפיסים ולמסרםשלהם
 שיהי' המאטריצין על ולהשגיח ווריוים.טובים
 המערכת אחריות על והכל ח"ו מעותיםביא
 סכום או מעות ריוח סכום שיתנובאופן

 : הבאר" "קרן על לנדבה מספרועקזעמפלארען
 8מ(ן88סא "זם8683א,, 528.8ז8קן 1:1814518 18 הוא. הבאר המערכת עניני לכלהשדרעס
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 קדישים. 'מיםמפץ8

 מאמרינו צ,!
 ן ,.1 גפיוןב:%ןןגגןטיטי

" ף  א.מימן ,ין~
 רי מרן וצימו"ע עליון קדוש,שהגאון
 זצוקללה"הי מבארריפשוב יצחקלוי
 מטאמשזב נ"י גארזעציינסקי ישראל ר' מהרה"ה)נשיח

 תרצ"ו. ב-ג נרך להפאר המשךלוכלינר(.
 שופטן יצ"ט צדיקים חז"י שאסרו במדק8(

 מחשבתן תמיד הצדיקים פי'כו'
 המחשבה. נק' הוא ויצר ב"ה, בבורא'דבוק

 שופטן וזהו לכל ד' טוב ע"ד טוב נק'והבורא
 מחשבתן נפרד שלפעמים אף אותם מישרפי'

 טוב, הנק' בתורה דבוק הואמדביקות
 ברע, שלהם המחשבה דהיינו יצר,ורשעים

 במחשבת דבוקים הם ותסיד שופטןזהו
 : שופטן וגה זה ובינוניםהרע.

 יתבאר רבוא, ס' המה ישראל הללורהב(
 5ך המע"ה. דוד שאמרע"ד

 ובארץ, בשמים כל כי כו' והגבורה הגדולהד'
 ואיזה חסידים. הנק' בישראל בחי' ישגי

 שלו העובדות שכל קונו עם המתחסדחסיד
 לך וזהו ב"ה. להבורא ותענוג נחתלעשות

 בישראל בחי' ויש הגדולה.ד'
 כטאחז"ל מחשבתו דהיינו יצרו עללהתגבר שצריי

 הנ"ל והחסיד יצרו את הכובש גבוראיזהו
 החסד. היא הנדויה למדת מרכבהנעשה
 למדת מרבבה נעשה יצרו את הכובשוהגבור
 תורתו הלומדים בישראל בתי' וישהגבורה
 בתורתו א"ע ומלבושים לשמההקדושה
 התפארת למדת מרכבה נעשים והטההקדושה
 העולמות בכל עמו כביכול מתפארשהש"י
 וזו אתפאר. בך אשר ישראל עבדיע"ד

 ז"ל רש"י שפי' כמו וההוד והנצחוהתפארת
םעל ?  געירות א"ע מנצחים שהלוים 

 נצח ישראי של תפלתן נקראיםולודאות
 ב"ה לסבורא כביכול שבנצחים כלומרוהוד

 צריק* בי מושל מי ע"ד ישבתותבההודאות

 ותפלה טבטלה והצדיק גזירה גוזרשאני
 התבואה סהפף עתר מה כדחז"ל עתרנקראת
 למה"ר מה"ד מחפף צדיק של תפלתואף

 כי הנ"ל. למדות מרכבה נעשים ב"אואותן
 בשמיא דאחיד ת"י ובארץ, בשמיםכל

 וזו ובתחתונים. בעליונים ומשגיחוארעא.
 עלמין רכל ושרשא ועיקרא יסודעיקר
 וישראל כו' ועיקרא ושליט רב דהואובגין
 דבוק תמיד אשר והצדיק אלקי. חיקהמה
 שפע מביא . והוא ב"א משארי יותרבה'
 יסוד עיקר הוא שבו במעששט העולמותלכל
 נשמן הבנין כל אשר הבנין יסוד כמופעוים
 כביכול אשר העולם יסוד הצדיק כיעליו
 במע'2"ס הצדיק כי עריו. נשענין העורמותכל
 ווו ותחתונים. לעליונים שפע להביאיוכל

 הצדיק זה ונעשה וחרעא בשמיאדאחיד
 הממיכה, ד' לך זו. ובחי' למדרגהטרככה

 בלב נשרש אשר אמונה נק' זה פשוט.זו
 הם, רקיעים שבעה חז"ל פי' וץ ישראלבל

 משפיע שהרקיע כמו השפעה נק' רקיעכי
 את שטאיר חלון ג"כ ונק' לעולםגשמים
 שפע מביאים הנ"ל הרקיעים כףהבית
 אינו ווילון הנק' התחתון והרקיעלעולם
 בחי' הוא לבד האמונה כלומר כלום,משמש

 ומעש"ט עובדות בלא משמש אינוהתחתונה
 ע"ד שהריה נכנס רקיעים, ששההנ"ל

 : התשלום( )חסר ימצאונניומשחרי
 עם שיתחיל מצותה השחר, תפלת ?בנדט

 שמש נק' הבוב"ה כי כו' החמה הנץ-
 הוא ושחריגי אלקים. ד' ומגן שמשכמ"ש
 בו סשיניץ ווו כנ"ל, ימצאונני משחריהלשון
 המאיר השפש כמו "ב"ה הבורא אהבתהחמה.
 בתפלה שיעמוד ומתחת ממעל העולםלכל
 בחקותי אם המדרש ויבואר הבוב"ה,עפני
 שבכיב הענין תיו. ועד מ"א מקיים אםתלכו
 עיקר ווה עלמא איברי דאורייתאאתווין

שהצדיק
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 הוא אתווין הכ.ב עם כשמדברובהצדיק
 ובשרפים העולמות בבל שפע ומביאמעורר
 הצדיק וכשמזכיר הקודש. ובהיותואפנים
 מלאכיו האותיות אותן עם מלאכיו כלהזיוהו
 מלאכים לכל רב שפע. למעלה שם פעוררהוא

 כ"כ עם הדיבורים שאר כמו מעלתושרפי
 בהאותיות חיות כביכול נותן אשראהווין

 עליונים בעולמות רב שפצ ומעוררוהדיבורים
 הקודש וחיות ושרפים העולמותכשרואים

 הזה והיות השפע כל להם גרם הצדיקשוה
 ממהרים מעלה ומלאכי העולמות כיאו

 עליו וממליצים הצדיק זה שלבשליחית
 כל לבטל הצדיק יוכל ובזה הביב"הלפני

 ומה ישראל. על נמר ה"1 אשר רעותגזירות
 להתהפך יוכלו שהקילות במדרש שםשנזכר
 אינפ כשח"ו פשוט תענין בועה( )הואשברכות
 בין פירוד עושים המה במעשישמסגלים
 להבין שלם. ואיןהכסח שלם השם ואיןמדביקים

 הפועל כח הדברים בכל הדבר כלל כיואת
 במדרש ואיתא משל21 בכל ומלכותובנפעל
 שמים בוכים. ר"מ ממקוש ד' כבודברוך

 קדם לפהקי בעען אנן 8ף בוכיםתחתונים
 לתקן צריך הכל באמת בי העילותתילת

 קדושה נשמה איזה שיש להיותשאפשר
 כמו היא דברים בשאר או מאכלבאיזה
 ועושה הצדיק שישא עד שנים כסהבתפיסת
 הניצוץ מעלה הוא לש"ש עושה אוברכה

 שהמים זלה"ה החיים אור ומביאלבוב"ה.
 נצוצים בהם שיש הסוסה את בהםשמשקים

 ק"ו זחת בסוטה ד' נקמת א"ע נוקמיםהמה
 כה לו נתן הבוב"ה אשר הבע"ח לאדםטכאן

 אלקי הלק היה וישראל ובתחתוניםבעליונים
 זמן בי ניצוצים יש הדברים ובכלסמע?
 אין כביכור הניצוצות להעלות מתקןשאינו
 ב"ה הבורא בשם שפונם כלומר שלם.השם

 אינו וזהו האבוסו כמן המרכבה המהוצדיקים
 המלוכה, ע"ש נק' כסא כי מלוכההכסא
 המה אשר צדיקים יש בוודאי ה"אוהכלל
 ב"א שאר כמו אכילתם את לתקןיכולים
 יראה סוה יורע שאינו מי רק התפלהעם

 כס'ש ושת" באכילה הבוב*ה לעבודעכ"פ
 רמז וזהו ב"ה לעבודתו כה לו שיהי'בש"ע

 קרוצת גרשון. בני ראש את נשאהכתוב
 חביהם מבית הנגרשים הקדושותהנשסות
 שלשים מבן אבותם לביוב ג"כ אותםתעלה
 ומי פעיות. בשלשים נשית שהמלכותשנה.
 עבורה. לעבור כו' לצבא עכ"פ יכולשאינו
 כח לו ויהי' יכול שיהי' עכ"פ וישתהשיחכל
 שתמי" כדי בשינה כן כמו הבוראלעבורת

 : יתב' לעבודתו ברורהמחשבתו

 ב.מימן
 הנבל סליו,מבארריטשוב קדוש מהג'ג"כ

 מהנ"ל(. ג"כ)ולח
 שקעת שלא עד השמש, ובא השמש וזך*ןק88

 של שמשה זרתה ושרה. שלשמשה
 יש דברים בד' דאיתא מה עפ"י ע"נרבקה
 כפה היא וא' האנשים, מן יותר מעיהלנשים
 הנייחה* ציקה'שמקרבה הנותנת לעניפרשה
 בנוהל דרק ה" נר קיימת ששרה זמןכל

 האוהל על קשור וצנן בעיסה מצוי'וברכה
 וכשבאבח אלה. כל פסקו שרהוכשמתה
 כמו ג"כ ותפלה ע"כ. אלה כל הזרורבקה
 בחפץ ותעש המעשה. חלקי' באבאשמצינו
 ונטרין זכיין במה נשי הני ותורהכפי.

 קמח' )ע"ד מדרשא, מבי דאתי עדלגברייהו
 נאשר זה על שכר יותר נוטלת והיאקבינת
 תזרה. כנכד כו' חכמת שבעה עסודי'חצבה

 ספרים ז' סעלה לה שיש וצדקהותפלה
 הנותן וצרקה הללחיך ביום שבעבתורה
 אהה לאשה וניתוסף ברכות בו' כו'פרוטה
 זטן כל המדרש ועש הנייתה שמקרבתשפני
 לתורה, רמז באוהל דלוק נר קיימתששרה

 מצו" וברכה אור ותורה מצוה נר ביע"ד
 לדל.. נתן סיתמו כי ע"ד לצדקה רמזבעיסה
 סכות. ע"ד לתפלה רמז האוהי על קשורוענן

 חזרו רבקה וכשבאתה תפיה. פעבור לךבענן
 : אלהכל

 רב לך עשה אומר פרחי' בן יהושע ר*'ב4
 פצות ומעשה מעיו"ט שתעשהפה

 עלמין ורבון רב שהוא יתב' מאתו ותבקש'רב
 לאו- אתה ואם יהב' לעבודתו שכל לךשיתן
 : עליך שיבקש הבר לך קנה הכיבר

נכנס
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 ג.סימן
 הנ"ל עליו:מבגרריפשוב קדוש מהניע"כ

 טהניל(. ג-נמשלח

 התורה סוד יצח יהיר גברבוגד ין " כי יתד ד ע סיד יצא 1 נכנסשן(
 התורה להודיעם. ובריתו לירחיו. ד''סוד
 שנאסר ע"ד בעינים תלוי הגאוה - :.ברית
 גאוה רע שנאת ד' יראת רמות,עינים
 הרוה. גס עין. רע לחם תלחם אלמנאון,
 מה במלת שיזכור מסף. למעלה מה,-ע

 : מה ואנחנו משהשאטר
 יאדימו ואם ע"ד איש, הא תולעת דאנףיום

 : פשעיו על שהודהכתולות
 מישור, באורח ונחני חיים אורח רשךך4ףגגני.ב(

 שקר. אורח כי שנאתהיצ"פ.
 עין העין, מן הסמוי עוה"ז, הוא המדוד,ובר
 האדם מן הלוה אחד איקים. ראתה,9א
 כבוד תנו לשלמו, צריך המקום מן.כלוה
 ראשית. ע"ד כו' הרואה חכם איזהו,לדי,
 הענוה למדת רמז טוב. לב ראב"עיז"ש
 בשמים לא ע"ד כו' ד' תועבתוניד

 הואן

 כל כוללת הענוה כי לשמים דעתושמגביה
 כסיע ע"ד בושת לו אין סומאהסדות.

 : הולףבחושף
 המת על להספיד גדולה מצוה ב1,1"ע1)ור(

 להפליג ואסור שבויו להזכירכו'
 טובות סדות מוכירין אלא מדאי יותרושבחו
 לי מה בט"ז והקשה קצת. ומוסיפיןשבו
 בל בוודאי ותירץ מעט, שקר או הרבה,םקר
 לו נחשב וע"כ כו' צרקה כגון שעושהסי

 עי"ש שקר עדות כאן ואין עשאו"כאילו
 יפני מרקדין כיצד בגמרא דאי' ונראהע"כ
 כו' ובה"א שהיא כמות כלה בש"אהכלה
 כו' חגרם שהיתה הרי ב"ש אמרווחסידה
 כו' תרחק שקר טדבר אמרהוהתורה
 אומר הוי בעיניו יגובה או בעיניו.ישבחנה
 בתוס' כו' לעוקם אמרו מכאן בעיניו'9שבחנה
 בה יש אם שהיא כמות כיה שאמרויב"ש
 ישבו,:ה נמי אי ע"ש ותירצו יסמר מה.שום

 שיש- אף ובה-א כו' בעיניו שיש נאהבדבר
 שיש מה דבשיזכור לגמרי ישבהנה מוםעה
 ועסי'ז עכ"ל. לקנאי דשאר מכלל לשבחבה

 בו שיש. שבחים רק דכשמוכירמתורץ
 יהי' לעולם ובאמת לגנאי דשארמכיל
 פירש"י הבריות עם טעורבת אדם שלדעתו
 ובאסת כרצונו ואיש איש לכל לעשותויל

 : לרחמים כעת צריךהוא

 ד.מ"מ,
 רוקה דוב ישכר ריר וכו'מהגהיק

 טבשלזאיזצ"ל
 שמו( בעילות ההפץ סרב)גשרה

 ישראל שמע וכו' העם אל ודבר הכהןדננש
 וכות בכם שאין אעפ"י חז"ל ודרשואויבכם עי לשלחפה היום קרוביםאתם

 שיושיע אתם כדאי מלבד שמע קריאתאלא
 תיכף הלא קשה לכאורה והנהאתכם.
 אל להבר השוטרים ויספו בפסוקאח*כ
 וכו' .הלבב ורף הירא האיש מי אמרהעם
 בין סח שבירו מעבירות הירא חז-לודרשו
 עבירה ראש של לתפילין יד שלתפילין
 נמצץ הפלתמה מעורכי וחוור בידוהיא

 וא"כ קטנות עבירות עי אפילושמדקדקין
 אלא וכות בהם אין אפילו אמרו זהמה

 :קר"ש
 יפי בזה דהענין הנך הרה"קיאשך

 עבור המתפיל הוא המשיחשהכהן

 זכות ללמד טחויב הוא יפיכף ישראלכלי
 אהבת בלבו שיכנס עד הכלל כלעל

 ואז שבפחותים פחות על אפילוישראל
 מיד ולהצילם בתפילתו לפעול בכחויהי'

 של וכותן אח יזכור הוא לפיכךאויביהם
 שמע באהבה פעמים שאומריםישראל
 בעם המזכירים שהם השוטרים אבלישראי.
 עבירה על אפילו להזהירם מוטל~יהם

 : ודפה-ת הדקה מןדקה
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 ה.מימן
 זצ"ל. מאטשנוב יוסף ר' וכו'מהעיה"ק

 הנ-ל(. מהרב)נשלה

 וברש"י פתו עי ויפול משהךיע~במונ
 המחלוקת מפני המדרשגשם

 בעגל חטאו רביעי סרחון ביום זהשכבר
 ונו: משה ויתפלל במתאוננים משהאהל
 מפני במ"ש ידקדק יש הלא לכאורהוהנה

 ועוד במחלוקת שחטאו ידוע הלאהמחלוקת
 הרביעי סרחון אתר שגם מצינו הלאקשה
 הקטורת במחתת הטניפה לעצור בעדםהועיל
 אצל חקת בפ' וגם אה"צ תיכף שםכס-1

 : משה ויתפלל נאסר הנחושתנחש
 גרמב"ם איתא דהנה הנ"ל הרה"קואבקר

 ראשון מעביר עה"פ תשובה( )ה'ז"ל
 דחטא ירבים יחיד בין חילוק דישראשון
 ועזן ראשון צון לו תולה הקב"ההיהוד
 בעון ראשון מעביר המדה ומתחילשני

 יפעל אלה כל הן הכתוב בסורהשלישי
 הציבור אבל גבר עם שלש פעמיםאל
 שנאמר ושלישי שני ראשון עון להםתויין
 לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשהעל

 מחשבין זה ערד להם וכשמחשביןאשיבנו
 המדה מתחיל ואו ואילף מרביעילהם

 : עיי"ש ראשון ראשוןמעביר
 פנסו על ויפול רש"י מש"כ א"ש1351יקז

 הי' שאילו כלומר המחלוקתמפני
 או הי' הציבור חטא והיתה ביניהםכחדות
 המדה בכח עליהם . להתפלל הכושרשעת

 בעון שמתחלת ראשון ראשוןדמעביר
 במחלוקת כשחטאו אבל כמש"כהרביעי
 יחיד כעון דינם ונעשה הציבור כחונפגם
 נאמר ראשון ראשון דמעביר המדהאשר
 שעת אז הה שלא נמצא השלישי  בעוןרק

 מחשבין שאו לפי עליהם להתפילהכושר
 הרמב"ם נמש"ב הראשונים עונות גםלהם
 מפני פניו על משה ויפול אומרו וזהשם

 יכול ולא הציבור כת שנפגם לפיה:,וולוקת

 עדת- כשקבלו אה=כ אבל עליהםלהתפלל
 יישראל' להם ונתכפר עונשם אתקרח
 בכחו הל' ולפיכך הציבור כה יהםחזרה
 :, מפת"ח עליהם עוד להתפלי משהשל

 ו.מימן
 רב שהיה זצ"5 דוד מוה"רמהרהגה"צ

 ילאווע.. אבד"ק שנה מחמשיםיותר
 תרפ"ו(. אלול ה')מפטר

 שהים-א(.., גאלין אבד-ק הגאון הרג מבנו)נשלה
 טאסטראווצי' הגה"ק בשם קו' שכזעתיא(

 דאזלינן ל"י אמאיזצלה"ה
 ובשור והמור בשור תחרוש מלאבת"ר
 ואסור הוא טריפה דילמא וק' מותרלהודי'
 אבל כשרות. בת"ר דאזלינן וע"כבהנאה
 קרא ל"ל אבל בהנאה. סותר דטריפהז"א

 מדמותר דידעינן בהנאה. מותרדטריפה
 וע-כ: טריפה דילמא וניחוש בשורלחרוש
 אמינא הקרא לאו דאי וע-כדמבה"נ
 משום בשור לחרוש ומותר אסבה"נ,דסריפה
 מנה נילף קשה שוב א"כ בתיר.דאזלינן

 מבה"ג דטרפה הקרא דבלאו ונראהרוב,
 ובאמת מבה"נ. דטריפה לומר יכוליןשפיר
 לבדו בשור לחרוש דמותר והא בת"רל"א
 הלחם ושתי עומר דמצוה בחרישההיינו
 לחרוש סותר דבכה"ג ד"הן מכות]עיי
 בשו"ת ועי' דמללה"נ, משוס להודבשור

 : וא"שאפו"ר
 אלאי תפילין מניחין אין פליאה כמך4ו4שם

 א' גאון בשם ושמעתיבשבתי
 ת'פוח. ב'מקום שיער ב'מקום ר"תדהוא
 ב'שעת. ש'מע ב'קריאת ר"ת הוא כיול"נ

 קר"ש הקורא כל ז"ל מאמרם ע"פת'פלה,
 גוף, צריכים תפילין גם וכו'. תפיליןבלא

 בשעת: דוקא וא"כ )דס"ט,( שבת עי'נקי
 עכ"פ, ליזהר שיכולים תפלה, ובשעתקר"ש,

 :וא"ש
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ק ופשפשם ה_4-ו אסיח 4=ששפ י-י -יייץיק =קש4=ם%=6ם  
ש חים. .מיםמעין"

 וכ ובטיל בפרד"סדרושים
 הי"ו חכמי' וגדוליהדור

%ם=ם*אחפא*ח"ששםפצ*

 ז*מימן
 )אמעריקא(* ראטשעספערב"ה
 במאסר תיצ"י כטלי יח יבהכאר

 הרב הקשה יעקב""טטעמי
 חנייתם מקום להזכיר לקרא לו למההכותב
 זה בענין וטרי ושקיל צפון בעילפני
 איך התמיה מתורצת שבזה ומסיקעיי"ש
 ב"י אוזרי לרדוף פרעה של לבו'מלאו
 בשם ומביא נפלאות במכות שהוכהאחרי
 מיוחם מקום היה מקום דאותוהייקוט
 במקום בו דרו המצריים שגדולישלהם

 הכסף כל את פרעה נתן ושם זהאפארתם
 שנאמר הרעב בשנות יוסף אסף אשרוהזהב
 כח ע"כ כי הכסף כל את יוסף וילקטשום

 שבני וזהב כסף של האוצרות שלחמושך
 לרדויי משכוהו עמהם חותם יקחוישראי
 ע"כ כי אוצרותיו את להצילאחריהם
 שמזה צפון בעל המקום או( הכחובהזכיר
 של חנייתם מקום המגיד לו שהודיענבין

 אחריכם לרדוף לבו את אמץ וזאתישראי
 : בקצרה דבריו תוכןזהו
  עומדת במקומה התמיה עדייןילן*ין*ף

 הרדיפה לסיבת כלי מספקתואינה
 השקולה בכורות מכת היה עתה שזההחרי
 קותהי בה שנאמר עד הטבות בלכנגד
 אין אשר בית "אין במצרים". גדולהצעקה
 "ותחזק - מתים" כינו אמרו אכי טת"שם

 להם נתנו לשלחם" למהר העם עלמצרים
 "ויקם מהר שיצאו ובלבד שאלו אשרכל

 פתחי על דופק בעצמו המלך לילה"פרעה
 צאו "קומו ומתחנן וכבקש ישראלבני
 מרכין פרעה אותי" גם וברכתם עמימתוך
 מהם ומבקש מארי' קמי' בעבדאראשו
 כבר זאת בכור. ג"כ שהוא ספניברכה
 בטוח שנת זהו ישראל בבני שנגועאומרת

 ועדיין ימים אייה ובעוד אתר עלתיכף
 על ויליות ודמעות בכי ובית ביתבבל

 ופתאום חטופה מיתה שמתו בטנםמבטדי
 להציל ישראל בני אחרי רודפיםמצרים
 אהרל ירדוף הדבר הוא זר כמהמטונם
 שירצה הוא מי ו מטון בשביל בטוהקשת

 למי ן ממון בשביל בכות חייםלהחליף
 ? בשאול ממוןצריך

 ככתוב מצריים אגשים מאות לעש)ב(
 בחור( רכב מאות שש)ויקח

 ממומתים רבוא ששים אחרירודפים
 וחמושים כמ"ש, נשק כלי מיני בכלומזוינים

 גם )ג( יאלף. אחד מצרים, טארץ ב"יעלו
 מהסס לבי הכותב מביא אשרבהילקוט
 מביא מי ובשם הדברים יצאו מימבטן

 עם להתאימו וקשה המתמיה דברהילקוט
 ולשריו פרעה לגדולי מקום מההמציאות,

 מיס ואין לחם אין שממה במדברלדור
 בהלוך הישוב מן רזעק עשב ואין ירקאין
 בעל אצל לדור ימים ששה מהלרושב
 אחו: פעם אולי מצריים שבקרוהוצפון
 לאליייהם במות לבנות אז כמנהגיהםבשגם
 אהב במקום גס שמצינו כמו שמםבמדבר

 הישימון. פני על הנשקף הפעור ראשבמקרא
 "נלכה תמוהים מקראות לנו יובןובזה
 אי לאלקינו" ונזבחה במדבר ימיםשלשת
 למי: במדבר" לי ויהוגו ב"י אתושלה
 בטוה: הדבר להקייט כדי במדברדוקא
 בערמו: אותו מונים שאינם פרעהשל

 הוא גס שרגיל כמו לעולם מאתולהמלט
 ע"ז צפון בעל פני את לבקר ג"כועמו
 אח"כ ולשוב במדבר בשנה אחת פעםשיו

 : ולביתולעירו

 בכת"י עדיין אשר עה"ח אשררב:הבנרר*י
 באופן הג"5 כל ישבתיאצלי

 חדש אור יפיץ אורהא אגב אשרמספיק
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 מדדה לכאורה שהם דברים הרבה עוד1ל
 המפרשים, כל באומץ אחרי אףטחומה
 ירושלים שערי בספר דאיתא מהע"פ
 מפי קדמונים בספרי שמצא ע"בדם"ד
 הסנדיר יוחנן ר' של קברו שבסערתהקבלה
 בעל הערבי, קדם, בימי נודע הי'שמקומה
 קדושת לו כשמדע ההיא, והמערההשדה
 המובאים נפלאים מב-ים ע"י ההואהסקוס
 הפתוחה במערה טומן היה באריכותשם
 ונוכח ראה כבר כי סגולותיו כל אתההיא
 מפני בעולם מעשה שמירה לושאין
 ההיא הפתוחה כמערה לילה ושודדיהגנבים
 מצא בבקר שבקומו פעמים כמהושיה
 אוצרו אצל שמדים ליל ושודדיגנבים
 פמקומם ינוע יוכלו ולא כמסמריםנטועים
 וירק עליהם שחוק וטלא לעג אשרואחדי
 רגליהם כח להם הושב אז ורקבפניהם
 נצמדו אשר המקום מן ללכת חפשיםונעשו
 ידוע והנה עיי"ש. בר, הבעמודיאליו
 שיש מה אלקים עשה זה לעומת זהסי

 זה בהלעומת גם יש הכח אותובקדושה
 בנח משרע"ה ולעשה המופתים כלכי

 ג"כ תיכף מצרים חרטומי עשוהקדושה
 נקרא למה ארז"ל מוו יותר ועודבלטיהם
 מעלה של פמליא שמכחישין כשפיםשמם
 : שם( רש"י ועיין ע"ב ד"1 חולין ר"י)דברי
 בעל מגדל של הטומאה כח היהוזדן

 שאחר* החרטומים בלהטי הנעשהצפון
 מכל הזהב אוצרות כל את יוסף שםשגנז

 . מצרים ומכל הרעב בשנותהארצות
 דוקא העומד צפון בעל מגדל בתוךגנזם

 לף אין כי שמירה שום כל בליבמדבר
 מזו יותר בעולם מעולה יותר שמירה-שום
 רבים הן יחיד הן המבדל אל הקרבשכל
 נשאר היה משם מה דבר לקחת מנתעל

 כנציב שבידו החפץ עם המקום אלבלוא
 הבעלים שיבואי עד ממקומו ימוש לאשיש

 שהאוצרות בלהטים נעשה גםוישווררוהו
 מי בפני איא יפתחו לאהעיקריים

 : שםשהניפם
 לא כי יחדו התמיהות כל סרידבמ17דזה

 שם יגור פרעה שרי צריכיםהיו

 האוצרות, 9ל ולעיבור דבר ללא שמםבמדבר
 של מעט ובמתי ב"י אשרי לרדוףפרעה שי לבו סיאו גרף חמיה שום איןגם
 נבורים רבוא ששים על רכב פאותשש

 במצודה ,כדים הם כבר כי אחריחמושים,
 והמה צפון בעל מגדל שדה שיברשת
 שיו כפסילי נצבים עמדם אל דבוקיםכבר
 לווו בלי מקומם אל ורגלים ידים ריאס
 חלשים אנשים מספר איזה שגם נוע,ובלי
 גבורים אלפי הלחי על להכותיוכיו

 באבריהם לזוו בלי טחים כפזריםהעומדים
 : סעל*הפ ראשם את לכרותוגם
 כיתר צפון בעי השם ויובן יוצדקד12זה

 ע"ש פעור בעל כסו הע"זשמות
 הפוער ככח1אחז"ל כנגדו ערותםפעירת
 ע"ש נקרא צפון ובעל לפעורעצמו

 יובן ובזה בו, הצפונים הרביםהעוצרות
 ישראל לבני פרעה ואמר המקראלשון
 שושן והעיר )מלוון בארו הםנבוכים
 שנבר המדבר" עליהם .סגר כי 9ינבוכה(
 בדול כבכבלי מקומם על שם סגוריםהם

 תמו עסי כל בלי שנחפוץ מה להםונעשה
 להמשיכם יראתנו צפון בעלשהתחיל
 נבוט ושעזרתו עמנו ישושתו יגמור כןאליו
 סאתנו. לקחו אשר כל אח סתם ונקחצרינו
 צפון בעי לפני הבבורה מפי שנצטווונהו
 יתוק שעי"ו פרעה אח יהטיות תחנונכחו

 לכאורה התמוה המקיא ישע יוצדקרבנייך : אחריתם לרדוףלבנו
 שלל אחיק אשיג ארדוף אויבאמר

 ידי תורישמו חרבי אריק נפשיתטלאמו
 הלא כי המציאות מן היפוך לכאורהשזהו

 לוקחין ואח"1 השונא חיל הורגיןמתחלה
 מחלק הוא ובכאן אחריו הנשאר שללואת
 אותו להרוג הרבי אריק ואח"כ השונאשלל

 שייף פה הפעם עוד ידי תורישמוואח"כ
 ומת. שנהרג אחרי ינהרג דלותלגרום
 שתיהן אשיג ארדוף הלשון מובן אינוועוד

 היא זאת ארדוף בשלמא גמורהבוודאית
 לי' ברירא טנא אשיג אבל וברצונובידו
 לא היא בידו לא כבר זאת הלאשישיג
 אינו ג"כ הנרדף הלא כי משיג הרודףכל

עומד
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 דרף ' ישראל ובין ובינו במקומו.המטד
 וכשפרעה שם ברש"י כמבואר יסיםנפשת
 יגיעו מעירו ימים ששה של למרחק'יגיע

 נם יום עשר שנים של למהלו"נרדפים
 כיל מובן אינו נפשי תמלאימו,הלשון
 כל דברי אחרי אף דרשנייאוסר

 :המפרשים
 דביי כי עי זייע איי ידבייניייבול

 אשיג ארדוף אויב אמרהמקרא
 לזוו יכולים אינם הם כי אשיגגודאי

 שאניף טרם עוד שלי אחלקשמקומם.
 כפסילי נצבים הם הלא כי חרביעליהם
 לי למה ג"כ ואח"י ורכל הר נוע בליאבן

 בהם אמלא נפשי" שת0לשמו להרגם.למהר
 בכיסיהם אמשמש משבתם על בלענמצוני
 עד עליהם ואלעג חוטמיהם עלאדפוק
 אעשה ואה"כ לשבעה בלעג הנפששלוי
 אריק או מלפני רצון שיעלה כפיולהם
 אותם לפשוט ידי תורישמו או יהרכםחרבי

 עד אותם ~הניה לילדם כיום,ערומים
 : מקומם על מעצמםשיתמקמקו

 5 "ז דברי מאי יני נהיריו יהר.ובנזקו
 כה היא מתבונן. לכלהתבהין

 פצות יקח יב חכם דכתיב טאיכדבריהם
 את וינצלו בביזה עסקו ישראל שכל משהזה

 שנאמר יוסף בעצמית עסק ומשהומצרים
 השבע כי עסו יוסף עצמות את משהוייקח

 שהיו שבשעה מדבריהם ומשמע כוי,השביע
 לעסוק לו בוחר משה היה בביזהעוסקים
 מי מובן ואינו המת דברי לקיים.במצוה
 הציווי מתוך עצמו להפקיע למשה לונתיר
 את תצלתם של הציווי ישראל כללוצל

 מפי נאמר זאת שלמצוה ועאכו'כמצרים
 שדרשו כמה בקשה של לשונות בשתיהקב"ה
 נא וישאלו, נא דבר על בברכות,וחז"ל

 סכם בבקשה להם אמור לך ממךבבקשה
 בבקשה מציה בשום כך נאמר שלא מהגו'
 שתעשו מכם בבקשה תפילין שתניחוסכם
 את להוציא למשה רשות יו הי' וכיציצית
 הקב"ת של צוויו מלאות לבלי הכלל מןעצמו
 המציים מאת זהב וכלי כסף כליוישאל
 יוסף של צווי מלאות למצן זה, ציווייעזב

 שני למלאות מספיק הזמן וכשאין טותוטרם
 הרב דברי אז זה 18 זה או אלאהצוויים
 לא וכאן שוטעין מי דברי התלמידודברי
 ממצרים גרשו כי שתיהן לקיים הזטןהספיק
 ותחזץ כמשש כלל להתבהמה יכלוולא

 טול וצא טול לשלחם למהר העם עלמצרים
 איכה )ב( יגרשם. חזקה ביד כי וכתיבוצא

 יקח לב זזכם המקרא לשון בדיוקיתאימו
 אחת מצוה רק וכאן פשפע תרתימצות
 לפנינו הדבר סתום )נ( יוסף. עצמות אתלקחת
 לקיחת במצות שיש ההכסה אתמראות
 יותר כאן מונחת חכתה איזה יוסףשצפות

 : סצותמבשאר
 יעטיקים מתיקים פה הנ.י כי עפ"אולם

 משרעעה קיים שאטנםהדברים
 יהדו כולם ישראל מכל יותר  שד הביזהמצות

 עשה יוסף עצבות את לקחת המצוהובצשותו
 ושצורים דבוקים זה עם זה שהם מצותשתי
 יוסף עצמות ב5י כי נשמה ים כגוףיחדו
 שבסנדל הרבים האצרות כל נפתחים היולא
 לזת לישראל אפשר היה לא וגס צפוןבעל

 ע4י כי צפון בעל אצל תחגותםממקום
 יכולים היו לא הנחתם בשעת הנעשההקסם
 עצה ושום אותת שגנז למי אלאלהפתח
 למה כמשאחז*ל לבעשות יכול היה לאאחרת
 של פמליא שמכחישים כשפים שמםנקרא
 וביעדיך כמש"כ הגונזן היה ויוסף ודיגמעלה
 נ-ם 81ין רגלו, ואת ידו את איש יריםלא
 יא ע"כ כי האוצרות לענין מת ובין מיבין
 במקום והונח בארון, הושם אלא יוסףנקבר
 חז"ל שספרו נמה נילוס בנהר להםנודע
 והעלהו בנילוס המקום את ידע לאשמשה
 ארונו וצפה ! שור ענה ! שור עלה הקריאהע"י
 זהב להם נדרש שהי' פעם שבכל המים,על

  וסרו  יוסף. של ארונו עמהם המצריםלקחו
 : נפלא באירה הנ"ל הבמיהותכל
 פרעה שקרא חשם גם נמי?. מהרכמגנר:ה

 שעפ"י פענח" "צפנתליוסף
 הלום שי הנכון פתרונו עי קאיפשוטו
 זה שם בקריאת פרעה מחשבת כפיפרעה
 שם קריאת התירה לנו תספר למהאבל
 בשם. כקל השהמשו לא סוף שסוף ובפרטזה

ש
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 בשם השתמש לא בעצמו פרעה ואפילוזה
 וכל .יוסף' חל לכו כחיב כן כי ליוסףזה
 סבים אורייחא אבל תעשו לכם יחסראשר
 שתרגם כוה אונקלס לנו שדמו ותפשרוגייא
 דתרגומו לי'. נליין *דמססרן פענח צפנתעל

 לי' גליין דסטמרן לא הוא והפשוטהאדויק
 הוא וגלי הפתרון הוא טמירא גלי' שטמיראאלח

 לי' גליין רבים לשון דמטטרן תרגם והואמשותר
 מתגלים הם כ"א הסגלה, הוא ולא מתגלים,הם

 העתידים האוצרות על שרמז אלאפעצמם,
 נסוד ודו"ק הג'ל כדברינו לפניולהתגלות

 מצרים לביאת ראשון אחרון. ואני ראשוןאני
 אני חלילה, וחוזר מצרים ליציאתואחרון
 יוסף של וארונו שכינה של ארונו כיראשון
 מיוסף, שאול במלכות. ראשון אני בראשהלכו
 אני אפרים, במלכות אחרון ואני דוד,ואחריו
 שכל ומצינו ואכמ"ל, יוסף בן במשיחראשון
 "נוהג שנאמר יוסף, שם על נקראוישראל
 והקב"ה ישראל, כל על וקאי יוסף".נצאן
 יצאו כן הואחרי את זה שליהו ע"יהכין

 ועבדום קודם ענים הרבה עוד גדול,ברכוש
 בנהר ויוסף משה של מקוסם היהי,לספשדפ : אותםוענו
 בתחילת וזה חייו אחרי זהנילוס

 משמיענו מה דלכאורה אחד במקוםחייו
 להודיענו רק ואס בסוף" "ותשםהמקרא

 רואים מעין הסוף בין התיבה אתשהסתירו;
 קרא בחר ומדוע הסוף בין ותטמנההולים
 וסוף שים"ה אותיות אבל "שימה".בלשון
 שהשלימו בדיוק ויוסף משה אותיותהטה
 בהנהגה זה עם זה והחליפו בגאולה לוה!ה

 זה אחרון וכשזה אחרון זה ראשוןכשזה
 ואל"כ משה ותשכח. דו"ק וכנ"לראשון
 של עבודתו השלים יוסף של נכדויהושע
 משה ויקרא לנבר וזכר לארץ יהנניסםמשה
 יה עליו התפיל ופרשיי יהושע נון בןיהושע
 בדבריו לת' כיון ורש"י מרגיים מעצתיושיעך
 קש דלכאו' עמוק רמז עפ"י וגם פשט עפ"יאיה

 נקרא המרגלים לשליחת הרבה קודם כבר"לא
 קודם עוד ממצרים בצאתם תיכף יהושעשמו
 בהד יהושע אל משה ויאמר נאמר תורהמתן
 שם וגח..כ בעמלק הלהם וצ8 אנעיםלשו

 פירש ע"כ וכו' עמלק את יהושעוהתלש
 מרגיים מעצת ה' שיושיעו עייושהתפלל
 בוחשם יעה אותיות חסרו אמנם הרמזועפיי
 שתי יש בותשם כי שמותם להשליםבסקי
 וחסר משה מאותיות בסופו כסדרןאותיות
 אותיות שלש יש בסופו בסוף ובאתיותה"ה

 שהתשלל וזהו יושד והסר יוסף פשםכסדרן
 יגמור שיוסף כלומר בסוף הוא בחתםובסוף הנעי החסר על ירמוז יושריך .י"ה"עליו
 לארץ להכניסם סשה כלה ולא פהאת

 עינינו יאיר וה' כתבתי הנלענ'רישראל
 :בתורתו

 שאול נאיר באאמי-ראברהם
 ראטשעממער. חופ"ק רעזניקז"ל

 תמימן
 נתיב.יאיר

 תובב"א. ירושלים פעיה"קבעזה"י.
 אבל החזיר, בבשר אפשי חיאדם יחמי אי ענישים( פ' יסתמא חכי"יאמרו
 על9. גזר שבשמים ואבי אעשה ומהאפשי,

 הוא האדם של ושרשו עיקרו כי והעניןכך,
 הוא לאדם לו במיוחד הרצון העצמיי,ברצון
 בו ונןרת, מונבלת למציאות אותועושה
 זה. של רצונו נגד הוא זה של שרצונובזמן
 אנשים שני של שרצונם בזמן בו נפרדים.הם
 אף שהאהד ובזמן מאוחדים. הנם שוה.הוא
 לרגלי !את ובכל מיוחד, רצון לו ישאם

 וממלא עצמו מרצון סר הוא לאחראהבתו
 וביטול השתעבדות זה נקרא האחר, שלרצונו

 :עצמותו
 ספני רצונך בטל )אבות( הכזקי אסרוללחנן

 הוא, בפירוד הוא שהאדם מה כירצונו.

 חפץ כשאתה אבל בפ"ע. רצון לו שיש מפנירק
 אחרת עקה לך אין יתעש ידביקותלבוא
 בזה רצונו. מפני רצונך את שתבטל אםבלתי
 אוו מבטי הנך רצתך, אפ טבטלשאתה
 שייכ?י הכנה לך יש ואז ומציאותך,ישותך

 : ית"ש איקוי;ו אור עציךיעהות
וןן
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 והמצוה, התורה ייסוד היהיית נקייתההן

 בנוי עליו אשר היסודית הגרעיןוהוא
 אט ודבר, דבר בכל כי האדם. קומתכל

 אם תכף תסתכל יוה רצון לך שישהראה
 ה' רצון בזה יש אם מקום. של רצתוזהו

 יצר וזהו תעשיה, לא לאו ובאםתעשיה.
 הטוב יצר בהאדם. השרויים הרע ויצרהטוב
 בקום ביז ה', רצון למלאות ומיעץ יציירהוא
 הרע ויצר תעשה, ואל בשב וביןועשה
 עצמו. רצון אחרי נגרר להיות המיעץ71וא
 ויאהפכא -יצריה, לאכפיא האדם הואוצריך

 : לנהוראחשוכא

דלכני
 גידיו, ושס"ה אדם שי אבריי רמ"ח
 רמ"ח נגד הוא האדם, קומת הםשהם

 הוא שצריך היינו ל"ת, ושס"ה עשה,פצות
 ית"ש שרצונו קומתה כל על יקוב"הלאמלכא

 אבר וכל עצמו, נופו בנין כל טסלח*סי'
 : ית"ש לרצונו משועבדים יהיומאבריו
 לאדם יי כשיש "שתעבדית. מהילהנה

 ימלאות לו שיש בזמן .ובוטציאות,
 השירות את לעשות מחויג הנהו עצמועבודתו

 השתעבדותו מתגלה בזה לאחר,והעבודות
 מלבות ע% קבלת ולכן עליו, הרובץוהעול
 ונפרה למשא וכחמור לעול כשור הואשמים
 המונח העול את שמרגישיםלבקעה.

 :עליהם
 אם כי החזיר, בבשר אששיאי תאמי אי י "כז לני אמרי כזהובנאופו
 מאוס שהדבר מפני חזיר אוכי אינוהאדם
 קיבל כי בעצמו בו מגלה אינו הריעליו
 עושה הוא ואדרבא שמים. מיכות עולעליו
 עצמיים. ורצוניות נפרדת מציאות לאיזהעצמו
 הדבר עוכל ואינו עליו, החביב הדבראוכל
 לרצון כלל משועבד ואיננו עליו. חביבתבלתי
 לי יש בה, אפשי תאמר כך איאהשי"ת.
 שבשטים אבי הלא אעשה מה אבל לזה.רצון
 רצון ומפגי החויר. את אכול לבלתי עליגור
 למלאות ומחויב אליו, משועבד שהנניה'

 רצונו נגד עצמי רצון את מבטל הננירצונו,
 : החזיר בשר אוכי ואיננויתיש.
 רצון עצמו עי ממשיך הוא שבזהדנכמ2בא

 והשי"ת יתעש. אלקותו ואורה'

 פפני, אחרים רצון ומבטי אייו פניונושא

 :רצתו
 הרבי. נכר וויינשפאק יאירמשה
 ' זצללה"ה. הקרוש והיהודימלובלין

- ת

 מ.מימי
 יעקב.ממעמי

 ~ )ארכנתינא(. אוועזשאנעדיאב"ה
 מוקדהן על העלה היא העיה תירתואת

 הבקר,. עד הלילה כל המזבחעל
 על ילבש גד ומכנסי בד מדו הכהןולבש
 את ופשט וגומ' הדשן את והריםבשרו
 ' האור וגומ'. אחרים בגדים ולבשבגדיו

 אומר התורה על בפירושו הקדושהחיים
 ) ומרמז רמז בדרך בא הזאת הפרשהכי

 כל' כי שם ואומר האחרון הגלות עללנו

 בראותו.. נפשו הנחם מאנה ישראלאיש

 כי ואומר אותנו ומנחם הוה הגלותאורך
 וקץ' סוף יהיה הששי לאלף ת"ק עבוראחר

 שם עיין דבריו תוכן ע"כ צרותינולכל
 להגיד סמנו והעלים הסוייר ז"ל כבודואבל
 דרכו ולאחוי בעקביו ללכת מכבודובמחילה אמרת" לכן הזה מהגלות נושעיםנהיה ומתי ההיא המוצלחת השנה נכון עללנו
 ג"כ האלה הפסוקים את ולבארבכאן
 מבשל אני אין אחר באופן ורק רמזבדרף
 אבל בזה הקדושים דבריו אתחלילה
 וגם ממנו שהסתיר מה אגלה זהבאופן
 השנה את נכון על ונדע בעינינו לנויאירו
 כשני זה עליה ומקוים מצפים אנואשר
 אשר היסורין ןתמו ומתי שניםאלפים
 שכמעם עד עלינו מתגברים ויום יוםבכל

 : עוד לסבול כת בנואין
 לשחול אמרתי דביי את שאבארוקרדומם

 "העל"" המלה למה )א( זהבענין
 אונא קא שלדרשה שנודע חסר בכאןבא
 המלה נכתבה המסורה עפ"י )ב( זומהו
 - אומר הכתוב )ג( ? ולטה  ועירא בס-םמוקדה

 ישאן?י ויש הטובח מעי הדשן אתוהרים
למה



 חמשהיעשי'*גה  *הבאוד* יאשוו*שמ כיריב
 שאומר כנע הדשן את ולקח חמר לאללמה

 ? המזבח סעי אש נתלי ולקח,..שם

 : זה באופן הענין 8ת יבאר יב'יניקתי
 העלה תורת זאת אומרהכתוב

 בני שהם עליה בני תורת תהיה זאתנעופר
 עליהם ד' שירחם הזטן שיניע עת'ישראל
 הם ומי השפוף, עבדיו דם נקטת'יינקום
 על העלה היא הכתוב אומר ו עליה"2ני

 והסידים צדיקים בנ"י הם כלומר.שוקדה
 ע? ושנשרפו בחייהם המוקד על.'שעלו
 המזבח על לומר והוסיף יתברך שמו-קדוש
 בקרבנות שנעשה טה כל בהם שעשו"כלומר
 חניקהאמליקה שריפה שהם המזבחעל

 כל ר"ל הלילה כל ואומר דמיםלהנאת
 ואומר כנודע ללילה הנמשל הגלות.*מי
 לשני קרוב זה העת כל כלומר הבקר.עד

 הגאולה זה הבקר שהניע עד שניםאלפים
 דברי לפי הוא הידועה בה' שאומרלומה
 אחר והוא ידוע בקר הקדוש החיים:האור
 המוכח ואש ואומר הששי לאלף ת-קעבור
 התורה אז הזמך כשיניע כלומר בואיוקד

 כה הל8 שם שאומר כמו לאששגטשלה
 על עלתה פעמים וכמה וכמה כאשדגרי
 היא באש, ונשרפה אבנים גל שהואהמזבח
 אף חרון בה ותקוד עלבונה תתבע.עצמה
 אותה שרפו אשר טאויביה להנקםיכעס
 ואומף הכתוב לנו ויספר באש לומדיה'ואת
 שהחש הקב"ה כלומר בד מדו הכהןולבש
 כ~* כלומר מדו ילבש הוא ז"ל כאמרםבהן
 הגור הוא ויואב שם שאומר כמוזיינו
 דוד את שאול וילבש שאומר וכמומדו
 יש בכאן גם כן .זיינו כלי שפירושוסדיו
 עם ללחום ויינו כלי ילבש שהקב"הלומר
 דרכם שכן אדם בני בישע ואומר,אויביו
 ואומר למלחמה לצאת זיין כלימלבוש
 בכאן הכתה בשרו על ילבש בדימכנסי
 ע"י שנשפטו ישראל בני אותן עייבא
 החמורות סיתות בר' ר"ל .בד עויהבני
 והגם וחנק הרג שריפה סקילהשהם
 ח.מסש ברגע ידם תחת תיכף מתושלא
 מאד ומסוכני נורח במצב אותם הניחוירק
 מכאוב מרוב זמן אחר מעצמם שמתו-3ד

 כסו מסוכני( אותיות היא ומכנסי)והמלה
 אומר מסוכן בטצב אותם שהניחושאמרנו
 עיניו נגד להיות בשרר על ולבשהכתוב
 מבקש ישראל שכנסת שם שאוטר ע"דוהוא

 לבך על כורתם שימנו ואומרמהשי"ת
 תמיד להיות היא שהכונה זרועך עלכהותם
 אחת רגע אף ממנו ישכח שלא עיניולננד
 דיקא בשרו על ואומר הכתוב דייקוזאת
 אנא ודיו ילבש בד ומכנסי לומרשיכול
 ילא הדשן את והרים ואופר שאמרנוכסו
 בהתחלה ושאלנו כמו הדשן את ולקחאמר
 דם נקטת לבד שלא היא בזההכונה

 גם או ינקום השפוך והצדיקיםהחסידים
 עיי שנהרגו הרבה שישנם מאחבנ*יאותן
 שרואים כסו כלל היו צדיקים ולא עולהבני

 והם מאחבנ*י שרבים בשננו היוםחנחנו
 שהם מה על רק ונהרנים פשוטיםאנשים
 הכתוב אומר זה על נקראים ישראלבני

 של דשנם את כיומר הדשן אתוהרים
 יתירה מעלה להם ויתן ירים הנהרגיםאותן

 תאכל אשר חותם נם כי גדולהומדריגה
 עלו אותם גם כי כלומר המזבח עלהאש
 תהירין תקדשו ד' מזבח של המוקדעל
 שם שאומר גמליאל רבן דגרי את בכאןלי
 והטעם ירד לא המזבח על שעלה מהכל

 נפשם בעד גם כי בכאן והכונהשנקדשו
 הכתוב שמסיים וזה נקמתם את ד'ינקום
 קדושים הם גם כי המזבח אצל ושמוואומר

 :נקראים
 רחמים היא הקג*ה שמדת שידענודכ12מ"בכ(

 כי לחוש ויש ברואיו כלעל
 כ"כ מאויביו ?הנקם תתן לא הרחמים5דת
 את הניהו שלא הים אצל שמצאנוכסו

 הללו ואמרו בים המצריים לטגועהקב"ה
 לנו וספר ז"ל כאמרם והללו,.. ע"נעובדי
 את כלומר בגדיו את ופשט ואומרהכתוב
 יפשוט תמיד הם אשר הרחמיםבגדי
 מדת בגדי שהם אחרים בגדים ולבשאוחם
 כל כלומר הרשן אז והוציא ואומרהדין
 אל יוציא הנשרפים , האסלייס ,מאתהדשן
 שכמעט עד הוא רבה כי מפני למחנהמהון
 ז"ל רש"י כדברי למערכה מקוסאין

והכונה
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100על
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 חמשה-עשרשנהנדץבאר" ראשון-שניכרף

 להניה עוד טקום אין שכמעט מפנישתכונה
 ויום יום בכל הנשרפים חותן שלדשן

 הנשרפים שכל מפני טהור במקום81ניחם
 וצריך שאמרנו כמו המה וקדושיםטמורים
 שום לעורר שלא דין מבתע לזה ללבושפיה
 ואומר עולה בני אלה על בזה רחמנותצד
 כיומר הכבהא "לא בו תוקד המזבחואש
 שנמשלה התורה כי לופר להוסיף באבזה
 המלאן ור"ל לעיל שאמרנו כמולאש

 תכבה" וולא חרונו בו תוקדאסקטרג
 אף ולומדיה התורה של עלבינהשלתבוע
 תכבה" "לא לוטר בכאן הוסיף ולוה אחתרבע

 לרחם טקום שום ליחן שלא בזהאהכונה
 הכהן עלית ובער הכתוב ואומר כלל,שליהם
 שהוא הכהן ובער התורה שלתלבונה בשביי כלומר בשבילה כמו עליהושסיה
 עצים יבער הוא שאמרנו כמוהקב"ה
 אש ומסיים היום כל כלומר בבקרבבקר
 בזה הכונה תכבה לא המזבח על תוקד58יד
 שיבה הקדוש החיים האור שאומר158
 בו ותוקד שאד וגדולה רבה מכה088
 חרון ירפה שלא כלומר תכבה ולאארונו
 והיה הטומאה רוח אבוד עד מהם ד'אף
 היהלי נראה כלזה כלהארץ עי למלךז"

 אבל לעיל אמרתי נאשר רמז בררךלפרש
 יתקיימו מתי עוד לנו נתברר לא1חה

 ולתרץ להוסיף אמרתי ולכן האלהאדברים
 למה הטעם בהתחלה שכזלגו אשרשאז

 המלה ולמה חסר בכאן בא העלה88לה
 יש כי ועירא בסים בכאן נכתבהכפקדה
 מתי הכתוב לנו מגלה בזה כילנסר

 מתי לעיל הוכרנו אשר הדבריםיתקיימו

 המלימי וחשוב צא כי צרותינו יכל וקץ סוףיהיה
 הלילה כל הטזבח על מוקדה עלהעלה
 שגמטריא ח1מצא הכולל עם הבקרשר

 יהיה בפח לזה גלוף לסמלים עולהשלהם
 זה בשביל כי לומר יש הכן השביטי
 נכתבה זה ובשביי חסר העלה המלהבא

 בחשבון אותה להבנים שלא זעיראבם-ם
 בד ועולההגמטריא

 תש בימי יהיהבטח
 116סוף
2שלזה
19בטח
80יהיה

82בימי
188תש

099

 יוסף אחי באו יאמר פיעה בית נשמעוהקול
 הוא. הקדוש החיים האור דברילפי

 פרעה' ובית מצרים ששמעו עצמוהקוי
 וישמעו שם שנאמר אוויו אל יוסףבהתודע
 הקול הוא מה ועל למה ידעו ולאפצרים
 יוסף בכיות קול כי ואוסר הזה הכתובובא

 אחי שבאו לצד היה טצרייםששמעו
 יוסף.

 חת חלילה מבטל אני אין דבריו, תוכןע"כ
 נכון. לא דבריו לפי אבי הקדושיםדבריו
 והקול לומר היה שצריך הכתוב שלהלשון
 לומר לי נראה ולכן הידועה, בה"אהנשסע

 לא בכאן הכתוב שאומר זה קולכי
 ק~.

 יתפלא ובנההאותיות
 לזה סוף להטליטבבד

999

ממש

 חקלאי קץ בום ממאמרי נאהד בי הרצ"ה שנת עבור אחרי כתבנו הזה המאמו את :הורה
 שב והבאתי שגה באוהה לבוא מוכנה העתידה הנאוה כי שם אמרנו יגאל לא ואם המתחילבדגר
 טשענו לא ועדיין השנה עברה כאשר ועתה ום עיין הארץ תרצה אז אומר שהכתוב גמה לדברירבו

 המט שמבקש ררנו על ששאלו מהריסק השגיר מהעה"ק בהבאר קראתי ואשר  א~סם8רים מהאכרתי
 דבו איזה אב'1 על רואה הבן אם ערוך בשלחן נמצא ני להם ואמר וענה הקץ עי בתורהומזים
 בתיה אבא ואומרים שבשמים לאניט טזכירין אנחנו כן בתורה כתות וכך כה אבא לז 'אמר הגוןיא

 מצאת' לא ואם הזה המאמר את ערכתי הזה החכם דנני על ונשטן הקץ לזמן רמו וטעאנווטחוב
 1 בעוה*ש הות בטקום אמצא ההואהמקים



 הסשה--עשרשנה"וסבאך" ראשו;-שניכרף"ך

 הבשורה ור"ל בשורה לשון ורקטמש
 בזה והרווחנו יוסף אחי באו כינשמעה
 לא כי חסר נכתבה והקל שהמלה"הטעם
 כאשר בשורה לשון רק הוא ממשקול

 -אמרנו.
 וז"ל הקדוש הזהר מאמר יידי באשוב

 נש בר כל ת"ח נשסע""והקץ
 דלא 5יה אצטריך מאריה קמידצלותיה
 קליה דאשמע וסאן בצרותיה. קליהים
 ומאן וגום' אשתמע לא צלותהבצלותיה,

 דההוא קול ההוא דא דאשתמע קיאהוא
 בלא ק5א ההוא דא ביה דתליה קלאבואו
 ימשמע נש לבר 5י' אצטריך לא כך ובגיןויו
 בההוא בלחש יצלאה איא בצקותיהקליה
 צלותא היא ודא אשתמע דלאקלא

 בלא קל נשמע והקל וממניך תדירדאוזקבלת
 דכתיב בחשאי צלותיא היא דא נשמעולו

 צלותא היא דא ישמע לא וקולהבחנה
 שנותן הכימן לפי הנה עכ"ל, קבלדקב"ה
 יש בשמע וא"ו בלא שקל הקדושהזהר
 שנכתב דבר על לומר 'סעד איףלשאל
 נראים מדברור כי נשמע 5א אושנשמע
 לוטר שייף ואיף ן נשמע 5א ואיו עםשקוץ
 חסר שהוא מפיו אדם 'שמוציא הברהעל
 דבר עי להמד בא הסימן ואם ש מלאאו

 הקב"ה לפת נשמע הוא אם בתורהשכתוב
 בנביאים ושנוי בתורה מצאנו נשמע לאאו

 בתורה מצינו כי מובהק סיטן זהשאין
 קולו ונשמע שאומר האפוד מעילאצל

 הקול את וישמע או הקודש אלבבואו
 מלא נכתב קו5 המלה ובשניהם אליומדבר
 ז וישמע וגם ונשסע אומר הכתוב זאתובכל
 נשמע ברמה קול נמצא בנביאים גםכן

 אומר  והכתוב סעא נכתבה קולוהמלה

 שמביא בחנה גם כן רבים וכמוהםנשמע
 ישמע לא וקולה ואומר הקדושהזהר
 אומר והכתוב מלא נכתבה קולהוהמלה

 נשמע שקולה אנחנו ויודעים ישמעלא

 שנותן הסימן הוא טה וא"כ התיקתלפני
 אין ז נשמע והקי בהמלים הקדושהזהר
 הקדוש הזהר דברי עי להשיג באאני

 וכך צריך אני וללמוד היא תורהאבל

 ומשיב שואל שהאחרון תורה של דרכההיא
 הקדמון בדברי לפעמים ומשיג וטועןמפרק
 לאמיתו האור להוציא מגעת שידו עדובודק
 בעלי לכל נתונה שרשות גודע כברגם

 בכדי הקדמון דברי על להקשותחזרה
 אותם ולהבין דבריו לעוסק לרדתשיוכל

 : נכוןעל
 יצא הקדיש שהזהר ייסר יי בראהולכנו

 או מיא כשבא קול בהמלהלחלק
 כשאדם הקב"ה לפני דוקא הואחסר

 אדם סבני מדבר אם אבל אליופתפלל
 או מלא בא קול המלה אם חילוקאין
 קלא שאומר בסה הזהר 5נו ומרמזחסר
 שייך איף לתמוה שיש נשמע וא"ובלא
 בא המיה אם אדם של הברה עללומר
 הקדוש שהזהר לומר יש א5א מלח. אוחסר
 קו5 ור"ל ואו בלא קלא לומר בכאןכיון

 ד' אל מתפלישהאדם
 אליו קוי זה וקוי

 שנאה קנאה שהם רעות מדות וא"ובלא
 זו תפלה ור"ל זה קול וגאות רגזן כעםגאוה

 אדם של בקול כן שאין מהנשמעה
 אדם של תפלת קול ר"ל ויומלא

 לא זה קו5 רעות מדות הוא"ו בושנמצא
 חנה גבי ולכן תועבה תפלתו גםנשמע
 והמלה ישמע לא וקולה אומר שהכתובאף
 נשמע שקולה ידענו זאת בכל מלא באקול

 לפני נתקבץ וצלוקה זכה שהיתהותפיחה
 מדות הוא*ו בה היו שיא מטעםהקב-ה

 : בארנו כאשרהרעות
 שיכווין.יעקב

 קמיכמן
 זורארדאוו.בשה

 השואבת בית שמחת עלהגיורת

 שכבר הגס תרצ"1 בשנתשחידשתי

 ארר בהבאר הזה הגותיביארתי
 יותר בביאור עהה אבל תרצ"ומיון

 : ורהכיפה

 אם השמחה בהתרוממות הלל הביע[ השואבה בית שמחת בחגיגת החיילבפרק
 כאן מי כאן אני אין ואט כאן הכ5 כאןאני

ושם



כהן חמשה-עשר שנה ה-אך' ראצון-שניכרף

 ניסך אחד שצדוקי מעשה, ג"כ איתי-שם
 באתרוגיהם העם כל ורגכוהו רגליו ע5יסים
 ביארתי שכבר הגם האלו המשמייםויהבין
 הגיתי. מדעי בדרך יותר עתה אבאר אכלאותם
 רק פומבי חגיגת עשו מה מסניולהבין
 הצדוקים עם במחלוקת ויא המיםבניסוך
 שבת. אחר בעצרת כמו אחריםבדברים
 במדרש דחנה בנה והנראה דב-ים.ועוד
 מן לחד שאל אחד הגמון ביתא תולדותו'

 המלכות יתפוס מי א"ל שיוני רביתאלון
 וכתב קולמוס ונטל חיק נייר הביאאחרינן
 בעקב אוחזו: וידו אחיו יצא כן ואפר'עליו
 המחלוקת ידוע דזאת נראה לזה והביאורעשו.
 כפרו שהצדוקים והפרושים הצדוקיםבין

 הבנתם לפי התורה ופרשו פה שבעלבתורה
 ביום ממקומו איש יצא לא למשל,הכוזבת.
 אמות. סד' לצאת שאסור שמפרשיםהשבת
 מושבווזיכם בכל אש תבערו יא כןוכמו

 דולק להיות שבת. על נר להדדיקשאסור
 השני ובצד אחד בצד החמירו המהבטבחם
 בעריות שניות כמו הדת עיקרי הרבההקילו

 התורה פנימיות לתוך חדרו ל8 הסהוטריפ,~ע
 נאבדו ע"כ חולני, כספר אצלם היתהוהתורה
 תורת לפי אבל האומות. בין ונטמעומהר

 אצלם היתה הקבלו; על שסמכוהפרושים.
 שימית ולא בהם וחי חיים תורתשזהרה
 דוחה אינו נפש פקומ הצרוקים דלפינהם
 היא התורה אצלם הפרושים אבלשבת
 וכל להתורה התאימו והחיים התפתויותתורת

 הכל היתה לחתורה שעטרו והפרחיםמציצים

 התקנות וכל והאומה התורה להחזיקכדי
 להחיות הכל היו האהתנים עד,מהתנאים
 כמו ולא העט בלב התורה ולהכניסהתורה
 יבשה יהדות התורה היתה שאציםהצדוקים

 ריקנית, ונשארה הנשמה מהתורה שהוציאויין
  השלם, מן נחלפו מועט בזמן וע"כ רגשבלי
 התפתחות תורת היא הפרושים תורתאבל
 ולובשת צורה פושטת הוא התקופיתשבכל
 הבעש"ט. תקופת עד לאמוראים מהתנאיםצורה
 ועוד מהאומה היצירה כה נפסק לא עתהועד
 ד' תורת שמפרשים וכמו התלמור, נחתםלא

 שמהדשים מה כל היא תמימה שעודתמימה

 לרוח והודה היא, חמימה עודהידוענים,
 אצלינו מתקיימת מהתורה הנושבתהחיים
 יבשה היתה הצדוקים ואצל להרגש.והודה
 הסכת חכז"ל אמדו לחנם ולא רגשבלי
 דברי שיהיו לעם נהייתה היום כיושמע
 התורות נתנה שהיום כמו מחודשים.תורה

 הרגש, היא החיות שעיקר חזק, יהי'שהרנש
 מרומי שההגמון רבה ממדרש הכונהוזאת
 ביאת על מחכים עוד שאנחנו עלינולעג
 הלא האומות בין מפוזרים אנחנו אםמשיח
 הם-כות יתפוס ומי האומות. בין תטמעואתם

 שעוברים הפרצות בגלי תטבעו הלאאחרינו
 חלק, נייר על כתב והתנאעליכם,
 שאם שהכונה עשו בעקב אוחזתוירו

 שיכייים חלק נייר כמו יהיותורתנו
 הימים ביי וכל בניות נתקיים אז לכתובעליו
 הי' שתורתנו יען ראשינו, על יעברולא

 אצלנו. חזק והרגש הנובע, כמעין חייםתורת
 רסן להחזיק נזכה שעוד מצפים אנווע"כ

 שאומתנו מדינתינו היא שתורתנו יעןהממשלה
 השמחת אבאר ועתה בתורות רק אומההיא
 נקרא שלכן מפרש שהירושלמי השואבהבית
 הקודש רוה שואבין שמשם יען השואבהבית
 החיים, הרוה האומה לחזק התרוממותהרוח
 למשה הלכה היא המים שנסוך ידועשזאת
 עשו הפרושים ולכן לכפור בזההצדוקים התז,מצי וע"כ במקרא רמז לו שאיןמסיני
 לנטוע העם כל באסיפת פומבי חגיגתבזה
 הקבלה היא שהעיקר ההכרה העםבלב

 היא פה שבעי שהתורה פה שבעלהתדרה
 אין האומר שכל חיים. לתורת התורהעושה
 שבכתב תורה רק מכיר שאין תורה אלאלו

 יא שבכתב תורה גם לו אין תורהתפילו
 שבע"פ תורה שביי יען ויבמות, בידו,נתקיים
 והתורה אחת מצוה אף לשמור לידע8*א

 ולחיי חיים לתורת התורה מביאהשבע"פ
 הפסק. ביי ממעין הנובע מים כמוהרגש
 ה והתוו ויחרב. שיפסוק זמן יש נהר מיאכל

 מים ושאבתם שנאמר וכמו למעיןנמשלה
 כמו היא והתורה הישועה. ממעיניבששון
 רק היא וזאת והוויך. ומתגבר הנובע.מעין
 8ז הפרושים. לתורת הפרושים, ביאורלפי

ההורה



 חמשה-ששר שנה .הבאר" ) ראשוז-שניכרףמז

 המים, בניסוך נרמז וזאת כמעיןהתורה
 לתורה והודה הסוכות. ימי שבעת כלשחגגו
 בעדינו, לגדור  אש כחומת שהיאומבע"פ
 הצדוקים תורת ולפי עתרו עד אנואיים
 והעיקר נשמה בלי רגש בלי אצלפ היאהתורה
 מרגיש, אינו שהסת יען הרגש חיי היאהחיים
 של קודם מב של תפילין תנו מגיחיםתכן
 ששם הלב גגך היא יד שהשל יעןראש
 המוח שנגד ראש לשל קודם וזאתהרגש
 הוא בגלות קיומינו שכל יען השכלששם
 אנו צריכים התורה וג.ס שכלש לפייא
 שכליים טעמים לחפש ולא ברגשיקיים
 שאסרו תורה במתן היועדים נחיוולכן
 האמונה של הקבלה על שמסכו ונשמענעשה

 הרגש לבכר וצריכים למעלה, זאתואעטידו
 בנד שלמח ג"כ א"ש ועפי"ז השכל.על

 משמאל: תוכה ונר מימין שמזוזה הדיןחנונה
 8י1 שהחשמונאים ידוע שזמהשמרומז.
 הש א"א השכל ולפי מרובים נגדשועטים
 השכל על סומכים היו ואס אותם,ושינצחו
 אכל הדת שונא עם ימיחמה יצאויא

 לא זה ובכח האמונה חזק היגש היותצלם
 ולכן נצחון נחלו ד' ברוח רק בכח ולאבחיל
 הרגש ששם היג נגד משמאל חנוכהנר

 על נצחון נצחו האמונה יהרגשולהודה
 הישראלית האומה הקיוט סוד וזהתיונים.
 הישראלית לאומה אפשר איך שואליםששלם

 אבל טנוהה להם שאין עתה. עדלהתקיים
 וצדיק האמונה. "רגש היא ההכרחאצלנו

 : יהי'באמובהן
 כאן חני אם הביע ש"ץ מה ג-כוא"ש

 נעשה שהלל ידוע שזאת כאן,ושל
 טנשיאות בתירא הבני שהעבירו יעןלנשיא
 דרש והלל שבת דוחה פסח אם ידעוועלא
 נתמנה ואז ה'ו פרק ,פסחים מועדוסגז*ש
 רמז וזאת שבע"פ לחורה והודה לנשיא.הלל

 בנין הרוב כאן הכל אז כאן אני אםהלי
 שהצדוקי בעת  ולכן הם. לנו מהיהודיםומנין
 באתרוגיהם, העם רגמוהו רגלו על המיםגסך
 מהפיוטים וג"כ ממדרש ידוע שזאתיען

 הדס לזה מרומזים סינים שחרבעהישנות
 ננד ואתרוג השפתים נגד וערבה עיניםסגד

 בספר כתב ז"ל מראפשיץ הצדיק והרבהלב.
  באתרוב רק תורה שהקפידה מה קדשזרע
 יען הדר עז פרי לכם 71קחתם הדר.צל

 לבא' רחמנא הרגש והעיקר שלג נגדשאחרוב

 להצרוקי בהאתרוג רמזו ולכן עייוש,בעי
 תחרת היא תורתנו הרגש העיקרשאצלנו
 ביי תורה היא ואצלכם אצלנו החיחיים
 והרגש החיות שהעיקר רגש. ובליגשמה
 החזוק נצשה ואז הפרושים; בתורתהיא

 בפמבי הזאת החגיגה עשו ע"כלתורתנו
 ראה שלא שמי חפרו י"ל שחכמינוגדולה
 אם ומצלנו מימיה שמחה ראה לא זושמחה
 את ננצח נ'כ אז האמונה חוק יה"הרגש

 ונ"צ הדת המהרסי מבפנים הןשונאינו
 עם את למחות שמטרתם מבחוץ.שונאינו
 האפונה הרנש ובכח השהים מתהתישראל

 ז הר ישראלעם

 שרה חיי פרשתעל
 והסערה לך נתתי השדה שמעני אדנילא

 ולהבין עמי בני לעיגי נחתיה ?ך בואשר
 ועפרון אברהם בין וכתן המשא המקראכונת

 לך נחתי השדה אמר למה  עפרוןותשובת
 עמי. בני לעיני אסר ובמערה עברלשון

 הורה עי יעקב : הישועו יהנה בזהוהנראה
 גי. הפסוק על שפירש ז"ל רש"י עלהקשה
 אטול לא ואם גר הריני תרצו אסותושב
 ויהי במ"ר היא וכן פרש"י לעיל שהריבדין
 שאברהם דהיינו אברם, מקנה רועי ביןריב
 להם אין ולכך בארץ זכה לא שעדייןאמר
 לא אם כאן אסר ואיך אחר בשדהירעות
 שם ותיוץ בהזקה ליטול תושב הריניתרצו

 מוחזקת דח"י דאע"ג )י'( ברפה התוס'לפם"ש
 לנו שייך היא עצויה הארץ דרק לנההיא
 שיקי הי' נכרי זריעת ע"י בארץ שגדל81ה

 טרעיפ הי לוט שרועי שם וא"כינכרים
 לנכריסל שייך היא כבר שגדל מה אחרבשדה
 עצמה הקרקע כאן אבי בידם, גזל היאא"כ
 לאברהם. באסת היא קבר מקום לאברהםשיהי'
 ובגיטין עיי"ש אברהם בידי מוחזקתשהארץ
 לנכרי קנין דאין דאע"ג שם איתא)כ"ז(

בקי
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 קנין לו יש אבל מעשר מידי להפקיעבא"י
 א"ש וא"ב ומערות. ושיתין בורותלחפור
 ידע לא דעפרון מהטדרש ידועדפנה

 לא ידע שאילו וחוה אדם קבוריםשבמערה
 לאברהם ליחן חפץ ועפרון לאברהםושכר

 דשונא במתנה חפץ לא אברהם אבלבסתנה
 לקנות חפץ אברהם באוה"וז. עיין יחי'חרזנות
 אין מקומות שבג' במ"ר וכדאיתאהסבירה עי יעוררו שלא כדי מלא בכסףולשלם

 ומערת המקדש מקום עלינו לעוררלהעכו"ם
 לקבר יעקב שקנה השדה וחלקתהמכפיה

 יהי' שהסכר אברהם "פץ ולכן רוכל.וכעד
 בתוס' עיין כולם במעמד שלשתןבמעמד
 וחזר לחבירו שט"ח דפוכר דאע"ג י"גגיטין
 שלשתן בטעמד לו נתן אם מ"מ מחילומחלו
 השיב שויפרון המקרא כונת וגה מחול,אינו

 יען עבר בלשון לך נתתי השדהלאברהם
 זכות לי שיש המערה ורק לף טוחוקתשח"י
 קנין לי ויש ומערות ושיתין גורותיחפור
 שזכותך כדי כולם. במעמד לך נותןהנני
 לערער, יוכלו שלא הבאים. הדורות עלישאר

 לשלם, ורק אברהם הסכים לא בזה גםומ"מ
 וא"ש קנינו. מעל הערעור להשתיק בזהוכוונתו
 %א עין רע איש להון נבהל מ"ר :היטב
 עין רע איש להון נבהל יבואנו חסר כיידע
 צדיק של בממונו רע עין שהכניס עפרוןשה
 התורה שהסרתו יבואנו חסר כי ידעולא
 מאי וקשה וא"ו. חסר כתיב עפרןוט"ו.
 איתא דהנה בנה והנראה וא"ו. בחסרמרומז
 כתב והטעם דקשוט. אות הוא דוי"ובזוה"ק
 דבלל משום פנחס בפ' עה"ח יוסףבאטרי
 יהי' אות של שהמילוי מצינו לא ביתאאלפא
 וסימן נ'. ו' מ' אותיות ג' אך האותכמו
 ואות מ' ג"כ המייוי ט' דהאות דהיינומסון.

 רק נ' ג"כ המילוי נ' ואות ו' ג"כ המילויף
 מ' המילוי היא מ' דבאות הואדהחילוק
 ו' באות משא"כ פשוטה. נ' ג"כ והנ'סתומה
 נקרא ע"כ הראשונה וא"ו כמו ג"כהמילוי
 בזה עיין כברו. תוכו הי' כי דקשוטאות
 בזה בטו"ט שפירש ו/ מערכת עלמהבבאר
 דעפרון הכא א"ש וא"כ קטוה. דשלוםהוא"ו

 דרש ולבסוף בחנם לו ליתגו חפץדמתהלה

 הי' שהאמת תחילתו על סופו והוכיחכסף
 לרמוז בתורה וא"ו הסר ולכן השקר.למען

 : וא"ש האמת, מדת לושחסר
 זירארראוו. מ*קוצינמקישמואל

 יא.מימי
 )לובלעער,(טאמשוב

 כו' עמכם בני ירי 85 ויאמת מקץ.פ'
 את והורדתם כו' אסוןוקראהו

 בפ' כבר הלא נשאלתי שאולה, ביגוןשיבתי
 אבל בני אל ארד כי יוסף על אטרוישב
 הי' זה סימן בי פי' ז"ל ורש"ישאולה
 אחד ימות לא אם הגבורה מפי בידומסור
 כמרומז גיהנם רואה שאינו מובטח בחייומבניו
 שמת עתה שאמר זה ומה שאולהבחיבת
 הי' יוסף כחונת על כי והשבתי ז בנימןעל
 האמין ולא האמין מיתתו על שסופקעוד
 את שמר ואביו ההלומות על שכתובכמו

 של החלום שיקוים מצפה הי' כיהדבר
 ואמר הכתונת שראה אעפ"י וכן הצדיקיוסף
 אעפי"כ אכלתהו רעה חיה בניכתונת
 שאסר סמה לזה והראי' בדבר. מסופק עודהי'
 פירש"י איננו ושמעון איננו יוסף שכלתםאתי
 מכרוהו או הרנוהו שמא שחשדן מלמדז"ל

 יוסף מת שיא בדעתו שעלה מזה נראהניוסף
 שיתקיימו הדבר את ששמר מהמ' שמכרוהואף

 בנימן עי אמר שפיר וכן יוסף.חלומות
 יש עוד שאולה, ביגון שיבתי אתוהורדתם
 הרמוים בעלי בספרי שנמצא עפ"ילומר
 צירופי הי"ב נגד הם השנה חדשישי*ב
 גם מהם. אחד צירוף יש חודש שבכלוגויי
 הוי' צירופי הי"ב נגד שבטים שהי"בנמצא
 בתמיסתו אבינו יעקב וכן חדשים. הי"בונגד
 כאשר הגבורה. ספי בסיסן ע"ז וחרדירא
 אבל בני אל ארד כי אמר יוסף טורףטרף

 חדשים מהי"ב אחד חודש על היינושאולה
 ג"כ ימות. בנימן גם ואם יוסף. עלשסרוסז
 בנימן, נגד המרומז א' חודש עי שאולהירד
 ניסה לחודש יששכר בני הק' הספר11"ל

 ועטי למלכים, ר"ה )מלן( לכם הוו;החודש
סדר
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 שייף מישע הזה החודש הדגלים).דר
 ועי"ש כו' מלכות וקטר הוא שממנו)'יהודה
 תתבונן הנה וז"ל ג' סי' אב תמוזבגודש

 יהודה לרגליהם השבטים בסדר יצירהבס'
 א'. דגל סיון אייר ניסן נגד זבולןיששכר
 דגל אלול אב תסוו נגד גד שמעוןראובן
 ון"שיהודה שמעון. נגד אב מנחם חודשב'.

 גם והלכתי בגורלי אתי עלה אחיולשמעון
 כאשר כו' שמעון אתו וילך בגורלך אתףגני
 היינו שמעון של חודש התנשאות. זמןיגיע
 %שמתה לששון כשיהפך כו' אבמנחם
 וז"ש באב ט' הוא דפסח א' ביוםותש
 אבלים. מאכל ביצים פסח בלילאוכלין
 שלימה שמים מלכוית בגים' שמעוןיהודה

 :עכ"ל
 ופשעם חטאם מה יהביו קשה שיח.מ4'

 עד העם ושל המרגליםשל
 כי כו' הארץ את יראו אם הקב"ה.שאמר
 שלח יהושע גם הלא ימיתו. הזהבמדבר
 במלחמתם המלכים כל דרף וכןמרגלים.
 שמרע"ה ובפרם מדינהי לכבושבשרוצים
 שהסכים ד' עפ"י ושלתם בשכינה,נמלר
 צדיקים אנשים היו הלא המרגלכם וכןעמהם.
 שאמרו במה חכם יהגה ואמת העם.ראשי
 שעברו מקום בכל כי יושבי/ אוכלת ארץכי

 שהקב"ה אמת הן מתיהם. קובריםמצאו
 ולא באבלם יטורדם כדי .לטובה זאתעשה
 להם הי' מאין אבל כמשחז"ל. לאלו לביתנו
 במה א"כ שראו. מה אמרו הם זאת,ידעכן
 העם ינאצוני אנה עד שאמר עד ד' אתנאצו
 להם הי' רש עלה אמר ד' כי מפני נ"להזה.
 טוב שבוודאי ולהאמין ד'. ספותיקיים
 אמת אם לראות מרגלים לשכוח %אהדבר
 שנאמר מוכיח הדבר וסוף הוא. שטובהדבר
 שאמרו בזה לכן בי. יאמינו לא אנהועד

 לך שלח והשיב ד' את נאצו אנשיםנשלחה
 באמונה לא כרצונכם. בבחירה ותהייעדעתך.
 האבע"ז כוונת י"ל זה דרף ועפ"יכרצוני
 והם רש. עלה כתיב : לשונו זה כיז"ל.
 להם הי' רש עלה אמר ד' אם פי':נ"ל לי שלח השם אמר אנשים, נשלחה~למרו

 ואמרו האמינו לא והם שטובי:האמין

 עשה השי"ת השיב לכן אנשים.נשלחה
 שיח פ' תנועמא בטדרש וז"ש ושלחכרצונף
 מאנר ובתורתו אלהים ברית שמרו לאעהקפ
 טפל אומר יהושע ר' ע"ה( )ההליםללכת
 טובים בת נאה אשה לבנו שזמןלסלף

 אותה ואראה אלך הבן א"ל כו'ועשירה
 בשם ראיתי ע"כ. כו' באביו מאמין הי'שלא
 הי' חטאם שאמר מקאצק ז"ל ר"דהה"צ
 נפקא מה בעיניהם. היינו וכן שאמרובמה
 אחרים, בעיני הם איך זאת. להםמנה

 אמרו לשונו זה הנ"ל תנחומאובמדרש
 ויתרתי הקב"ה אמר כחגבים בעינינוונהי
 אני מפקד בעיניהם היינו וכן אלאעליו
 בעיניהם אתכם עשיתי מה הייתם יודעיםוכו'
 כמלאכים בעיניהם הייתם שלא לכם יאמרמי

 :כו'
 גארדצינסקי. הכהןישראל

- -

 יב.מימי
 )טאז,( פומאשובב"ה

 בצידו )נכתב יצחק וא-ר ב"ז דףר"ה
 תוקעין למה יצעק( א"ר לומרצריף

 אלא תקעו אמר רחמנא תוקעין למהבר"ה
 אלא תרועה זכרון אמר רחמנא מריעיןלמה
 ותוקעין יושבין כשהן וסריעין תוקעיןלמה

 ידקדק יש ובכאן עומדין, כשהןומדיעין
 : דיוקים אינה.עוד

 שפ הובא יצחק דר' מימרא 3-רדשרפא(
 על לרמז מימרות ב'בש"ס

 ר"ע משום דר.י א( בריה שופרתקיעת
 בשופר: ובמה וכו' מלביות מז"ש לפניואמרו

 איל של בשופר תוקעין למה אבהו דר'02
 בספרי ואיתא וכו' לכם שאזכור כדיוכו'
 הרי ותקעתם מהרש*א באגדות שםהובא

 אני זכרונות אלו לזכרון לכם והיושופרות
 לא יצחק ר' וכי מלכיות, זו אלקיכסה'
 לא יצחק דר' אטרינן ואם הנ"ל. מכלידע
 מרא לא הש"ס מדוע עכ"פ מהנ"לידע

 הנ"ל. מימרות ב' מקודם יצחק דר'המימרא
 תקעו- מהפסוקים ידע לא יצהק ר' וכינ(

וזכרון



,יכף חמשה-עשרשנה -א-*לץ ראשו,אשניכרף
 למה אלא יצחק ר' מקשה כי ד( תרועותיזכרון
 זכרון אמר רחמנא הש"ס מתרץסייעין
 שמל לרעה מני' דילפינן הפסוקתרועה
 תרועה זכרון רק שופר ונקיעת דליכאבשבת
 ד"ה ע"ב כ"ט )ר"ה שם הרש"יכישון
 אלא ממש תרועה ולא תרועה זכרוןזכרון(

 מביא איננו וטדוע יאמרו תרועה שלהמקראות
 יא מדוע ה( לכם. זעא תרועה דיוםהפסוק
 למה בהדדי הללו קושיות ב' יצחק ר'מקשה

 : בריה ומריעיםתוקעים
 מתורץ יהי' ובזה נכון דבר לומרדנלע"ך5
 לשון הוא דהתקיעה דמצינן הנ"לכל

 ובקשה צער של לשון הוא ותרועה שטחהופל
 כף תקעו העמים כל הפסוק עלכהתרגום
 תקעו עמיא כל רנה בקול לאלקיםהריעו
 תשבחתא בקל ה' קדם יבבי בחדואידא
 כף הכאת ענין תקעו ציון במצודתושם

 לשמוח כף תקעו דוד ובמצודת וכו'ישסחה
 גניהי יבבא לשון הוא ותרועה וכו'בעת
 מימרא מיד יצחק ר' וכדאמר יליל ילוליגנח

 בתחילתה לה תוקעין שאין שנה כלאחריתא
 סיוע יש השמים מן וזה בסופה, יהסריעין
 זאת עיין בדין זכאין שיהיו לישראל'ובטחון
 הנ"ל הפסוק על תהלים על השפ"אבפירוש
 וכו' ולכן וכו' השביעי בחודש המדרשבשם
 אבל התקיעה וז"ה ע"ש לחזור להםמסייע

 ליבב שלהן את לעשות מוכרחים ע*ק,שראי
 בלא וחרא התרועה וז"ה בדין לזכותולבקש
 שייכות שיש שפיר וזה להיות א"אאידך
 יצחק וא"ר להדדי, יצחק דר' טימרות)ב'
 שאין בתחילתה לה תוקעין שאין שנהכל

 בסופה, לה מריע,ן השמים מן סיועהיייה
 כל יצחק וא"ר אחרונה מימרא באותיכף
 בדרה ז"ל רש"י פי' בתחילתה שרשהשנה

 רשין עצמן עושין שישראל בתחילתהשרשה
 וכו', כענין ותפילה תחנונים לדברבר.ה
 מבקשים הם גם מהשמים מהסיוע חוץהיינו
 בלא דחדא בסופה, מתעשרת בדיןלזכות
 משכחת שניהם וביגיעת הוא כלום לאואידך

 :עון
 יצחק י דיעיים ל הנ כי ש אדהשהא

 התרמזו" ראשונות מימרות מהב'ידע

 יצחק ר' מקשה וע"ז בריה שופרלתקיעת
 בלשון מיד מתהילים למה פי' תוקעיםלמה

 לפני אסרו דאמרו שפיר בהתקיעהשסחה
 עקידת לכם שאזכור כדו ועוד ובשופרמ"ש
 שמתרץ וגה עושה מה זו לשמחה אבלוכו'

 פ"  תקעו אמר רחטנא תוקעים למההש"ס
 עוד ומקשה זו שמחה לנו הבטיולהרחמנא
 לשטחה רמז לס דיש אם פי' מריעיןלטה
 פיבבין אנו בם למה א"כ בדין לזכותזו

 ע"ז מריעין למה בדין לזכותומבקשים
 זכרו, אמר רחמנא סריעין למה הש"סמתרץ
 סהשמימ הסיוע להיות מוכרחים שניהםתרועה
 בפסוק הש"ס מביא לא ומשו"ה ישראל בקשתונם

 דצריכים פי' תרועה זכרון אלא תרועה דיום'
 להשי"ת והבקשות התרועות להזכיראנו

 דלא הא זאת נם השתא וניחא בדיןלזכות
 עוד ומקשה בהרדי. הללו קושיות ב'הקשה
 יושבין כשהן  ומריעין תוקעין למהאלא

 לערבב כדי עומדין כשהן ומריעיןותוקעין
 המצות מחבבין שישראל כשרואההשטן
 יא"ר הגירסא ניחא והשתא שמי רש"יעיין
 מהב' ידע יצחק דר' תוקעין למהיצחק

 תוקעין לסה יצחק ואיר ראשונותפימרות
 שהבאתי הדיוקים כל בזה ומתורץוכו' כהנ"י תוקעין למה יצחק א"ר ע"ז פי'בר"ה
 יצהק דר' מימרות הג' שייכות וישלעיל.

 : ודו"ק כהנ"ל להדדי ר"ה בעניניהנאמרים
 דךבאלפאווסקי. שו"ב יצחקחיים

 ינ.מימו
 9אדו.ב"ה
 וב"ה ב"ש מחלוקת י"ג דף בעירוביואיגרא

 ויש יברא שלא לאדם לו מהאם
 לכבוד בראשית מעשה כל הלאלהבין
 את שיצר אחרי השם במצות נבראהאדם
 כולם הבע"ח את ברא וגם ורקיע ויבשההים

 אלה בכל המושל האדם את אלה כלואחרי
 יאכלו בע"ח וגם שממה הארץ תהיהובלעדו
 ולהאיץ ד' שם יודע לא וגם איו אתאלו
 להאדם הי"ת נתן ולכן משפט ואין צדקאין

הממשלה



 חמ*האעשר *גה .הבאר* ראשון"שמכרךכ

 וכמאמר הטוב כרצונו לעשות בארץהממשלה
 יבני נתן והארץ לד' השמיםהטשורר
 השמים צפור וגם מאלקים מעט ויחסרהואדם
 כל אחרי ויכן בתהלים פסוקים כמהוכו'
 והנה עשה אשר אלקים את נאמר,ויראאיה
 לאדם לו נח ונמרו נמנו איך ולכן מאדטוב

 1 ז נבראשלח
 מחלוקת יהע כבר יאמר יש ידעתיאד

 ע"ד בהמורה גם ושל בספריהקדמונים
 בהשארת דעות ארבע שם הביא הנפשהשארת
 בהשארת המאמינים * דעת אפי' והנההנפש
 אך הרוחני העוננ אם מחולקים המההנפש
 תענוג יש לההומר ג"כ או לבדולהנפש
 ' נבראת היא באדם שהנפש אשלטון דעתרוחני

 ויפח הפסוק וכדברי לאדם שילוחהקודם
 אין יבמות הגמרא וכדברי חיים נשסאבאפיו
 שלגוף הבשסות כל שיכיו עד בא דודבן

 -הנפש 'אשר אריסטועודעת
. 

 עם דהאנאחת
 מן ההבדל והוא יחוסר צורה כמוהחומר
 נשמת באפיו ויפח הפסוק ולדעתי ומדברחי
 בפני העומדת גשמה דבר שם זזינוחיים
 הנשמה כל חז"ל וכדברי "נשימה* אךעצמה
 לפי ולכן ונשימה נשימה כל על יהתהיל
 היא הנפש אשר דעת ולפי הללו דעותשתי

 נוח וודאי החוסר של יצירתו קודםעומדת
 נוח השניה לדעת אך נברא שלא לאדםלו
 וב"ה ב"ש תלמידי מחלוקת יבזה שנבראלו

 נ'כ מאד טוב כי ד' וירא הפסוקודברי
 הנפש אשר הראשונה שיטה לפי אףניחא
 נוה בכ"ז אך הולד יצירת יפניעומדת
 יצירת קודם שהיתה .שהיא משוםלאדם
 יש וג"כ עולה* היא ועתה עומדתההומר
 יען )גלייכער( שוח )גוט( טוב מןהבדי

 ויש החשבון לפי הכל ורע טובשהקב"ה
 תצא לא עליון מפ* וא"כ לרע ג"כמקום
 יוכל ופכן בהשבון נעשה הכל כיהרעות
 של הקצרה דעתו לפי היא מחלוקתם כילהיות
 ולרע לטוב בחירה לו יש כי יעןהאדם
 'ולפי שכרן, ולא הן לא הגם' כמאמרולכן
 לך ואין בחשבון נעשה הכל אשר הי"תדעת
 מאד טוב כי נאמר לכן מקוס לו שאיןובר
 פפק שום בלתי ובמשפט באמת דבריו בלכי

 להאדפ' הי"ת אמר טבוע להבין ישובזה

 אשר ימות פות הדעת מעץ יאכלאם
 מדוע אך תעשה לא מצות היא א"כלכאורה
 ויש י שבעונשים הניטורה כזה חמורבעונש
 הוו. הבהמה מן האדם מותר כילהסביר
 אך טאומה יודעים חינם הבהמות כיהשכל
 כאשר ולכן שכי לו יש אשר האדם כןלא
 עינא ותפקחנה ורע טוב הדעת מעץיאכל
 ירבר ההכסה יעגין כי ופרשיישניהם
 דעת. יוסיף הכתוב שום על ולכןהכתוב
 סופר שם על הכתוב ואמר מכאוביוסיף
 לדעאל למען תמות מות ממנו אכיךוביום
 מיתה בלתי אשו למיתה היים מןההבדל

 החושך וכמו החיים את יודע היהלא
 ויכן הסר מן הבדל המתוק האור אתמבחין
 תאכל' לא ורע טוב הדעת מע? הי"תאמר

 ידוע כי תמות מזת ממנו אכלך ביום כיוכן
  הות המות בי אומרים אשר  החוירךרצת
 ידוע חינו המות בלתי כי מההיים שניחלק
 הפץ הטוב השם ולכן החיים של טובואת
 הדעת מעץ יאכל שלא האדם טובתלטען
 יוסיף דעת יוסיף של' הגזרה מן יהיהולא

 כ"א לטובתך תאכל שלא טוב ולכןמכאוב
 כב"ל ע"י ולכן ורצ בטוב הדעת מעץתאכל
 החיים את לדעת כדי לפותמוכרח

 :ודו"ק
 הפסוק את ליישב ג"כ יש זה דיךד17"כ1

 בנים על אבות עון פוקד ואתחנןפ4
 ?' בנים על אבות יומתו לא ג"כ נאמרוהלא

 כאן חו"ל אמרו וכבר סותריםוהפסזקים
 שאינם וכאן בידיהם אבותיהם מעשהשאוחזים
 הפשט דרך לפי אשר יע"ש וכו'אוחזים

 איש מבואר הלא כי להבין קשהבהפסוקים
 את יבאר יש ג.ב לדעתי אר יומתובחטאו
 ציווי בדרך איננו אבות עון דפוקדהפסוק
 על אבות של עוונות פוקד השי"תאשר
 אשר לאמר עצה בדרך אך אינו זההבנים
 הישר בדרך הולך הנהו אשר ישראלכל
 ואם הדרך בזה הולכים בניו ג"כולכן
 זה בדרך הולכים ובנותיו הבנים ג"כלהיפך
 בדרך הולך אינו ישראל האיש אםולכן
 מעשה אוחזים אשר הבנים שי ענובתהישי

אבותיהם



כא חמשהשעשרשנה *ששנאך" ראשו,ץשניכרף
 : זה ע? נענש האב ג"כ בידיהם.תאבותיהם
 בני שושמרו ג"כ יבאר יש זה דרך,ע"פ

 את לעשות השבת אתישראל
 האיש אם היינו וכו' לדורותם".השבת

 /,לדורותם" בביתו ישמרו השבת אשר 'לוצה,

 בעצמו הוא גם ב"ב גם השבת את ישמרו אוכי
 לשפור צריך פירוש השבת את לעשויויעדיף

 והיראה התורה דרך ע"פ השבת כל ,8ת,
 18 הבושה מתוך 198 ולא כרחבה'מהוך
 כאשר לעשות מה יו אין אשר הדחק,פתוך

 יותר בו )מצוה שבת בכבוד מאד תארו.'
 השבת את שומר הוא אם ~כן,טבשלותו(
 יוכל והמוסר הדינים כל ע"פ*לעשות"
 בניו גם ישמרו השבת אשר בטוהישות

 בעצמו ההוא האיש אם אך)"לדורותם"
 ספני הדחק מהוך אך השבת אחועומר
 חינם ובנות? בניו אזי וכוצה,מבושה
 ג"כ  יע עדת וא"כ השבת, את כלל)'8קיימין
 ,כהלכתו* שבת )השומר הגמרא דבריילהסביר
 אשר לח סוחלין כאנוש ע"ז עובד;דפייו
 ע"כ אכן ז .כהלכתו' דוקא טדוע להבין:יש

 אשר יתירה מדרגה היא אם שבת(השומר
 להיות צריך השבת בעד לו סוחלין'זונותיו
 דרך ע"פ אסרן כאשר "כהיכתוז.דוקא
 אפילו להבין שד יש אך והיראהא:הודה
 כל הלא ז יו סוחלין כאנוש ע"1עובד
 כי החורה בכל כופר כאלו בע"זהמודה
 שהוא בשעה אשר משסע הגמרא מדברישיא
 כן לא דקם ע"ז שבד הנוע שבתשומר
 מחילה ענין מה ולכן תעובה בעי הוא.הלא
 יש אך ז זרה בעבודה מודה הוא אםלזאת
 אשר זבת מצות ע-קר כי זה ע"דלומר
 תלוי' שנה מפני היא מאד שקולההיא

 העוים כל את ברא אשר בהשיית"אסונה
 ויו"ש שבת. השביעי וביום מאין ישכולו
 באחדות יוקא להיות צריכה האסונהההיא
 היו אנוש דור ידוע וכאשר יתברך,הבורא

 אך הבורא באחדות האמינו וג"כפלומדים
 ולכן שני כח ממוצע יש חשר האטינוהמה
 באחדות מחמין והוא כהיכתו שבת שומרוחם

 אפילו אס ולכן סמוצע שום בליהבורא
 כיון אך הפטוצע ע9י כאנוש ע"זועובד

 והנ;;ו בזה חזר ודאי כהלכתו שבתששומר
 : הבורא באחדות ג"כמאמין

 ע"ז עובד אוסרת הנמיי אשי ניחאריכזה
 אשר סתם זרה עבודה ולא*כאנוש'

 בה "מודה כיון לזה מהילה שייך איןע"1
 ותרן הקביה האומר "כל שאסרווכסו
 אוכל אדם אם לזה ודומה פעיו" לויותרו
 ירפא האם ונחלה שלו להקיבה רעדבר
 אם ג"כ ולכן מהקיבה מחילה שיבקשצ"י
 ע"י ,היא השי"ת נגד דבר עושהאדם

 ע"י תשונה עושה אינו ואם לו רעעושתיו
 עוד יש זה ע"ד וג"ח פרנסתו,פקפח

 חייב ששבת . עכו"ם הגמרא דברילהסביר
 אשר ישרותו לא ויילה יוק שנחמרמיתה
 נזכר יא 041 ;שבת שום נזכר לאבפסוק
 עכו'פ הפתק מיפיי ;. לנו ומניןעכו"ם.

 ז מיתהששבת..הייב
 ששת גנוסר כי זה ע-ד יהסביי ישאד

 אשר 8ך8בתך כי , ועשית תעבודימים
 אשר המצוה. סיקר הלא פובן אינולכאורה
 ומדוע ענות הוגת יום היא לנו ,צוהתורה
 ראי 15ה 8ך תעבוד יסים ששתנאמר
 השבת ביוש לשבות 8שפצוה כמו חשרנאמנה
 וכמאסר .יסים בששת יענוד מצוהג"כ

 הלא כי תעופה אשר בכל וברכךהכתוב
 העולם כל את ברא , יתברך הבוראע"כ
 ע"י והנא דבר לכל הכנה צריךבכ"ז
 אשר את לעשות משעבדת הית א-רהטבע
 תתן המדץ ולכן בראשית יפי מששחאליה
 וגם וזריעה חרישה ע"י דוקאפריה

 צריך בכ*ו טבעיס ע"כ וראדיאאלעקסרא
 ששבת עכו-ם חז"ל אמרו ולקןהכנהילזאת

 באודות מאכרן .קאינו עכו"ם שומאניון
 שבת ואם ולעבוד לעשות עליו הכןהבורא
 את מבלה הנהו מלאכה לעשות רוצהואינו
  ווילה יום שנאסר וזהו מיתה וחייבהעולם

 : ישבותו-לא
 ע"ד לעיל אמרנו אשר יענינינונדקזרר

 הבנים על אבות שון פוקדהפסוק
 "לעשות" כהיכתו השבת את שומר האבאם
 כאשר הוךקולכן הב( לך געשה שאסרוסטו
  החוריניות מן 871  ולא מאד סרובה טובהסדה

א"י



 חמשהיניו שנ".הבארי יאשיע-שגיכיףכב

 השבת את קלמר האיש אם ולכןח"ו
 שומרים ובנותיו בניו ג"כ זה וע"יכהלכתו

 לפי לא גדול מאד שכרו ויכן השבתצת
 עד מרובה טובה מדה כי השבת בעדהערף
 אנו אשר להמתיק יש ובזה שיעור.אין

 הוא אשר יו"ט של גשם בחפלתמתפללים
 גשמים של מפתה אשר כידוע מאד גדולדבר
 ולכן בעצמו הקב"ה אך לסלאך נמסראינו
 השי"ת לנו שיתן גשם על מתהלליםאנו

 מפי אבן גל אשר אבינו יעקב שלבזכות
 ברכה של גשם השי"ת לנו יתןהבאר

 : הצורך לפילרוב
 לו היה בחומש שם רש"י דברי לפיריקנה

 מאד קשה מלאכה חבינוליעקב
 קטן דבר בעד ויכן צליחתו מעלכפקק
 מפי האבן גל אבינו יעקב עשה אשדכזה

 אנו הצליחות מעל כפקק היה אשרהבאר
 גשם לנו יתן זה בזכות סהשי"תמבקעים
 מדת כי יען הוא מאד נדול דבראשר
 עושים אם אשר ודם בשר כסדה אישהשי"ת

 גם'ה נ"כ לו משלם הצורך לפי נם'חלו
 ועוד כפלים לו נותן סאד טוב אישואם
 יא זהובים עשרה של גמ"ח בעד אךיותר
 של גמ"ח ממנו יבקש כי יסופר כייאומן

 נם'ח לו נתן אשר בעד יהוביםמילליאן
 אם השי"ת של טובה מדה כן לא אךקטן
 קמן בדבר אף רוח גחת לו עושהאדם
 לו שיתן מהשיית לבקש אדם יוכלפאד
 ולכן וכטיס. ובני ומחני היי זאתבעד
 הבאר מפ* אבן גל אבינו יעקב אשרבעד
 אנו צלוחית של כפקק מאד בנקל היהאשר

 לעולם זה בעד לנו שיתן מהשייםמבקשים
 הצלחה ינו ויהי' ברכה של גשםועד

 : אסןוכטיס
 מלאדו. הורוויץ איש הלו,יעקב

 יד.כנימן
 . ללבוב, )ספו יארפשוב*ב"ה

 ה'ק'ץ את ח'ש'ב שהקב"ה כר המקוםבררך
 כי ת'ד'ע ייד'1'ע שנאפרל'ע'ש'ו'ה

 יצאו ואח"כ אותם ועינו ועבדום כו'נר
 חשב הל' מהו א' תסוה הענין גדול,ברכוש
 העשיי' זה ומה המהשבה סהו לעשותה'ק'ץ
 ה?4נ קשה גם גאולה של להקץ נקשרתאשר
 אשר' העם לכל גלוי להראות רוצה הגדההבעל

 ברכוזה שיצאו שהבטיח הבטחתו קייםהש"י
 1אח.כ. דקרא סיפי' רק הול"ל לא א"כגדול
 היא קשה גם תדע, ידוע שאמר רישי' ולאיצאו
 ולא טוב רק טבשר טוב איש חז"לאמרו
 של הבשורה יאאע,ה שבישר למיל א"כרע
 ענין ולאיזה מזה לו יבא מה תדעידוע
 ולתרץ. קסיכוון. לצעורי' וכי זה לוהודיע

 בפ4 מ"ש א' הקדמות איזה נקדיםכ"ז

 יאמר שלא כו' רעהו .סאת אישוישאלו
 ב'ה'ם קיים אותם ועינו ועבדום צדיקאותו
 רק הול"ל לא ב'ה'ם הל' סהו קשהא'(
 המפרשים קושיות קשה ב'( יותר. ולאקיים
 צדיק, אותו יאמר שלא רק זה צריךלמה
 הקב"ה הלא אאע*ה של קטרוג בלאהלא

 לא אפי' שהבטיח הבטחתו לקייםמוכרוז
 לומד נוכל זאת ולתרץ כלום, אברהםיאמר

 על דקאי א' פירושים ב' המפרשיםאמרו נדוי ברכוש יצאו ואה"צ של קפ' עלדהנה
 הים, ביזת על וקאי והשני מצריםביזת
 ראפ כך הוא לע.ד ביניתם הנ"מוהנה
 -רזה לוטר נוכל ים ביות על דקתינימא
 ויאמשו של ע"י היינו עצמם בזכותהי'

 יצאו אמונה בוכות ז"ל כמ"ש כו'ובמשה
 ניתן אמונה דבזכות לומר נוכל כןממצרים
 לא. מצרים ביזת משא"כ הים ביזתלהם
 להם הי' דלא עצמם בזכות דהי' לוסרנוכל
 והגלו עוע"ז הללו כפשש זכות שוםאז
 או"י אבותם בזכות להם שניתן אע"ככו'
 שנגזר שנה מאות ארבע של הזמן קיצורכי

 ג"כ זה רד"ו רק עבדו לא והםעליהם
 דהרהורי דסצינו היית אבות זכותהי'

 במדה כש"כ ואקכ מעבירה קשיןעבירה
 ע"ז אשר פורעניות ממדת דמרובהטובה
 כמעשה: פצרפה הקב"ה טובה מהשבהאמרו
 קטך דדבר מצינו צירוף לשון דהנהורעל
 סערה, עשה כאלו לי' מצרפיכן קטןוחלק

 וכרוכך; פרוטון כמ"ש בדולה ופצוהגדול
ס?טופה



 חמשה-עשו*נחד4-אר* ראשון-שניכרף

ר ש  הקטן החלק ר"ל גדול להשבוןע
 לומר נוכל ה"נ כן גדול חיק תמנונעשה

 ג"כ נחשב קטנה דמחשבה טובהבמחשבה
 א"צ בכיוון וע"כ נדולה מצוהכעשיית
 לו ובישר 8'ד'ע י'ד'ו'ע  לאאע*ההקב"ה
 שבניו שא"א ראה הקב"ה כי בגלותשיהי'
 שנה מאות ד' ובלבניפ בחומר יעבדובנ"י
 לאאע"ה אמר ע"כ מעייהם עוים יהקל!רצה
 מזה לו ויהא שנה מאות ד' בגלותויהיו
 יהא הזה הצער וע"י במחשבותיו גדלצער
 עם עבד הוא כאלו היינו כפעשהממש
 הוא ובלבנים בחומר ממש בעשיי'בניו
 ונשים בנ"י בניו עם ויעקב יצחקובניו
 שנה הקיץ היינו שנה מאות הר' כליחד

 : בנקי של ורד"ו האבותשי
 להודיע הקב"ה הוצרך ל0ה מתורץרשפיר

 כדי היינו לאברהם זוגוירה
 לקיים יכול הי' הקב"ה והנה עולמייהקל

 גדול ברכוש יצאו ואח"ב שהבטיחהבטחתו
 אין מצרים ביזת אבל הים בביזתהיינו
 אע'ה אברהם אב5 הדין, ע"פ יהםטשיע
 ביזת ג"כ להם שמגיע *( בזה סענה לוסי'

 אתה הלא להקב"ה אמר שכך והיינומצרים
 ידי מצרים של שהשעבוד הרואההוא
 שלי הע'ץ עם השימתי שאני באטצעהיתה
 ויעקב יצחק וגט בם"שבתי צער לישבה'
 שנה מאות הד' נשלמו ידי שעל ניווןוח"כ

 רוצה אני ע"כ במחשבתי שלי צערעצי

 : בזכותי היינו ג"כ פצרים ביזת להםשיהא
 אביהם צדיק איתי יתמי שיא הפינישדזהו

 ארבע ועבדום כי ראינו אנוהלא
 האבות עם ר"ל .ב'ה'ם" קיים שנהמאות
 כסו השימוש ב' הוא בהם של והב'ביחד
 יחד האבות של בטחשבה הצער ע"יעמם

 סאות הד' כל יחד ונשלמה הגוירהנתקיימה
 ירצה לא גדול ברכוש יצאו, ואח"כאבל

 אבות זכות ע"י ר.ל "ביה'ם" לקייםהקב"ה
 והקב"ה ג"כ טצרים ביזת להם שיתןכדי
 כדי הים ביזת להם ייתן רק ירצהלא

 ואח"כ שהבטיח בעצטו הבטחתושיקיים
 : הנימוס טן אינו זה דבר הלא כו'יצאו
 דזה כניי "ב'ה'ם* ישון טתורץרשפיר

 נתרץ ומעתה האבות. עלקאי
 חבעא"ד אמר ושסיר הדקדוקים כיממילא
 במחשבה שהי' שע"י ר"ל ח'ש'בשהקב"ה

 הק*צ אותו ר"ל הקיץ את אע'ה אברהםשל
 כמו הי' זה ,בטחשבחם האבות שלשנים

 של מטש בפועל עשיי' כפו ריילעשות
 אה"כ ומפרש ובמבנים בחומר בנ"יעבודת
 שאמר בסה אמר ע"כ זה הוא במהלאמר
 להמ נתן מצרים ביזת וגם בו' תדעידוע

 יעבודו  אשר הגוי את וגם ז בטהופפרש
 אחרי תיכף ר"ל י'צ'א'ו כן ואחריכו'

 להם יהא ומיד היכף טצרים שלההוצאה
 : נדולרכוש

 הנ"ל. דפה"ק מ"מ הוכבעריכולמן

 כע51ס סלופולסס סוחח סג6ון סרס גיטי סכסכ ונס ויקריס נפ65יס דנריס סיין'(
 וכספלו מסוכם" עטית נשפרו נוו6רס6 רב כטח ס5יט"6 מיכ5ז6סן יתוק56 5ני ר'וטף
 ויבהין .קיר; סטהסמוק
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 .א.

 ?יה סריץים שסיר סתיסה?ר
 סיסיה ?ילה סהן91שנף'

- 
 סתורה, ?בור ס?עי9ףלפוף
 ספייה* רשיפה ס9איןדוריה

ב.  הקיש "רט 9?יה קרקליםסיחן
 * הקןש ושר מעסנו 'ליך
  בתורה  המוהיר  האורכבה
 1 יאי?ה 4ימנ5 קירי9י

נ.
 שנים נלילים - לו רביריו
 אורה מ%ךמיתייצא ?קבם ציפות סן?רל4ץיי

 התורה. פנוניסימונות
ד.

 דרור, מר מלא ביום.אוצר
 אור יף ושזרחת ההכמהשמש
 שם נחתים באשר לאחינוץףה

 נפשם. ולהשיב עיניהם,להאיר
ז*זי - -  -:זיז. 

 מקיש מבעמעת
 עמנו הכמי כל ביןהפיץ הכמהי

 : עלע~ממבינתו התעננףאשר
 .1-1די

- 
 ינזל 1

9 נ - י: אלעיג חת-צבכלשחדרי  ה - 

ו*י
 התאבקת בכלשמרצףבתורה ..- נרבנו

 התעממת נט" אך כב-םולילה
ז זי-1 :-:-:ז ו : - - : *  

 ביתיף ממעיי כב-םובלילה
 ו?? -:-ז. ק"ז. לעם הוד נטכסהמיר

*
-- :. ז ז- י ז -- ועם בשמת זקטרה בגלתגם  י?9 - 4מז ןקו לדזזימ9יז 9נרי,י ש"4ינד חמיז9ין
 אלמים. תורת מפיף משהלא

ח.
 זזג- אסבתיף לתירה נדלהומה

-
 ל ז ף- ז

 נענועיף כל היו בה רקכי
 פנית ערף שעהמהיי
 שנית. עיים, בהיי בדגירק

פתרון



השנה מקבנאר* ' ראשוזששמכרף ש מ ח כנדן, 

מי
 קיומנו שאלהפתרון
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 לו שאמי היי ע"בי %ט ?יישיוממכי' 3יעשחיעו,ב"ה
 גוויות לי והביא לבירה עלהאביו

 1 נווקין אין מצוה ששוהי אר"א והאוכו',
 ; תמוה ומאד ע"ש. שאני בהליכתןהתם
 הגוזלות להביא היא הליכה זו חורהדנדי
 לו הושיט שהבן לומר )ידוחק 1לאביו

 ולא בצים שם שמצא או הגויותומלמעלה
 וטצאתי כן.( משמע לא הלשון כיגוזלוה.
 : ותירצו בזה, שהתעוררו ארי' ולב פנייבס'
 לאביו הגו!לות מלהביא התחרטשהבן
 אלף במחכת"ה אף ע"ש, לעצמו,ונטלן
 למה דא.כ איגרי, מרפסק תירוצםפעמים,
 "היכן מהלשון וגם ? כלל אב כבודבוכר

 זה" של טובתו והיכן זה של ימיואריכות
 ימיו ואריכות טובתו היכן בת"ד כוליןולא
 מהב' הגמוא שפריף משמע זה,של

 במס' מפורש רש"י גם כתב וכן זמצוות
 ושלוח או"א כבוד שקיים ע"א( )קסבחולין
 לא שה"ק כצוות בשביל )ועוד ! זהקן

 לחזוני דא"צ טצוה, שלוחי לומרשייך
 ליישב בדעתי עלה ולכאורה וגבהות(בהרים
 פ"ג* ר"ה בר"ן )מובא הר"ש שיטתע"פ
 התוס' דעת גם וכן פ"א. ברכותובר"י
 ע"א.י ל"ט סוכה ובמס' דע'ב פסחיםבמס'
 דווקא. הוא כוונה א"צ דמצוה אע"גדאסר
 אינו לצאת שלא מתכוין אם אבלבסתם
 להביא הי' דמתכוין כאן וסיירי ע"ש,יוצא,

 החזרה א"כ אב. כבוד לשם לאהגוזלות
 ! מצוה היתהלא

 ע"כ מצוה אינו להיפוך דמתכוין האא?
 מבטל טובה מחשבה דווקאצ"ל
 דאל-כ רעה, מחשבה לא אבלהמצוה,
 ר' על כן הגמרא פריף לא מדועקשה
 לשם לא התכוין גברא ההוא דלמאיעקב

 :מצוה
 חאו'ח יו"ט עינג "ם' הק17ה שכוד2נר4בם

 וו. הר"שמגסרא שיטת על י*טסי'
 ויש במצוה דדווקא : יתרץ שםוכתב
 לולב מצה כמו פ"א כ"א לקיומהשיעור
 באכילתו לצאת רוצה שאינו כיוןושופר

 אחר שאוזל כמו ודומה מצוה, כאן איןזו
שזוכל



כז חמשה-עשר שנה הכארן ראשן-שניכיק
 מצוה. מיקרי דלא הראשון כזיתונאכל
 הקן ושלוח או9א כב,ד בחפילקמשא"כ
 אימת וכל מצותן לקיום שיעורשאין

 כוו אין המצוה קיים בהם יש אותןשעושה
 : זת"ד המצוה. כח ולבטל לסחורבמחשבתו
 דבר אמר איך קדוש פה נפל4אזירנךך44לדרז

 הר"ש סברת מקור דהריזה
 דחמרא וקסבר דשיכרא כסא דנקט פהאהוא
 כי %ף סברתו וגם ברכות. במס'הוא
 לכאורה - ידענא בילק ויא חילק יאאנא

 אינו דהתם לייא, וכלפי מסתברא%יפכא
 והכא אותה, דוחה רק לגררי המצוהפבטל
 משתלים ידי' ,וטדויל ינמרי המצוהמבטל
 א' בסי' בעצמו בכבודו יו"ט הענגמש"א
 אין ראם שאמר המרדכי על שםובהקשה

 הבגד ללבוש רשאי בבגד יהטיל ציציתלו
 בגד תלבש לא אמרה לא דהתורהששום
 יטיל בנד כשלובש אסרה רק ציציתבלא

 עפר לו שאין מי דפסקינן מהאציצית,
 לא נמי התם הא לשחוט לו אסורלכסות
 דאם ומתרץ תכמהו אא"כ תשחט לאכתיב
 לכסות עפר לו שיהי' זמן על השחיטהנדחה
 אוסרים אנו ואין כתיקונה. שחיטהיעשה
 יע"שין אותה שדוחין אלא השחיטהילי'
 דהתם צ"ל, הי' שאיפכא נותנת הסבראוא"כ
 אין הדבר לעשות חביו לו שצוהבעת

 מחשבתו בכח אין לכן לדחותו.ביכולתו
 לאחרי שעושה כמו דדוסה מש"א גםידחות,
 דבריו א"כ כלל. מובן לו אין הטצוהשקיים

 : ממנינפליה
 "כ"ש כעת 'איז ניאה יפעג'דר4לףב4רא

 דהרי המעשה, טבטישהכוונה
 מחשבה וכ"ש מעשה ומבטל דיבור אתילא

 משום כוונתו רק נ"ט. דף קידושיןכבמס'
 עושה אם ובכ'ז לשמה. כחנה צריךדטצוה
 קאי. לשמה דסתמה יוצא. כתנה בלאהמצוה
 דהסר יוצא. אינו להיפוך מחכוין חסולכן

 שעצם הגוף במצות רק תהו ורצונו,הכוונה
 ספני הוא המצוה ורק הת4 מצוה לאהדבר
 חפצא במצות לא אבל הבוריג רצוןשצושה
 עושה %ם ואף סיוה מעשה ופא הדבררעצם
 שליו!, ע"י אפילו שהוא, אופן באיזהאותה

 אף שהני כוונה בעי ולא הדבר שיעשהרק
 גתי ל~;יפוך מתמוין אם אף ולכן כוונה.בלא
 הדבר נעשה סוף דסוף כיון פצוה.הוי

 יפי גם לי ניהא ויפ"ז הפצות,מעשה
 פריך לא מדוע דמצ"כ, הפוסקיםשיטת
 התכונן לא נביא ההוא דימא ר"י עלהבמרא
 הקן) ושיות אב כבור מצות כי ? מצוהלשם

 לי וכמדומה נרידא. המצוה בפעולתסגי
 מאור הגאון של בספתו גם ראיתישכן

  שכתא, זצ"ל. קאווגע אבד"ק רי"אהגולה

 אדם כין שהוא במצוה וווקא וטצ"כהא
 אדם בין שהיא בטצות לא אבלימקום.
 טרמה ולכן התכליתי ונתקיים כיוןלחבירו
 המץ בדיקת רע"א פסחים בסס'הגמרא
 אינו אך התכלית. שנתקיים מסנילצדקה.
 שעלי ואמנם כבודו, מקום אי' כעתזוכר

 יחלק עוד ויש בזה, ננעלו לאהתשובה
 דבר סוף כו"כ. בין אך ביניהם,ולהבדיל
 ! נצבה וגם קמה עומדת בסקוסהוהתטיהה
 הוי - דססתפינא יויא - הקושיאדלדקרנמר4

 דו,קא' הקן דשלוח דמצוהאמינא,
 כדכתיב אחר בעד ולא יעצמו הבניםיקחת
 ע*א4 כ"ב קידושין בתום' ועיין לך. תקחוהבנים
 ע"כ' עליהם רובצת דהאם שמצא וכיתע"ע,

 דבר אך וק"ל, יאביו להביאם יכוללא
 תנא לו מצאתי שוב וצע"ג, הואחדוש
 עם שנד"מ חולין הירושלמי הואדמסייע

 לף תקח הבנים ואת שאמר שלטה. תשקפי'
 למוכרם )היינו ו הנאה טובת 5ך אילצורכיךי

 )כלומר ימיכל כתיב יך לאחר( ליתנםאו
 די הנאה טובת דאי אכילה. והואלצורכך

 היינו תקח. הבנים ואת כתיב הי'אם
 פיל' אכילה, והוא לצורכך לך טאילהנאתך.

 : ביבי שסחה ונתתי שלמה(חשק
 תלה ביתא דמרי בחתרהסרדכק עי יו"ר הענג קושיא יידז דאתאר4שנבנ
 שבלים באיזה קולתי אנכי גט אתלהזאני'.
 ציצותי" נפסקו אם אמר המריכי )א( :דקות
 דבשבת כיון הבגד ללבוש מותרבשבת
 ליכא' א"כ ע"ש עובר איש להקש יכשאינו

 עליו מוטל הדם בכסוי אבי שועשו*עליו
 כשומי יכול אינו הוא ורק יכסותהמצוה

שאק



 . חמשה4ששרשנה*מקפאך*" ראשון*שניכרףלידן

 בהול דהיה המג"ח פמש*א עפר. לו,שאין
 כבוד משום הוא בעירן ציצית איןאם

 עין בס' נם )ועחן האיסור דוחה)"בריות
 ס" ביהוסף עדות ובס' ע"ד סי' חאהע"וייצ,זק
 לאחרי רק עליו מוטל ציצית מצות ב( ע.שגה'

 שחל מקודם עליו מוטל כסוי ומצות הלבשה.,
 השחיטה בעת וכסוי שחיטה מצוות הג'עליו

 פיד חולין במס'יכדאמרו.
. 

 וכיסה ושפך ע"א
 משמע וכסוי שפיכה אלא מחוסר שאינוימי

 לשון גם בזה לפרש ויש זל"ז,-שתכופים
 כ*ח,סק"ה סי' ביו"ד הטיז שתקשה סמהישטור
 חיו"ד עולם בנין בשו"ת גם ועייןע"ש.
 עליו דק ציצית האיסור )ח ע"ש. ט'.5י'
 על נס האיסור והתם הבנד. שלבש סי,לבדו
 איסור )ד( הדם. ראה רק שחט שלא:גני

 מיקרי לא הבגד דלבישת ממילא בא:ציצית
 )עיין בבגד. ללכת האנשים שדרך;,מעשה.

 ע"א( כ' בכורות ע"א. קי"ט יבמות הוס'.
 השחיסה. מעשה ע"י בא כסויוהאיסור

 לאח"כ לכסות ישכח שמא חיישינן בכסוי )ח(,
 אז ימצא לא שמא או עפר. לו שיהי',יבעת
 הענין בזה ואמנם הכלבים. שילוקוהדם
 להאריך לי יש מצוה ביטול לגרום 8סה4אם
 יצחק ועין ביהוסף עדות הס' בדבריבזה
 עבירה עשיית לגורם מצוה ביסול ביןחנ*ל
 חזון ועוד גברא, לאיסור חפצא איסורובין
 אכחד ולא בזה. לדבר בל"ג אי"ה:ימועד

 בזה עיני בשוטטו אשר פלח דברמיהודיע
 כ"ח סי' יו"ד תשובה דרכי בהס',ראיתי
 תיכף לכסות צריך אם שם שמדברמק"ג
 סי' שבעה נחלת מהס' הביא שחיטה.יאחרי
 כברבה לכסות יש אם כ"ש שהה אם,*"ו
 כדבר נ"ש דהס' מאד חסות והדברע"ש,
 אם לא חבל בהשחיטה. כ"ש שיהוי הי'.אם
 נרגלה ופליאה 91סך. לשחיטה מכסוי.שהה

 : כזו גדולה בשגגה נכשל איךהוא

 אבקףא אהוד קצרים דברים חיזה אציע,יאנפף
 "יהבהב-.להכניסם

 לענל זה בין ומה : ע"א( )ו' ביצה כתם'א(
 וכו'. שתיקרב ? הטרפה מןשנולך

 ע"ב ל' חולין דבסס' משום שתיק דיכןיונ"ל
 אס יודע אינו עור דרותיו תלמידיו:אסרו

 קושתם ומתורץ ע"ש, לשחוטסותר
 עקש. הוא סוכן דהרי שהקשו כאןהתוס'

 :וק"ל
 ע"ש. דעבדי פריצותחדאיכא שתאי מר בי שאני עוב י"ר שכןב4

 בעצמו שפואל סמך חיך הדבר. תסוהומאד
 יו"ד חלק סופר תתם בשדת ועיין 1עליהם
 השקיט לא הוא נם אך ע"ש. קט"ו ס"סוף
 לא דעבדיו ולפענ*ד ע"ש. 'כלל רוחיאת
 סשום רק באיסור, נאמנים והיו רשעים,היו

 נרוכין הנדוכין רכל לעיל סבר,דשמואל
 רב ורק לויתור בזה נוהגים והיוכדרכן.
 יא לבד ההסידות ומצד דאסורן סברפפא
 ליין פפא, לרב זאת להאכיל שמואל רשאיה"
 סי' ציון בנין ובשו"ת ע"ב, קי"א חוליןבמס'
 כיון שמוחל ועבדי הדין. מן יא אבל ע"ש.מ"ב

 מאכסנים היו זאת שמותר סשטואלשיועו
 ששון לג יודיעו ולח פפא, לרב גםזאת

 שלא רק- כדין שעושה ימי נקראפריצה
 צץ כתובות בטס' עיין בחסידות.התנהנ
 ערו ס?' פברונא סהר"י ובשו"תע"א,

 כתב בע"ב כ .ישא א ב" א המהרשם
 ה/ ישלם צאןדהגונב

 ע"ש, ארבעה ועוד הקרן שהוא אחדהיינו
 עם הוא הארבעה דהרי חמוהן מאדוהדבר
 שהביא ו' דרוש הנחל אבי בס' ועיין ?הקרן
 ודו"ק. וצ"ע ע"ש עכז וכתב המהרש'אדברי
 רק היא דכבשה ואפשר כוונתו, שלזהובטח
 ע"ב עיט ב"ק במס' שאמרו והטעמיםמשל
 : ופשוט הכא. נטי שייכים חמשה שורדלכן
 דויד אמרו ע"א. כשו יומא במס ולת"יד(

 על וע"ש ע"ש, קחתי "מלוי"נמי
 .מיהודה* שצ"ל וכתבו זאפ שמחקווקייט
 ע"פ הגירסא לקיים פשוט ולדעתיע"ש
 ממרים נמי דוד ע"ב י"א סוטה כמס'מש'א

 השאיה ע"פ - בדעתי באת  שפלה ב1ךץה. :  ופשוט ע"ש,קאתי
 שנפלה מפה יאהד - לפנישבא

 ? להתענות צריך אם ר"ל, מידוהס"ת
 סק'ה 0"ד סי' במג-א הוא הדבר מקורהנה

 בשם  ההביש 0ק"ב( מ' סי' בב'ה גםשסובא
הס
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 לוה. סמך קצת שנתן שמושל ששפטי94
 נמצא לא ב"ש )והש שלו הססך הביאומא
 ובס' ירושלימי תוספת בס' ועייןבפור
 טפף לוה סמך שהביאו ס*ז פי' יפרץ8(ימפ

הכמב"י
 : ע"ש תבוא לפ'

 במססיית יאת יקביע גי8"51ש4פצקד
 לי' ואתהפכא ונונא מרבמס

 ועיין ע"א, ב"ה ם-ק בסס' השפילץוצוחח
 ע-ש. י*ב. סי' תפילין בהלמתבראתך

 הני כגון ואמר דאישתלי פפא מרבוב(
 קע"א סנהדרין במס' בתעניהא ואיתיברבנן

 : תמוט שלא הוא ויתדע"ש,
 ההובפ-ק דוירבסקי יעקביצחק
 והצדיק הגדול בהגאוןניעשוויעז
 דצ*5. יהונתן ה"ר סו-רהמפורסם

 יז.מימן
 בארשמלי.ב"ה

 הרה"ג העיר נאו ס' י"נ שנה במקבאר4
 דברי על להשיגמסאט%ניא

 שטר כשכותב במ"ש ע"ג ד*ס נדריםיראן
 צריך ימים ב' כשר"ג ר"ח של ראשוןביום
 פסול לאו ואם הבא דר"ח א' ביוםלכתוב
 על יכתוב אם נם הא ע"ש, טוקדםמשום
 העבר לחדש בשלשים ר"ח של הראשוןיום
 לשטר לחשבו טעות שום כאן חזינןלא

 כגר הנה עכ"ל 1 פסול ואמאיטוקדם
 כן. להקשות שם הרש"ש הגהותקדמו
 סתם כתב אם ר"ל דע"כ שמתרץועיי*ש
 עמדן הר"י הגאון גם העבר הדשבשלהי
 בצ"ע. והניח כן הוקשה שם הש"ס עלבה"ג
 ס"ק קכ"ו ס" שה"ע שמואל בביתוהנה
 מליתן רנמנעים וז"ל כהר"ן נ"כ כתבצ*א
 לכתוב שצריך משום דר"ח ראשון ביוםנס

 יאמרו ושמא העבר לחדש למד יוםשהוא
 הרש"ש של כתירוצו דלא וזהו הוא.טוץדם

 קורין דאינשי כיון מש"ל ולדעתי547
 הבא דהדש ירחא ריש ר"ח של ראשוןליום

 אומר אחד ד"ם סנהדרין בש"סכמובא
 עדותן בשלשה אומר ואוד בחדשבשנים

 לא' וזה דירחא בעיבורא ידע דוהקיימת

 שלשים יום כשכותב א"כ עיי"שידע
 הבא- חדש נזכר %א גרידא העברלחדש
 סוברים שיהיו אינשי לקריאת לטעותיש

 לחדש נכתב זה שיום משום הואשמוקדם
 ירחא לריש אותו חושבים והמההעבר
 לדעת' לפע"ד לחוש יש כן הבא.דחדש
 שניהם- לכתוב הצריבו ופשאה וסייעתוהר"ן
 דריה א' שהוא העבר לחדש שלשיםיום
 הנ"פ והן לטעות מקום שום אין ואזהבא

 אין פוסקיםדלהרבה
. 

 וכי לזה לחוש
 ריש להזכיר או נרידא לס"ד יוםכשיכתוב
 פרץ הרש"ש בהיג עיין הגא. לחדשירחא
 להוש' ההמירו בנם רק ר ס" בודקיןהיו
 ובח"מ- קכ"ו סי' בב"י עיין הדעותלכל

 : וד"ל י סי' ע"ששם
 דבר* ע5 הנ"ל הרה"ג הקשה שם עברין8פ

 דהיה שישה ד"ה ד"כ ב"ק ,התוס'
 כיצד רי"פ התוס' כם'ש שווים דיניהםושן דרני ישב לא י"א לדיניהם למנותצריך
 דהא כלל קשה לא ויפע"ד ע"כ.הרגל
 .התולדות גם ונחשב נכלל האבותבגלל

 .דיניו אין מ"מ דרנל תולדה דהיאוצרורות
 רק משלמת הניזק ברשות ונם לרגלשווה
 והוא, דשב שם פפא דר' כמימרא נזקהצי

 שפיר א"כ סע"ז ש"ל סי' בח"ם עייןהלמ"מ
 שווים ורנל דשן דאע"פ י*ב דיניהםהוי
 אחר דין לה יש דרגל התולדה צורתאבל

 הניזק, ברשות גם נזק הצי רקדמשלמת
 צדקר התוס' בעלי שכתבו י-בוהמספר

 :ודו"ק
 של בשאלה כ' סי' ח*1 נבוקבארק

 נ"י צבי פרדכי ר'הרה"ג
 ולא- יינם סתם על שקידש באחדמלבוב
 1 פ"ש לקדש חייב אם השתיה אחר עדנזכר
 המפורסם הרה"ג ידידי בשם שםוהביא
 לקדש צריך דלא שליט"א לוקאטשאבד*ק
 כדבריהם יומר רציתי ריהטא ולפישנית
 בשו"ת דמבואר סשום אהרינא סטעמאאך
 סק"א רע"ב סמ בבאה*ט מובא עשקבאר

 וכ"כ יינם סתם על יקדש לכתחיהדטותר
 פי" שלו כשוזת לאברהם הסד בעלהנאון

כזו
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 טק"ח שם ובה"ס שכ"ח סוסיי והמנ"אכ"ד
 יינם סתם לההיר רמ"א שו"ת בשםכתבו
 וההרבה והגם סכנה בו שאין לתולהגם

 בשם זה דין להעמיס דאין כתבוסאהרונים
 וודאי מ"מ נרגא ביה ושדי ז"ל רמ"אשו"ת
 בכה"ג עליהם לסמוף האלה הפוסקי' המהכדאי
 לקוש שלא ולחומרא בטעות קידששכבר
 שם ובשע*ת קצ"ו סי' או"ח בש"ע ועיין,8"ש

 :סק4א
 יצא דכא יימר ניאה העיין אחי:אולם

 מהא וחילי פ"ש לקדשוצריך
 דצשז ומנחות דצ"ז ב"ב בש"סדמבואר

 אומרים אין רב אמר זוטרא ר' אמרוז"ל
 ע"ג לנסף הראוי היין על אלא היותקידוש
 דעבריה ואע,ג מגולה ולמעוטי -המזבח
 נא הקריבהו אפ"ה נחמיה כר'במסננת
 שכתב ברשב"ם ועיי"ש ז הירצךיפחהך
 לקדש אין מ"מ עפיו לברד דצריךאע"ג
 סי' או"מ בש"ע ועיין מאום. משוםעליו
 אות דברים אלו פרק ובד"ת סע'ארע"ב
 ד"ח דל"א סוכה במס' התוס' כתבו וכןי"א

 עכו"ם של ושופר לולב ר"ת בשם.באגרה"
 יתקע, ולא יטול לא ביטול לאחרדגם
 הוא מאוס עכו"ם שם עליו דהיודכיון
 סי' או"ח בש"ע הוא וכן מצוה לשםלגבוה
 שמותר דאעפ"י עכו"ם' של בשמים לעניןרצ"ז
 משום עליהם מבדילין אין בהםלהריח

 בשם שם רמ"א ועיין לגבוה. המהדמאוסים
 סקי"א שם דברים אלו פרק ובד"ח:הרשב*א

 פ"ש לברך וצריף יצא לא בדיעבדדגם

 אין השתיה קודם כשנזכר גם זה'ולפי
 רע"ב סי' רמ"א למ"ש דמי ולאתקנה.
 נדר סחטת יין טעתה שאינו במיסע"ט
 לן אין שם דהא ע"ש. עליו לקדשדיכיל
 דהא לפחתף, נא הקריבהו מטעםיאסור
 הוא גברא מניעת רק הוא כשרהיין
 פמשקה מ"ז פסחים בש"ס עיין נדרדקא

 מביאין ואין לישראל מהסותרישראל
 מותר העיקצה מן אבל מהטבל,נסכים
 דבר רק אסור גופו דאין משום נסכיםיהביא
 חולין התוס' מחלקים וכן עליו. גורםלאחר

 ושכל כיה"כ לא עצמן צדיקים ד"הד"ה
 פ"ש לקדש דצויך לפענ"ד נדאהזה

 :ע"כ
 אכדפה,ק רב מלאפיןישש4'

הנ"ל*
4 -

 יח.מימן
 דזיאלאשיץ.ב"ה
 הפסת את "שיחס במתני מ"גבממהרם

 תעשה בלא  עובר החמץעל
 חייב, וכו' בי"ד השוחט אומר ר"שוכו'

 בלא עובר הח"ק נקט למה המפו'ודקדקו
 ונ"ל מלקות חייב דמשמע חייב נקט ורישתעש'
 מלקות לחייב אפשר האיד הק' השאג"א'דהנה
 ביטל דילמא החמץ על פסח שחיטתעל

 חמץ בקנה דמשכחת המפו' וחי'החמץ,
 ואפי' ביטול, פהני דלא איסורו זמןלאחר
 עובר אינו זמנו לפני רחמץ דסוברלר"ש
 עי' דתשביתו עשה איכא אפ"ה כלוםבלא
 כל פ' בע"ז הר"ן והנה כ"ח, פסחיםבתוס'

 דהא כ/ כלים דהמוצא בסוגיאהצלמים

 דישראל הא וכן בפסח, בחמץ קניןדמהני
 זכי' דאין אע"ג נכרי של ע"ז לקנותפצי

 הישראל שוכה דקודם משום הנאה,לאיסורי
 ה" ע"נ וכן ממנו שקנה מהנכריהחמץ
 לאחר נכרי של דתמץ זמן לאחר היתרלהט
 ביטול מועיל נכרי של ע"ז וכן מותרהפסח
 בחסז קנין מהני לא ולפי"ז בר"ן,שיי"ש
 נכרי שי דחמץ דסובר לריש רקבפסח
 מוושב וממילא יגמרי, מותר השטחלאחר
 לר-ש דדוקא הנ"ל המפו' קושייתשפיד
 כשקנה החמץ על פסח בשוחט מלקותחייב
 דל8 איסורו זמן יאחר מהנכריהחטץ

 : ודו"ק חייב ר"ש נקט ולכן ביטולטהני
 גל תנן וכו'רפא
 לשמן שלאשנזבחו
 וכו' לבעליםעלו
 נמ4 וסימאוכו'

 כשרבוכחים
אילימא מנלי

 שמי ב'בזבחים
הזבחים

 סתפא האוכו'
 הגט כלורמינה
 וסתסא וכו'פסול
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 כשר דסתמא נימא נמי בגט וכו'אילימא
 פסול אשה לשם נכתב שלא כתיבדלא

 מהכא אלא ומשני פסול דסתמא?משמע
 י"ג עירובין התוס' לפי לי וקשה.עיי"ש
 דמגילת אהא שם שהקשו אבל ד.הי9א
 בעי דסוטה אע"ג סה"ת מוחקיןסוטה
 סתמא, נכתבה הוי תורה וספר לשמהכתיבה
 שם ועי' פסול. כה"ג גם גט דגביבהא
 סוטה וגבי מדרבנן פסול גט דגביבתו'
 והאחרונים עיי"ש, מדרבנן לפסול שייך'יא

 רק:איסור דהוי פסוע ל"ש דבדרבנן"סבירו
 מדחי מאי" ולפ"ז בעצם, פסול ול"שגרידא
 כיניב דלא כשר סתמא ג"כ דבגטהגמ'
 דנו'ל דז"א פסול, אשה לשם נכתבשלא
 שלא כתיב דלא והא סתמא פסול בגטדגם
 למיכתב מצי דלא פסול אשה לשםנכתב
 פסוס אינו וזה פסול דבעצם דמשמעכך
 דס"ל לשיטתו דרבא ונ"ל מדרבנן,רק

 שנכתבה סוטה דמגילת ע"ב י"זבסוטה
 אסור סוטה מגיית א"כ פסולה,בלילה
 והוא בלילה נכתבה דשמא מה"תימחוק
  שב )עי'  להומרא  דאורייתא ספיקאס'ל

 פסול בגט סתמא דגם י"ל וא"כשמעתתא(
 מסוטה עירובין התוס' קו' ל"ק השתא דהאג:דאו'
 לשם נכתב שיא דהו"י הגט' מדחהושפיר
 פסול סתמא דגם דמשמע פסולשושה

 :ודו"ק
 וואהלנעלערנ8ער, יצחקחיים

 ים.מיכת
 מאז, ראוואנעהי*ת

 בין תורה דבר עירא אמי מה.בנגיפיי
 מכפרת אינה נודע יא ביןנודע

 יהיו שלא מכפרת נודע לא אמרוולמה
 כהנים יהיו שלא ופירש"י עצביםבענים
 ופירושו בעזרה שנשחטו חולין שאכלועצבים
 בעלמא ע"ב שם הגמרא מדברימוכרח
 דאיכא משום חטאת דקתני היינו-יעולא
 למה המפרשים והק' עיי"ש כהניםאכילת
 ולא בעזרה וזויין אכילה משום עצביתדוקא

 טיב בס' )עי' בעזרה אולין הקרבתמשום
 : שם( הרש"ש ובהגהותגיטין

 בקידושין התוס' דעת לפי דבאסתרנר48לדמ
 לדבר שליח יש דבשוגג)מ"ב(

 משום פטור והשליח המשיה וחייבעבירה
 יומא תוס' ועי' שומעין מי דברי שייךדלא
 נינהו דרחפנא שלוחי דכהנים דאף יט()דף
 יהיו למה א"כ נינהו נמי דידן שלוחימ"מ

 עלייהו לאו החטא הא עצביםהכהנים
 בקידושין הריטב*א דעת לפי ואפילורמיא
 בס' עי' מ"מ לד"ע שליח אין נמידבשיגג
 לא דבכהנים שחידש כ"1, לעיל גיטיןטיב
 מציעא בבא הנם' כסברת 5ד"ע שליחשייך
 ה"נ בה מותיב דבע"כ חצר שאניי"א

 א"כ טעם בטוב שהסביר עיי"שבכהנים
 מבואר באכילה אך עצבים הכהנים יהי'למה

 לדבר שליח יש אי דאף )מ"ג(בקידושין
 לא מתחייב וזה נהנה זה מ"מעבירה
 עצבים היו שלא שפיר מיושב א"כאמרינן

 : אכילה משוםאלא
 הא דנסתפקתי מה לי פשטנארנבהא

 הערוה את בעול צא גבידאסרינן
 וכן אמרינן יא מתחייב וזה נהנהזה

 אחד אס בכלאים הדין יהי' איףבאכילה
 לענין והנה כלאים הלבש לחבירויאמר
 נהנה שכן חייב ועריות בחלביםמתעסק
 סיי בתשובות איגר עקיבא רבי הנאוןכתב
 מקינצק והגאון כן הדין בכלאים דגםח'

 דגבי משום עניו חולק יואב חלקתבספרו
 ההנאה ולא המעשה האיסור עיקרכלאים
 והנה חולין מר"ן ראי' שמביאעיי"ש

 וזה נהנה דוה הסברא כתבוהאחרונים
 הוי דהנאה משום אמרינן לאמתחייב
 דבמידי כתב בנדרים יהרא"ש דממילאמידי

 רכל בכלאים וא"א שליה שייך לאדממילא
 מתוס' כדמוכח הלבישה מעשה הואכאיסור
 גהנה זה שייך דלא לומר יש צ( )דףיבמות
 לפשוט יש הללו רש"י ומדברי סו(חייבוזה
 וכו' נהנה זה שייך בכלאים דגם נימאדאי
 כלאים שלבשו עצבים הכהנים היוא"כ
 משום דוקא פי' ולמה עבודה לצורךשלא

 : בעזרה חוליןאכילת
אמנם



 שנה.הבאר* האעיז-שניכהולב
 חמשהאקשי

 ביומא לשיטתו דרש*י לדהות ישאמנם
 דגם דקשין כהונה בגדי שאני גבי)ע"ב(
 מדאורייתא מותרלבישה

 לכי
 נקט לא

 דאולי דאורייתא בעזרה חולין אכילתאיא
 היו לא דרבנן שוגגמשום

 עצביי
 כך. כל

 האיסור רכל מבואר בנסרא דגם לפים"שאך
 התוס' לפי*ד וקשה ע"ב אכילת משוםהיא
 בגדי גבי דלבישה וט"0 ובביצהשם

 ועדיין כמ"ש וצ"ל מדאורייתא אסורכהונה
 : ודוקקצ"ע

 בס' שראיתי מה קטנה "עי" אנכייאנק
 ז"ל ענגיל מהר"י להגאון האוצרבית

 מהרש"ח דברי על להקשות הפליח צ"זבלל
 וארוסתו דארוס מעשה נבי נ"זבגיטין
 אמרה לזה זה והשיאון העכו"ם לביןשנשבו

 לי שאין בי תגע אל סטך בבקשהלו
 בח"א שם המהרש"א וכתב ממךבתובה
 את קונה והעכו"ם היא דשבוי' כיוןפסעם
 .רבו קנה עבד שקנה מה וכלישרחל
 בש"ס מקומות פכמה הג'ל הגאון עליווהפליא
 עבד נבי אלא וכו" שקנה מה אמרינןדלא
 הנסכר ישראל אבל לישראל הנמכרכנעני
 ולא ידיו למעשה אלא קנוי איןלעכו"ם
 ול"ח( וגיטין )ס"ה( ביבמות במבוארגופו

 המנחת לדברי ברורה ראי' מכאןונראה
 בדינא לעבד דנשבה דהיכי מ"ב מצוהחינוך

 וכה הנוף קנין קנוי לעכו"ם אפילודמלכותא
 : עיי"ש רבו קנה עבדשקנה
 הגה"ק נכד ראפופורפ ישעי'דור

 - מאז. ראווא ק*ק דפה שליט"אשאב"ד

 כנ'*מיכמן
 לובלין,ב"ה

 העתתי אשף אחת הענה בור-ג ימניאציע
 שכחדר*ג ולפי סת"ם בעניני אלהבימים

 וועה"פ וי41ר הפיסר באמונה ?יבור בצורביתוסק
 שכהדר"נ אקוה בפולין סת"ם- *שומרימהברה
 במוקדם להשיבני דביי על הבדולחים עיניוישים

 : וה בענין הרחבה דיתואת

 ייםעשה יתנכה הניגע דבינמתפקתי

 להניח בעציו לו א"א רעל חייו שמחמתבא'
 אחריפ רק ראשו ועל ידו עלתפילין
 כדי החויה של גופו על תפיליןמניחים
 צריכין אם תפילין מצות יקייםשהחויה
 לאפוקי היובא בר נ-כ יהי' שהמניחדוקא
 החולה על הפילין שהניחו עכו.ם אוקטן
 דילמא או תפילין יד"ח יוצא התולהאין
 כיון המניח סי' סי נמקים דפיןלוש

 ש5 ראשו ועי ידו על מונחיןדהתפילין
 והבאני תפילין. ידיח החולה יוצאהחולה
 רי'ד הועס' קף הנודע ע"פ זהלספק

 שלוחו דקיי*ל למ"פ שהקשו י"דקידושין
 לחצירו אדם יחסר א"כ כסותו אדםשל
 ויהי' עבורי תפילין הניח ולאבירו בסוכהשב
 וטניה בסובה יושב המשלח כאילותשוב
 כמר מאוד דחוק דתרוצו עקשתפילין
 וראיתי קפ*ב. סי' בקצוה"ח דבריושדהה

 דברי ע"פ זו קו' לתרץ שכ' שםבקצוה"ח
 לא דמכייא דדבר שכ' ע"ב נדריםהרא"ש
 יכי' לא לבך ואשכ 1*ש שליחותמועיל
 תפילין ולהגיח עבורו בסוכה לישבתבירו
 הניח המשלה כאיו חשוב דיהי' דנהיעבורו
 גופו על סונחין התפילין מ"מ הריתפילין
 של דגופו לומר א"א רזה השליחשף
 לא יכך משיח של כגופו חשוב יהי'שליה
 הקצוה*ח. עכ"ד עש"ה שליחות בזהשייך
 להניה הבירו יכול דבאמת דהא אפשרולפ"1
 משות ג"כ הוא המשלח של גופו עלתפילין
 דבר באדם רק הוא כ"1 וא*כשליחות
 בני דשאו עכו-ם או קטן אבל הואשליחות
 תפיליך הניחו הם ראם אפשר נינהושליחות

 ידיה יוצא חינו המשלח של גופועל
 וג"כ הניח לא בעצמו דהוא כיוןתפילין
 לעכו"ם שליחות ראין ליכא שליחותמשום
 כיון דילמא או תפילין יד"ח וא"יוקטן
 המשלח של גופו על מונהין התפיליןדם'מ
 גופא דההנהה הטניה הי' מי נפק*םאין
 וא"ע מצוה הכשר רק בעצמה מצוהאינו
 המשלת של גופו על מונחין דתפיליןכית
 ן עצום ספק אצלי וזה תפילין, יד"חיוצא

 עכו"ם אם מזוזה במצות נסתפקתירכה"נ
 178 ישראל של בביתו מזוזהקבע
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 אמרינן מי הזה בבית לדור לישראימותר
 יכול דאחר והא לקבוע צריך בעצמודהוא
 כיון וא"כ שליחות משום הוא בעדולקבוע
 יד"ח יוצא א"י וקטן לעכו"ם שליחותראין
 נפק*ם דאין או התזוזה קבעו הם אםמזוזה
 מצות קיים בהבית מזוזה יש דם"םניון
 ואין מצוה הכשר רק הוא דהקביעהמזוזה
 יש דמ"מ כיון המזוזה קבע מינפק"מ

 : בהביתמזוזה
 מצאתי זה בענין אחרונים בספריד2:זקכ~שף

 הגה"צ ה"ה מדבר קדושלאחד
 מלכו" "ישועות בספרו זצ"ל מקיטנאסהר"י

 ה,ב דסזוזה פ"ה הרמ!*5 עלבהגהותיו
 אעפ"י דאשה ודע בזה"ל שכ'בסה*ק
 בעצמה לקבוע לה אין מ"מ במזוזהשחייבת
 מהא וראי' לכתיבה שפסולה כמוהסזוזה
 תפילין לעשות פסול דנכרי מ"בדמנחות
 שפסול כמו דברים ולשאר לחופרןוהיינו
 דבר וגה עבלה"ז. לאשה נמי ומהאלכתיבה
 לספק מקום אין כדבריו ;ואםהדש.
 כ"ש יקביעה פסולין דנשים כיון כללהנ"ל
 פסולין. דודאי במזוזה חייבין דאיןעכו"ם
 להבין זכיתי לא הגז"י דברי עיקראמנם
 לתפילין דפסול מעכו"ם ראי' סייתידמאי
 מחויב אינו העכו"ם נאמת הרידהתם

 אבל לעשות דפסול אפשר לכךבתפילין
 לפוסלה אפשר היאך במזוזה דחייבתאשה
 לקבוע א"י דהיא דכיון וביותר'קשהלקבוב
 דאיתו מלתא דכל קיי"ל הא שליה ע"ירק
 וא"כ שליה. משוי מצי לא עבידל"מ
 דהיא כיון שליח לעשוה לה אפשרהיאך
 האחרונים כתבו וכה"ג לקביעה פסולהבעצמה
 פטורין נשים דלמה השאג"א קו' לתרזז"ל

 מעשאהז"ג הוי הא ס"ת כתיבתססצות
 אין לכתיבה פסולה דבעצמה משוםותרצו
 כו' עביד ל"מ דאיהו דכ"מ משוםלחייבה
 וא"ב בזה מש"ב תרי"ג מ' במנ"חועי'
 לקבוע דפס~ה אמרת אי מזוזה לעניןהכ"נ

 : כנ"ל שליח לעשות ג"כ להא"א
 ע"פ ולתרץ לדחוק אפשר ה"ולכ41מדריה

 שכיר משנת בספר שמצאתימה
 בנעט מהרים קו' ייפרץ הדר"ג בשםשהביא

 דבמצוה וכו' אחר איכא ואי קל"גבשבת
 דאיהו אע"נ שליח לעשות מצי ערבותדיש
 הגרע"א כדברי מיש משום עבידל"מ

 הכ"נ וא"כ עכדכ*ת י"א כתובותבדרו"ח
 שליח לעשות יכולה ש?"ג מצוהדהוא
 הנה עביד. ל"מ דאיהו אע"ג ערבותמשום
 תמוהין שליט"א הדר"ג דדברימלבד
 הנ"ל בס- שהביא כתו בש-סמכמ"ק
 כ' ברכות הרא"ש לשי' לומר ח"אבלא"ה
 פשיטא וא"כ ערבות בכלל אינםדנשים
 דבר סוף כנ"ל שליח לעשות להדא"א
 הנ"ל וספקי צע-ג מקוטנא הגה"קדברי

 : ודו"ק עובדבמקומו
 תלמיד טננשלםבערכיצחק
 יח-ל.ישיבת

 כא.מימן
 קויניצא.ב"ה.
 עבד הייקח יב אמי "יתא ס"הביבמות

 לשוס וטבל וקדם העכו"םטן
 לא גופי' עכו"ם מ"ט ב"ח. עצמו קנהב"ח
 פקע ב"ח לשום וטבל וקדם לי'קני

 דעכו"ם כיון וקשה וכו', כדרבאשעבודי'
 יטעשה אבל מקרא ילפינן לגופי' קונהאינו
 שעבור בגדר זה ואין לגופית קונהידיו
 בהשחרור, נפקע ואין פירות קנין8יא
 שנימא אחר גוף הוי לא שנתגיירומה

 ובקידושין פירות. הקנין הי' לא זהדבגוף
 והשתא בהמה מעיקרא שפחה גבידאמרינן
 לישראל בשפחה דוקא הוא אחרתדעת
 וקשה ז"ל, גרשב"א עיי"ש בעכו"םולא
 קנין אלא שעבוד זה שאין בתרתיכאן
 יש נמור בישראל נם הלוא יפקע אמאיועוד

 הוא דרבא דטעמא למע"י. בו קניןלעכו"ם
 שאין והיבא לגבי' כח הוא דשעבודמשום
 משא"כ השעבודן בטל גבי' ברהדבר
 דדוקא משמע דבנמ' להבין יש ועודהכא.
 יכול קדם לא אם אבל ובטל קדםאם

 לי' מנין וקשה בע-כ. לטובלוהישראל
 להעכו"ם זה הי' לא אם זה כחוהקונה

המוכר
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 ראה בסברת לדקדק יש וביותר ןהמוכר
 אין לפני' וכו' הגיורת מבלוריותשהקשה
 גמורים עבדים שנעשים אלמא לאלאחרי'
 סע*י של מקנין נעשה איל וקשהכעצמם.

 לחחר נפקע דלא דאה"נ לענ"דרנראה י הגוףלקנין
 בו. שהי' פירות הקניןהגירות

 גופו נקנה פי' שקנה העכו"ם דבקניןאלא
 שרוצה מה כל עמו לעשות שיכול עבדשל

 והתורה גמור. כנעני עבד לעשותוואפי'
 עבד להיות יכול שאינו זה רק סמניחסרה
 להיות שיוכל מה כל אבל לעכו"ם,בנעני
 וכיון להעכו"ם. העבד הקנה הכלבקנין
 עכו"ם אצל גם להיות יכול זה'שקנין
 האדון העכו"ם ואם לי', נקנה הי'שפיר
 העבד שיהי' ישרחל בעד לטובלו רוצההי'
 קנין מ"מ יכול הי' שפיר כנעני עבדלו
 שהוא כיון שעבוד, אלא קנין מיקרי לאזה
 זה. לעשות שיכול אלא אינו שעתהענין

 ואין ב"ח, לשום וטבל קדם אםולפיכך
 שעבוד נפקע שפיר ומשתעבד חוזרב"ח

 : עבד לעשותוזה

 הישיף יכיי יטבי, "ים יא אםאבי
 שקנה כיון כנעני. לעבדיטובלו
 : המוכרו מהעכו"ם זהשעבוד
 לישראל גמור כנעני עבדנעשה " יב דבטבייתי שסיבי ח ידכמבברת

 כנעני עבד דין דהנה להסביר.נראה
 שהשעבוד חלא באמת, ישראל שהואטשמע
 גופו בכל אחר לישראל קנוי שהואוהקנין
 מהרבה שפטור כנעני עבד .דיני עליונותן

 לכשורו להבעלים כחפץ והואסצוחז
 מעיקרא קנוי הי' זה עבד והנה.וחמורו.
 ואילו להישראל. שייך שיעשה מה.,ככל
 שייו הי' חדרו. ישראל בורא שהי'יצויר
 זה נכלל דהא להאדון זה הנקראישראי
 להישראל שייך בקנין ' שהה וכיון3סע"י,
 ישראל דכל עליו. כנעני עבד דיןהי'

 עבד הוא אחר לישראל גופו בכלשקנוי
 :כנעני

 שטבל דמיון ג"כ הכא ר"ח סוברדקץם2"ו
 8ת עשו: .הלא ב"ח לשוםעצמו

 בסעש*י נכלל זה גם חבל לב"ח.עצמו
 לעבד נעשה ושוב הקונה שהאדון זהושייך
 הבעלים צם היא זה וכל זה, משוםכנעני
 הוא כשהבעלים אבל ישראל, הואעכשיו
 ישרחל הוא עכו"ם של השרחלעכו"ם.
 משום יכול אינו הגירות את ולעכבגמור
 אח מפקיע ותירות שעבוד אלא זהשאין

 ן בסור גר הוי ממילאהשעבוד

 שעושה זה אם ור-ח רב פליניריכזה
 או מע"י בסוג נכנס לישראלעצמו

 מע"י בסוג נכנס זה שאין סובר דרבלא
 ור"ת עצמו, ובגוף עצש בעד ,עשי'שהוא
 הף ומס-לא מעוי בסוג נכנס זה דגםסובר

 : וכמש"כ כנעניעבד
 אלא להישרא5 העבר הזיק יאדלמ!כמש"כ

 לטובלו יכול שהד זהשעבוד
 הדקו לא מעשי של הקנין אבל עבדלשם.

 ומחויב למעכז. הקנין בו יש עתהדגם
 ואאר הקודם, קנינו משום אצלולעבוד
 כמה בשם שם בנמורי דאיתא האצ"ל

 ב"ר וכן ישלם. העבד דמחויב רבוואתא,
 וטבלותי אחרים של עבד שהוא ידאואם

 היינו דגרמי. דינא משום לשלםמחויבים.
 יכול שהי' שהזיקו זה שעבודשמחויבים
 משן, שוה זה שעבוד דגם ע"כ.לעשות

 : איכא עדיין מע"יאבל
 מקסמי הד בתוס' מ"ו ביבמות שם רשד

 שחציין המכילתא גרסתשמביא
 ובאו לאחרי'. טבלו וחציין לפני'טבלו

 ב"ח, לפני' שטבלו שאלו ואסרו הכמים לפני.
 ואעפי"נ שפחות, לאחרי' שטבלוואלו.

 ומלשק מותה. יום עד אותהמשמשות
 אותהן לשמש שמחויבות משמעמשמשות

 ופסקו לפני' שטבלו אלו על גםוקאי
 אותה לשמש מחויבות ואמאי ביתדהה
 וכמש"כ נשתייר הטע"י הקנין משוםוע"כ
 כן' הגרסא אין שלפנינו ובמכילתאבע"ה
 חין זו ומגירסא אותה. שמשו ואעפ"כאלא
 מרצונן חותה ששמשו לפרש שאפשרהכרת
 נם ראי' אין סים מחויבות. , שאינןואף

 שחייבו מטעם שמשו דאפשרלהיפוץ,
 : אוחה ישמש אותןחכמים

ועיין
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 הקדש בד"ה שם ישינים בתוס'~עיין
 פית דהכ'נ ותירצו סהרמיוןשהקשו

 לרב איתא ולא ערבות שם יי' אפקעיטבי
 גופי' כוכבים עובד דהא ידיו, טעשה.אלא
 חצי על שטר יו יכתוב והעבד קני..לא

 עליו עבדות צד כלום כרב יהי' ולא'דמיו
 טבילה אחר דגם משמע ומלשונם1"כ,
 שיש אלא וכמש"כ. עליו ידיו מעשהאיכא
 שטר לו יכתוב דהעבד שכתבו במהלהבין
 בשטר, לשלם לי צריך דמה דמיו. חצי*ל
 ואפשר כאן. שייך דמיו חצי מה קשהועוד

 ששייך דגיטין מהא לישנא,2אישתרבב
 אפשר אבל עיי'ש. דמיו חצי על שטר.התם
 המעשה בעד לו לשלם שצריך דקאטר'יומר
 מיני',  עבדות  שם כל  שיבטל כריידיו
 שיש כיון דטיו חצי על זו שויותושם
 בעד שישעם שכוונתם או לעולם לסע"י.9י'
 : וצ"ע וכהנ"ל. זה שיעבוד..

 קוזנ*צא, החוב"ק עקשמייןנתן

 כב.מימן
 שעברשין,ב"ה

 "ביא טעי ס" י"ג שנה הלהבאר.ח
 בפ"ב הם"ל עללתמוה

 במקוש שפגלו בכהנים שהק' ה"א,מע"ג
 די"ל ותי' פטור הקדש מזיק האהייבין
 שחייב בקדשים ומיירי כרישדאתי'

 מש"ס ותמה כטמ"ד, וגול"מבאחריותן
 לעזרה דמשהביא ס"ל דר"ש י"סומעילה
 טשעת רק ליה ופיגוי מאחריותבפגאן
 כן לי כתב וכבר בצע"נ ונשארשחיטה
 שי' יחזקחל מ' החו"ב הב'הכותב

 דהנה בפשיטות י"ל ולע"דספרעשאב.
 בדיה נ"ג בגיטין התוס' דהא קשהלכאורה

 אתי' שפגלו דכהנים דמתני' כ' בדאורייתאן
 אסו שוגג קנס דלא יהודא דר'שליבא
 דמתני' הם"ל כ' האין וא"כ ע"ש.מזיד
 דר"י פלוגתא בר דהוא דר*ש אליבאאתי'
 כמו רק מילי בכל כר"ש דל"אוע-כ

 כהאי בהא לה וסבר בכ"ד בש"ס)ימבואר

 דאתי' אף הכא כן י"ל שפיר וא"כתנא
 לענין אוים כמ"ד דגל"מ דר-שאליבא
 רס"ל כרש דמתנ" לתנא סולאחריות
 כמו הדם שיזרוק עד שם י"סבמעילה
 אטו שוגג קנס דלא לענין כריידס"ל
 האחרונים קו' ג"כ מיושב ובזהמזיך.
 ומשלם לוקה אין הא חייבין מזידיןדאפאי
 גיטין התוס' לפ"ר כר"י אתי' מתני'דהא
 המחשב דלר"י כ"ט בזבחים ומבוארהנ"ל

 לוקין שאב"ם לאו דם"ל לוקהבקדשים
 קנים דלענין דאף מיושב הנ"ל ולפיעליו,
 פ"ם כר"י למחנ" ס"ל מזיד אטושוגג
 וז"פ כריי ס'ל לא לוקין לשאב"םלענין

 : בדע"ת וע'מאוד
 עה*ת ליקוטים אמת שפת בס' רואיתיב(

 בזה"ל הקן הנדים מצורעפ'

 דדייק הא וק"ל לטריפות פרט חיותברש"י
 משעיר ב"ר דאזלי' דחולין פ"קהגמ'

 מצורע מציפורי הם*ל וה"נהמשתלח
 הוא טריפה ודילמא השדה ע"פדשלח
 והוא למקדש לכנוס המצורע ' סותרואיך
 א"י דשם ממשתלה טפי מוכרחתראי'
 טריפה אינו שמא מביאין ומספקלתקן

  לכנוס עי"ז דמותר כיון הכאמשא"כ
 הלח"מ קו' ידוע דהנה ונ"ל ע"נלמקדש
 דשעה'מ הרמבשם לפמ"ש עיוה"כ מה'פ"ה

9ס-

 פרט חץ יעמוד דכ' משום טריפה
 ג"כ הגם' הביא לא אפאי שא"חלטריפה
 ותי' הי יעמוד משום פסולדטריפה
 טריפה דממעט מה דהאהאחרונים
 המהרש"ל וידוע דטא*ח משום הוא זהמיעמוד
 מיעוט אבל א"ה רוב רק הוא דטא"חדהא
 ב"ר דאאי דידעינן בתר כ"ז א"כחיים
 ב"ר דאול" לסילף דבעי הש"סאבל

 חי מיעמוד פסול דטריפה הם'ל לאמשעה"ם
 טריפה גם וםמי' ב"ר דל"א נימאדאדרבה
 ע"ש חיים דמיעוט כיון חי יעמודבכלל
 דניליף הנ"ל קו' מיושב ממי'וא"כ

 ל.א דאי דז*א חיות דכ' משוםמצפ"מ
 והוי חיים דמיעוט כיון חי טריפה גםב"ר

 : כנ"י חיותבכלל
 יבא()המשך

 הנ"ל פ"ק שנ"ב שארפהאריץ דודלשראל
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 מרדכי. מאמר כב.סימן
 מובאלק.ב"ה
 מסון נזקי מ8לכחז בס"ד י"יהרמב"ם

 שאל וז"י פסק, ה'הלכה
 שהוא בו והכיר מועד ונמצא תםבחוקת
 ותפס ח"נ, משלם ובעלים ח"נ משלםנגחן
 שנגח שור פרק בגם' הלא הראב"דעליו

 טשום מיד ב"ר דאתפסוה היכא דוקאמבואר
 הוה תם דיה אי לוטר יכול מיד אתפסוה לאדאי

 דהראשונים החוי ע"ז וכ' ע"ש ומפטראסודינא
 ישמעאל לר' אשא דגם' דסוגיאכתבו
 לרעע לא אבל הוא בע"ה דנזקדסובר
 צריכין לא ולדידיה הוא שיתף דנזקדסובר
 עטש ב"ד דאתפסוה ההכא דוקאיאוקמי
 רק כתבו לא הראשונים הלח-ם ע"נותסה
 ולימא הגמ' דפריך פה השניה קושיאעל

 פעריקנא הוה לי מהדרת הוה אימשאיי
 ולימא הראשונה קושיא על לא אבללאגפא
 בזה כי ומפטר טודינא הוה תם הוה אישואל
 דלעולם ר"ע ובין ישמעאל ר' בין היוםאין
 הוא ובאמת בצ"ע ונשאר פטור בקנסשדה
 דברי ליישב ומצוה הה"ם על נדולגתמים
 שפנים, בכמה ההם דברי ישבתי ובע"החכמים
 דפנה טעם . בטוב לתרץ לי נראהו'כעת
 לך נכסי באומר פסקינן ק"ד מן סיבפו"מ
 נכסים מצא שלא  משוה לפלוני,ואחריך
 יו שנתן סמה אלא סיוט חובולגבות
 הפלוני אחריך לו שאמר תנאי עלבסתנה
 אלו מנכסים להפרע חובו לצבות לב"רובא
 שתו שנבין ביד אין קיים שהראשוןאע"פ
 ע"ש בלבד הפירות אלא הנכסיםמגוף
 זכיה הלכות פ*ב מהרמשים ושא זהודין

 מצאתי לא זה דין ע"ז כתב וההלםומתנה,
 וביארו ופשוט הוא אמת דין אבלמבואר
 השני להפסיד נזקקין בכד דאק משוםהטעם
 לו מזדקקין ביד אין עב"ז  מעותטהראש~ן להשלוי ד0גיע אף מזה חדק א"כע"ש
 לנושני הפסד יגיע אשר מדבר הובולגבות
 חסו ולא זה בדבר הלק לו אשילאיש
 רס*ג סימן הקצפיה והנה בע"ה,יתקנח
 מודה דאמרינן דינא בתאי להלצהחדש
 הדבר שנגמר היכא דוקא היינו פטורבקנס
 כ"ז אבל גט"ד והיה הדבר גמרו וב"רבס"ד
 אותו פוטר ההורעה אין בחד גם*ד היהשלא

 הודה אם היינו אותו מחייבין העדי' איןולהפך
 עיים . ראו ואח*כ הדבר, נמרו ולא ב"דלפני
 אם וכן אותו, פוטר ההודעה איןוהעידו
 גמרו לא וב"ד ששחלה עדים באו 8םלהפך
 אותו פוטר ההודעה ב"ד בפני הודהואה"ב
 לומר, יש זה ולפי דין בגמר תלוי הכלכי
 דלר"ע המניח פרק התוס' לשיטת מבעי'לא

 סיד שלו והוי הוא שותף דבזקדסובר
 חדש דבנגיחה משום קדוש הקדישו אם5כן
 בלא אשר סיד הוא נזק דשל החורהלבו

 רשאי אין בוודאי ב"ד אין א"כ בדיןהעמדה
 בנכסי כמו הנזק את ולהפסיד שהמזיקלהזדקק

 ישיטת אף אלא לפלוני ואחריןלף
 הא רס"ל והרא"ש הרשב"אהראשונים

 לאחר דוקא הוא קדוש הוא הקדישדהוזק
 אין נ"כ למפרע מלתא דאגלאי משוםנם"ד
 כי להמזיק להזדקף רשאי בנגיחהב"ד
 שם היכא וכי מדאחריו גרע לאהטזיק
 יש 5שר בדבר להבע*ח מזדקק בידאין
 צן לו להפסיד הדבר בגוף להשניחלק
 להנזק, להזדקק רשאי ב"ד אין נסיהכא
 פטור בקנס מודה בנגיהה דאמרינןוהא
 לכתחילה אבל וגמרו טעו דב"ר היכאסייגו
 הוא זה ודבר להחזיק להזדקק רשאיאינן

 בנכסי ז"ל הדסב*ם לפסק הפשיטותבתכלית
 ודברי ג'ל הרמב"ם פסק מפורש וא"כלך,

 ז:קצוה*ח כדברי נאמר אם אף ז"ל,הה"ם
 ורק בהקדישו סובר ז"ל שהרמב"ם ס"וסימן
 התוס' כשיטת לא דוקא גמאר אחדהוא
 רא-כ למדויק להזדקק רשאי ב"ד איןעכ"ז
 של הכהידשאו הוי שותף דצזק דסאללר"ע
 יו יהזדקק רופאי ביד אק לו יפסידהמזיק
 תם הוה אי לומר יכול העדאל איןוא'כ
 לו רששין ב"ד הלא ומגובינא, מוד,נאהוה

 הנ"מ קוווית וא'כ הדבר ולגמור לולהידקק
 הוה תם הוה חי שואל ולימא שנגח שויבפ'

 דנוקבע"ח דסובר לרשי רק אזלא ומפטדסוזינא
 ביד רשאי לדידי' ואז אשגחי' לא בע"מ ועלהוא

 דס*ל לר"ע אבל שפיר הגב' פריך וע"זלהזדקק
 וע"כ כן ליסר השואל יוכל לא הוא שותףדנזק
 קי'ל דאנן כיון להלבה עולה ז"ל הרסב,םפסק
 לנכון.. עולים הה"ם וד' שותף דנזקכרעע

 וקלסוהו. גדולים לפני זה דברוהצעתי
 ווייסמאן* הלוי צבימרדכי
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 מ-סים.. .מים מעיןר--
 ט -פלפלא למעשה הפרק על העומדים הלכות ובירר שו"ת שבו8
א__פש8שפשששאש-ן88 זצ"ל. קשישאי ומגאוני הי"ו הדור וגדולימגחוני'8

 '( כנ.מימן

 יע'א. בארשפשוב תרצ"ג תטוו א'שיח
 חמפהרסים התדיק הגאון חר3 ידי-נלרבוד

 הרבים לזכות פועליו וברב היקריםבחובריו
 והיורש שרבני מהור-ר כקשית4בנז1*ק

 שליט"אפרידליננ
 "אבד""

 ביסקיביז
והגליל.

 גורל וימרות קביתיהיקר.'למכתבך
 על לכ"ת להשיב הננימרדותי

 מוכר כסדר והוא זקנו שסנלמ הקצבדבר
 והנאמן, המנקר הוא ובעצמו כשרבשר
 בהמקולין נאמן שם שאין כונתו ספקבלי
 בחול בא ואיננו שלו, במקולין הנאמןוהוא

 וכבר ויו"ט בשבת רק להתפלללביהמ"ד
 שיודע ואמר טלובלין מומחה מנקר ע"ינבחן
 ענין על להאמינו אם כ"ת ושואלינקר
 כך שמזלזל כיון הבשר והדחתוניקור

 : להעבירו אובמצות
 שעובר נזה קצב יהתיר שקשה חףלסנדק

 לב וכל שבחורה יאוין הרבהעל
 עבירה שעוברי כזו פרצה עי דואב*שראל
 ולחית היתו מאכלי עי נאמנות להםיהי'

 סכל להעבירו קצה לפיענ'ד אמנםטפיהכנ
 קייט סי' יו"ד במחבר עי' בשר סכירתענין
 באחד מעורמם שהוא מי חיל ז'סעי'

 סעכואם חוץ שבהורהמעבירות

 וחל-

 שבת
 ע"ז וכחב איסורין בשאר נאמןבפ-הסיח
 למכור אפי' דנאמן יעז ס"ק שםהשקי
 הרי עמו לאכול וכן עצטו בשלאשילו
 הזקן גילוח איסור על שעובר אףבנד"ד

 על בחשוד ואף כשר. בשר לסכורנחסן
 סעי' התחגר שם דיסק חפור טאכלאישור

 הקל מאכל איפר על כ"כ חשוד דחוה'
 ושיך ח' ס"ק הטו*ז שם כתבו הריטמנו
 בשני לא אבל אחד במין דוקא דזה י"גס"ק
 שכתב שם הטחבר דברי לפי ובפרטמינים
 יותר שנזהרים בנשא בעיני חמור הואאם

 ואינו הקי על נאמן אז מבהחמורבהקי
 סמנו נוהרים אדם שבני ביון עליוחשור
 נחלות טה' פיד רמצים ועי' טהחמוריותר
 ובהרה"מ כשר אדם או הוא ת"ח אםה"ו
 חמור איסור בין מדקדקים דהכשריםשם
 תשו' ועי' אדם בני שאר לא אבללקל

 כש"כ א"כ עיי"ש. סאב סי' חיבמהרש"ם
 חמור איסור אכילת על שחשוד התםומה
 אף טמנו הקל איסור על אף חשודאינו
 נוהרים אדם בני שבעיני היכי אחדבסין
 מאיסור וחלב ונבלה טרפה מאיסורהרבה
 קמגלחים אנשים מאד הרבה ישנם כינילוח
 הת*פ וע' מטריפות. מאד ונזהריםזקנם
 תוכחות 8יו סלא אשר ד"ה קנ"ט סרחו"ח
 סתשו' הביא ולא בזה שמצדד מהקדוש
 ע'ו דף ע' סי' וויניציא דפוס עשקבאר
 ו;איף במנן ואולם בארוכות עיי*שע"ז

 סי דאף סבוא נ"א ס"ק תקפ"א סי'במט"א
 ש"ץ שלהיות למנעו יש בסם זקנושמניח
 דבגילוח פיט ס"ק ב' סי' תשובה דרכיועי'
 בסי' בחומש אולם לאו. איסור ליכאבסם
 פ' טקאטרנא זצ"ל להגה"צ הברכההיכל

 יש סם ע"י זקנו במעביר דגם כ'קדושים
 וגם נבר ילבש דלא יאוין איסוריעכ"פ

-
ובחקותיהם

 משסת יייהן שהדייש שכון מש-חי חשחיסה פגזירות בישעיה הפרק ע5 יעה עומר השיקור שאיות לאשר'י-*

 רוחה בבסקוביץ בהיותי אשד הניקור בעניני שן-ת לשלח יכולין הגאונים והרבנים זה יעניןהבכורה

 ז,זצ1ויף* שי-ה נדפסים ויהי' הלין מעויניםשגיתי



 המשה"עשר חמש 'ד,בנאר' ראשוזחשףכרף

 רנ*ב פ"ע בחינוך ועי' תלכו לאובחקותיהם
 שהבאתי והשלט קפוא סי' יו-ד 9*עובב"י
 וכן ר'נ ד"ה ע"ב י*ב שבת תוס'ועי'
 איסור דבאכילת בתוס' הרבה בעקומותעוד
 באזאר משא"כ צדיקים נכשליםאינם

 סק"ב קטרו סי' אחע"ז ב"ש וצי'איסורים,
 אדם בני. אצל חסור אחרים להכשילשאף

 תוס' ועי' איפורים מבשאר חכילהבחיסורי
 אחרים דלהכשיל סגד ד"ה ע"ב צ'טיבטות
 ש"ס וע" לצדיקים תקלה להזדמןיוכל
 ד"ה ע"ב ה' חולין וחוס' ע"א ס"הגדה

 וכו' ת"ר ע"ב ל9ט ע"ז ש"פ ועי'צדיקים
 אינם שבעצמם אנשים שישנם שםופירש-י
 קפדי דלא השודין ולמכור איסוריםאוכלים

 : כמ-ש אינו בנד"ד אבל עודאלפני
 יו"ד סי' חיו'ד אט*ד מהר"י בשו"תךעגי'

 בשו"ת וכן זקנו שמסלח שו"בבנדון
 ס' דף א' סי' חיו"ד הספרדי בידהיים

 : תוה בד"הע"א
 י"3 סעי' ב' סי' חדשה בשמלה פסקרכנן

 בשו"ב אף להתיר מהרי*למתשובת
 שאיסור כיון איסורין שאר עלבעונר
 יקלו ולא ארם בני  בעיני מפורסםשחיטה

 בפרק הנזכרים האפיקורסים שם וז"לבו
 כשרה שחיטתן מ"מ עוה"ב להם שאיןחלק
 להם שנראה משום סכין להם לבדוקוא"צ
 התירא בו ומורים בעיניהם קל זהאיסור
 ויש שמפורסם שהיטה איסור כן שאיןסח

 בעיני הקלות עבירות לשאר מזהללמוד
 מחסרת לאיסור להם נחשב שלא עדההמון
 סכין בדיקת בלא שחיטתן דכשרהידיעה
 שמים ירא להיות שצריך בשו"ב אףהרי

 הש"ך כמ"ש נכשל להיות יוכל ובקלסרבים
 לומר וצריך 911ל סק*א קי"ט סי'יו"ד
 דשחיכא שוחט דשאני-טבח לחלק הטורדדעת
 יוכל ובקל מרובים שחיטות דיני וגםמובא
 פסולים שאר או דרסה או שהיי'לעשות
 כן אם עב"ל אסור בכורות הוחזק לאואם

 צית עבירות שאר על בעובר מקיליםבשו"ב
 כוואל בנ"א בעיני משרסס שחיטהדאיסור
 : טר8ח לאיסור ולהפסיע להקל שישבקצב

 מומר. ג' סעי' ב' סי' ע"ד תחברדעי'

 צריך אין עבירות משארלחחד
 סי' חרשה בשבלה ועי' סכיך לולבדוק

 ארת.. בעבירה שהורגל מי וז"ל י"ס סעי'ב'
 בין עלי' ועכר וכו' שעטנז ללבושכנון
 לתיאבון וכ"ש לצורך שלא ביןלצורך
 לכל מומר אינו אחד לדבר מומראמרינן
 בעיניי, הוקלה זו מצוה שאם כוליוהתורה
 גם הרי שחיטה למצות בחזקתו הואעדיין
 אחת. עבירה לעבור שהוחזק בהקצבבנד"ד

 : טרפה לענין כשרותו אבדדלא
 לעצמו נ"כ מנקר זה שהקצב מהאמ:מ

 ע"1 שלו בסקייין נאמן לוואין
 להעמיד; וצריף לפיענ*ד הקצב נאמןאינו
 פנוקר הוא אם הבשר שיבדוק נאמןלו
 טירחא' בו שיש דבר שהוא ניקור כייפה
 שעובר לאדם להאמין אין בזה רבועיון
 דכתב. להא ודומה ובפרהסיא במזידעבירה
 הורגל אם וז"ל הנ"ל ס"ק חדשההשמלה
 שלצ חוששין לתיאבון אפי' אחדבעבירה
 דצריך היכי כהלכתה מצוה שוםיקיים
 . משחיטתו אוכיין אין ולכן יתירהטירחא

 הכא' א"כ תחילה סכין יו בדקו אםעד
 יש הסכין שבהשחזת שמשום כמונמי

 עבירה. לעובר מאמינים אין לכןטירחא
 לענין נמי הכא הסכין יו שנבדקועד

 לו, טאסינים אין טרהא בו שישניקור

 שהוא' ויראה הבשר יבדוק שאחרעד
 ד"ה ע"ב דף פסחים תוס' ועי' יפהמנוקר
 ' בחרא טרחא יענין ניקור שמחשבהמיניהו

 שם. כתבו שהתוס' ואף שחיטה עםסחחא
 אבל גדולה יותר טירהא הוה חמץדבדיקת
 . טירחא לענין לאחת מהשב  ושחיטהניקור

 בין לחלק לכאורה יקש ואף היטבעיי*ש
 בעוכר בדיקה דבעינן סכין דלעניןהא

 בשחיטת התם כי ניקורמהבשר לעניןעבירה
 שיודע עד ?ופדח איסור בהזקתהבהמה

 , ט' חולין בש"ט כטבואר נשחטה בסהלך

 . רוצים עומרה איסור דבחזקת כיון ח"כע"א

 ולהכניסה איסור מחזקת הבהטגןלהוציא
 הייער סכין בדיקת צריכים אז היהריחזקת

עי



רשנהלנבאר" ראשון-שניכרף ש ע לבן 
 כיון כאן אבל נשחטה במה לך שיודעצפוי

 שם במבואר עומדת היתר בחודששנשחטה
 כשוות בחזקת זה בשר 41"כ ע"א ס'הילין
 הוא אם הבשר לבדוק נאטן צריף איןעומד
 זה היתר חוקת כבר לו שיש כיוןמנוקר
 שצריכים חלב בהכשר כאן יש דהריאינו
 ואינם היתר חזקת להכשר שיש ואףלנקר
 החזקת מטעם פספק הבשר להטריףיכולים
 אף לאכול אסור הבשר ע"ת בכל שלו,פרפר

 התוס' כסברת היתר הזקת לו יששבשצפו
 דנבלע דהיכי שחדשו פ"ב דףביבמות
 להתיר ספק )ויש כשר מאבל באיזהאיסור
 שייך אין בו( נבלע שאיסור המאכל14ה1
 חזקת לו יש והמאכל ספק שיש כיוןיוסר
 וכשר הזקתו על המאכל שמעמידיןחיתר

 אם אף חזקתו אבד לא המאכלדבאמת
 לעצמו כשהוא דהמאכל האיסור בונבלע
 ולא נבלה נעשה עצמה חתיכה אמרינןיא דהרי איסור בו נביע אם אף כשר עתהאף

 דאין רק איסור בבליעת כלל חזקתווצרע
 חלק נם שנאכל משום לאכיו יכוליםאנו

 כשהוא המאכר אבל בו הנבלעמאיסור
 משום היתר חזקת חזקתו לו יש היאלעצמו
 שהי' חזקתו כלל גרעינן דלא כיון חסורזה
 א"כ שמעתתא. בשב מזה ועי' מקודםלו

 אמרינן ג"כ ניקור שצריך בשר גבי נמיהכא
 יכולים אנו אין עומד היתר בחזקתדהבשר
 ההלב שניקר בבירור שנדע עדלאכלו
 ההלב חיסור תערובות בו ואיןטהבשר
 הבשר וניקור עבירה עובר זה שקצבוביון
 נאמן בלא לו מאמינים אין טרחאשוא

 סכין. בדיקת לענין חדשה ושטלהכההיא
 יו"ד טו"1 עי' ניקור לענין מ"ש4אם3ס
 שמעתתא משב שם ונקה"כ ו' ס"ק קכ"זסי'

 שם בהגהי"ש ועי' ופיו פ"ה ו'שמעתא
 שהבאת* ומה שם. הגרשוני בחדושי.וקדמו
 ד"ה שם התוס' הנה דפ"ב יבמותמתוס'
 מונח דהאיסור יבש דבדבר רק כחבוריי

 לרויי גם הוא היכן ניכר שאין אל"במקונו
 קופות שתי ד"ה שם דבתוס' אלא בטלעב"ם

 הוא ספק וטלין של בקופה שנפל דפהכ'
 תרומות הדיש וכ"כ היתר חזקת לוואין

 יו"ד דף פסחים מהבש"א  ועי' פ"ופחז
 ד"ה בתוס' פ"ר ובדף 9ל ספק ד"הבחוסי
 לתערובות בפתיאה פרמשג ועי' ביהאית
 ס"ק באורים ק"ט סי' ובאיבוד מ"גח-ג

 : י"א ס"ק וישיע"קה'
 אי"ה(. יבא)המשף

 באר*פשוב אבר"ק  השריץ*למה
וו.נל*ל.

 כד.מימן
 שא. ווארב"ה
 בלא המתוקן "מלח בדבי בשתיתינפשי

 סמי" "סיני המכונההעריפות
 :מקרלסבאד

 הרופאים שחסרו האיסור הוא ידוע אברא(
 בסיח להשתמש חולים מינילכמה

 מ5ח טין בקרלסבאד הרופאים המציאוועתה
 מאותו והמזוקק הנקי סאל" .סיני בשםמתוקן
 שנשאר אף אלה לחליים המסוכן החריףהחלק
 אס להסתפק יש זאת ועל מלח. טעםבו

 למלוח זה המיוקק במלח להשתמשמותר
 יען תוה"ק כדת לאכילה ולהכשירוהבור
 נשאר לא הזה המתוקן בהמלח כי היותיוכל
 פ' ב' וביום מהבשרי הדם השואבהכח
 הרבנים. אגודת אסיפת פה היתה העברתבוא
 הזאת. השאלה והצשתי בתוכם. אניוגם
 וכתם דפה שי' הרבנים בועד חברי לפניוכן

 מהראוי ע"כ זה על היתר יסצוא שאיןהחליטו
 : בחוו"ד בזה להתענע דורינו לגאוני,
 האנשים הנושא ווינדע המכונה בברברס

 יהם שיש הגדוליםבהויתים
 )שלאק( עלי' ליזה לתעלה עליותהרבה
 סגור, באויר פורח והוא האיש.שרוצה

 זה עם למעלה ליסע יכולין אםונשאלתי
 המכונה זה עם הנוסע המשרתית עםהמכונה
 לי ויש יחוד משום עוברים אםביחידות
 לשמוע אני רוצה אך בזה דבריםאריכות

 פ שליט"א הדךך גאוניותויך
 בועד מיכלואהן יחזקאלצבי
 תארשא, רפההרשוש



ן ראשון-שניכרךמ

 כה,חמשה
 ןאקשעוויק,ב"ה

 שיודיעונו "הבאר' קוראי לפני אציעא(
 רפואה המימי בדברחוו"ד

 המכונה )איינשפריצונג( זאשטשיגעס~ציקער
 בריאים לאנשים זאת שעושיםגיאקאזא

 להם שאסרו או יכולין שלא חוליםאו
 קארמינאטאוו המין וכן לאכולהרופאים

 מהם כששותין טראפפען האפמאנןוד"ר
 מייתבא לוגמיו מלא סכשיעור פחותאף

 ביוה.כ, עליו מחויבים אם אדם שלדעתו
 לאיש יעשות להניח לכת-לה רשאיםואם

 ביוה"כ כפל ציקער שלאיינשפריצונג
 אכילה חילוף בתור ביוה"כ לו שיהי'בכדי
 אשר בזה דברים אריכות ישולדידי
 חוו"ד בזה לשמוע חפז והייתיאכסנך
 : קהבאר* ע"י שליט"א דורינו וגדולינתשני

 פרירליננ יחיאלישראל
 והנליל, זאקשעוויקאבד"ק

 כו.סימן
 תובב"א. עיה"ק ירושייםב"ה

 יפ"ק. רנתי* אאל התשובה לימי ז' ב'סם
 יכט"ס ישיים יביכההיים

 נמר ברכת גםמציון
 הנאון הרב לכבוד טובהחתימה
 ווישניאווא- אנדיובאבדק"ק
 יהורח משה מו*ה כש"תגורא

 שליט"א.קרשנבוים
 חיל לישא ברכה יאשיב יקחתי בתהנה

 רבים ולהשיב וגסת"ט ומצוותמתורה
 משיח פני לקבל יחד ונזכה ועבודהלתורה
 כלכיח נבי דצ"ז בחולין ד"ת וע"דצדקנו
 בדג עכ"פ להוסיף יש טמא שקץדהוא
 הוה לא י"ל סכנה ג"כ בו יש אםטמא
 ששייף מה בודאי ארמאה והקפילאברור
 לו שיאמת ויאמר ידע ג"כ הואלטעום
 יטועטה ירצה אם באלפס כילכיתשהוא
 מותר שוב סכנה בו שאין שיודעשכלל

 : הוהבדבר סכנתי לענין אפילו עליו לספוךבזה
 דבאופן שם מהט*ז הנראה השנירבנענין

 עכ"פ שצריו אלא סותרכוה
 מאחר יסמוך ולא יר"ש השוחטשיהי'
 ולאחר לדקדק כיב צריך אין בודקשאינו

 נראה בודאי כהוגן כשירהשהשחיטה
 טריפה הוי אי דאפי' סחורה לעניןלהתיר
 שלא ליזהר שצריר וכאמור כנזדמןהוי
 הפתיחה ומעין - מכשול לידי בויבאו
 שנת ענינים בכל מבורכת שנה ברכהאומר
 יישועה המחכה כעתירת וישועהגאולה

 : דורש"תקרובה
 ואיענפעלר חייםיוכעס

 בז.מימי
 דווינסק. תר"ץ מרחשון כ"כ ב'יום

 כמוהר"ר המופלג החו"בלהרב
 )קרשנבוים* נ"י יהודהמשה

 באנרויוב.רב
 ישתן התרכוב ט"ש בגדר מכתבו.קבלתי

 בסת הנוגע כל בפ' חוקתבפ'
 גם דהלא ירחין. תשעה בר בוולדאוכו'
 התנאים מחלוקת זה באמת מטמאנפל

 ע"ש מטמא א' בן דם אם חוקת פ'בספרי
 ועי' לכל מן שם ומרבה ור"ער"י

 וזה מכשיר דמו אם ג"כ ספ"הבמכשירין
 נפלים גב4 העב פ-ז נזיר הירושלמיכוונת
 דתליא שם ומבואר רקב להם ישאם

 סהלוקת הף ור"ל מטמא דם אםבמחלוקת
 רלי דכריף ע"א דע"ב בחולין וע"דספרי
 שחיטת מטהר אין דלכך בעשב ברש"יע"ש
 של פרטי שם להם ראין משום ח'בן

 דף ב"ב תוס' ועי' כללי רק וצאנףבקרך
 מיג דף ונדה ארם שם עליו דאין ע"אכ'
 אמה"ח כמו מטמא שלו דאסה'ח ואףע"ב

 מציאית סתם רק זה שבת בתוספותכמבואר
 קשו דף מבואר דבשבת עוף פרט לאאבל
 דהצורה ג"כ ר"ל ע"ש מת בגדרדהוה

 בזה להאריף יש והרבה סח שלוהפרטית

 חמשה-עשר שנההבאר"

בתך



שנהכקביאר" ראשון*שגיכרך
כקא חמשהאר"

 דהוה הרה"מ ובב"ש פ' דף דיבסות,הך
 זוקק ראין בתוספ' דמבואר ומהסריס
 כסריס דהוה וצ"ל ץ למה כ' עד דחיים"ד
 דלגנו ר"ל בתרומה פוסל ואין לדידןהפה

 : בזה ואכמ"ל נחלהבני

 זה מה ונגדר עיקר להה*פ סידורנישי
 ועי' שיהי' או הסידור אם המצוה--
 והשגות בהמצוות וברמב"ם ע"ב דכ"ד*ומא
 הירושלמי מדברי ח"א בחיבורי בנהוכ"כ

 דמנחה פי*א מנחות והתוספ'זשקלים
 גדר נבי - בזה, להאריך יש והרבההישנה
 לתה"פ של קומץ בגדר אם הם מהגזיכין
 ז' דף מנחות ועי' למנחה לבונה בגדראו
 או הבזיכין אם המקדשים מי וגםוא'

 ודצ"ד ע"ב ודפ"ז ז' דף מנהות ועי'"שלחן
 וד"ל די-ד וזבחים ותוס' ברשפיוצ.ו

 גדרים שני דיש בזה להאריך ישומאוד
 וגדר מנחה קומץ בגדר ובזיכיןבלחה*פ
 חסר גבי ע"ב די"א במנחות ועי'לבונה
 ועי' טקומץ חסר כמו בזה מעכבדשם

 בזה הארכתי ומאוד פ"ח שקליםבירושלמי
 הוי לא המדבר זמן רגבי נראהדבאטת
 מן באה דלבונה ומשום ביחה"פלבונה
 ע"ב ק"ו דף כתובות כמבואר נסכיםטותר
 קידושין ועי' במדבר זה הוה לאושם
 והרבה וקי"ח קי"א וזבחים ע"שוי"ג

 אמור פ' הת"כ ביאור גבי בזההארכתי
 :ואקצר
 הנ"יי יפה יב ראזיןיוסף

 כח,סימן
 לאכק. תר"צ אחו"ק נ, יוםב"ה

 משה מו"ה הרה"גלנבוד
 אבד"ק נ"י קערשנבויםיהודה

 ווישניאווא.גורא.אנדזיוב
 תוף אבל שנעשה ברתן כ"ת שהורהע"ר

 חל המשתה 1"י ובתוך משתה ימיוי
 ותספורת בניהוץ ששרי כיון פסח של'יו"ט
 אבילות לנהוג צריף אכילות שום נהוג'ולא
 הביא לאברהם בנכור הנה יו"ט.:אחר

 בשיורי וכן אבילות מבטל שרגלפוסקים
 בגליון ועי' כן הביא בסופו ביו"דכנה"ג
 שהביא ווילנא דפוס ביו"ד רש"אהגאון

 י"ל וסברתם לשבת ומדמי כנה"ג שיוריד'
 בתקנת א"א לאמר שבידו כ'דהט*ז
 ולהכי עושה ואיני ניוונת איני כמוחכמים
 מהדי אנן יו"ט קודם רגע איזהבהגיע
 ותספורת גיהוץ איסור לי' ניתר לאשמאז
 הוי ז*י אח"כ להתאבל יוצרן שבו"זמה
 לפמ"ש ו2ם - בתק*ח א"א אטר"כגו"ז
 למנות צריף ראין דטעם שמ"ח סי'החת"ס

 משום לל' נמנה ורגל שלו רגל אחרל'
 של רגל משע"כ נשסה של דין סבטלדרגל
 האכילות מבטל רגל סה"ט י"ל והה*דחתן
 נשמה של דין נתבטל הרש שעי"זכיון

 הרי"ם החידושי קושי' בזהומיושב
 : ד"רכתובות

 שא*נ הסטתה בזא כ"ת שהעיררעה
 לאחר חנות לאסור רשאי אםאבילות

 אסור חתן 02 י"ל המת קבורת אחראף
 לו וכשיש בפרקמטיא ויעסוקבמלאכה
 סי' ח"ב אהרן מטה הפרח מתירשותף
 הר"ן ודעת ע"ש במנהגא לה ותליאס"ה
 ולא וא"ת בשב מותר שרק כתובותריש

 מה רק וי"ל וחרי דהכל קיי*ל ואנןלשמוח
 ניהוץ נמי ושם וכלה חתן לשטחתששייך

 סי' חת*ס שי' בכף שמחה שכלהותספורת
 בזה במניעתו ניכר שלא לסחור אבלשמיו
 שאין י"ל חתן משום דגם אבילותשום
 כדברים והוי אבייות ניכר ולא במסחרעסק

 אבל בנעשה י"ל ולהכי דנוהגשבצנעא
 כדבר דהוי החנות לפתוח לו איןביו"ט

 לפתוח נכון לא חוה"מ משום דגםשבצנעא
 קבורת אחר בהוה"מ כוסרין ואיןהחנות

 : לאחר החנותהמח
 אם בשבת מת לו במת כ"ת שהעיררבקה

 קודם 85' תחנות למסוריכול
 להפקיר עכ"פ בשבת הח"י וכמ"שהקבורה
 מו"מ להתיר היתכן כי שידתו יפרשההמץ

 : לחטץ ענין ומהבשבת
 הק' כת"ה, דו"ש ידידודברי

 לאס-4 אבד*ק מייזליש יעקבצא"י



 חמשהר ללאו ואזהרה חמוראיסור
 הזככ.א ירושלים פעה-מ האשכולם מלריות לכל צדק חק מכיתג

 שייט"א4 דישינסקי צבי ירכיש מרן כקש"ת הגאב"ד רבינו)בנשיאות

 תרצ"ז שנת חשון לחודש י"ב יום תובב"א, ירןשיום פעה"קב"ה
 ההפני,;. על אחד קוברין שהיו המתים, קבורת בנדון איירעס, בוארנוס מעיר השאלהע"ר

 מחשר. אם וריאלים קבורה, לצורך גדול מגרש קנו כבר ועתה לקבורה, קרקעמחוסר

 הישן. עלמין בבית השני על אחד כעתהמר
 סי' יו"ד בשושע כמבואר הוני, יי א' מת לקניי אסיר עיה"ק דיו עפ"יהשיבה

 לקבר. התחתון קבר בין קרקע טפחים ששה הבדל ערש לא אםשת"ב,

 שא"א המר בגלות מקילין לפעמים כי ואם קרקע, טפחים שלשה הפאות ולכלהעליון
 אבל ציה, סי' וחו"ד ח"י יעקב שבית בשו"ת כמבואר עימין, לבית מקוםלהשיג
 יצלק בעין יי' מחר. באופן לקבור נומדר ידים, רחב מקום לקנות שזכו דיזץבנדון
 הנתץ, על א' הקבורה ע"י הרבה מכשולים , כשיש ומכשרה חיור"ד ל"ד סי'אלחת
 הנ"ל שסיב סי' ביו"ד וכמבואר הצניעות, דין נגד פעמים הרבה וגם העצמות.מערבוב
 החדו*, עלמין בבית לקבר תוה"ק כדין לעשות קדישא, התברא סירוב כלל מובןואינו
 יש אז הישן,  עלמין  בבית דוקא לקבור עליהם לוחץ אשר נכון טעם יהם ישואס
 שיהיה בזעפן השטח, כל פני על בגובה הישן עלמין בית על  עפר לפור עצהלהם
 על א' לקבור הוא נמור איסור זה בנלא להעליונים. התחתונים קברים בין ושאשיםעושה
 ומכש*כ המתים בכבוד להזהר חז"ל החמירו . יהרבה בוה. להקל והלילההשני,

 לבזותם.שלא

וקנני
 תוה"ק;, דין מסק 21ה1מעך ראחרי היום, עד עושים היו  בשגגה כי מקוים
 ימים, יאריכו זה ובזכות הכמים, לדברי וישמעו בהם יחזרו הותן אסורכי

 ובבא. בזה להם וייטב עפי, שוכני וירננו יקיצו לעתויזכו
 האשכנזים, מקהלות לכל הביד"צ ומצותיה, תוה"ק כבוד לניעןהכוכח

 ע*שפיין ושל ב:ןןוך*'י פ4נףץכפנאום
 ירננררין הלף לרן*נאום

בו
 עלמין בבית יקבור המיי איסיר יאפיר הנ"י הגאינים הרבנים דביי אחיי ימיארגו

 עלמין בית שיש מכיון כלל, היתר הוראת שום בלי השני, על אחד קברהישך
 יקיצר עת גוא"צ, לביצת נזכה זה ובזכות השני, % אחד בו לקבור צודך  שאיןחיש

 כעתירת בב"א. עפר שוכניוירננו
 רושינסקיא ימייוסף

 ירושלים; בעה"ק אשכנזים קהלות לכל אב"דרב
 ישראל בארץ החרדית ליהדות ראשיורב

 י ושנשא לירת הרסנים מתרב(

 מאלער שייט"א יצחק דוד מוה"ר הרה"ג ידידיי כבודבצה,
 איירעס בבואךנוס המצויןהרב

 .'אחרשה"פ
 .,י.

 אחד- אל ואלצבערנ דוב הר' עירכם בן ששלח המכתב העתק כ"ת יידיעת מציעזקנני
 ר"5" שנהוג זה גבי אל זה קבורת-מתים היתר דבר פה, שליס"א מצויןאדמו"ר



 המעציבה העובדא ייועה יילון הדש, בית4קברות שמה עשר ' למדות אירועםבפענחן
 וארפזי. אוק בשום כן לעשרת שכשסור דעתבו את פה בםןרים יושננולב-ת,
 נוראה פירצה גדר גודרי מבין להיות מטוגו אנא בכח מלעשות ערלו לא עודחרם

 ומצוה נניד מורה בתור השפעתן ובכחכזאת,
 תתי

 כוה. מוזר ממנהג לחדול ופקודה אומר
 ודה"ש כבוד ברב וחיתמים זה בנידון לידיעתט פריכיםהשנו

 ץרשא לערת דע*בנ,םךער
 הראשים( הרבנים תתעמת ותשעה החותםשים

 מזכיר נעזונויו*ייבפ.י27כ:בנ

 נלפשיג) יה" הי"ו דויירו ונחדלי גאוני הרבנים סהרורי חג"ל משנין נוראות ואזתיוה החיסורים)יתר

 הטופלו ידמינו היה איירעס בלאיטת הדתית מאגורות רחש היושב חול נמצאים יאי' הזמן וצד אי"ה הבאצמרך
 ך". געמכורג שאול מוה"ר וחסד צדקה ורודף בצבצנה צבור בירכי העסקן לדואואביר

בע"ה

 להשואלים! כלליתתשובה
 ספרנכם,. להדפיס הרוצים - מאדצהה*ב וביחוד - מתועל מחברים ושהדבההיות

 עצה אוהו שואלים כמובן. הששות וניאר רבים דפוסים בבתי הגהה חוסר הששומאמת
 בל בזה ויתורצו להשואלים תספיק זאת בי ואקוה - כילית בתשובה הנני ז לפנות מיאל

 וספיקותיהם:ובשיותיהם
 יסדה' בפולני' וזזזע תורבץ "ולפלצי ש. הע המפורסמת שממברה ירחים איזהזה

 כל למצוא ספרים מחברי כל יוכלו ובה מאד, בהדר דפוס, ובית ממדרונה וורשאגפה
 אצלם שיעבוד מי וני כלולות המושלות כי בה כי ספריהם בתוצאת לואצתמש ויוכלוןואצן
 עצהיו"ט. רצוןישבע

 ? מהו - ודתא . תורה "מפיצי מישה להשואלים תשובהאגב,
 ואפשר הי"ו, זמננו מגדיי ונם ורע מקדמונינו*גבדליט ספרים לאצ"ל מסרתה-

 - הנסתדים האחדות אוצרי את, מגנימתיהם תגציא היא :' בזה מטדהה תכלית בקוצרלהביע
 היא נכונה ."דאויית, השתיליה עד וכעת דורש89,. להם ואין בזויות שמהמדם - ידכתבי
 כי סתרים מחברי כל נא,"2שת וידעו וכדהמה הנהה, כמו שתוכל מה בכל למחבריםלעוור
 בפולין ודת" הורה '.מפוצי יל הנהדר רשנ_דפוס היא ורבנים למחברים היחידיאביה"ד
 מלכי מצן - בישראל סיך במלך הלשוס. בתי לי הפסורות - הלאה וימשכו - שמורותושבו
 : לה היאות בהשמה לאאךיא הלאה השכל הדפוס שמסאבת עד הקדמונים בימים -רבנן
 להיפסד: ישר לפטת ויוכלו כתובתם בבאן נותן והנני ש. ד 1 ק ה ה כ א לם
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 ויוכלוול שונים דחס מיני י4ל שיברות קונטרסים, מיני כל גם הסה מדפיסיםאגב,

 בזה. גם אליהםיפנות

י*%רז
 צשפת שטריגלער מריכי מא פוק" פחר,ן  "דראמת הספר לאור יצאבע"ה,
 סנטו 20 בחו"ל גר. 60 אך המשלח עם לדוגמא מחירו פופוירית.ליטררית,*הודית
 בין.לאומיוחג בולים וגם בבולי.דואר להיות )יכי דולר 1 בחו"ל 4.50 ספרים10

 881 2%11אטע 9?8נונ;( ,8*828ע78ע 10-פ 87828ג  75ן86הכתוגת:
 18סש)יז820סאם.
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 לא.סימן
 ווארטא.נ"ה
 נח ר' הפפורסם הרה""יי)בפשר

 וז"ל מאדזיץ מעיר נ"יציגעימאן
 הגדול הכהן לרבינו שיק על בנסעי אחת)*עם

 השרידה בעת בקודש דרכו והי' זי"עפלובלין
 מענינים עמי ודיבר זמן איזה אותילעכב
 בזה'ל לי אמר הפרידה בעת ום*א.'שונים
 מעשה 8 דערציילען דיר וועד "איך,ממש
 וושלסט דו נלייך זיין דיר זיא זאי עםואהר
 וויסען זאלסט ווארוס דערביי גיווען.אייין
 הסיפר איש. מפי איש מקובל דאס ביןאיך
 זי"ע ספרשיסחא בונם ר' הרבי הי'.פ"א

 ופסע ח"י תפלת כלותו ואחר בחדרומתפלל
 גיגעבען ער האט פסיעות ג''לאחוריו

 יוד "ט ואמר פינגער דיא מיס קנחק8
 אויך שלם יענעם אויף זיך גיס למדן8
 בחדרו שם הי' לא זאת ובדברו עצה".איין

 ושמע זי*ע סשה אברהם ר' הקדוש בנורק.
 בנו יצא התפלה כל כלוחו תחריזאת.
 אביו של מדרשו לבית מחדרו זי"ע)רח'פ
 וסיפר קדישא החברייא 09 והוושוע
 רבם כ"ק את היטב וידעו לפניהםהדבר
 לדעת רצו ע"כ נאמנים הקדושים דבריוכי
 בנו את ביקשו ע"כ כיון מי ועל זה5ה

 אביו מפי הדבר את ישאל כי זי"עוא"ם
 לפניו ובא הזה. הוזילם הענין את לו-שיפרש
 כמה זה כי בני דע ואמר לו והגיד:יביקשו
 אוסטרייך מלכות גורה שעברו שניםוכסה
 מרינותי' מרחבי בכי שקשהליסלעשות
 את שיכריחו היינו שוהלע צוואנגסיושיהיי

 ללמוד ללכת והלאה שבע מבןמתינוקית
 וכו' וכוי המדינה ולשון השקטהיעסלבאיו

 נשמע והקול במדינה הדבר נתפשטוכאשר
 חרדו הקדושים הגאונים ישראל רבניבין

 כי גאליציא ארז כל ותרעש גדולהחידה
 שעתיד מה הנולד את הרואים החכמיםידעו
 אסיפה לעשות אצלם ונגמר עי"ו ח"ולהיות
 תו יום ע'ו והגבילו עצה ולטכסגדולה
 יום על ונתאספו האסיפה בהם שיהי'יומים
 וגאליציא אוסטרייך רבני כל כמעטהסוגכל
 רבנים מאות כשני האסיפה איובאו

 ליושב שם והי' אחד בית איונתאספו
 זצ"ל. החושן קצות בעל הגאון הרבראש

 וזה בכה זה בדבר, עצה וטכסו ישבווכאשר
 שהי' צעיר אחד רב קפז בתאום הנהבכה,
 ואמר, השלחן על וקפץ השולחן בסוףיושב
 יחרף זבך זיין א בייא נישם פערשטעהאיך
 ישראל נשי כל זשלען קיערען צו לחגגמען

 הקבען זיי וולס תכשיטים אללעפטרקויפען
 זיך געלר דעם מיט אין געלר מאכעןחין

 מאכען. צו בטל גזירה דיא ,ניכף זייןמשתדל
 זצ"ל קצוה'ח בעל ראש היושב כאשרוהנה
 דשרטיו עס איו ווער ושאל. אסר זאתשמע
 ואמד בראש. קופץ איו וואס הדיוטדעי
 ראה תפלתו בצת כי זי"ע בונם ר'הרבי
 ביד לפני הזה המשפט בת ממששעתה

 ז"ל קצוה"ח בעי את לדין וקראושלמעלה
 הרב הי' הצעיר הכב כי אלו. דבריועל
 שהי' זי"ע מאפטא העשיל יהושע אברהםר'

 ושמע וראה וקדוש: גאון לרבי אח"כנודי
 עצה לעצך המציא ז"ל קצוה"חשבעל
 ששמרטף המששה ש"כ בדינא זכאיויצא
 זי"ע. מלובלין הגדי הכהן של הקדושפפיו
 של עב"ל ער. מפי ער לא נאבן עדוהנני
 הוו ממעשה הנ"ל. ציגעימאן נח ר'הרה"ח
דבר עי אם מאור נפלא השסל.ן סומר ללמודיש



כ~ה חמשה-ששרשנהו-בנאך' ראשון-שניכרך
 תבירו את זצ"ל הקצוה"ח שקרא ט8יסף
 של בב"ד משפט ע"ז נעשה הדיוטקישון

 : וד"ל אבתרייהו נענין מה אנןבעלה
 בפה מו"צ אייבעשיפץ הלוי'הונתן

 וש"ס. יהונתן שער שו"ת בעהסה"ס811רשא

 לבז.מיכתן
 'יוב'(, פומאשובב"ה

 כיד, סי' תרצ"ו א/ מכדך  ומבחשך8(
 הגאון בשם שמעתי הנ"ל,בס'

 שתקריב ילדת תקריב הרה כסומברדיצוב
 עוד לבעלה ותזקק תחיל אשר על לידהקרבן
  ואנו  ביוה"כ  סתוורים שאנו ד' מפניך הגזנובן

 בהקדמת עי' נ"ב אח"כ. לחטוא עודמוסיפים
 בשמה סטרנגראד מהה"ק מגדים נועםהספר
 דברים שמביא מה ט"ב פ' הנ"לבס'

 8אוסטרפלי' שמשון סויה הגאון בשםלפלאים
 כתובים הם הלא אלה הדברים כל נובז"ל.
 ז"ל מוהר'ש קדוש אלקים באצבעבספר
 ס' שבסוף שושנים לקוטי בספדובעצמו
 ל'ונ דף טובות שמועות בס' הקרנים.אקדוש
 הכהן אייזיק יצחק ר' ההצהקו"טבשם

 שסעתי עולם. כהונת ברית בעם'ספקאריץ
 ידיו את שבל נאמר יעקב אצלבזה"ל
 דסבואר יען תנשה. לפני אפרים אתלברך
 שמע פ' נגד הוא אפרים כי האריו"לבכהבי
 מחולקים והיו שמוע. אם והי' נגדומנשה
 יוסף ור"ת, רש"י של בפיוגתתן ויוסףיעקב
 אם והי' שמע כסדרן רפ"י כשיטתס"ל
 וטנשה בימינו אפרים החזיק ולזאתשמוע

 שם גם אשר כר"ת. ס"ל ויעקבבשמאלו,
 אם והי' מרופרוג תם יעקב רבינו הי'ר"ת
 ידיו את שיני ולזאת שמע קודםשסוע

 בשם הביא שלא מהתיטא נ"ב ע"כ,ודפח"ח
 נשמת ר"ת של נשמתו שהי' האריז-לנתבי
 נכד מפי מעשה שמעתי וכן אבינויעקב
 יצחק יעקב שמו מרבן נדול הקרושהיהודי
 הי' התגיותו שקודם בשמו לי שסיפרז"ל
 וישנאהו וישטסהו מאד אותו רודףחוחנו
 גוו אחר והשליך אחר לאיש שנהפךובאמרו

 אותו קרבה הסותו אך בתורה.המסדתו
 אחת ופעם רב. מעשה והמעשה צדקהבימין
 רעים דיבורים אליו דיבר "ותנוכאשר
 באשתך זהיר הוי סאתז'ל )ע"דובזוים
 ידה ונשאה חסותו אותו הצדיקהבו'(

 וכלימתי בושתי בעד רבש"ע ואסרהלשמים
 לבתי לי להזמין שחלתי נא תמלאזאת

 כזה איש נ*כ שיינדליהצעירה
 להת'

 ואו
 שאלתה. למלאות שצריך בשמים דין פסקיצא
 כבקשתה כמוהו דווקא בדורו שאיןואחרי
 חשת' הראשונה. בתה משתג תמותלכן

 הצעירה אחותה חת שישא כדי ז"להיהודי
 אשתו שמתה הוה. וכך תפלתהויתקיים
 ואסר לאשהי שיינותי הצעירה אחותהונשא
 יען הסבה. להיוה פוכרת הי' שכן אח"כהוא
 יעקב רבינו שמו שהי' ר"ת נשמת הואכי

 נ*כ נשם שהר"ת האריז*ל בכתביונמצא
 יעקב נשמת שהי' מחמת זא"ז אחיותשתי
 אחיות את תשא תם איש כ"כ שנקרחאבינו
 השתי ליקח מוכרח הוא נם הי' וכןיבחייהן
 טבילה בדין נזהר הי' ולכן זא"ז*אחיות
 אחריו נכדיו ובן ז"ל הר"ת דעת שהואבמשקה
 )בס" במשקוף טבילה ברין היום עדנוהגין
 רעבני בילקוט מובא מות אחרי פ'הציוני
 מהעריות אחת של  הב4  וו"ל הלקט.בשכיות
 בסרכבה כי מלך. ש5 בשרביטומשתמש
 שאמר יעקב ולבן הקורבה יחוד טצויעליונה

 ואתה בעליונים ארק* אני הקב"הלו
 של בשרביטו להשתמש 15 הותרבתחתונים

 : אחיות שתי וליקהמלך
 רמו שסעתי הנ"ל טובות שמועות בנכסןנ(

 צומות הארבעה על התורהמן
 גק והם קבלה מדברי להתענותשחייבים

 באב ט' תסוו י"ז בטבת. עשרהתשרי
 את בנא יאכלו לא ע"כ אסתר,ותענית
 מרומז ג' באב, תשעה ר"ת א.ת הנשה.ניד
 י"ג בטבת עשרה על מרמז י' תשרי ג'על

 גימט' גייד אדר י"נ על מרומז נידמתיבת
 דומה אינו נ"ב תמוז. י-ו על פרומזי"ז

 כך ובגין וישלח פ' בזוה'ק לראי'שמיעה
 תשעת לאסגאה את גצה את בנ"י יאכנולא
 מ8ן, וגל כו' שתן ולא בי' אבלין דלאבאב

דאכל



 המשה-עשו*גה אר8*ךןכ" ראע4.ן-ישניכרףמ1

 בס' וע' הנשה גיד אכל כחילו בת"בדאבל
 הארבעה כי גייד א"ת  עסוקות מגלה ;דוש"81

 ג' אות תלפעת במדרש דע" הנ"לצומות
 והוא הג"ל צומות הר' כל רמז גיריםענף

 הארבעה שבאלו השנה אותיות הנשהטוסיף.
 - : בנ"י יאכלו י8 בשנהימים

 % שלך ושלך שלי שלי פ"ה אבית4(
 שמיים ויש בינוניתמדה

 ראשונה דיעה להבין קשה מדום. מדתזו
 שלי רש לאיש עשיר איש יאמראם
 בינונית פדה יקרא הזה שלך ושלךשלי
 מדת גק' הדיעות לכל בווראי זההלא
 עכ"פ להיות צריף וע"כ ועמורהמדום
 או לעשיר זאת האומר עשיר ביןחילוק

 על סתם יאמר ואיו ולהיפך לעני ששיר,
 גם בינונית סדה זו שלך שלך שלישלי
 בדחזיל כזו רבא פלוגתא להיות יוכלאיף

 מדה זו והשני סדום. מדת זו יאמרשאחד
 טובה. ג"כ בינונית כי ידוע הלא,בינונית,

 בדרך י"ל מאד. גרוע הלא סדום מדת.אבל
 הכוונה ולא א' דיעה המשנה שכי.צחות
 שלי שיי פירושה וזה אחרים על וי"א'של

 היינו זו שממרים ויש בינאית סדה נו',
 וחהי' שלך ושלך שלי שלי הדבריםאיה
 איש הוא אם היינו בימנית ולא סדוםמדת
 קאי יש סלת כי וי"ל לענק כן ויאמרעשיר
 עשיר אם כל, לי יש כש"ש עשיר]על

 : טרום מדת הוי לעני כןיאמר
 גארזיצנסכך. הכהןישראל

 לנ.מימן
 לארושב"ה

 כ"ק יפוייז כשתזי פ"א כי שמעתי.
 בקרהו שייט"א מגורחדמחר

 חבד"ק ייפשיץ "תזקאל מ' הנאקהרב.
 שליט"א פרן את וביקש ז"לקאליש
 אגנים א"י בעניני והשקפתו דעתולהודיעו

 )ב"ב פחכים דה"י אוירא חז"ל ד'והוסיף.
 )אבות( דאחזיל שי' טרן וכשיבהו קמ'ז:1,

 : שתיבק לאוכפהמיג
 ימסכתות אזוב אגודת הסי.(ננהכע8מת

 עיר מאנשי באחד נפלא דברהביא
 לרנלי רהוקימ למקישת נוסע שהי'ביאליסטאק

 והישפלו ואשם מקום באיזה עבר ופ"אמסחרו
 ולא נפשו את לקחת ובקשו שודדיםעליו
 וע"כ להם לתת הצורך כפי מעות בידוהי'
 לו לשלוח לפקוד לביתו לכתוב בדעתונפל
 481ך כי נדול הכום מקום לשתותיכף
 להוסיף חמצאה ע"ד ועלתה למטהרולו

 לזה נתרצו  ישדררימ סנ"ל, תיבתבחתימת
 המכתב בקבלם ביתו בני האגרת,ושלחו
 באו כאשר אמנם כפשוטו. הדברהבינו
 וחוי הנוספת סג"ל תיבת ראו המכתבלסוף

 אכיפת דרך הי' לא כי לפלאבעיניהם
 *לוי*. דץ' לא כי וביותר כך שמולחתום
 להרב וילכו דבר להחליט ידעו לאלכן
 והשיב זצ"ל דאב משה רבי הגאוןאב"ד
 ל?* גדולה *סכנה הם הר"ת כילהם

 דבריש ועיין והצייוהו, שוטרים בלויתלשם וכשי עשו וכן תות מסכנת להצילווצריכות
 תרעב סי' ר"ה ה' בבאה"ט בזהנפלאים

 ס8רי5 אייה עשה ההיסיח 1מדובר
 על שירוש שקודם להדפיסוהחליט

 הרבמם ומלוהו הסכמות לקבל וכשבארות
 אחיבור לזה הבכורה טשפט נתן אשרעל

 חני נם כי מצרח. דבר מדינא והשיבדוקא
 : )רוסלאנד( רותמארץ

 מותיר בחסידותו הס5יףסם הג"ה*קקני
 דמיין  פרנקפורט אבד"ק זבילאבושל

 טמנהיגו פ'א נתבקש אברהם ברכתפח"ס
 חמקן בדבר נחוצה אספה על לשואעדתו

 הפרנסים מש"ט חי' כן כי גדולות.הנושות
 בלתי העיר לבני ושוגע דבר לעשותשלא

 אז שהציעו התקנונו שאר בין הרב.הסכמת
 בש5 העיר 18יי שנתרנו העת הי'לפניו

 לרירם מ11ץ ושבים העובריםוהעניים
 יתקנו לכן והסשקתם, פרוטותיהםמקפחים
 ויאמר כלום. העניים להאדים ייתןשלא
 היא הלא זעי הניל הצדיק שנאון ו'ע*ז
  והשתוממו ארצות. ארבע תקנה ישנהתקנה

 בני ההם בימים שהי' הפרנסיםהנאספים
 התקשת בפנקסי ובקיחים ואפרתיםתורה

ש?



 חמשה-עשרשנהףק-אר* ראשוזפשניכרף

 עכ'ז כלל, מזה ידעו ולא ארצות ד' ועדישל
 להם הגיד או מצאו. ולא בהכתבים'ופשו
 סדום הארצות: ארבע על שכוונתו"רב

 דעתו אין' לכן וצבויים, אדמהועמורה.
 : ובטלוה זו מתקנהנוחה

 א' תלמיד אצל מצוה בר זמן הגיע א81
 שלמדו התלמידים יכל סעודהועשו

 ביום למך לא והרב המלסד אצל)ביהד
 בצחות ע-1 והמליצו התלמידים עםוהוא

 יוסף דא"ר )דל"א.( בקידושין ז"ל רש"יד'
 ופירש"י לרבנן סבא יומא עבידנאוכו'

 שונה למה ויכאורה לתלמידיםסעודה
 התלמידים אם אך תלמידים. רבנןבמקום
 שבע הוא מהם. נח והמלמד סעודהאוכלים

 : אז אצלו ויו-טרצון
 הלוי נימן שנחםרפאל
 הגאוזהם8ורפם הרב בןקעמפענבערג
 שלייצוא. רפהאב"ד

 8 תצלויני,. שלרבים .הבאר" וקוראי שייט"אלווותמי העירד הרבפ

 מודיע הנני נאמר. תחלה בראשרן,88
 לחותמי רבים" בת .בשערבזה

 והדורשים ולהשואלים בכלל "הבאר""וקוראי
 מימיו נתן לא *הבאר" שוב מדוע,בפרט
 )ה"ה להם יחשוב הרבה" שהן קשתים 'בזמנים
 בי שלא תרצ-ז( וכסליו תרצ"ו אלולבחודש
 הגריפא מחלת שליטת מסיבת רק תלויהאשם

 לא שכמעם מרובה במדה א"עשהתפשטה
 בעצמי אני גם בתוכם, הגיע שלא ביתפי'

 מחולשת בלא"ה מוח" בהם שאין"עצמות

 שהי' וב"ה דוי ערש על מוטל הייתינופי
 כסה זמן למעט פקדו והרופאיםבחסדים
 )לסרות מוכרחת בכתיבה רב וזמן.בלמוד

 את ולהיטיב להרחיב חפץ שהייתיניצוני
 מימיו יתן .שהבאר" אורה ולחדשוהניירות
 הבאר" *מקורי את לסגור בחדשו( חודשאמדי

 קהבאר* מעינות ב"ה שפתחתי וכעתמעמים

 סוף" בו שאין *מעין שיהי' אצפה.מחדש
 המתגבר" "ומעין ובזמנו בעתו מימיושיתן
 בחדשו, חודש מדי מימיו וליחןיחדש

 : בל*נ אי"ה לבבי עםכאשר
 כתיבה ברכת התחית בענין אידיהם."כ(

 לא זה שכתב טובהוחתימה
 החו"ב הרה"ח ויד"נ ש"ב לי כתבומן

 ענגעלסבערג ישראל מוה"ר היוחסיןושלשלת
 הגאון הרב לירי"נ יקר )הבן מיוביין,נ"י

 קאמרוצ( אבד'ק זצ"ל יחיאל מוה"רהחסיד
 מקאמארנע מרי"ם הה"צ מפי שמעשבעצמו
 פק' מהמגיד שקיבל בלובלין בהיותוזצ"ל

 מטשערנוביל מזקינו שקיבל זצ"למטריסק
 אחי' מרבו שקיבל זי"ע מהבעש"טשקיבל
 פעמים שכפה ר"ה עד באב שמט"והשילוני,
 טובה וחתימה בכתיבה לחבירו מברךשאחד
 עולם באי כל אשר ר"ה ימי שיגיע כןכמו

 יהי' הזה במספר מרון כבני לפניועוברין
 ילמדו אשר בשמים טובים מליצים אזלו

 זצ"ל מקאמארני ההיק וסיים זכות,עליו

 ג8פסריא באב עשר המשה כי הוספתיואני
 : עכלה*ק טובה והתימהכתיבה

נ(
 ארףן*

 לשוני על ורגיל כדבריך האכרז
 הגאון הרב מגיסי ששמעתימה

 יחזקאל צבי טוה"ר בעולם המפורסםהמובהק
 שפי' דפה הרבנים בועד שליט"אמיכלזאהן
 תורה היינו ~חוץ, משפה דואג שלתורתו
 ועתן ולחוץ משפה הוא בדאגותשהיא
 כצבי" *רץ ספרי בהקדמת בזה דבריםאריכות
 ולדעתי סק"א( ס"א )סי' בכו,פ ועי' שניחלק
 לקיים ואדרבה לדאוג ולא בשעתה לצרהדי'

 ואל משפטים( )סוף מ"א דגל בס'כמש"צ

 שלחן על הסמוכים עי שרמז בנ"יאצילי
 למדריכה לבא יכוייס הם החתונה אחראביהם,

 : האלקים את ויחזוגדולה
פנהם



 חמקה-'ששי חמש עהבאר" ראשו,-שנ'כרףכח
 פיינה יב עי כדבייר אמת בנכחם,ד(

 מוהר"מ הרה"ק בשם אומריםוכן
 מחז"ל לפרש אומר שהי' זצ"למקאברין
 בזה"ל מכולם יותר ופירש שנה מ"ט()פסחים

 זיף שפרייט צו אין לערינט טמעגטש8ז
 וידוע מכולם. יותר זה לערנין זייןמיס
 זצ"ל מלעכאוויטש מרדכי ר' הרה"קדברי

 מאוד לירא צריכים המנהיגיםשהצדיקים
 בספר ועי' פור-סם. היא פירסום כימפירסום

 קדוש מפה שמעתי וז"ל שכ' נ"א( )אותכ"א
 הרה"מ ישראי של שרבן איף מראזדילהרב

 פפורסם  שנעשה מה על נצטערממעזריטש
 בהוה*מ נסע שפ"א השמים מן לווגילו
 עם מדקדק והקב"ה צריך הי' שיאבדרך

 כמבזה זה יו וחשבו השערה כחוטהצדיקים
 המועדות8ת

 ולכי
 כנ"ל: מפורס' שנעשה נענש

 תהלים על צבי" .ילקוטובספרי
 שאמתז"ל ב( )תהלים ברעדה וגילו פי'הסאתי
 לעולם כי ר"ל רעדה תהי שם גילהבמקום
 אם אבל בסתר שסים ירא אדםיהי'

 ותהי' רעדה תהי' שם א"ע להתגיותמתחיל
 : גדולהביראה

 שאנו הפרנסה בתפילת בפליאתו כמשה.8(
 באיסור ולא בהיתרמתפללים

 הוא אסור באיסורהלא
 והחיי

 תפילה שייק
 בשם צדיקים של בספרן ראיתי מצאתיע"ז

 שפירש זצ"ל מלפכאוויטז מרדכי ר'הרה"ק
 פון אויפגעבינדען זיין זלל מען.בהיתר*

 זיין גישט זשל סען באיסור" *ולאעסק
 קהבאר" בספרי וע" געבינדעה צו עסקצום
 מה תשובה( )בשערי ראשון כרך ד'שנה

 טסאכטשיב מוהר*א הגה"ק בשםשהבאתי
 את אדם ילמד לעולם מחז"ל לפרשזצ"ל
 היינו בנהר לשוט אפילו ור"א אומנותבנו

 הגוף שכל בנהר השט כמו יהי'שהאומנות
 להיות צריף הראש אף במים להיותשכי

 א"ע נס לפר בעבודה העוסק האדם כןלמעלה
 יהי' שלו שהראש כזה באופן יהיותצריך

 : ודפח"ח ואכמ"ל, בזה והארכתילמעלה
 אמינה עצותיי כסדי שכתב לסעלדנף1(

 ישר ישראל הכלל להטבת יעשה השי"תאיף
 הרה"ק בשם שראיתי מה להשיבלי

 שפ"א זצ"ל מפרשיסחא בונם ר'הרבי
 לר ואמר עצים של סוהר אליובא

 להתפלל מטנו ומבקש לו מזיק והקורשהקרח
 ואמר א' איש בא ואח"כ קור יהי' שיאעבורו

 להתפלל ומבקש לו יהימויק הם יהי' שבאםלו
 הרבי להם ואמר פתח אז קור. שיהי'עבורו
 להשי"ת להתפלל אם כי רשות לנו שאיןר"ב

 וסבות עצות ביתן אבל ישראל אתשיושיע
 כי רשות לנו אין להושיע איףלהשי"ת
 פי' ובזה הסבות. כל המסבב הואהשי"ת
 קשה דלכאורה וגו' אלי תצעק מה הפסוקאת

 שהענין ואמר להקב"ה לא אם יצעק מידלפני
 וגאים ישראל שהי' בעת כי כנ"ל ג"כהוא
 אזי' אחריהם, נוסעים שהמצרים וראו היםאל
 את שימית להשי"ת ומתפלל צועק הי'זה

 וע"ד כך וזה כף צועק הי' וזההטצרים
 בחמיה אלי" תצעק *מה למשה השי"תהשיב
 כהושיע איך וסבות עצות לי נותניםשאתם
 בני אל דבר רק רשות יבם אין זאתאתכם
 השש לנו יעזור בה ודפח"ח. ויסעוישראל

 בישועתינו להוושע הזה בזמן הילובימים
 דברו בעוה"ר כעת נתקיים ממש כיהכללית
 ישראל בני ויאנחו על זצ"ל ישראיהאוהב

 לעבוד יכולין שלא נאנחים שהי' העבודהמן
 מן אלקים אל שועתם ותעל הש"יעבודת
 נאנחיפ. שהי' והשועה הצעקה שזההעבודה
 שמע זאת השי"ת עבודת לעבוד יכוליןשלא
 יכולנו שלא כעת ואנחנו וגאלםהשי"ת
 ובכשרות האכילה בכשרות השי"תלעבוד
 צאתינו כימי זאת הפרנסה מחסרוןהסת"ם
 כולפ ויכירו נפלאות יראנו מצריםמארץ
 צרותינו כל את לנו ויהפוף ית"ש מלכותוכוו

 ומצפה נאנח וכנפש כאוו"נ ולרחמיםלטובה
 קרובה. ולרפואהלישועה

 פרידליננ ולירש ובבביהק'
 רב כעת והגליל. ביסקוביץחבד"ק
 הבירה, בווארשא ו8אךןאנןובץדפה"ק

 והמו"ל..העורך

*
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 מרובה בפרוז ונפרצו ע1ם של ברומו , העומדים _כחדא מצות תלתא הניעשר

 ה"ה.: האחרונים, בימים העומד5
 המכשולים בהם רבו אשר ומזוזוה, הפילין,; תוהה, ספרי ומכירק כתיבת*

 בהן. השוררת הגדולהההפקרות

 ה.נף5י 'ש עור סת*מ, עניבי גמוב כלי בקיאים ואין לנמרי פסה ידם שכתב לבד לא סז"םשכותבי
 ד4 סכלטטתיימטערים קטניתן ל:ערימ לכחש אותט ונותמם ססת"ם פאבריקען ומגחלים ענינים, בשאר כמו מסחר מזה להםגועשו

 להדפיס רפוסים יהמ שעושים הנוראה הפוצה לרבות גם ר"ל, שכת ומחללי קן מגלחי
 שהישבים *דיעה4 "סכת מתמת תם "סיי4 כיש ט%"ין ערעי1שן איבם פהקונים שוגיי גדול בחל נמכרים שהפסולים העתים צוק מחמת הו ד', יראי סופרי ע"ימשכהנים הכשרי4 סתו-ס יפליט כפל נמכויפ הרל מהפסולים התו*מ אשר ר"ל שטן טעשה ומצליח בייאאגואפיעחרפ

 ודגח;י-ז. *,ש בם" 4"48
 קרקפחא המק מישראל אלפים הרבה ע-ו אשר בישנו, עלתה שכף 5גוואוי 5י

 עוד שבנשם מ"ע טקיימיס שאעם יבר ולא חייהט ימי כ5 תפילין שנהיר5א
 רכיו המצוה ומעבירים.טעצמם הטא.ביד,ם, טן עילו.הנקנים ומזוזות טילע3

 שכר 5אזניס. ואוי שהרית, כל יסוד שוה הקבשה ובין פיתנו,ל14ת
 פערואשר יום*וה-

 מחסרי
 מת"? שקויך סן,ההורש יש אף ואץ, למעלה המרובים הכלכלה ועל המחי'. עך ומטרדת

 נקריש אינם הדברים *אותם' : חז"ל לנו שצית מח לבו עי שם איש ואין בזה מכרם אך אם דדיאממאן
 . יותר ו' לרכר וחרר ירא תאור להיות צריך ושהסופר ל-ט( סי' )או"ח עשיית! חיקן אכל וכשר וגדול המומחה פןאלא

. וכי'(. דיה טריפות סאכיו מהשוחפ יותר חטופי עשש בוראי כתב י-8 סעיף ומשנצות מ"ב סי' אברהם אשל גפם"ג8ומהט
 .הקורש. פקורת סשטרמ על לעמוד שטמיתה סת"ם שותורי מרכז פולין בםרינינו שנתיסד וכאשר '

 ז"ל4 ואחרונים ויו"ד אלח )כש-ע .מצתתן. בהם העשיות גראף דשיהי4 עשייתן. תקון לכל  וכשר תד5תו ירי- והחדיד הירא המומחת מן אלא ומתוקניפ ממכריפ נכתביפ יהי' לא הדברים שאותן ולפקח לוןשגיחהזלל
 ש יעם ולא תשמתו רוחו נפשת על וחוס מת-ם עניני 'הטחזיקים מפרים למוכרי .בפיפ ואחד אחר כך עלליאת טמריניני. 1 שליטף מפרסמים היותר וףבנים מאדמורי-ט .הפועל וועד הנהגה וועד ע"יומתלתלת

 בק.ז1 יחיא ולא השערה אל קולע לדמות הגעל המצות בקיום לכשול שלא סלכבו אש-רת זיק עור '1
 הללו. היהדזת סיסזדי העיסויךל(מסצות

 גדול רשש בקת והכריזו וגמרו קמנו שימדו ."י"-יייה .תקנית מישהי"ולאחדים
 לסופר רק ומוחות .תפילן שרת 8פרל שי יגייקתז ביתיבחייבק""תו; יפנית "ט1ף14י4 יצאה פלאן רבאזהך*ה חמוד. אש,ת,באיםיך' להבותשצב!

 וגניך או דמתא מחגי"ד ,וסמיכה קבלה כתב בירו אשף מז"ם_ומגח
 כשר והגעתו ובדיקתו ידו וכתב סת"ם דעי בכל שבקי ומצאו שבחנו בפירושיועמד
 שיצאו סתום עי לברך החשך*מאף

 מידם-
 יומרי המרכז ע"י הרב תחימת ובהתאשרות

 : בזה חותמת שבזויפים . זטימאיס מפני הזהרו נץ בפוליןמת"ס
 מתותן רק וטליתים ספרים מסחרי מבית ומזוזות תפילין תורת ספרי לקנות נשלי*ב(

 המרכז ובהתאשרות הבי"ד השגחת תחת שעומדים סמיכה כתב להם שיש-
 שפר אצל יבדקם ייתן מחויב מהם הקונה כל גוה וגס כנ-ל. בפולין סת"םשומרי
 ודליב. עליהם לברך אסור זה ובלא הכשרות על אחףיותו כתב ממנו ולקבל כנ"למומחה
 ישלח וכן קלפים רציעות בתים לקנות שיכולין מי ואצל הנ-י מאותן לדעת הרוצהוגל
 לתשוגש פאסט-מארקע ולהגיח במנתב יפנה מהמרכז שיו-ל והקו-ק התקנות כללו

 במושן. ם מת שומרימרכז; כסף* אין חננם הכלויגמול
 שמגות מהמרכזהכתובת
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עשרמנהח:-ע-* ישני י רא'כרך

 רשים". "כהיםמעין
 , .הבאר להמערכת הגיעו אשר הדשים ממפרים מידטוהשבו

 עקזעמפלרין שני שלנו המערכת לבית להמציא מתבקש מדפיס או מי"י מהבריכל
 ויהרבה אודותיו הודעה *הבאר" תביא זה שבשכר לאור בצאתו חדש ספרמכל

 : ב"ה העדים ישקו .הבאר" שבו תבל קצוי מכל קוניםעליהם

 בחידישים א" חיקים' ב' פא-" "יבהןם,
 על ופלפוייםביאורים

 בפרד"ס נפלאים בדרושים ב( הש-ס,סדר
 ענינים כו"כ ועל שבה"ג תשובה שבתעל
 גדול ונזומר בלום אוצר יש דרושבכל

 הרב ש"ב מאת ולדרשנים'ירבניס
 המפורסם ישראל האוהב וקדוש גרוןהאי

 מוה"ר מאחיו הגדול הכהן בנש"קבעוית
 אבד"ק זצללה"ה לעווין הכהן צביחנוך

 בערך ב"ה ברכה אוזריו והניהבענדין.
 כל ועל ש"ס וגי בכ"י חיבוריםארבעים
 ושו"ת נו"כ ועל הפרשיות. כסדרהתורה
 הרה"ג היקרים וידידיי ש"ב בניו אשר.וכו',

 מסדרים שליט"א דדהבא צנתראהמפורסמים
 אצל הנ"ל הס' להשיג בקרב. אי"הלהו"ל
 המפורסים החסיד הגאון הרב יקירובנו

 לעווין מענדיל מנחס מוה"ר וכו.יבנש"ק
 : אדרעסתו בענדין. אבד"קשליט"א

 ח861([ .1ל ח%זיס14.ת21"ס8
 והבאר* המערכת ידי עלוגם

 לערף בו ייצ**" הי-רטי ,י.י"א.,",
 מאותשלש

 וגם חריפתא יףפייפולא להלכה"שובות
 בפרד"ס נפלאים בדרושים תשובותהרבה
 שתיקלו תקנות ובעניני ומליצהומשל

 ובסופו אלה וגדורינו אחרוניםגדורות
 מגאוני שו"ת בנים" נתפארתקונטרס
 כסו עתה עד אור ראו שלא זי"עקשישאי
 פפד*מ אבד"ק ברלינר הירש צבי רבימהגהיק

 לובלין אכד"ק אשכנזי זלמן משולם'ורבי
 ואיכות בכמות מאוד גדול והם' זצ"ל.יעוד
 פארמ"ט עמודים מאות חמש ערךמכיל
 הרב יקירי גיסי מאת טוב. ובנייר"גדול,
 המפורסים נשגב צריק אמיתיהגאון

 יהזקאף צבי מוה"ר כקש"ת וכו'בעולם
 מפלונסק האב"ד שייט-אמיכיזאהן

 הספר הבירה, בווארשא גלילי רבשכעת
 הרבני בעולם גדול רושם עשה הלוהשו"ת

 אליו סונים ביומו יום ומדיותלמודי.
 זעה הקודם דבל ומקרוב מרחוק הס'לשלוח

 : אדרעסתו עי להשיגוויש
פא528זפןל

 ה1506סא(י1י
 מ[86א

 %1514ק.28
 "הבאר" המערכת ידיועל

 ניסח כייי אברהם *דיעשהס'
 ומנהגיםהתפלה

 רשכבה"ג מופה"ד הגה"ק הרב בהםשנהג
 טוהר"רהמפורסם

. 
 פטשעכנוב אברהם

 ח"ש מסביב, זהב זהיר עםזצוקלה"ה
 ומבוררים, מסודרים שבו זקנים""עטרת
 תפילה וסדר נוסח כל את הלכהע"פ

 גאון האי הרב נכדו ע"יומנהגים
 והמדע החכמה כליל המפורסיםוצדיק

 רבי מוה"ר מזאוויערציע ואב"דהאדמו"ר
 וצלל-ה לגרא חיים מענדילמנחם
 כבושם עוד היו ולא במינו נפלאהספר
 איש לכל ונחוץ כהללו הספרים בעולםהזה
 השערה אל קולע להיות ורוצה ספריודע
 להשיג התפילות. וידיעות בנוסה יחטאילא
 המופלג הרה"ח המו"ל נכדו אצלהס'

 שיחי' ורדיגער יעקב . ר' וכף בנש-קבתו"ע
 הרה"ח מאנ"ש הסוכן אצל אוטלאדז.
 איש טהורה ד' ויראת בתורההמופלג
 יעקב מוה"ר מדות ובעלעמידות

 : כזה שהיא אדרעסתו על נעי.לייטאייזין
5. ש414נ מם811812[8(י52%ז%'יו

 .וט 518,ל010ז"52
 שלנו. "הבאר" המערכ; אצלאו
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 ץ%10*פטא4 * 0(א*פעש מו86א ,א שמיופטוזק

 פסי"וז? 25פמ*ו0נו



 אורה תצא פיהם עי אשר האופנים*אלו4ץי"
 שיעלו וצלולים זכים מימות-- מיני בשבע הצדרים ישקו ההוא *יעבצשי*ף":פ4

 ה"ה: ותוכנם בשמם רב, בשפעסמנו
 וקדושיםמגאונים- ייינים שפתי שבו קדושים" .מיםא(

 ישינים שפתי לעורר ועכי"א זי"עקשישים
 . : נרדמיםולהקיץ

 מאמרים דרושים שבו חיים" .מיםב(
 העת רוח ולפיבפרד"ס

 וחכמים ודרשנים נאוניס מרבנים ומליצהבמשל
 הי"ו: תבל קצוי מכלוסופרים

 וחידושים מאמרים שבו עמיקים" '"מיםג(
 והלכה בפלפלבגפ"ת

 : הי"ו תבל קצוי מכל הדור וחכמי גאוניסרבני
 ובירר שו"ת שגי טהורים" .טיםד(

 על העומדותהלכות
 : הי"ו הדור מגאוני החדשות בהמצאות.הפרק
 וסיפורים חולין שיחו'ת שבו קרים" .מיםהן

 קשישים וקדושיםמצדיקי
 : ועכי"א זי"ע מפורסמיםהיותר

 בחיד"ת הערו' תשובות שבו רבים" .מים 41.
 : הלכה ובדברי צחותודברי

 מספרים מודעות נמצא חדשים" נמים ז(.
 הבאר: להמצרכתחדשים.שהגיע

 עה"ח 'שיבא מי מכל אף)גם יקובז לנבאר"1(
 יד כתב באיזה שראה או ששמעמה

 חז"ל ואגדות תנ"ך על ויקר טוב דבר איזהקודש
 וקדושי מגאוני וספוריסי חולין שיחת איזהאו

 להדפיס עתה עד אור ראו שלא זצ"לקשישאץ
 שלחו שם ולהזכיר וכתבו אמרו בשםהדברים

 : לכאו"א כראוי והחרבכבוד
 כרך בכל נאטר" תחלה "בראשון וץבנאר"יתן ג(,.

 ולהחידושים להכתבים מקוםוכרך
 ואה"ב זצ"ל קשישאי וחכמי מגאוני ?שיני'והשפתי
 די והת-ה והה"צ הרה"ג שישלחו מהיהדפוס
 הורתם שיהי' נאופן הי"ו ואתר אתרבכל

 .: יביאנה לא הטרופה המה בכתיבהוחתימתם
 ארבעה עתה לעת לאור ייצא ךץ2נאר'ד(

 ובחודש כסלו בחודש בשנהפעמים
 "הקונים" ואם אלול ובחודש סיון ובחודשאדר.

 את אוייבה לרוב יפרצו העומדים"בעזרה"והעם
 בחרץ מד4,חוד' אורה אחדש או בכמותהניירות

 עתה:גמדינינ4 לעת לשנה מחירו לנבאר"ה(
 יטרק 1%-ג. באשכנז זייטיסן8

 דאי, 2 קראן,בחמעריקש 1100טשעכעסלאוואקי
 שאר במעות זה ערך ולפי שיללינג 10בענגלאנד
 : שנה ולרבע לחצי. זה . לחשבון וכןהמלינות

 עה"ח וכיבא נוי יכי יכית ניתז *הבאר*ו(
 ודרוש באגדה חיד"ה לשלחשיוכל

 וסיפורים ת"ח של ושית"ח ושוית והלכ'ובפלפל
 ידפוס הראו" דברים יהי' ואם וצדיקי'מגאוני'

 בהם יהין לא אם וגם עתה עד נדפסו לאשעוד
 ישראל ולמנהגי הש.ע לפסקי המתנגדיםדברים
 עמוד עד מחיר שום בלא בהבאר נדפסיםויהי'
 עליו העודיף על ורק "הבאר"( )סןמודישלום
 להמורכת שיעלה כמה הדפסה מחירישלם

 : ודל"ב ריוח שוםבלא
 רק לשלחו דברים ושאר חיד"ת השולחים)ועל
 נקי ובכתב דשופרך משופרא יאי וגדיא יאיאמרי
 וייתן האינות ורג הכמות מעט נאמנה.בשפה
 לנו שישלחו קודם עלדבריהם נאמנה בקירת?יז
 נדפסו וכבה בדבריו קדמ~ירבנן לא כבראם

במק""
 כבוד עי יחוסו סחינא קמחא והטוחנים

 כמוב47 בעדם אחראית המערכת ואיןעצמן
 שיהה מהחותמים מי יכל יכית ניתזז4.וץבנאר"

 כרך בכל או פעם איזה להדפיסרוצה
 עם )ואפילו שמו על מיוחד בשם קונטרסכסדר
 מהיר לו שיחשוב הקונטלס4 בהאשי מיוחדשער

 יהי' המערכת וגם להמערכת שיעלה כמוהדפסה
 כמה עקזעמפלאר סכום איזה לו למכוריוכל

 ויודיע  שישלם באופן הקרן במחירשירצה
 ן ודל"ב מקודם ימים חודשלהמערכת

 מקס-ל:גג ענו נת .הבאך::שו"(
 שהו"ל מספריו אחד עקזעמפליארלהמערכת

 למכור עוד לו ויש הו"ל שכבר מה אף אוכעת
 קונים ו.שיג אודותיו מודעה נדפס יהי'מהם
 ישקו "הבאר" שבו תבל קצוי מכל אי"העליהם
 הסוכנות עליו לקבל יוכל המערכ' וכן ב"ההעדרים
 מספריהם כנ"ל מדפוס או מו"ל מחברמכל

 מספריו עקזעמפלארין סכום מהםולקבל
 שיתנו באופן למדינינו ובחוץ במדינינולהפיצם
 לנדבתו לו ויחשוב ספר מכל ריוח- ~סכנתאיזה
 המערכת עם שיעשה )או הבאר* שקרןעל
 : לו( הנחוצים אחרים ספרים על חילוף,
 חדשים ספרים להשיג עליו מקבל הבאף"40
ל

' 

-- 

 שידרוש מי כל עבור וישינים
 שלימים יהי' שהספרים ולהשתדלמהמערכת

 הדורשים לכל ובזריזות במוקדם ולשלחםונאים
 ספרים מסחרי הבתי שיקבל במחירולחשבם
 באופן וכדומה. ווארשא מווילנא גדוליםמיותר
 לו ויחשיב ספר מכל ריוח 56ום ..-יתנע
 : הבאר" "קרן יגייא.עי).,,,,
 מחוץ ומחברים מרבנים עליו יקבן ך4ב4אף"4(

 ספרים יהדפיס שרוציםימדינינו
 הוואלוטע כפיחשבון להם שיעלה )אחרבמרינינו
 הכתבים גדול( בזול במדינינו ספריהםהדפסת
 היותר דמדינינו להמדפיסים ולמסרםשלהם
 שיהון המאטריצין על ולהשגיח וזריזים..טובים
 המערכת אחריות על והכל ח"ו מעותיםבלא
 סכום או מעות ריוא סכום שיתנובאופן

 : הבאר* *קרן על לנדבה מספרועקועמפלארען
 8ה(144841 4זטנש186י4  %שי824זפול פו181%8ש 18 הוא. הבאר המערכת עניני לכל,4;:דרזס



 .בעזהשי"ת

 הנקרא, בו שיבא וסיפורים ושיה'ח שו"ת פלפול אגדה הלכה זו ה' לדבר השערשה

 אנש[ .המים שער8438

 שלישי כרךשי
 עשר המשה שנה "הבארי, רביעיי

 אלזה. מכרך ומעין מעין מכל יאחרים מתורתם מימות הנוזלים ושמות הענינים הוכושבו

 אלגיר( א"ש טרעשי )יצחק "הבאר" להופעת שנה ט"ו ימלאות הבאר" .אלשיר

 קשישאי וצדיקי קדושי מגאונף מאמרים נמצא -דושים *מיםבמעףן
 ה"ה.זצ"ל

 דנ"לז מקאזמיר יחזקאל ר' )מהרה"ק י"ז סנהדרין ל"ו(,ן זצ-ל( מבארריטשוב )מהרה"ק משפטים פ'לטד(
 זצ"ל(- מאזסטראווצי יחיאל מאיר קרי שמחי בפ' ל"ז( זצ-ל( הנ"ל )מהרה"ק לפוריםלעה(

 ומליצה ומשל בפרר"ם דרושים מאמרים נמצא חףים .מיםבמעין
 ה"ה. הי"ו, הדור והכמר נדללימגאוני

 אשפצין( לגדא )אלעזר לשבועות מאמריםמ-ד( ואטשעסטער( ועזניק )אנוהם בעתם דבריםל.ח(
 מאז.4 בטאמשוב שו"ב יצחק )חיים וישלה לפ'מ"ה( איוראעליט( פאלק יהושע )יהודה תרומה בפ' דרושלעם(
 קטביץ( ציגלער )אנרהס פ-א לאנותמ-ו( ליאובה( גוטמאן )מ"י תשליך אחר לר"ה דרושמ'(

 זרשא( פראגער זינדיל )מאיר וירא לפ'מ-ן( זערארדוב( טיקצינסקי )שמואף פ"א באבות ררושס-א(
 דשכני יקרא דרושמ"ח( יארטשזב( הזכבערנ )[למן התזרה לסיום דרושט"ב(
 ווארשא6 לאנרבערנ ארי')מנחם טאמשוב( גרזעציינסקי )ישראל שונים מאמריםמ"ג(

 ה"ה. הי"ו, הדורוהכמר גדולי מנאוני בכפ"ת והכנרות הףדו,2ים נמצא עמוקים" .מףםבמעין
 גרווליז4 מו"צ )ישעי' ל"א פסחים 1"א( ,ן א:געליס. לאס בוימאן יעקב 1*ב( )0" ש"1 1לשע(
 רוד )ישראל כא.ב שט"ו להבאר נ"ב(א מלארז. נורוויץ )יעקב רמ"ג מ" יו"דג'(

 שברשי*
  העומדים' בדברים  היכה ובירורי ת שו נמצא מהדרים *מיםבמעין

 ה"ה. הפרק,על
 איירי49 בבאגים הרבנית מבית - -ן . :ייהוו, )ילהק זע*ז פתים בקבירת ש"תנ-ג(
 בלאשקי( אבד-ק עיבערג נתן )אברהם הנ"ל בענין למעשה בהלכה תשובה2"ד(
 בברוקלין( אב"ד רב ריויקאוו )מנחם הנ"ל בענין למעשה בהלכה תשובהנ-ה(
 מזמור אחר לזמר שנוהגין הקדיש בענין ג( ציין. קונסטליכע ב( אסעקוראציא:ס-פרעמיע. א( שו"ת ז'נ"נ(

 שמו( בעילום החפץ )רב צעפאליןבאלאן, לופי אעראפלאן, ז( ביו"ט. העלעקטרי ו( נשנת. געהייצונג צענטראל ה( הבן. בפדיון ד(לדוד.
 . צריכין אם לבד בדיניהם שלאבני אקט העשיות בעניןנ"ז(

 94יריס( סבאניס ראזינבלאם דוד )נתן ג"פ
 ורשה( דביה"ב )גבא' בסת-ם הלכהנ"ח(
 אבד"ק וויידענפעלד בעריש )טוב עלעקטרי נר כשירייק יצא אם המסת לבית נרות שנדר סי בשיןכ"ט(

 טשעביו

במעיי
 מנו"ק ושיח"ח וסיפורים מצרים מאמרים שבו קרים" שמים

 זצ"ל.קשישאי
 מטשורטשב ר.מ ומהרה"ק זצ"ל מבעלו ומהרה"ק זצ"ל מראין והרה"ק זצ"ל. מנארייטשוב מהרה-קט'(

 שמו( בעילום החפץ )רבזצ"ל
  מווארשא4  לשויושטיין ~הושיע  זצ"ל כשאצק אבד"ק יוסף ר מהגה"צ ורעימות פתגמיםס-א(
 ושיה"פ, שמות ורברי הלכה % ד' בדבר אומר" ובקצירת השובות נמצא דשניכם" כתיכםבמעין

 *ובנאף* וקוראי לתוהמי שליט"א העורך הרב השיב ש וסיפוריםש
 להמערכת. שהגיע חרשים מספרים מודעות נמצא דץדששיכפ" כמיבםבמעין

 שר מחברת יחזקאל" , *מראהקונפרם
 דווארש4נ הרבנים מועד שליט"א מיכלזאהן יחזקאל צבי ר' בעולם המפורסם הגה*צ הרבמגיסי

 הנ"ל, פאיק יהושע יהודה ר' הפפורסם הגאון מהרב ידץךן*ףץ" קלידייקונטרס

 חטרכן; )מהרב הקוראיס! אל ודבר השמיכן .בדבר נשסע הכל דבר סוףמאמר

 כ88 188יי בףסקוביץ אבי"ק פרורליצ דתףרשש פבבבף הק' ע"י ויו"לבירך
 דפרבןנו,ק_בוורש4גדב



 הבאראל
 חמשה יקרשי

 כבור אל ובאמוץ חפה.ברגשי
 ר א ב ה הפוב הרבני המאסףהור

לפ"ק הייי העורך הגאון הרב הוא אהוביייכבוףדפ"ק
 נעים שירוהוא
 בקרבו שמוהלא
 מרעלי יצחקממני

 התורה( חקה )זחת : לה ענו באר עלי הזאת השירה את ישראל ישיראז

 הלוא כואת בשר צ4ר חהיחרוצי !ע4 סןעימין יה ??ומלאוה
 : נודעו בקם רוןים מסיר9?ה : נושעי מל21ןים אשראחר

 ??יר )1( 5ץיןה חסש 9?%ר ?נותללט ?פוב ?9ם יקשות מיריבם מרייןי
 סכי שים מקור להיות שמק יאות עטרום הוד ענני ולןל.יוים : דש בדברו צאן ביירו 2(יאמופש : נשמעו בלי ונוראותאותות

 לאכלי מן רספי שחקיםרצוף
 ןקור לב'סק.ב'ץ קטו ידרהנוי

 : 5(והשתטשע4 לפובונזיקשנית : וישבעו לגלגלתעמר
 משוך במוענתם מעונותם עלנם נחן סןמ שאלי בצמאםישאול

 - יענג רם בקול עפר צבי?חיה לשיר יסד יךאו ם ??אייעלי : ויגעו חוקקיםמנוזליה נבעו: מביר לנגרםפהאם
 : ישפעו בעדו שלומיםמעל : והתרועעו שרו הבארזאת

 בנן עציו :תנ4 בין פדילעד נסעה כי תמהי ולמאדוקאו
 : ופעו הבאר סביבותערנו : נמען מ5ר מקום לכלאתם

 עלתה לבמות גם אף לגיא,יךדה
-*"4*=*4,4- : נגעו נחלה לחבל כיעד

 זור ז -נ- ??8

 יפ"ק המים בארת שנת בתורה המוכתר סיון בחדשאלניר

 יהופשת שנה ט-ו ימלאות בחשבון ירטזון השיר בראש אשר הפרטית במייצה המסוגלות והוד חבה המלות1(
 ובכרך י"ר-סעו, בכרך וכן הבאר, מן הראשון בכרך והנה השיר, בתי מנין הזה למספר כונתי זאת ולזכרון-הבאר"

 נתיסר בו אשר ישנה טוב סימן בפי הושם וכעת הלזה, המאפף אודות על אחריט רסזיפ ממני נתפרסמוב-ט-ל"ב
 יש"ע פרידלינג* צבי באר "וקא כ".13ת ונרשות התרפ-ג, שנתהיא

 :שים. בגיטי הקבוע המנהג כפי _ושרישש- "ש* כתכתי2(
 חשריפ ומות את הגימטריאות עפ"י להיית אויתי המדברית להבאר הפולונית אבי ישיון ייוי להשיט"3,
 בידי "פצי "ייש ינ' במות, נחליאל, מתנה, ייננת בפולן, יפיבונזיס גים?וביץ,ואמומש,

 כת-ד. ות-ר זל-ז במפערן מתאימוה הן כי,וטמאתי

 633זאטוטנו 495מתנה
 280ביסקוגיץ 129נחליאל
 261פובונזיק" 448במות

168בדולן-
1072-
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 ! פלאוהוא
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 לד.מימן
 קדושת בע"ס מברדיטשוב הקדוששהגאון

 זצוקללה"ה,לוי
 וו. שנה א"ב כרך מהבארהמשך

 זיע"א גארזעציינסקי ישראל רי מהרה"ת)נשלח
משמחשוב(.

 דתבירא ריחיא לן אית ששאלו לשאלהא(
 לפרש יש כו', אחייטאבמאי

 שהתנצלו דהיינו הפרנסה על מרמזשריהיא
 פרנסה מחוסרים והמה תבירא שפרנסתםלפניו
 בשביל הוא פרנסתם שנחסר טהיבאסת
 נחסר לואת משפיעים ואינם נותניםשאינם
 שואלים והם פירוע המשפך כמשלשפעם
 לתפור יכולים דבר באיזה אחייטאבסה
 והשיב בשליבות פרנסתם שיהי' זאתילתקן
 ואיחייטא פינה גרדי שקיל רישב"חלהם
 שיתנו להתרפאות יוכל עצמה מטכהפ"

 מינה גרדי וזו שתתעשר בשביל ועשרודקה
 דודו בן או דידו או וזהו עצמו בגדבאווזו
 שור כי נודע או כמו אם מלוון אויגאלנו
 הדדים כמו משפיע שיהי' דדו אם הואבגח
 בן נקרא וזו צדקה שיקבל דדו בןאם
 שיהי' יגאלנו וזו טהדד שמקבל כמודדו

 בהם שיהי' פי' מאחיו אחד או טובהפרנסתם
 שהזפ חברו על יאסר אחד וכי גמוזיאחיות
 : אכי"ר שלימה. גאולה תה" אז טאחיואחד
 תשים אשר המשפטים דאלדן משפטים. פ'ב(

 לפניהם.תמיד
 הגוף הוא עברי עבד הנשמה, תקנה כיוהיינו
 עובר הוא כי עברי להנשמה, עבדשהוא
 נים' כו' בכלח . תבוא יעבור שנים ששיכלה.
 המצוחר מן  חפשי הוא והשביעית שנה,ששים

 שסשה ערב יעת יבא. כנפים לשון בגפואם
 התחיי' לעת יצא בגפו השמש, בא כימלשון
 לנשמה שזכה דהיינו הוא אשה בעלאם
 של בעליו הנוף נקרא או כנ"ל האשההיא
 שלוז ומעש*ט מצות ע"י לנשמה שזכהאשה
 ואסו אביו שמצד דהיינו כו' יתן אדוניואם

 בהוולדו מיד זכה בתכלית טוביםשהמה
 כר העבד יאסר אמר אם כו' קדושהינשמה
 ובני אשתי זאת אוטר הלב התלהבותמחמת

 : כנ"ל מעש"טהמה
 יעולם זאת המציא מי פי'ומצאה חגי הדינים תגבורות פי' אש. תצא כנינ(

 אדונתם כי זאת סבבו הרשעים המהקוצים
 מרשעים וימנע כדכתיב מרשעיםמסתלק
 והכל הפקר שהיא כמציאה המה ואזאורם
  ומשניתן דינים בעלי בהם ופוגעים בהזוכים
 של התינוקות המה גדיש ונאכל כו'רשות
 כגדיש הם אשר נתפסין שהמה רח"ל רבןבית
 קומתך זאת ע"ד קמה או בשיבולת,עדיין
 כתמר צדיק צדיקים המה לתמרדטתה
 סוף כל סוף כו' המבעיר ישלם שלםיפרח.
 ממט נצפמ אשר זה דבר המבעירצריך
 לאשישלם. עמו בעליו אם זאת. כלישלם

ש
 מטנו אז ושואל מים יו נותן אף בש"סואי'
 הלא לשאול יש עמו. בעליו נ"כ נקראכלי

 שקדוש אציינו ומפקיד שולח ב"ההבורא
 והוא ינו וחיות כה נותן הוא כי עמוובעליו
 אנו אם סוף ועד מתחלה במיאכהינועמנו

 מתנה בגמרא דאי' וגיבוש זה אבלפטורים.
 הוי ויא באונסין חייב להיות חנם שומרעם

 אדעתא כי בתורה שכתוב סה עלכמתנה
 ואח שומרין שאר וה"ה לשמירה נחית,דהכי
 עסו בעליו שיהי' אף נ"ב עמו לרטיבותעכל

שיה*



 עשי חמשה "עש הבאר שיישי4יביעי כיחנכ
 שכתוב מה על כמתנה הוי ולא חייבשיהי'
 תעבור אם עסו התנה דידן ובנידוןבתורה

 : תענש המצוהעל
 נתן שהקב"ה עמי. את תיוה כסף אםד(

 את להלוות שתוכל ממון הרבהלך

 הוא. עמך העני של חלקו פי' עמךהעני
 ותוכה הפקדון בעל שאתה רק לו תתןומשלו

 לו תהי' לא וגמ"ח צדקה במצותבאמצעותו
 : הנותן הוא שאתה עליו תתנשא שלאכנושה
 נגד חבול רעך* שלמת תחבול חבויאכפ

 הוא רעך שלמת רוח. נגד החבולנשמה.
 אשר יתב' מאתו מדריגות שכולםהנפש.
 השמש בא עד אותו ומזהיר בנוהשפיע
 תנה ע"ד לו חשובנו שמשך שיעריבקודם
 וכתיב  כו' השוב והרוה לך שנתנה כמולו

 משל דאיתא ע"ד או כשלמה. אורעוטה
 בבקר ישכב במה כו' בגדים שחיקימלך
 אינך ושמעתי יצעק כי שמחה לך תהי'והי'
 לבב בתום אלי לצעוק כ"א גדול דברצריך

 : ישוב לא אם תאבל עליו ונפשו אני. חנוןכי
 ריבו מריב העני כי בריבה ההדר לאודל

 כמו מפרנסו איש למה הקב"ה עםכביבול
 ומלואו העולם כל את הזן הוא הלאלאחרים
 הריב משבית הוא דל חונן שהוא מינמצא
 טענת לאו אם אבל השמים מל הענישל
 תהדר לא ודל וזש"ה הוא. טהודרתהעני
 כ"א המקום לפני שיו ריב דהיינובריבו.

 : אותושתחונן
 הטפה סיח אדמתך. בנורי יאשרר:ח(

 ביתו בית. תביאהראשונה
 הוי' השם בך ישרה אלקיך, ד' אז אשתו.זו

 פי' אמה בחלב גדי תבשל לא לו וסמךב"ה
 הם גדי שתבשל תגרום ח"ו לאותאם

 : אמן חלב יונקים עדיין אשרהתיירקות

 לה.מימי
 הנ"רר זצ"ל מבארדיטשובמהגהיק
 זללה-ה.( הנ"ל מהרה-ח ג"כ)נשלח

 מקום כל אחשורוש. בימי ךיף:י)לפורים(
 צער. אלא אים ויהישנאסר

 הצער. זה לנו גרם בעצמו שהזמן הואוהענין
 של מסעודתו שנהנו כמאחז"ל זאתלהבין
 להיות צריכים הישראלית ואומה רשעאותו
 ואותו להבובוה מהזמן למעלה דביקיםתמיד
 ונתכוין חיותם מקום ששם זאת הביןרשע

 אותם להכניס מדביקותם אותםלהמשיך
 כוונתו הי' וזה מהומן, למטה שהואיטבעיות

 וזה אחר לאלוקי א"ע שעשה רשע אותושל
 הם אלו שהזמנים פי' הימים של הצערהי'

 הצער לנו גרמו אחשורוש ימי שלהימים
 זה ראש של אחיו רז"ל כוונת וזהוהבן,

 הו* כנ"ל. לזאת כוונתו ג"כ שהיתהנבוכדנצר
 להבין כוש. ועד מהודו המולךאחשורוש

 הוד מלשון הודו בק' העייון שהעולםזאת
 וגרעון שינוי שום שם שייך ואין כו'והדר
 ח'ר לרמות בעצמו ודמה רצה ואזץשורושח"ו

 למשוך שרצה ימ"ש נבוכרנצר כמולעליון
 בו.שינוי שיש למקום לסטה העליוניםהכחות
 השחרות מקום שהוא כוש ועד וזהוהפסד
 התורה מן המן ז"ל כוונתם ות בעורוומשונה
 כנ"ל זאת כל והבין ידע היכן כלותרמנין

 צויתיך אשר העץ המן דכתיב הנם'ומשני
 בעו"ש גרם הנחש שזהימת ראה שזהכו'

 ראה בעצמו ומזה הבוב-ה לבין בינינופירוד
 שרצה כידוע לנו איסור מאכלותלהאכיל

 אותנר להפריד הנחש זוהמת ג"כ בנולהטיי
 את קבלו שהדר תיקונם היתה וזוטהבוב"ה.
 מזוהמת ונטהרו אהשורוש בימיהתורה
 והבן. סיני בהר התורה בקבלת כמוהנחש
 אמר רשע אותו של מסעודתו שנהנו אחרוזו
 .אחדותו להם שהי' אחד עם ישנו מטירתםהמן

 העמים. בין ומפורד מפוזר יהבוב*ה,ודביקות
 העמים בין וכחותם חיותם שכבר סבראי'

 כוונת וזו כרצונו. ה"ו בהם לעשותויכול
 כלומר המצות. מן ישנים שהם שוניםחז"ל

 בקדושות ח"ו דביקות אין שכברמהדביקות
 ישן אלקיכם המן שאמר המדרש כוונת וזו'

 במצות אותנו מסגלים כשאנו כלומרהוא
 נפלאות ונתפרסם נתגלה עי"זומעש"ט
 מצד נסתר שהבוב"ה אף כביכולהבוב"ה
 ח"ו וכשאנו שעולתו מצד הוא נגלההתסותו
 גם ח"ו פאתנו נסתר המצות פןישנים

פעולתו



נב עשר חמשהשנהושבנאר שלישיארבישיכרף
 הקדושה ההשפעה לקנל כה בנו ואיןהעויתו
 פגם ח"ו שיש לנו נראה ואזמלמעלה
 הוא. ישן אזיקיכם שאמר וזה למעלהרשינה
 ועי"1 והבן. צר, לו צרתם בכל וזהיוהבן.
 ח"ו לנו גורם במעש"ט מסגלים אנונשאין
 מן אסתר רז"ל כוונת וזה אמונה,הסתרת
 ומשני זאת, כל לנו מנין כלומר מניןהתורה
 אלקיך ד' אנכי ר"ל אסתיר הסתריאנכי
 כו' אסתיר הסתר אמונתינו. עיקר הואזה

 רצה זה ובשביל בפניכם תסתירומהאמונה
 שיכול בדעתו שחשב אותנו ח"ויאבד
 המע"ה שלמה כמו נ"כ בעליוניםלמלוך
 לא ובאמת כנ"ל. והבן כוש. ועד מהודויזה
 הפלוגתא ווו בתחתונים ימיוך רק כח לושי'
 העולם בסוף נכוש העולם בסוף הודו5"ד
 אחשורוש שחשב כמו משמעות שהורו'סבר

 ומ"ד בעליונים. ג-כ למלוך טעותולפי

 האמת כפי הוא משמעות הוא הדדישבהדי
 שלקח טהורו ופי' בתחתונים זולת מלךושלא
 וזה למטה העליון מהודו התפארתיעצמו
 ומאה ועשרים שבע רמו 11ה הדדיבהדי
 א"ע להשוות שרצה פי' שוום. ר"ת'מדינה
 : ח"ו מעלה של דוגמא כעין-
 ממש ישיבה ולא כשבת ההם בניקבובםוב(

 שהי' פי' מיכותה כסא עלכנ"ל
 מלכותו כסא על יושב שח"ו בדעתווסבור
 רק שזה באמת אבל כוש ועד מהודובנ"ל

 : כנ"לכשבת
 נעשה. אשר כל את ידע ךכןר~דיכני.נ(

 שמביא הי נק' שהצדיקהענין
 חשקתו תמיד לפיכך העילם-ת לכישיות
 הקדושות השפעות להביא העליון בעולםלדבק
 ורוצה וכו' התיכון הבריח נק' וזהבעולם
 היפף באחדות שיהיו הנפרדים לקשרוכמיד

 לפיכך הפירור בעולם חלקם אשרהקליפות
 יתקן ורצה האלה הגוים רשעת והביןירע

 בגדים המה בגדיו את מרדכי ויקרע זאת גלן
 שער לפני עד ויביא הגשמיותמצואים
 כשהסיר כליסר עולם, ול מלכו הואהמלך
 א"ע לקשור יכול הי' הגששיותומעליו

 שקשר דכי מרי מרדתו נק' ולזהבהבוב*ה
 אלא מתקיימת התורה איו דהו בשכלווש"ע

 ופסיר שממית פי' עלי' עצמו שממיתבמי
 במדותיו א"ע ומדבק מעליו הצואיםהבגדים
 בו אין שהבוב"ה כלומר בד4 מדוטלשון
 ס.דותיו הנקראת התורו: ע"י זולת כללתפיסה
 שמקיים וזה בהן נדרשת מדוווהתורהשבי"ג
 שרצה עוותו אשר תיקן בזה התורהאת

 בתשובה וחזרו הנחש לזוהמת אותםלהמשיך
 שהגביה נסי ארים מלשון נס נק' וזהכולם
 והדביק העמים מבין השפלות ממקוםאותם
 נקראת שמגייה מובן ובזה להבוב"האותם
 הרשעים שחשבו כלומר אגרת, ונק'ספר

 משגיה אינו ח"ו שהבוב"ה כו' ישןאלקיכם
 הישראלית באומה ח"ו הארתו מאיר ואינובנו

 דימו אשר האלה הרשעים ח"וויכולים
 ח"ו לאבדם כרצונם בהם לשלוטבנפשם
 שאסף בקיץ אוגר מלשון אגרת נק'ויזה
 לפי אבל בגשמיות למטה הכל אתואגר
 השפעות תמיד בנו מאיר שהבוב"ההאמת

 פנים הסתרת בעת אפילו הפסק בליהקדושה
 ספיר מלשון ספר נקראת ולזה המרבגלות
 הפסוק כוונת וזה תמיד, בנו הארתושמאיר

 ושרים .מלך משם והכרתי בעילם כסאיושמתי
 המן זה ושרים ושתי זו מלך חז"לודרשו
 והסתר העלמה לשון הוא בעילם כיומרובניו
 בסוד להבוב"ה כסא נק' הישראליתואומה
 אף כלומר ישראל ההלית יושב קדושואתה
 מחוברים המה אעפי"כ והסתר ההעלמהבעת
 כו' משם יהכרתי יעי"י כסא בסודאלי

 סילק ח"ו שהבוב"ה חשבו אלושהרשעים
 הרעה מחשבה מזו כנ"ל מישראלהשגחתו
 לנו יש הנ"ל ומכל : והבן מפלתם.היתה
 וביב בפה ויזכור ולהלל להודותללמוד
 הגוים ראשית הי' שהוא ימ"ש עמלקמחיית
 אותנו להפריד תמיד וחשקתו הסט"אומרכבת
 וזה אותנה היו ולטמא הבוב*המדביקות

 וזהו וטומאה קרי מלשון בדרך קרךאשר
 שהמת מרכבות שבכל הנחשלים כל כו'ויזנב
 ומזה ה"1 אותנו להכשיל רוצה רשותותחת
 ירא ולא מפני וזה ויגיעה עייפה לנובאה

 וזהו בנו שיש ח"ו אמונה חסרון הואאלקים
 כלומר כוי ירים כאשר והי' הכתובכוונת

 והש ישראלית לאומה ראש הי'שמרע"ה
ופעשיפם



 עשי חמשהחמש ושכאר שיישי-הביעי כרונר
 העלה וכאשר ידיו נק' הטוביםומעשיהם

 בבוב"ה ואחדות דביקות והי' למעלהזאת
 מובן, ח"ו וההיפך ישרא? וגבר ממילאאז

 מעשיו עושה סי' ימ"ש הרשע זהוכאשר
 למטה שעשה כלומר ובלבבו, בפיוהרעים
 הבוב"ה לנו צוה לואת כנ"ל למעלהוחשב
 כמאחז"ל, המחשבה נגד ובלב בפהלזכור
 ומגביהין הדיבור מקדשין שאנו ע"יוזה
 לשון נס נק' זה למחשכה למעלהאותו

 לולי זה כח בידינו שאין ומפניהגבהה
 למזבח משה קרא לואת יתב' הבוראעזרת
 זכור חז"ל כוונת וזה לו עזר שהבוב"ה נסיד'

 המחשבה שע"י המהשבה היא שהזכירהבפה
  שצריך תמיד אותו זוכר האדם97מהשב
 ופריך הדיבור, הוא שהזכירה בפהלדבק
 שאין כיון כלומר בלב אלא אינו אוהגמ'

 רק צריך אין לכן הלב עד אלאהתפשטותו
 הרי ומשני הלב לאמונת המחשבהלדבק
 אמור. הלב שכהת הרי תשכח לא נאמרכבר

 הדברים ' כ פן בה נצטוינו כברכלומר
 שהוא אמונה שכהת והוא לבבך מעלהאלה
 אלא באמונה נשכח שיא כבר אמורביב
 נס שהי' ופי' כנ"ל בפה הוא זכורודאי

 לגלות לנו ציוה פעמים לעינימפורסם
 התגלות לה אין שהמחשבה בשהבפירוש
 יותר חז"ל י כוונת וזו והבן, פה. ע"יאלא
 ממה יותר והנמשל כו' רוצה שהעגלממח
 הקדושה השפעה לקבל חשק לנושיש

 להשפיע שהקב"ה רצון יש יותרמהקב"ה
 לקבל ח"ו כח בנו כשאין רק תמידלנו

 אותם נשארו או מעשינו מצדהשפעתו
 מהם לינק רצונם והמה מגוליםהשפעות

 כנ"ל ההם בימים שהיתה כמו בפרטח"ו

 שנתחייבו האלה מהרשעיפ הצערבימי
 שי' שלא מפני כו' ח"ו ישראל שלשונאיהם

 הקדושות השפעות לקבל לישראל אזכח
 ע"י אלא נקבלים אשם הקדושותוהשפעות
 שמא אסתר שאמרה וזה הקדושהחורתינו
 עיקר שוה תורה חומשי בחמשה ח"וכפרו

 נק' וזה. כנ"ל נתחייבו לכן בנ"יחייתיגו
 צר הרשע נק' יזאת השכינה וגלותגלותינו
 השפעות מלקבל אותנו ודוחק מיצרשאי'

 זה מה אסתר שאמרה מאחו"ל וזההקדושות
 כוי לוחות בשני ח"ו כפרו שמא זה מהועל

 מזוז נדר כמו צר במקום היינו זהומפני
 הרעים מחשבות והפר רחמיו הגדילהגדולים וחסדיי רחמיו ברוב והבוב"ה מזה.ונדר
 והבן: האור. לקבל בנו כה הי'הקדושים מעשיי שע"י צדיק מרדכיה ע"י זכותונלגל
 הענין ממו"ר שמעתי מגות משלוח ענטזד(

 מאד גוויה הארה נתגלהשבפורים
 ובודאי כוו הארה השנה בכל איןאשר
 הארה שמקבל צדיק שיש יתום הדוראין
 וחלק חלקו שמקבל לי ונראה הגדולהזו

 מנותי מטיוח וזו ההארה, הוא ומנותחברת
 הצדיק זה איש תבירו וחלק חלקו מנותשזזי

 גדולה הארה כ"כ מקבל שהצדיקלרעהו,
 שמגיע לחבירו ג"כ לשלוח יוכלשמהארתו
 אחוה ע"י ווו וה גדולה מהארה ג"כלהבירו
 ומתנות והצדיק, העם שאר בין שישוריעות

 יותר אביונים אנשים שיש כלומרלאביונימי
 יוכיו לא השנה בכל אשר ח"וגרועים
 וממתינים יתב' לעבודתו הארה שוםלהשיג
 היא שההארה הפורים בימי הזאו2 העתעד

 ומצוח מתורה האביונים יכולים כנ"לכדולה
 ואביונים זו מהארה להשיג ג"כ השנהבכל

 לא בה שאין ערבה כמו מכל אביוןמלשון
 שממתין המתנה לשון ומתנות ריח ולאטעם
 ממה היפך וזה כנ"ל זו הארה עד השנהכל

 שיהי' ישראי את להפריד ימ.ש עמלקשרצה
 התחברות להם יהי' שלא ביניהם פירודט"ו
 שמורים העבודות עושים אנו לוחתכנ"ר
 בו דבוקים שנהי' והתחברות ריעותעל

 זקף הוא זכור ועל הימים כל תמידית"ש
 מאזנים כמו הוא יודי"ן ושני ו' הואנז'ול
 תמיד שתראה לך יהי' צדק מאזניוכתיב
 הקדושה לצד שכלך במאזני המשקללהכריע

 : ודפח"חע"כ

 לו.מימו
 זצ"ל. מקאזמר יסזקאל ר' וכו'פהרה"ק

 שמו( בעילום החפץ אחד מרב)נשלח
 כולה שראו בי"ר י"ו( )דף בסניידריןך4ן"ל

להובה



נן* עשר עשר'שנהלנבאר *5ישי*רביעיכרץ
 כל והנה עיי"ש אותו פוטריםלהובה
 ההבנה ננד שהוא יתמה תוכו איהבא

 הקדמת עם זצ"ל הנ"ל הרה"ק ותירץוהשכל,
 זצ"ל מפרשיסחא בונם ר' הרבידברי
 המרגלים חטא רגבי מו! על לשבח טעםשאמר
 מאד. העם ויתאבלו יעד( )במדברדכתיב
 זה על להם שהי' החרטה גודל עלהמורה
 אותה להם הועיל יא מדוע להבין ישוא"כ

 חטא דגבי שפצינו ובפרט והתשובההחרטה
 הי' ואעפ"כ זימור יותר חטא שהי'העגל
 כזו גדולה לעבירה אפילו התשובהמהני
 מה עפ"י ואמר רח-ל בעיקר כפירהשהי'
 על הטעם ברכות בריש יונה ברבינודאיתא

 צריך תלוי ואשם דנקא בדמי הי' דחטאתמה
 י' )דף בכריתות כמבואר דנקי ס"תבעד
 להיפך להיות צריך הי' ולכאורהע"ב(

 ממי בודאי עבירה שעשה מי לגבילהחמיר
 העיקר דבאמת וביאר עבירה בספקשעשה
 יש באם וע"כ בלב והחרטה התשובההוא
 לעשות הוא בניקל חטאו על להאדםידיעה
 בקרבו לבו נשבר הידיעה ע"י כיתשובה
 חטא אם שמסופק באם אבל חרטה. לידיובא
 מתחזק עדיין כי נשבר לב להיות לוקיטה
 התורה עליו החמירה וע"כ חטא שלאביבו

 התשובה על יתירה התחזקות שצריךלהראות
 חטא דאצל הענין וזה יונה, הרביני דבריע"כ
 יבבם אז נשבר הראשון חטא שהי'העגל
 דתשובה ידעו לא עדיין כי למאוד זהעל

 פתח שפתחו הראשונים היו המה כימהני
 גמורה בחרטה היו לכך לרביםהתשובה
 שאמר כמו כוו גדולה עבירה שעשובפרט
 גדולה חטאה הזה העם חטא אנאמרע"ה
 גבי אבל תשובתם נתקבלה וע"כ ל"ב()שמות
 חשבו זה מפני מהני דתשובה שידעומרגלים
 ויתכפר תשובה נעשה והלא בכך דמהבלבם
 העגל של מהחטא נקי לחטא אצלם הי'וזה

 נתקבל לא לכך נשבר ביב היו לאממילא
 ודפח"ח:תשובתם

 לשבח הטעם הנ"ל הרה"ק אמרו17סך"ז
 שראו בי"ד למה הנ"ל תתמיהלתרץ

 דבאמת אחר אותו פוטרים לחובהכולם

 והי' העבירות לכל מועיל התשובהבודאי
 מיתת שנתחייבו לאותן אף מועיל להיותלו

 תשובה. עושה אם ניכר שאיש אך ג"כבי"ד
 יודעים ואינם לעינים יראה האדם כינמורה
 התורה, אך אותו מפיתים וע"כ שבלבומה
 תשובה עשה אם לידע סימן לנונתנון
 המלמד אחד שיש זמן רכל והואשלימה
 כראוי' הי' לא שתשובתו נדע אז זכותעליו

 לבבו בתוך הזכות אותו מחפש הוא גםכי
 נשבר לא וממילא כך כל חטאו מגדילואינו
 בודאי אז לחובה כולם שראו באם אבללבו
 בעצמו זכות צד שום הוא גם מצאלא

 בקרגו יבו נשבר ובודאי חטאו עללתפוח
 אותו פוטרים וע"כ שלימה תשובהועושה

 : ודפח"חכנ"ל

 לז.מימן
 זצ"ל2. מאוסטראווצי מאיר יחיאל ר,מהרה'ק

 הנזל( מהרב ג"כ)נשלח
 מדוע להעיר יש אהרן רין*רבם שמיני()בפ'

 נאפר ולא וירוםנאמר
 חילוקים. מיני ד' שמצינו ואמרוישתוק
 *חף, .צומח" .דומם*. ברואים מיניבד'

 אותו כשמצערים *מדבר- גי.מדבר"1
 כפעלנו לו לשלם המשערו נגד עומדהוא
 עומדים אינם רובם הם אותו כשמצערים"מי"
 הצער. מן להנצל ובורה צועק הוא אבללנגד

 אין אותו וטקלקלים כשדוחקים.צומח"
 ניכר עכ"פ אבל ולברוח לצעוקבידו

 צורתו מתקלקל חיבף בי שינוי איזהבצורתו
 ומקלקלין כשדוחקים הרומם"משא"כ
 תוארה בעצם שינוי שום ניכר לאאותו
 שהאסון דומם לשון אהרזא .וידום נאמרוע"כ
 במחשבתו שינוי שום בו פעל לא הזההנורא

 נתרגש לא כי ממש דומם כמוובמדריגתו
 דרכיו בכל ד' צדיק כי הקב"ה ממשפטכלל

 *( ודפח"ח עיניו לנגד תמיךהי'

 ע"ן מראיאמסק מוהר-* הרה-ק בשם הבאתי ל'( )קפיטל שי צבי- "ילקוט בתהלים העורך אמר*(
 שפחי
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 לח.מימן
 )אמעריקא(. ראמשעםמרב"ה

 בעתם.רברים
 למערכת אקרא שלה" ים ימפאתי האיץ..מכנף

 ולעורכה לה" ענו באר *עיי"הבאר,

 הצדיק הגאון הרב עתה כן מע"ז ורעיירידי
 (בב:י מוה"ר כש-ת המפורסים הרביםמזכה

 לסיפריה שליט"א פרירלינבהירש

 מעשיכם, בכל הברכה את ה' יצ"ו.ייעוזרי"

 1 יכונן ידיכם ומעשה שליכם, ה' נועםויהי

 השמים. תחת הפץ לכל ועת זמןלכל
 אץ ג')קהלת

 תרצ"ה. ואדר לכסלו ויבאר את קביינמרי
 ומטעמי במאמר בשורי עיני ,וחבט

 שנת על לגאולתנו וגימטריאות רמזיםיעקב"
 גימטריאותינו שאין אף והנה הבעל"ט.ת"ש
 ספי או שהם הקדמונים. רבותינו'כשל

 דיתמי יתמי ואנן ליראיה ה' מסוד אוהקבלה
 שאנו מה אלא אידך. ולא הא לא בןלית
 איכא וא"כ למצוא. משתדלים אנורוצים
 ושנה שנה כי עי וכאלה כאלהלהמציא
 דוקא ולאו שבכה"ק שונים פסוקים,מאיפי
 הנביא דברי על נשען אבל ת"ש. שנתעל

 הדברים וחתומים *סתומים שאמרהקדוש
 "יתבררו כותב ואח"ז קץ*. "עת עד רק'יהיו"

 ועם דניאל(. )שלהי רבים" ויצרפוויתלבנו
 הניעו כבר משיח שחבלי יראה לא מיזה

 ומתקיים הולך וכבר פיוריבו. ארצותברוב
 יכסה התושך הנה .כי הנביא דבריבעולם
 כל ב'( ס' )ישעי' לאומים",.. וערפלארץ
 מחשבי של מעונש אותנו פוטרים כבראלה
 כשכבר וללבן לברר ננסה לא ומדועקצין.
 את כנו באבות חז"י והנה השעה.הגיעה

 זאת לחכמה" "פרפראות בשםהגימטריאות
 זמן בכל שכיתא לבסומי ?רוחאאומרת
 שאמר אחר הקדוש המשורר וגםועידן.,.
 אחת הוסיף לבך, ויאמץ חזק ה' אלקוה
 קוינו ז נפסיד מה א"כ .וקוה",,. מיהעור

 : מקוות נחדל ולאונקוה.
 מקומות בסתם לא יחפש היאהעף-ר

 יותר שמחויב במקום איאבכה"ק.
 מוצקות ראיות ושלש שם, טמוןלהיות

 משה ששרו הראשונה השירה אלהובילוני
 נאמר יא ?ר )א( הראשונה בגאולהוב"י
 זהו העתיד. מן בה דאית מכלל ישיראלא

 ומפורש גלוי כבר שם ; ובסופה )כ(בתחילתה,
 שאנחנו העתידה גאויה על מלאמקרא
 ע"א ד'ד )ברכות אמרו חז"ל עליה.מחכים
 עד ראשונת ביאה זו ה'. עמך יעבורעד

 אשר ומי שניה. ביאה זו קנית, זו עםיעבור
 פסוק תיכף שאח"ז יראה ולא לועינים

 הכתוב שלישית בביאה כבר ותטעמו"*תביאמו
מדבר,

 מענינם זה שאין הזכירוה לא וחז"י
 ידיך כוננו ה' במקדש ומסיים עיי*ש.שם
 על גלוי שמפורש ועד. לעולם ימלוךה'

 אדם בידי בנוי יהי' שלא שלישי.מקדש
 מכון וירד הקב"ה, בידי בנוי כברכ"א

לשבתו

 ווייטער איז חמע"ה דוד אצ? אהרן* "וירום כתיב הכהן באהרן כי ירום. נלא כבוד יזמרך למעןיחפי
 שמש וכאשר ובו,, יזמתך למען וזה ומזמר מנגן הי' עוד צרה שבעת רק ידום בלויז נישט הי"וגעגא:גען
 הגה-ו בשם מספרים וחנם ולא יע"ש מאוד הדיבור אותו הפליג זה דבר זצ"ך מקאצק מוהר-מ"רה"ק
 ליסטיג, -ין איר בר"ת אשל אומר וצהי' זצ"ל הרי-ם"חדושי



נן עשר עשרשנהוכבבאך "ליטי-רביעיכרף
 בדתז"ל כירוע ארצוץ מרום משמיישבתו
 לפרועק, הקדוש המשורר הוה גם אפשריזהו

 עמלו שוא בית יבנה 5א ה' "אם.באסרו
 הפסוק על חז"ל שדרשו מה )כ( בו',,,בוניו
 ימי כל מאם"צ צאתך יום את תזכורלמען
 מאי יכאורה המשיה לימות להביא"ייך
 ע"כ שיצ"ם גם ומה י למשיחא הלבתא 1קמ"ל
 כדרשחו"5 אגב. ודרך טפלה. זכירה אזועהי'
 העלה אשר ה' חי עוד יקמר *לא פסוקעל

 ישראל את העלה אשר ה' חי אם כיוממצרים.
 לימות להביא ינד לרמו אלא הארצותי.ומכל

 האחרונה הגאולה שנת להביא5סשיח.
 טמון ששם סברים, מיציאת ולגלותה.יהביאה

 דסליקו אלה טעמי תלתא ועפ"י העתיד.קץ
 הראשונה הגאולה בשירת התבוננתיברעיוני
 שאנו גאולתנו בקשתי. אשר אתימצאתי
 היום . בה דאית טצדקי כל עם עליה.מחכים
 מטעמי כבעל ת"ל* בשנת ג"כ.יעינינו.

 : הנ"ליעקב
 ייתם יביסידית לגמיי, "חיינה מגיסאושבל

 אשדוף א'ייב א,מר : ,וזהומוצקים.
 זה אחר בזה תיבות "מש אתויק,א'שיג

 כזאת מצינו שלא מה אלף גאות.מתהילות
 אלפי לחמשת  רמז והן  הקודש. כתביגכ5
 ון'מלאמו ש'לל להם המשך ותיכף'שנים.
 אפשר זה ועם ת"ש, אלפים חמשתיהו'ל
 שאנו טצדקי כל גם גופו זה במקראלרמז
 האות : כזה הקץ. של בהקדמתו עתהרואים

 מלוו ואח"ז )ג'( היא אשיג מתיבת"אחרונה
 לחלק האומות שיאמרו לזמננו ממזושהלק
 בגאולה או פרעה של ןכרצינו ישראל ארץ"ת

 לאנגליא. לערביים, חלקים. לשלשההראשונהן
 נדהמים ישראל שכל הארץ חלוקתולישראל.
 אם בנפשם עצה יתת יודעים ואינםינבוכים
 או האנגיים. סיר ולרביע לשלישלקבל
 אפשר גופא זה ובמקרא כלל, קחתלבלתי
 כי כביכול השותפים שלשת שמות גסירמז

 נגימט' וכמלאמו שלל אחלקהתיבות
 אלף בגימט' : ולישראל אנגלים'ערביים
 של הכולל עם יה כן בזה עשריששה

 לעשות עלינו מה לרמז אפשר וגס :וחלשתם
 קמתו, לבלתי או הקטן. השליש את יקחת"ם

 לע"ר למ"ת אלי"ן במלואה. ,םיל סלתובא
 ן עת31 לעת זאת לקחת שעלינו תקחבגימט'

 ן ממצרים גרשו כי בבתי' התקיפה מתחלת כיעל
 3 ארצות בהרבה לאט טתחלת תקופהאותה

 ע להתמזמט.. יכלו יא בבתי' וב"כנדולות...
 בשביל הפועט את ?ע"ע לקחת ע"ככי

 התנחש הראשונה בהתנחלות שנם כסוהמועט,
 וחצי גד ראובן מב"י המועט רקמתחילה
 להכלל אח"כ לעזר היו והמה מנשהמטה
 התנבא וכשהנביא ובכה"ק. בתורה ככתובבלו
 שומר מהקב"ה בשאלו הגאולה התחלתעל
 ענהו טה 1 מלילה מה שומר ו מלילמה

 *אמר תיכף שם כתוב הלא ? ישראלשומר
 לילה עם בקר לילהל וגם בקר "תאשומר

 לילה רכם בקר והנה בזה. זהמעורבין
 אין אבל )בדיוק(,.* ערביים אנגל"בגיטט'
 מקום יפנו בגימט' ערביים כילדאג
 מוקדם,.. הזמן עור אנגליא ע"ד)בדיוק(
 בגימט' היא"* לנו *לא שתאמר יוםיבוא

 סעיף ונסיים שלה.,, .הכוללא עם*אנגלים"
 ויאמז הזקו הקדוש. כמשורר בדבריזח

 : לה' המיחלים כ5לבבכם
 שיה? כמה יעצמי. כשאני יצתובכל

 וכאלה כאלה דברים בנעימהנבלעים
 אנחנו יודעים למצוא. יכול מות ברשכל
 ואף מה. עד יודע אתנו ולא נביא עודשאין
 8יא זה אין האמת אל שיכוין מאתנומי

 את נניח ע"כ כי בינה,,. לשכוי הנותןבבהי'
 דברי ןכווא. בשרא אל ונפןהפרפראות.
 לומר נוכל גלימייהה בשיפולי ננקוטוכאשר בס" דבר ה' רות אשר הקדמוניםרבותינו

 . : זה הוא כיהבטח.
 רבותיה מדברי יבם הי"י ממאמתיישבם

 שאחריהם. הקדמוניםהמפרשים
 נהירין הוו ולא הרבה דורות עליהםשעברו
 לבעלי אפילו מובנם ובמלוא אורםבמלוא
 ועברנו עליהם שעמרנו גם וישהמוחין.
 עברו שבדורות התורה ונאוני מתמיהין.מהם
 לישבנם פלפוליפיערבים עליהם ממציאיםהיו
 הזטן כשבא ועתה בקעות. ירדו הריםיעלו
 שהם., 101 כפשוטם מאליהם מאיריםהם

 עברו דורות גאוני של שקטנם לחלואפילו
היו



 ששר חמשה שכה הבאר שיישי-הביעיכרףנח

 כלם להביא אמרנו ואם ממתניהם, עביםחיו
 שנים רק בזה נביא ע"כ שלם. לספריעיו

 : לע-ע יותר שנוגעיםמה

 מהאמבורג יצחק ר' בדורו האדייהכבאון
 סשה קהלת בס' דבריו והובאווצ*ל.

 מקרא על עמד קדם( מגאוני פניניםוילקוט
 עם בני עם הזאת האמה בן יירש לאכי

 האמה את גרש על טעם נתינת זה מהיצחק,
 לסתור, טעמא עה הלא ז בנה עםהזאת
 יגרש מותו. אחרי יירשנו שלא להאמעט
 עפ"י ומתרץ ? חייו בימי עור להפקראותו
 עמך בן אוויך יסיתך כי פסוק עלדהו"ל
 ומתרצים מסית אינו אב בן משית אם בןוכי
 הניסח יחשדנו כי למיחש ליכא אבלבן
 בזה הירושה מן אותו להדחות רוצהשהוא

 לבן משא"כ לו. ישמע ולא ע"זשיעבור
 הששה ע"כ כי יורש, אינו שביא"האם

 חז"ל והנה אב, לבן ולא אם לבןהתורה
 האמה בן את שרה ותרא מקרא עלאמרו
 וש"ד. נ"ע לע"ז שפתהו יצחק עםמצחק
 ע"ז. שלשתם אצל מצינו מצחק הלשוןכי

 העבד בא ג"ש העגל. במעשה לצחקויקומו
 הנערים נא יקומו ש"ד. בי. לצחקהעברי
 את איש שהרגו שם וכתיב לפנינווישחקו
 שיגרשנו מאברהם כשתבקש אבלאחין.
 ייכא המפתה אב לבן הלא 5ה יאמרמביתו,
 לכי אלא הששה לא התורה גפ כיהכיחש.
 לא כי לו אסרה ע"כ אמך. בן אחיךיסיתך
 הרי וא"כ בני. עם הואת האמה בןיירש
 לגרשו וצריך לפתויו וישמע אמך כבןהוא

 : יצחקמעל
 כאחד באים ייביני חידייי היההלגירוש

 יש זה עם אבל בנעימה.ונבלע
 המפתה. וערמת ירושה. דיני לדעתיצחק עי היה הנ"ל לפי כי יתירה. תמימות גםבו
 מכבר עוד חלק לו אין שישמעאלונם

 יצחק או היה הפסוקים סגנון ~פיבירושה.
 על משיבין אין אב5 להגמלו. סמיך קטןכלר

 דאורייתא בפלפולא חדי וקיב*ההדרוש,
 ויותר. עשר בן שהי' לומר עלינוובהכרה
 וא"ת לה( מוקמינן היכי וש"ד נ"עדהליה
 וכתיב כ*וג בן או ישמעאל היהלשיא

 כדמצינו. חיבה, דרך וי"ל הילדי אתותשלך
 הוא היא אמרתם אשר הקטן אחיכםהזה
 נניע עשרה אז לו היו וכבר כארזים.בחור

 :ככתוב
 שדרדקי אף השתא לדידן לקמייתא.ןקן*רן

 מאליהם הדברים מאיריםאנן,
 מעשה וביחוד התורה דברי כיבפשיטותי
 ונעשו שנאמרו מסה יותר ודבריהםהאבות
 וכשמגיע לבוא, לעתיד ונעשו נאמרולשעתן.
 על : וזהו מאליהם מאירים הם הריהשעה
 שמע שרה אליך תאמר אשר כלהפסוק
 שבהו רוה"ק בקוץ רפ"י מפרשבקולה.
 מאי רוה"ק סתמיהין, לכאורה הללווהדברים
 ג'נ לע"ז ספתהו כשישמעאל ז הכאבעי
  מלהשרירן בטוחה יותר אחרת דרך איןוש"ד
 עד עכ"פ או לעולם. זה את זה יראושלא
 לנמק לזה צריך ומה בצדקתו. יצחקשיגדל
 ועוד ו שבה רוה"ק בשביל אליהשישמע
 מלעשות אברהם סירב איך להתפיא ישיותר
 אליה. שישמע הקב"ה שציוהו עד שרהדבר
 בקולה. שרוה-ק על לזה טעם בהוספתועוד

 שישמעאל לו איכפת היה לא חלילההאמנם
 :- ז ולש"ד לג*ע לע"ז ויפתחו ויחזוריפתהו
 לו אמרה אילו שרה הוא. כך העניןאבלל

 ישמעאל של הפתוי מפני הגירושטעם
 חמורות.. היותר העבירות לשלשת יצחקאת
 את, גם כי לדבריה. כלל מסרב היהלא

 לע"ז. להתנגדותו האש בכבשן הקריבנפשו
 רצתה לא כי אחר. טעם לו אמרה היאאכל

 על מנשוא גדול צער נפשו ולצערלהדאיבו
 במדה רעה לתרבות שיצא בנוישמעאל
 ומפיז גרים מגייר שאביו ובמקוםנוראה.
 ב% את מפתה זה בנו בעולם. הקכ"האמונת
 ובשרו שארו הקטן אחיו את שלו,זקונים
 זאת. ראתה היא רק כי וש-ד, ג"עלע"ז
 והיתה וכו', שרה ותרא כמ"ש ידע, לאוהוא

 רעה בבשורה נפשו את תסכן שלאמפחדת
 לגמרי אחר נימוק לו אמרה היא אבלכזאת.
 יצחק, עם בני עם יירש שלא בשבילגרשהו
 פעפים הרבה במשמעותו כולל *כי" הלשוןכי
 כולי. הידועים. כי של לשוגות מד'לבד
 *אשרע של משמעותו גם לפעמיםבתוכו

כמו



נט עשר חמשהשנהולנבאר שלישיארביע*כרף
 טוב אשר כמו הוא, טוב כי אותו וחראגסו
 איש. אין אשר איש. אין כי וירא אוהוא,

 הזאת האמה את גרש : דבריה הלרומעתה
 יצחק. עם בני עם יירש לא כי בנהואת
 ידעה כי בזה כונתה יירש. שלא בכדיר"ל

 חוק הותם הם האבות שמעשהברוה"ק
  יעבור. ולא חוק והרחוקים הקרוביםהעתידות

 ועוד הרחוק, בעתיד והן הקרוב. בעתידהן
 ישמעאל בהוה הרחוק. בעתיד יותרהרבה
 יעקב הקרוב בעתיד להפרד. זקוקיםויצחק
 יפרדו, ממעיך כמ"ש להפרד, זקוקיםועשו
  האבות, מן יותר לראות הרתיקו האמהותושתי
  עוד  אבל  עשו. על ורבקה ישמעאל. עלהיא
 שאז הרחוק העתיד על מאד הרבהיתר

 כמו וישראל וישמעאל עשייתאחדו
 להיות ישראל. בארץ לעינינו עתהשהוא

 : יחדו כלם בהמשותפים

 יותר הורה ויעקב עשו התפרדות כיוגני
 ישמעאל והתפרדות הקרוב, העתידעל
 הרחוק. העתיד על ביחוד הורהמיצחק
 בעבר. שנתקיימו כפי בבד בד הםמורים
 בעתיד בבד בד להתקיים צריכים שיהיווכפי

 כתוב בתורה שם הגיע. כבר שעתההרחוק.
 זאת נאמר ובכה"ק עשו( ,מלפני יעקבויצא
 אצל ואח"כ ארם. שדה יעקב" "ויברחבלשון
 הוא. "בורח" כי בלשון בתורה גם כתובלבן
 דורות בכל הקרוב בעתיד נזיקייםוכן

 ממדינה עשו מפני בורח שיעקבגלותנו
 ענין אבל נגרש. כ"א גורש ואיננולמדינה.
 יעתיד ביחוד מורים ויצחקישמעאל

 נזרה כאשר ע"כ כי לעינינו, הגיעשעתה הרחו*
 על להורות בנה ואת האמה את גרששרה

 לירש לא אשר יירש לא כי הרחוק.העתיד
 תניא להיות בעצמו הקב"ה באבעתיד.,.
 עתיד של הפירוד יבוא למען לה,דמסייצ
 ויברה יהי' למען זה. באופן בדיוק ג"כלבוא

 וזה יעקב ויברח ולא עשו. ויברחישמעאי,
 : שיה רוה"ק בקול בקולהשמע

 קדשה ברוח והשקפתה כונתה היתהןן
 אבל הרחוק. העתיד קץ אתהרואה

 הרמה כונתה את יפניו ביארה לאהיא

 שהיו כמו הדברים לו אמרה כ"אוהעמוקה,
 האמה את גרש אז. מובנים להיותיכולים
 בני עם יירש לא אשר בנה ואתהזאת
 וירע אלה דבריה אחר כתיב ע"כ יצחק.עם

 בנו. אודות על אברהם בעיני מאדהדבר
 מדוע )א( מדבריה מאד ונדהם נבוך נשארכי
 מצאה ענל מה יצחק עם ביחד יירשלא
 לאהבה בנו בעשו יצחק שטעה כמו כי ?.בו

 ובשביל )ב( בישמעאל הוא הכיר יא כןאותו.
 מעל לגרשו אני צריך מותי אחרי יירששלא

 היושר היכן 1 זאת מה בחיי. עודשולחני
 נדהם ובעודו ן זו צדיקת של הצדקוהיכן
 תאמר אשר כל אייו ה' דבר והנהונבוך.
 שהם בדבריה בקולה. שמע שרהאליך

 ביצחק כי רוה=ק, של קול יש לךתמוהים
 אפשר הילו בדברים וגם ורע. לךן4רא
 כבר הוא שעתה אז. הרחוק העתיד אתלרטז
 ימים. באחרית ר"ת י~א ביצחקהוה

 באלף. ג"כ מקרה לשון גם מצינוון4רא"
 זרע*. "לך צפור. קן לפניך ן4רא כיכמו

 את עתה שתעשה מה ר"ל לזרען.אותיות
 תחקק זאת פעולה ישמעאל. 2ל שרהדבר

 -  ןה של בניו עם  לזרעך  וקרא  כהלעתיד.
 ארבע קהה דףןה צלה י'5ל ר"תירחץ

 אחת. כל של וניקוד תקוה. שלכשונות
 בגימט' יודין, ושני ויו שהוא ציר"י".*פת"ח

 : ב"ה הוי'שם
 עוד רק בזה אביא לא האריךרלנבלרזף

 הנה שעד מדחז'ל. אחדמאמר
 כשהגיעה ועתה מתמיהים. הדבריםהיו

 הלא מאליהם. מאירים דבריהם כברהשעה
 אינו פנים בהסתר שאינו "כל דבריהםכה
 מכם" פני אסתיר הסתר ואנכי שנאמרמהם

 נאמרו צורך ולאיזה ? קמיל מאילכאורה
 אינה עולם  מיטות היה וכי 1 הללוהדברים
 שנורקץ  ישראל  עם  שהיא  שחטיכןאומה

  ארץ בשחלוץת עתה  אבל ו  נגדה זולהוכחה
 דומה כביכול השותפים לשלשתישראל
 שהיו נערים לשני רואין. כל לעיניבדיוק

 כולה אומר זה שמצאנו אגוז ע"דמקנטרים
 גבור נער ובא שלי. כולה אומר וזהשלי

משניהר



 ישו המשו' שנה 'ושכחמק שלישי*רביעיכרףמ
 האנוז את פצת ביניהמי פשרה ועשהמשניהם
 מחצית ולוה קליפתו. מחצית לזו; ונתןלשנים.
 את לעצמו לקח הפשרה ובשכרקייפתו.

 המקומות וכל ירושלים שבאגוז. התוךכל
 ובמקום לה, ושסביב שבתוכההקדושים

 מירושלימש. ה' ודבר תורה תצא מציון.כי
 ה' ודבר תורה, תצא ,מהרצליה"ישאר

 להם מגיע שהתוך טנמקים הםמדגניה".
 נאמרו ועליהם השבטים, מעשרת שהםעל

 ישעי' של והנשגבים הנפלאים היעודיםכי
 כבר ועוד. והכושים. האפגנים. וגםהנביא,
 "והש"ל השבטית, מעשרת שהם ג"כאומרים

 מרחיק עוד אביסיניא. מלךסעלאסיע"
 כי בירושלים. מלך שלמה אני לומרללכת.
 שהוא יחוסו מצד יאה. לו כי נאה. לוכי

 מה )וידוע משלמה ?9א מלות שלנכדה
 לה עשה שלמה והמלך מקרא עלשאחז"ל

 את בשעתם עוד ראו וחז"ל חפצה( כלאת
 הימים, באחרית שיהי' מה"הקומריא"
 בידינו הזאת הנפלאה התעודה אתוהקדימו

 שנאמר מהם", אינו פנים בהסתר שאינו"כל
 אני וכתיב מכם". פני אסתיר הסתר"ואנכי
 אחר בזה פעמים ושתי דכא, אתאשכון
 אלקיכם ה' אני בתורתו, אותנו הבטיחזה

 כ' )ויקרא העמים מן אתכם הבדלתיאשר
 מן אתכם ואבדיל זה, אחר ותיכףכ"ך(
 השוכן וכתיב כ"ו( )שם לי להיותהעמים
 ועאכו"כ ט"ז( ט"ו )שם טומאותם בתוףאתם

 מן אעביר הטומאה רוח רואתכשיקוים
 כל על רוחי אשפוך ההוא ,וביוםהארז".
 פינו כי והלא ובנותיכם". בניכם ונבאובשר

 הוא אתה "נאמן בשבתה שבת מדןהמדבר
 אחד ודבר דבריך. ונאמנים ' אזיקינוה'

 אמר וכבר - ריקם" ישוב לא אחורמדבריך
 הגיע וכבר - ח:יהני" אמרתך כי בעניין נוזמתי "זאת קדשו ברוח ישראל ומירותנעים
 ישראל9,.י עולקיך לקראת *הכון : השעהן

 שאול טאיר באאמו"ראברהם
 ראפשעממער. הופ"ק רעזניקר9

 לס*מימן
 גרסא חיים _אך שנת ויקהל ח'געז"ה.
 נשאם בןשןצלכ(י פה לפ"קושלום"

)אמעריקא(.
 בפ' שנשאתי טהדרושקטע

 יהו". .עזרת שנתתרומה
 אם ה( )שירו הה"ד תרומה לי רקחן'ות"א

 ישראל כנסת אמרה ער ולביישנה
 שנאמר ?ר הקב"ה אלא הקץ, מן ישנהאני

 לעולזם איקים וחלקי לבבי צור עג()תהלים
 אבותי זכות אבל המצות, מן ישנהאני

 ולבי העגל, במעשה ישנה אני לי,עומדת
 כק( )שמות שנאמר עלי מרתיק והקב"הער

 רעיתי אחותי לי פתחי הוי תרומה, ליויקחו
 : תמתייונתי

 הדור אדית עי שמהבי פ אעהרורש
 על השקפתו ממצרים,שיצא

 ימות עד חודרת עמנו בני קורותהשתלשלות
 מרתיק הקב"ה גלותנו ימי בכל כיהמשיח,
 יונתי רעיתי אחותי לי פתחי ואומרעליהם,

 :תמתי
 בני על הקשה עלו פרעה הכבידכנאשמי

 בימים ויהי ב( )שמות, כתיבישראל
 -בני ויאנחו מצרים סלך וימת ההםהרבים
 מן התיאשו הרי ויזעקו העבודה מןישראל
 )שם( ה' בשם משה להם הגיד אך אבלהקץ,
 ד( )שם, כדכ' האמינו אתכם" פקדתי"פקד
 בני את ה' פקד כי וישמעו העםויאמן
 וישתחוו ויקדו ענים את ראה וכיישראל
 כי האמינו ער, אבותם אלקי ה' כישמעו
 -ערומים אבל לעולם, וחלקם לבבם צורהקב"ה
 להגאל, זכות להם הי' ולא המצות מןהיו
 פסה ומצות מילה מצות מצות שתי להםויתן

 נצולו דברים ובשני יז( פ' )ש"ר :כמש"א
 שנאם' פסחי ובדם מייה בדם ממצריםישראל
 לך ואומר היי בדמיך לך ואומר טז(,יחזקאל
 ממצרים יצאו מילה דם בזכות חייבדמיך
 שלתתי בריתך בדם את וגם ט( )זכרי'כדכ'

 עטשכם ובזכות בו. מים אין מבוראסיריך
ידיהם
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 תועבת לשחוט נפשם את ומסרו מע"זידיהם
 המשקוף על הדם את וישימו לעיניהםמצרים
 אבות, זכות על ונשענו המווזות, שתיועל

 מאצרים בצאתם כי זכו ויעקב יצחקאברהם
 הר למעמד זכו הזה. ההר עי ה' אתעבדו
 ועשו כ"ה( ושמות כדכ' השכינה ויהשרותסיני

 : בתוכם ושכנתי מקדשלי

ב.
 עומדים אנחנו אשר האיומה בתקופהיהנה

 התבל כי התחתים מיאה תקופהבה,
 אשר כל ואל צרה, באר ינו היתהכלה
 אשר ישי ושבר, ביהות ונשמע נראהנפנה
 תכופות, עלינו אפפו אשר הפורעניותספני

 תוחלתנו אבדה ואומרים הקץ, מןמתיאשים
 מאמין התיאש, לא כלו העם אב5 לנו,נגזרנו
 העם מחכה יכזב, ולא הקז יבא בוא כיהוא
 ישראל כנסת מתמהמה שוא אם אף "ימיןלקץ

 וחלקי לבבי צור ! ואומרת באלקיםמתחזקת
 : לעולםאלקים

 לאסר: אותם מסיה היצר מאתנו רביםיש
 ניחל ואיך המצות* מן אנחנו"ישנים

 בקרבנו .רבים : אמור אומרים נושעה.בי
 להגאל" זכות לנו ואין התורה מדרך סרואשר
 עומדת אבותינו זכות כי נזכר זכר אחי,אבל,
 וכ"ז בבשרנו, קדש ברית שהותם כ"זלנו.
 ה' יי מע"ז, ידיהם משכו עמנושבגי
 כדכ'  בעונותינו למוג אתנו יתן ולאאותנו
 לא אויביהם באדץ בהיחגם וגם כו()ויקרא,
 בריתי להפר לכלותם געלתים . ולאשאסתים
 כי החזקה אמונתנו אלהיהם, ה' אני כיאתם
 ברית חותם  בכעסנו המתבלטת אזיקינו הואה'

 היא סע"ז ידינו את ובמעסנו בבשרנוקדש
 לסויה, ויה5צאנ4 מרעתנו להצילנו עלינותנן
 שמע אליהם ואסר מ"ב( ד' )סוטה אמרווכבר

 בן שמעון רבי משום יווען ר' אמרישראל.
 קיימתם לא אפי' לישראל הקב"ה אמריוחאי
 נטסרים אתט אין וערבית שחרית ק"שאלא
 היחוד מצות לקיים ישראל צריכיםבידם,
 ובכל לבבך בגל ח"א את ואהבתומצות
 כי מהקב"ה מובטחנו ואז מאדך ובכלנפשך
 : נפשנו מבקשי ביד נמסר ולא יעזבנויזו

נ.
ישיאחמץ

 שהתערבו ספני בעג"
 כמוהם, להיות ואמרובמצרים

 וכבר סיני הר אצל עמדו שכברואעפ"י
 אך אבל החלקים, הוא ה' כי ידעתקראו
 האמינו ולא חזרו ההר מן לרדת סשהבושש
 ולעגה ראש שדשי מלבם קורש לא עודכי

 יעם אבל במצרים בהייתם בלבםשהשתרשו
 מרתיק הוא כי %ר הקב"ה, ישראל,של

 הקב"ה ; בעונם לנפול נותנם ואינועליהם
 רעיתי אחותי לי פתחי : ואוסר אותםמעורר
 לי וויקהו אותנו: ומבקש תמתייונתי

 בלבך שנתתי החכמה כשרון מצדתרומה"
 מפיו הכטה יתן ה' בי ב'( )משליכדכ'
 אחותי בשם כג"י הקב"ה קרא 1 ותנונהדעת
 לעבוד מאחרי לבך תסירי אל ליס פתחיהוי, חתי אחותי לחכמה אמר ז'1 )יםכדכ'

 אותך רועה שאני מצד ב(, אלמים.אלילים
 ואנ* אחר לאל תפני אל אלי שובימחסוריך, כי למלא עליך משגיח מרעיתי צאןואתם
 כיונה חת, אהובתי גג בישועתי*ארחץ

 קולך את השמיעיני נוגה, בן עלהאהובה
 שדרשו כמו ואעגו' תפלתך ושמעתיבתפלה
 ה/ ישמע כי אהבת* קי"ה( )פסחיםהו"ל
 שאתה בשעה לפניך ,אהובה אניאימתי
 בבטחונך תמה תמתי ד(. תחנוני. קולשומע
 עובתי כי האומרים, לאלה תשמעי אלבי,
 באמונתך תמה ה(. אליך. חוזר ואיניאותך
 )דברים כש"כ לעולם אעזבד לא כיבי,
 ז"ל ודרשו אלהיך ה' עם תהיה תמיםי"ח(

 תהיה באמונהך תמים תהיה כאשרבספרי
 והושיעך עמך ה' יהי' ר"ל אלקיך,עם

 אחויהם ונלך הארץ נכר אלהי עבדנואמנם
 עלינו מרתיק הוא כי נתיאש, ביאבל

 כי יג( )ירמיה כדכ' אליו אותנוומדביק
 כן איש מתני אל האזור ירבקכאשר
 פתחי : ממנו ומבקש אלי אתכםהדבקתי

 אפי' לי פתחי תמתי יצתי רמיתי ארוחילי
 תרומית לי ויקחו הוי: מחט, שיכהודו
 יעשו ; בתוכם ושכנתי מקדש יייעשו
 אוה"ע 1 העדות אל יתנו הארת ואלארון

היא
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 שוכן ב"ה ה' כי נאמנה היותר העדההיא
 החל לבלתי יעש למענו ולמענובקרבנו
 כל וראו עלינו כבודו ונגלה הגויםלעיני
 :  עולמים תשועת בה' נושע ישראי כיכשר,

 יעקב ב"ר פאלק יהושעיהודה
 טאמם, דפשעלפי, רב איזראעליפז"ל

 מ*מימן
 תשליף* אחר לר"תדרוש
 )ראמעניע(, ליאובהב"ה
 טעמים שעביך בשנים ומינוכבר

 אל ללכת המנהג עלשונים
 עליון בישע וכהיום בר"ה,הנהר

 : מגיד אניקדשות
 אש .כי כ' ה'[ ידרוש דבש בניען4דרןא[

 מאיר שהוא ומח למאד,..חשך
 בר"ה וכן מים.,, יסוד בו בהתערבהוא
 נשפט ד' כי אש..י למעלה הכל שופרקודם
 הפייט יסד ולכך למאד, חושך והואבאש

 וכו' אש כגחלי רגליהן והחיות ר.הבשחרית

 שיתקעו עד ודחיסים זעים והכל א"צ הכלכי
 מים עייון מקור פן ירדו אז שופרישראל
 ויאמר עולם בריאת תחלת כעין והואחיים
 שנעשה בתקיעה הוא וכן אור יהיאלקים
 ושמחים ששים העולמות מכל למעלהאור
 הוא בשופר עליון מי להוריד במהאמנם
 ועדיין דמעה.,. כנחל להוריו גדולבבכי
 ששקעה יו"כ עד ימים יו"ד כל כבה לאאש
 הולכין לכך כי י"ל ועפ*ז עכלה"ק,האש
 מים להמשיך להשתדל לרמז בריה המיםאל

 בריומים, ולהמתיק להאיר כדי באשעליונים
 פנימית, בתשובה עמוקה התעוררות ע"יוכ"ז

 לבך עד נגע כי בבהי' שיהי' עילאהתשובה
 וע"י והקדושה, הא' מאור ריוווקוגודל

 ע"י ירידתו ועומק שפלותו רובהרגשתו
 כנחל הורידי מ"ש יקיים ומחשבותיוטעשיו
 ד', פני נוכח לבך כמים שפכי וכ'דמעה.
 וימתקו עליו ד' חרון אש יכבה איהובסים
 : ורוגמים וחסר טוב אך וישיג מעייו הדיניםכל

 זעי ייצאטי מים'ת החכמהושכמאמר
 : כ'

 כמוך אל מי פסוקי אמירת"ענין
 ברץ הנה כי הוא הנהר עי בר"הכו'

 הנמצאים מציאות כי ב"ה האדוןמחרש
 לנצח שישאר שבהם הטוב לקבועומחכוין
 הבריאה שתטהר עד שבהם הרעולדחות
 לנצח פניו באור לאור ראויה ותהיהממנם
 העונות נושא ית' ברחמיו והנהנצחים,
 לפי שאפשר מה כפי הפשעים עלועובר
 הרע וכל לה, שזוכה למי צדקתונימוס

 מן ומעבירו אותו דוחה בבריאהשנתגבר
 מי אלה בפסוקים נכלל זה ועניןהטציאות

 וכו', ים במצולות ותשליך כו' כמוךאל
 יהשתמש תמיד הראוי שמן בהיותואמנם
 ית' לפניו ההייול לעניני העוה"זמדברי
 בצורות ית' חכטתו מסתרי שנרמז מהכפי

 הולכים ע"כ וחוקותיהם האלההנמצאים
 השתקעות ענין בצורתם שמראים המיםאל

 ית' הנהגתו מרזי רז על ומראה בההשוקעים
 שלא באופן מבריותיו הרע ומעבירשמשקע
 הנביא שמבאר וכמו כלל רושם ממנוישאר
 כו', ים במצויות ותשליך בדבריועצמו

 :עכלה"ק
 ומחילתם העינות נשיאת עניו כייהנה

 מאד נפלא ענין הוא כי הבנה,צריך
 זה לבאר אנסו! הבה לכאורה. מובןוכלתי

 :בעוה"י
 די ממצות אחת ועישה עוביכשאדם

 עושה הוא תעשינה, לאאשר
 : רעות שתיבזה

 והחילול "גוילה הגניבה, עצמו, ר:דקטאא[
 בידיו, שעשה וכרומהשבת

 ופעל שהשריש הרעה והנטיה דקף:כרנהב[
 עד זו, מעשה ע"יבנפשו,

 וכאמו"ל הלאה לחטוא עי"ז מוכןשהוא
 דרז*ל עומק וזהו עבירה, גוררהעבירה

 בכפיים". ולקו בכפלים"זזטאו
 בשני ולתקן לשוב צריךעיות, אשי את ייתקו תשיבה 'עשותרכנשבא

 :פנים
 האומר פ"ה[ 1יוסא במשנה רז"ל רמזוד:ן"ן

 מספיקין אין ואשוב אחטא ואשובאחטא
בידו
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 ידף בג' ע"ז ששאלו תשובה* לעשותגידו
 1 3י למה זמני תרי א"ו ואשוב אחטאפ-וו

 : בכפייא וקם והתשובה החטאכי

 ימקים' אים שביו במצית האדםומשהפא
 הוא וגזירותיו. ברצונושמרד

 שבנה הקרבן. ע"י החטא מעשה אתמתקן
 של מעשה המרד, מעשה נגד עושה"וא
 שמחויבים עבירות ויש ; לד' ורצון רוה3חת

 ב"ר מיתות החטא. מעשה על ר"לסליהם.
 הנאה להשיג כדי זה שעשו לפיומיקות.
 ועינוי צער שיקבלו כפרתם לכןועונג
 שבין בדברים וכשעבר 1 ורצונו ד'בגזירת
 המטא מעשה את מתקן הוא למקום,אדם

 גנב 18 הזיק או שלקום מה כל אתבהחזירו
 :וכדומה

 נגד יק ייעייי יא היעיי איה כיאמנם
 מעשה והוא מהחטא. אחדחלק

 השני. החלק נשאר עדיין אכל עצמו,~חטא
 רעה ונטיה תכונה לעצמו בעשותו החטאוהוא

 : ד' רצוןנגד
 ל"ת בין עשה בין שבתורה מצות *כ5יכנן

 מההתז אחת על ארם עבראם
 וישוב תשובה כשיעשה בשגגה בין:זדון
 שנא' ב"ה האל לפה להתודות ח"במחטאו
 את והתודו וגר יעשו כי אשה אואיש

 וידה דבריה וידוי זה עשה אשרבטאתם
 חטאתי השם אנא אומר מתודין כיצד מ"ע,זה

 והרי וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי?ויחי
 חוור איני ולעולם במעשי ובושתיניחמתי
 המרבה וכל תשובה. של עיקרו זהו זה,לדבר

 משוביך זה הרי זה בענין ומאריךלהתודות
 שמביאין בעת ואשמות חטאות בעליוכן

 אין זדונן על או שגגתן על.קרבנותיהן
 תשובה שיעשו צד בקרבנם להם'מתכפר
 אשר והתודה שנאמר דברים וידויויתודו
 בי"ד מיתות מחויבי כל וכן עליה.חטא

 במיתתן להם מתכפר אין מלקותומחויבי
 וכן ויתודו, תשובה שיעשו עד במלקיותןאו

 ששילם אע"פ ממונו והמזיק בחבירוהחובל
 עד מתכפר אינו לו חייב שהוא טהלו

 שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב*יתודה
 ה"21 8"א ה"ת ,רסב"ם האדם" חטאותסכל

 בכורח: כמצוין התלמוד חכמי מדבריומוצא

 מתקן אינו וההחזרה. העונש. הקרבה ע"יכני
 לעשות צריך לכן החטא. סעשה אתרק
 ויתעצב שישתדל כלומר. ולהתודות.משובה
 אשר והתכונה הנסיה את ולתקןלרפאות

 : בחטאו ופעלעשה
 שתי מצות ענין בזה לבאר מתוקוכמדק

 בתורה ככתוב ביוה"כהשעירים
 שעירי שני יקח ישראל בנ* עדת.ומאת
 השעירים שני על אהרן ונתן כו' לחטאתעזים

 לעזאזל. אחד ונורץ לד' אחד גורלערלות
 עליו עלה אשר השעיר את אהרןוהקריב
 עלה חשר והשעיר הסאת, ועשהו לד'הגורל
 ד'לכפר לפני ווי יעמד לעזאזל הגורלעליו
 וכו'. המדברה לעזאזל אותו לשלחעליו
 והביא לעם אשר החטאת שעיר אתושחט
 דמו את ועשה לפרוכת מבית אל דמואת

 הכפרת על אותו והזה הפר לדם עשהכאשר
 בני מטמאת הקדש על וכפר הכפרתולפני

 : כו'* הטא'תם לכל ומפשעיהםישראל

 החטא סיני שני נגד היי השעיריםשתי
 ד/ מצות על בעברו עושהשהאדם

 בעשיית החטא נגד היה האחדהשעיר
 את ולטהר לתקן שצריך רעה. ונטיהתכונה
 לד'. קדש הזה הכח את ולעשות הזאת,הנטיה
 לד/ קדש הלזה השעיר היה ע"נ לרמזע"כ
 יקדיש שכן לרמז בקה"ק, דמו את פזיםוהיו
 תאותם כ5 שיהי' לד', וחלבו דמו אתהאדם
 השעיר והיה ית"ש. רצונו לעשותונטייתם

 ר"ל הטומאה והסרת הקדש עי מעוררהזה
 לפשעיהם והביאם שעוררם סישרא5. הרעהכה

 :ויחטאתם
 בפצעה החטא נגד היה השנידהשעיר4

 שתי את אהרן קוסמך לכןעצמה,
 את עליו והתודה החי השעיר ראש עלידיו
 פשעיהם כל ואת ישראל בני עונותכ5
 השעיר ראש על אותם ונתן חטאתםלכל
 השעיר ונשא המדברה. עתי איש בידושיח
 את ושלח גזרה ארץ א5 עונתם כל אתעליו

 ~בטח לבער בזה. והרמז במדברי.השעיר
 ,וכל יראו לבל העולם. פן החטא מצשהאת

 : נבולנו בכ5יפצצו
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 הרשעה יוכל התפלה נוסח יהבין נביאובנלה
 מה ונקדים *(, תכלה' כעשןכיה

 4בקר1ז בספרו הקיניגסבורגי הפילוסוףשכהב
 אהד כי : 1167 1צד הצרופת"התבונה

 ויען, ? העשן ישקול כמה נשאל,הפילוסופים
 האפר משקל את הנשרף העץ ממשקלקח

 הפילוסוף העשן, משקל בידך ויהיההנותר
 העצמים כל נאבדו לא באש כי בזההורה

 צורתן אבדו נשתנו, רק העץ, שלוהיסודות
 כלומר הרשעה, כן כמו העשן, צורתוקיבלי
 רשע, ועושה חוטא האדם היה שבו.הכח
 ישתנה כלומר יכלה, אלא כלו, אבד יהיהלא

 נשתנה שבו הוה העשן כמו למע~יותאשיגגי.
 : לטמיון הלך לא אבל העץ, עצם:

 תשובה *גדולה דאר"ל מה יהבארו21מנ"ז
 איני כו' בשגגות לו נעשותשזדונות

 לו נעשות שזדונות תשובה גדולה אר"לוהא
 מיראה* הא מאהבה הא קשיא לא כו'כזכיות
 היינו מיראה, תשובה העושה כי פ"ו,,)יומא
 הנה יראה, מחמת רק .מחטא עצמושמונע
 כי כלל, עוד יחטא שלא בטוח אינובזה
 ראשון על עלה שמורא שאחרי אמנםאם
 ח"ו יוכל עכ"פ אבל במזיד, עוד יעשהלא

 כשעושה אמנם בשגגה, ולעשותיהכשל
 והנטיה ווכח את מהפך אז מאהבהתשובה
 גם לא.'יהטא בודאי ואו ולצדק לטובשבו

 לזכיות,. רק ישאפו ונטיתו כחו כיבשגגה,
 * ואמתלצדק

 מחילה "מדבה מ"ש יהביו יש הימייועיר
 כי לפושעים*, וסליחהלחטאים

 הנ"ל, החטא בתי' ב' .כלפי מכווניםהדברים
 עשיית היינו ופשעים המעשים, היינוחטאים
 : חטא וגוררים המביאים רעותכהות
 שהשי"ת פשעי על ועיבר עוז נושארזהך

 האדם את מביא וחסדו סובוברב
 ומבטל נושא והוא שלמה, לתשובהימעוהרו
 :הרעו המעשה את כלומר העון אתומתקן

 ן המעוות הכת מתקן כלומר פשע עלועובר

 יעלה ואד דמלה "ור1א נ' נ"בן נתקוןבלו"ז
 האדמה, -פני כל את והשקה הארץמן

 ולבתר לעילא מתתא צריכה אתערותאת"ח
 אמנם  ע"ש. כו' האדמה פני כל אתוהשקה
 ועשי"ת בר"ה אבל השנה יסות בשאר הואכ"ז
 אתערותן שהי' בראשית, ימי כעיןהוא

 היום' *זה הפייט כוונת וזהו קודם,דלעילא
 בויק"ר )וע' ראשון ליום זכרון מעשיךתחלת
 במעשיר ההתחלה הוא שהיום כלומרפכ"ט(,

 מקודם באה דיליה ואתערותא השי"תשל
 : שלע בלב אליו ישוב אדם בני לבותלעורר
 בהמצאו ד' את לדרשו מ"ש יביארובנלה

 רז"ל ודרשו קרוב" בהיותוקראוהו
 הוא: שהשי"ת בזה והורו בעשי"ת,דהיינו
 עצמו' ומקרב לאדם ישועתו שפע אתממציא
 : ונשובה אליך ד' השיבנו בבהי'אליו
 אד40 של ושנותיו ימיושמארכת תשיבי גדייה ייקל* אמתי יגמאבמסק
 גדולה לעולם, רפואה שמניאה תשובהגדולה
 להביך ויש לעולם, גאולה שמביאהתשובה
 .' : לזה זה בין יש ושייכות קשרמה

 המקוש "בכל הכתוב ביאשיבה ניכיתאמנם
 אייך אבוא שמי את אזכיראשר
 ולא אזכיר במ"ש הקושיא ידועוברכתיך",

 איתערותא. שישאמרנו כבר כי וףינ :תזכיר
 ובחיי דלתתא, איהזרותא וישדלעילא

 צדיק מדת גלודה, מדרגה הואאתעדל"ת
 כזה ואדםגמור,

 והקבסת גוזר צדיק -בחי' הוא.
 שאמר באברהם שמצינו מה וכעיןמקיים,

 בידך: מסורות יהיו הברכות הקב"הלו
 דהיעודים חלקו ובפ' כ' ז"יודקרפכמבנ"כמ

 שכר אינם בתורההבאים
 ועבודתר המצות לקיום והכשר סיוע רקהמצות

 : הרחבהמתוך
 אןכיר אשר המקום בכל תורה, שאמרהזנקן

את
-7--: 

 וכבמורכב והקלים הדקים החיקים שיתפרדו ע"י בא שהעשן כמו הן 1מ הנפש בשירי שממ"ש וחי"ל .4(,
 העטר יחוד ימעל", והרוחנים הדקיט חלקים ומעלה' המורכבים בין המפחיד האש יסוד ע"י .הכבד, העפרורימן

 העתר פן ין-והן-ת הנפש נפרדה ביבה שבער ה' אהגת ושלהבה האלקי החש ע" גן למטה, ונפאר 'אפרגעשה
 . האוכלה. האש עם המתדבק כע"נ למעלהייתחח
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 אתעדל"ת, במדרגת תהי' שלא כלומר שמי,את
 וקדושתי, בשמי עצמך ותעורר תזכורולא
 ואעורר אזכור ואני לאתעדל"ע, תצטרךאלא
 וברכתיך, אליך אבוא אז יעבודתו,אותך
 ברכה, לך אתן וחסדי בסובי אני אזכלומר
 אעוררך אשר את לעשות תוכללמען

 :אודותיו
 רוא ( )ר"ה בגמ' דאי' מה ביארתיד7גמנ"ז

 כי וכתיב חסד ד' ולך כתיברמי
 אתה כי בתחלה כמעשהו, יאיש תשלםאתה
 חסד, ד' ולך ולבסוף כםעשהו לאישתשלם

 בתחלת רבות טובות לאדם נותן השי"תכי
 קהתעוררת לעשות צריך שהוא המעשהלפי

 לו נותן הוא המעשה אוזר ולבסוף,אלקיח,
 אחרי לו, חייב אינו כבר הדין ומןשנית,
 שעשה, מה עשה זה בעזר ורק לו, נתןשכבר

 : החסר מצד רק שזהנמצא
 מעורר כשהשיית כי דרז'ל, נבין7גרעדץ

 אריכות לו נותן הוא לתשובה,האדם
 יוכל למען וגאולה, רפואה ושנים,ימים

 ביבב ית' ולעבדו ויקיים ישמורלעשות,
 : אמן וכי"רשלם,

 ליאוריה. אכר"ק גוממן יחזקאלל-ררן"

 מא.סימן
 שונים. מדרשים על נכו7ביאור

 וורארראוו,ב"ה:
 נתקשה ה" דברים ג' רבנכמ"ך4 כ"ס()במנחות

 והראהו עייפםמשה
 המנורה מעשה הראהו מנורה באצבעהקב"ה
 הראהו שרצים המנורה מעשה וזהשנאמר
 והלבנה הטמא לכם וזה שנאמרשרצים
 תשא ז"ל וברש"י לכם הזה החודששנאסר
 הקב"ה הראהו השקל במחצית משהנתקשה
 אמר ה'(. )ב"ב יתנו, וכזה אש שלמטבע
 ישראל קרן תרום במה הקב"ה לפנימשה
 ובמדרש עיי'ש ראש את תשא בכיא"ל

 לפני משה אמר שקלים ובפרשתתנחומא
 .נוכר אני אין מת משאני רבש"עהעביה

 עכשיו עומד שאתה כשם חייך הקמהא"ל
 את- זוקף ואתה שקלים פרשת להםונותן
 לפני אןתה שקוראין ושנה שגה בכי כךראשן
 וווקף'את שעה באותה שם עומד אתהכאילו
 ד' וידבר בענין שקראו מסה מנייןראשן
 ובממלה  ויי"ש. תשא כי אלא נאמרלא ראי את שא ראש תשא מ לאמר משהאל
 מי לפני וידוע גלוי ר"ל חמר ע"ב(-אג

 לשקול המן שעתיד הצולם והי'שאמר
 שקייהן הקדים לפיכך ישראל עלשקלים
 משמיעין באדר באחד דתנן והיינולשקליו

 בעז"הי בזה והנראה הכלאים ועל השקליםעל
 : הפלאים הטדרשיםלבאר

 פ"א()באבות
 שכקערי

 ) הי' הצדיק

 משירי
 הי' הוא הגדולה כנסת'

 על עומד העולם דברים שלשה עלאומר
 בזה והנראה חסדים וגמילות ועבודההתורה
 האדם ששלמות דברים. השלשה מרומז מהעל
 טובות במדות עצמי שלמות דברים בג'היא
 וכביאור לזולתו שלמות וג"כ לד' חובותיווג"כ

  בגופת שלם שלם יעקב ויבא על ז"להשל"ה
 והנה שלמות. הג' שמרומז ובתורתוובממונו
 התורש להפיץ היא ישראל עם שתעודתידוע

 ר'א' וכמאסר בעולם האנושית והמוסרהיהדות

 האומות) לבין ישראל הקב"ה הגלה לאבפסחים

 להפיז גרים עליהם שיתוספו כדיאלא
 ונחנך ישעי' הנביא וכמאמר אלקיתהאהדות
 לוולתו להשלים ששואי מי אבל גוים.יאור
 כמו במדותיו , שלם להיות מקודםצריך

 קשוט ואחשכ צצסך קשוט וקששוהתקוששו
 מקרבך הרע ובערת בתורה . וג'כאחרים.
 שישמעו' אתה חפץ שאם ויראו ישמעולמען

 אחרים על רושם . יעשו שדבריךויראו
 המדות מחלאות לנקות מקודם אתהצריך
 איך טתפלא הי' רבינו משה ולכןהרעות
 זמן שבמשך רבינו משה שראה אחרהעמים לכי למופת להיות בגלות יתקיימוישראל
 הגדול הרושם ואמרי העגל ישראל עשוקצר

 שרשים הכו לא איך האלק*תמהתגלות
 בלבותםעמוקים.

 וא-

 כבר קצר זמן במשך
 רב מערב מושפעים והיו פלו' הרושםנמחה

 לה*וו4 עפלות 'יתקיימו איך מצרים'סט61חות!
יסנורפ



 עשו חמשה חמש הבאר שיישיאיבישיכיףפו

 מושפעים יהיו בהפך הלא העמים לכללמנורה
 מנורה למשה הקב-ה והראה אחרים.ומחומות
 ובלקוטי אש של מנורה הכמה עלשמרופז
 ביאר זצ"י מלאדי זימן שניאור מר'ומאמרים

 אוכלה אש אזיקיך ד' כי הפסוק עלשם
 כליון ע"י טאיר האור הגשם שאור:גטו

 אור כך לאש הנהפכת הפתילהושריפת
 כליון ע"י האלקיח נפש על שורההשכינך

 של מנורה בזה רמז והקכ*ה הבהמית:נפש
 ימותו שאם הבהמית .הנפש יכלו שאם*ש

 אלא מתקיימת תורה דברי שאיןהאנכיות
 המסירת האנכיות עליה עצמו שממיתבמי
 אש כמו למעלה יעלה אז החמימותתנפש
 הראשונים החוקרים לדעת שהוא למעלה,שעולה
 ייסוד למקורה למעלה ששואף האששטבע
 לה תהי' כשלא הנשמה טבע כך,"אש
 לשורשה להתדבק ימעלה תעיה המבדילמסך

 ישראל של נפש שהמסירת לו רמזוהקב"ה
 התורה מדעות האומות על ישפיעבגלות
 בגזירות ישראל טעם נפש המסירותגידוע
 הישראלי האומה בקיום ויוכיחונצונות

 הזה והשלמות עליהם חופפתשהשנתה
 על משה נתקשה וג"כ אחרים, על.ישפיעו
 על ד' צוה דלמה בזה שהכונהשרצים
 והקב"ה עליהם קצה אדם של שנפשושרצים
 חז"ל כמאמר טבעיותם שרצים לוהראה
 יחכמנו השמים ומעוף הארץ טבהמותומיפנו

 מחתול צניעות למדנו התורה נתנהשאלמלא
 שהרבה מתרנגול ארץ ודרך מנמלה.גזל

 מהם ללמוד ויכולים בשרצים ד' נטע)מדות
 אינסטונקטובי טבעיות המה בשרצי' המדות.אבל
 הבחירה לו יש האדם אבל בחירהבלי

 במדת פעם רצונו כפי בהטדות.להשתמש
 וחמימות ועזות העבידה לעשות שלאהעצלות
 ולכן בזה ופעם בזה לאחוז ופעםימצוה
 משכליות המדות שגם שרצים על הקב"ה.צוה
 כטאמר השכר יקבל ד' צווי מצד יעשהגואם
 את לזכות הקב"ה רצה שקשיא בן חנניאר'

 מצות ומצות תורה להם הרבה לכןישראי
 לכם וזה הקב"ה לו רמז וזה נ"כתיכליות

 החודש צוה שהקב"ה בלבנה נתקשהוג"כ
 וליהט טעות לידי לגוא יכולים הלא לכםהוה

 לבנה לו הראה הקב"ה אבל ללבנההאלקיח
 מהשמש אורה מקבית שהלבנהבחידושה

 אור - מפיץ השמש אז מהשמשוכשמתרחקת
 מהשמש מושפעת היא ואם מולד. וזהעליה
 ליחס לה א"א ואז ומסובב עלולה היאאז

 :אלקית
 נתקשה ימה ז"י הרש"י נכון יה"רבנזדץ

 יכופר איך השקל מחצית עלמשה
 הקב"ה לו הראה השקל בפחצית העגלהחטא
 הפירוד היא ע"ז החטא שכל אש שלמטבע
 מצרימה ליעקב הבאה הנפש כל חכז"לכמאמר
 אחד לד' עבדו שכולם יען יחיד לשוןשבעים
 אלהות יש שע"ז יען נפשות קראולעשו
 בם*ר המוחלטה האחדות היא ד' אבלהרבה
 בספרים איתא מרומז השקל ומחציתויקרא,
 מהשגי ההצי שהוא בעצמו יראה איששכל
 פרומז השקל מחצית שלם, יהי' השנישעם

 נר 8ש מה לוה מרומו אש וג"כלאחדות
 השכינה חין כך הפתייה כליון ע"ידלוק
 וכל הבהמית נפש כליון ע"י רקשורה
 של טבעו וע"י הבהמית, מנפש היאהפרוד
 יתבאר ובזה לחצת עצמן לחשוב יבינואש
 ישרחל קרן תרים במה שאל משהלנכון
 ולחרפה למשסה נהיו העמים בין הלאבגלות

 הכבוד הקב"ה לו אמר אז שונות,בגדופיהם
 חוץ כיפי באחדות תשא בכי יתרומםישראל
 ויהיו עליהם הקסים בל נגד יחיו הוהובכח
 פזורה שה ויקרא במדרש כדאיתא חזקלכח

 איבריו וכל ראשו על לוקה שה מהישראל
 כולם לוקה כשאחד ישראי כךמרגישים
 הארבן כנפות מכל היהודים כלמרגישים

 אמר שמשה תגאומא המדרש יתפרשובזה
 כל שראה סשה נזכר איני מתמשאני
 בין יבלש שח"ו ראה הטשיח קץ עדהדורות
 בגוים ואבדתם בתוכחה אתאמר כמוהנוים
 הא' שיקראו שנה שבכל לו אמר הקב"האז

 והמסירות ישראל האחדות על שרומזשקלים
-- ~ו י ותנן"".איא",11 בלב עסוקים שרשים יכה הזה הלקחנפש
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 משה שאתה וכמו תורה זו הומה אני עליה'תגן
 כל המאחד התיכון הבריה שהנך רפשן?וקף

 אחדות יהי' תמיד חוץ כלפי כךישראל
 הצורר שהמן טגילה הגמ' א"ש ועפי"זניניהם
 אמר וג"כ ישראל העם להכחיד חפוהיהודים

 נכוני' הזה החק יהוציא שההוצאותלאחשורוש
 שמוצאים היום שונאינו בסו ייתןהשונאים
 עם 3ל הרעל להפיז לתעמולה. מעותהרבה
 המחצית השקלים הקדים הקב"ה אבלישראל

 מסירת על שמרומו אש של המטבעהשקי
 בלבנו נטע הוה שהתרופה בגלותנפש

 ובזה דורות על יצחק בעקידת אבינואברהם
 וג"כ הדורות בכל שונאיהם כל אתינצחו
 משמיעים באדר באחד הטשנה מרמזיזה

 על מרומז שקלים הכלאים ועי השקליםעי
 לחמם היא האש וטבע נפש ומסירותאחדות

 שתי לו יש שהאש להאיר וג"כההשחית
 אז יוכו ואם ולנטוע יהרוס הפכיותפעולות
 מצוה נר ולחמם להאיר בעדם יהי'התורה
 המות לסם בעדם יה*' אז לא ואם אורותורה
 שהשונאים העולם להשחית שיכוליםלאש
 המאורעות כל הגורמים שאנחנו עלינויאמרו
 שקלים פ' קוראין ולכן אשמים, אנחנוהקשות
 הלקח אותנו מלמדים שהשקלים פוריםלפני
 אנחנו להרגש שהודה אש כמו החמימיהרגש
 אנחנו נפש למסירות והודה בגלותהיים
 המדרשים כל וא"ש המר בגלות ושלמיםהיים

 : ודו"קהפלאים
 זורארדאוו. פיקאצינמקיטמואל

 מב.מימו
 לתחלתה. תורה מנף נעיצתבענףן

 לבובה )אצל יארפטובב"ה
 העייני עי עיה זעתה "יפנים כמהאמרתף

 מה על דהנה והיא נכוןענין
 בראשית ברא צלקים לכתוב הזקניםששינו
 דלכל אצלם המנהג דהי' א' טעם עודיש

 יש היום עד וכן שלהם ע"ז של שםהתיבה
 אצלינו יש וע"כ הזה המנהג בינהיםעיד
 אשר אגרת כל קודם אשר אנשים אייהג"כ
 העניונה השורה על כותבים המה כותביםהם

 השם ברוך ר"ת והוא ב"ה. תיבתבראשונה
 מצינו וכן בזה מס"ה למלך כבוד ליתןהיינו
 המלכות שם מקומות בקצת בוחבין שהי'בגם'
 באסת למה אנחנו נבין והנה הראשבתיבה
 כתבה לא ולמה כזה ג"כ עושין אנואין

 ברא אלקים בראשונה זה לכתוב כזההתורה
 אנו צריכין והשכל הסברא דע"פבראשית
 דנפיק חשש עוד שיש ובפרט כןלעשות
 לואת רשויות, ב' ח"ו שיש אורבהמני'

 והוא כך נכתב אצלינו גם דבאמתאמרתי
 ישראל בשביל בראשית שפירש"י מהע"פ

 דתיבת בזה מצינו א"כ ראשיתשנקראו
 כתיב והנה ישראל של שם הואבראשית
 הוא חד וקוב"ה וישראל דאורייתאבזוה"ק
 שם דהוא בראשית תיבת כאן כשנכתבוא"כ
 של שמו נכתב כאלו ממש הוי ישראלשל

 לסברת משא"כ בתחלתו בעצמוהקב"ה
 חגיגה בגמ' דאיתא כסו ד"ז נסתרהגוים
 עמא צדוקי ההוא דא*ל גמרות בשארועוד

 אינם הם א"כ מני' אפי' מרי'דאהדרינהו
 נימא אם אפי' וא"כ הנ"ל כזוה"קסוברים
 אבל ישראל של שם הוא בראשיתדתיבת

 א"ע ק הרח אדרבא הקב"ה של שמולא
 ברא אלקים לו לכתוב הצריכו ע"כמישראל

 : וד"לבראשית

 תידה ינעיצת התתביית 'גפיי יש מברעות1
 לעיני קרא דה"ק לתחלתהסופה

 אשר ישראל עיני ראות כפי ר-ל ישראלכל
 לכתוב יוכל או בראשית בתיבת מרומזיםהם
 אלקים ברא בראשית היינו עתה שכתובכמו
 דהקב*ה סברו שהם הגוים לעיניאבל

 לכתוב צריכים לשיטתם מינן אפיואהדרינהו
 כדי בראשית ברא ואח"כ אלקיםמקודם
 : וד.ל התורה בהתחלת הקב"ה של שטושיבוא

 ר"ל כל יעיני זה בדרך יפרש נוכלונכפ

 ~נ(ישי ?",,-;( י,,',ךו."יי,,'ילי' רחש 14"ין1גס;:?,ט;-י%:זם4"ל),



 עשי חמשהחמש הבאר שיישי-יביש כהומה
 ברא בזכותם ועי"ז בראשית, בתיבתמרומזים

 ן שו"אאלקים

 הנ"ל. בעניןעור
 והמיפתים האיתית ילכי החיקה הייולכל

 ישראל כל לעיני משה עשהאשר
 מעשה הגמרא מאמר ע-ם הוא ברא,כראשית
 זקנים שבעים שאסף טצרים סלךבתלמי
 הטעם ואמרתי בראשית. ברא אלקיםוכתבו
 מלך דפרעה מפרשים מכשה ידוע דהנהיזה

 א' רשויות ב' שיש בשיטתו תפסמצרים
 כי אמר כי רע פועל וא' הטוב פועלהוא
 רע"ה משה אבל א' בנושא הפכים שניא"א
 שאפי' והמופתים האותות בכל לוהראה
 בו יש עושה שהקב"ה א' ובענין א'בדבר
 דם במכת ימשל כמו א' בענין הפכיםשני
 טוב הי' לישראל אבל למצריים רעשהי'

 ישראל נתעשרו שמזה במד"ר ז"לכמאמרם
 ולא משארותם לתוך שבאו צפרדע מכתוכן
 ג"כ קנו ומסתמא פת לאפות יכוליםהיו

 הי' א' דבמכה בזה מצינו א"כ לתםסישראי
 נגוף ז"ל כמ"ש לישראל וטוב למצרייםרע

 האמין לא פרעה אבל לישראל ורפאלמצרים
 רק וכדומה הוא כישוף מעשה אמר כיבזה
 ואמרו החרטומים קצת האמינו כניםבמכת
 ע"י ישראל אבל כידוע הוא אלקיםאצבע

 שיש בעיניהם וראו האמינו האלוהמופתים
 בעצמו והוא הא' האלקי הוא א' פועלרק
 שפיר ע"כ א' בפעם ורע טוב פועלהוא

 אלקים לכתוב הוצרכו מצריים שללשיטתם
 נכדם משה שעשה דמהמופתים בראשיתברא
 הוא כישוף שמעשה אמרו כי ראי' שוםאין

 הקדומה שיטתם ותפס מצרים מלך הי'ותלמי

 וע"כ ישראל כן יא במופתים האסןמבלי
 והמופתים האותות ולכל הכ' אמרשפיר
 האמינו והם ישראל כל לעיני סשהוכעשה
 אלקים ברא בראשית לכתוב די ע"כבזה
 מחשש בראשית ברא אלקים לכתוב צריך%א
 טוב פועל א' הן רשויות ב' יאמרושמא
וא'

 פועל~
 כן ' יאסרו לא בלא*ה דהא רע

 ראודחא
 "בעיניהם'.

 והמופתים מהאותות

 טוב לפעול יוכל א' שפועל משהשעשה
 לכתוב יכול לא הגוים יעיני אבל רעונם

 בראשיתן ברא אלקים רק אלקים בראבראשי'
 ן יארמשוב. רפה מ"מ הוכבערגזלמן

 מג.מיכין
 לוביין( )פלף פאמשובב"ה

 ט"ו פ' אהלות משניות שבסוף נדה ב~ם'א(
 כגלו בד"ה הרא"ש בפירושמ"ז

 שקברוהו, עד שעו; לפי אלא הי' שלא עכןשל
 במשניות מביאו שם חדשים התוס'וכן

 מפורש בפסוק הלא תימא נ"ב שם.במקומו
 היום עד אבנים של גל עליוויקימו
 דעות נמצא שבגם' הנם ז'( )יהושעהזה
 במקום אפילו או הזה היום שעדחז"ל

 לעולם בדיוק דוקא לאו עולם עדשנאמר
 ניד( יומא )עי' רב לזמן משמע אךועד
 לפי לא עכ"פ אבל רב, לזמן משמעעכ"פ
 המשנה עפ"י י"ל הנ"ל. ברא"ש ככתובשעה

 נקברים בי"ד הרוני מ"ט( )דףבסנהדרין
 בקברו נקברים אח"כ הבשר, שיתעכלעד

 -לפי עכן של גל נק' שפיר לכןאבותיהם
 אח"כ האבות. בקבר שקברוהו עדשעה
 ונשאר שם הרש"ש בהגהות קושייתימצאתי
 ע"ב4 מ"ו ונסוטה נ"ד( )יומא ועי'בתימא.
 עד שנאמר כ"מ כדאסרינן ז"יובפירש"י

 ובמפרשים . עולמים, לעולמי משמעהיום
 : גדול עיון שצריושם

 קרי עמי והלכתם כ"ו בחקותי פן'ב(
 נ"ל בקריי עמכם אני אףוהלכתי

 עמכם והלכתי וזהו קר"י בגים' הטב"עדר"ך
 בנימי הטבע כי בסה"ק כמ"ש קריבחמת
 ומאמין שיודע סי כי הדין מדתאלקיים
 שהמה שלו המקרים כל על מאמיןבהקבעה,
 ' עמר עושה יתב' הוא ואשר הבוב"הבהשגחות

 ' אזי עסו וברחמים בחסד ונוהג לפמשה*דהוא
 אבל ורחמים לחסד הכל עושה יתב'הוא

 בדרך הוא הכל כי בעינו, שנראה סיבעיפך
 כי כן, עמו עושה הקב"ה 02 אזיהטבע
 עה*פ 1'ל הבעש"ט שאמר ע"ד פא"פ.כפים

ד,



כמבן עשר עשר שנה הבאר שלישי"יביעימץ
 שהאדם מה הכל שעושה הצל כמו צלך1'

 : עמו הקב"ה כןעושה
 שתתן רצון יהי החודש, שמברכיו עןבנףןג(

 ויראת שמים יראת שי חייםלנו
 זהו הא הוא מה זו תפיה לי קשהחטא
 חוץ שמים בידי הכל דאמרו הגמראבגד

 ד' יראת ז"ל וכמאמרם שמים,.פיראת
 כי ד"ז עפ"י י"ל הקב"וע של אוצרוהוא
 יראה עילאה יראה ואית תתאה יראהאיוו

 ועיקר וגיהנם, עונש יראת היאוכתאה
 דהוא בגין עילאה יראה היא הלאניראה
 אומר והקב"ה זוטא, יראת היינו ושליס,י-ב

 לכם אפתח ואני מחט שי כחודו לינתחו
 אשר מבקשים שאנו ונהו אולם, שלבפתחו
 יפ תתן שלנו שמים יראת שיפתיים
 כי עילאות ביראה שתחי' שלך, חטאביראת
 מיראת וגוץ שמים בידי הכל שאמרובה

 על קאי זה הקב"ה של אוצרו יהואוממים
 רוממות יראה חרא, יראת אבל עונש,יראת
 זה ומפני הקב"ה של וסיוע הש"י מןבוא
 שמים. יראת של חיים כפול לשון נאמריא
 תפלה עניני שאר כמו חטא, יראת שלשיים
 כמה על אפילו דבר כל שעל רצוןבהיהי
 תפלה הוא זה כי חיים, נאמר נרדפיםקסמות
 יראת של חיים לופר שייך ולא כנ"לאחת
 מבקשים אנו כי חטא, יראת של חייםנחמים
 ביראת תהי' שמים יראת של החייםאשר
 על ישראל עבודת בס' ועי' שלך.חטא

 בס' ומובא עליכם שמים מורא ויהי'המשנה
 הקב"ה של שיראה מקץ פ' אלימלךאמרי
 ישראל עמו שאוהב אהבו; מתוך יראה1וא
 שנאמר מה אך כו' האדם יחטא שלאיירא
 שמים ויראת תורה אהבת של חיים"ח"כ
 הקב"ה כמו אהבה מתוך היראה שתהי'"יינו
 וירא: פ' אלימלך אמרי בס' ועי' במדותיוונדבק
 בתוס' ע"ב( כ"כ )דף סוטה בנננמר~או(

 אדם יעסוק לעולםד=ה
 שלא שמתוך לשמה שלא אף וכמצותבתורה
 אמרינן הא קשיא ואי ישמה בא.ישמה
 בתורה העוסק כל ז'( )דף דתעניתורפ"ק
 ובשלהי המית סם לו נעשה לשמהיסלא
 לשמה שלא בתורה העוסק כל קירא פי'"רק

 ונ"ל כו/ לתרץ נראה נברא, שלא לונוח
 פשוט בדרך ולפרש אגדה בדרךלתרץ
 ילמוד לעוים פי' כו' אדם יעסוקלעולם
 לשמה שלא לע"ע שהוא אף הכוונה בזואדם
 לשמהן ללמוד יזכה לשמה שלא מתוךאך

 תורה בלומדו שאף זו, בדיעה ילסורותמיד
 וידע לעצמו ויהירית טובה יחזיק אלהרבה
 שלא הוא הלימוד שזה בעיניו ויהי'בנפשו
 יזכה הלא לשמה שלא שכתוך רקלשמה

 : אכי"ר לשמה,ללימוד
 : ד' אות בגדים ב' באות מטעמים, בנם'ה(

 קטן .בכובע הולך שישראל.טעם
 יארמעלקי, שקורין נדול הכובע תחת הראשעל

 ואנמנו ראש לגילוי לילך דאסורמשום
  והסנהנ ושרים ימלך כבוד לעשותמצוים
 לכבודם הכובע שמסירים המדינהשל

 לעטוד שלא ובכדי וחשוב שר עםכשמדברים
 קטן כובע שלובשים המנהג ה" ראשבגילוי
 ועוד נאסרו,  המלך  בגזירת ועכשיוסתהתיו,
 להתעטף קשה הטלית עטיפת שבעתמשום
 כובע על מתעטפים ולכן הגדול כובעעל

 תפולים טעמים לומר לו למה נ"בהקטן.
 בשתי שהויכים על קדים ושדופותקלושים
 פרשת בווה*ק כעיקר טעם יש הלאצובעות
 זצ"לע פצארנאבל מהרה"ק תורהובלקיטי
  זצ"ל  ואריצר ר"פ  מהה"ץ פנחסובמדרש

 : י"א אות עי"ש מוחין לב'מרומז
 אות שם ש' באוח הנ"ל מטעמים בנכם'ו(

 והשלמים שהיראים למנהג טעםי"ב
 לאשת או בשמם לנשותיהן קוריןאינם
 הויויוירטע4 מיין קורא לאשתו רקתבירו.
 דאיתא פלוני. אשת קורא חבירוויאשת
 כו' אשתי יאשתי קראתי לא מעולםבגמ'
 קראתי יאשתיאלא

 ג"כ חבירו ולאשת ביתי,
 בלקוטי נ"ב 1 מהרי"ל עמה, רגיל יהי'שלא

 מדבר הוא אם אשתו על רק נמצאמהרי"ל
 ולח פרוע הויז סיין אומר הי' אחריםעם

 : בפניו אותהכשקרא
 אות סכיך ס' באות הנ"ל מטעמים במכי'8

 שחיטה של לסכין שקורין טעםא'.
 להיות צריך שחיטה של שהסכין משוםחלף
 במיתתה פרגשת תהי' לא שהבהמה וחלוקחד

שום



 ששר חמשה שנה -'הבאר שי'שיירביש' כרף ,ע

 מחיים נחלפה אתת ברגע רק צערשום
 בתיבת הבהמה את יצער שלח אולפיתה
 תרניש: שיא אחר בשם אותו קוראיןסכין
 מחלפים ט' פסוק א' קאפיטל עזרא עי'נ"ב

 : ועשריםתשעה
 שבת ש' באות הנ"ל מטעמים 45כךח(

 שאוכלים טעמים עוד קכ"ט,אות
 חייב כי וירקות. ושומים, בצלים,בשבת
 ולעשות עונג מיני בכל השבת לענגאדם
 ההול ימי נגד מה שינוי שבת עניניבכל

 כהילוך שבת של הייוך יהא שלאכדאיתא
 להיות צריך דבר בכל וכן כו' חולשל

 בצלים ג"כ אוכלינו אנו וע"כ כו' כו'שינוי
 טעם, בלי הוא הטעם נ"ב, : וירקותושומים
 ב' אומרים העולם רק סלח, בליוכספל
 שבצלים ספני א(. ז"ל. הבעש"ט בשםטצמים
 להראות בשבת אותם ואוכלים לגוףמזיקים
 שבעה שיש מפני ב(. מליזוק. הוא שבתבי

 אותם שאוכלים וזה ובצל, בצל בכלקליפות
 עוד וזימ"ב, השבוע לימי הוא אותבשבת
 כעיקר. טעם הוא וזה שלישי טעםשמעווי
 כל מרגישים הי' המן שבאכילתספני

 טעם חוץ לטעום, רוצים שהיוהטעמים
 להרגיש יכולים היו שלא ירקות אובצלים
 שאוכלים כמו לכן לגוף. שמזיקיםמפני

 כן כמו למן וכר בשבת דברים כמהועושים
 יזכור למן זכר בשבת בצל גםאוכלים
 טעם בו היו~מרגישים שלא המן שלשבחו
 בהעדר כי לגוף שמזיקים מפני וירקותבצל

 השומים ועל הזכר ניכר יהי' לאוכאכילה
 עי"ש שום לאכול בשו"ע טעם יש שיקבליל
 ארז"ל ע"ד שהוא שמעתי המגי' יצחקואני
 : בצלים בל"א פורע, ואני עלי לוו.
 הזה היום תבוא. פ'. תנחומא כממגרששס(

 כו' נשתחוה בואו זש*הכו'
 עומד שבהם"ק ברוה"ק משה צפהעלא
 והתקין עמד ליפסק עתידים והבכוריםליחרב
 בכל פעמים ג' מתפללין שיהיו לישראליהם
 אברה0י למאחו"ל יתקשה לבל הנה ע"כ,יזם

 יעקב מנחה. יצחק שחרית. תפיתתיקן
 עלינו החוב הי' לא מרע-ה ולולאערבית.
 איורי אבותינו שתיקנו אף ביום ב"פלהתפלל

 פ"ת. קודם מן למדין ראין דקיי"לפשום
 אטר אויא רב עלינו החוב מ"ת אחרורק

 תורה לקיים אנו מחויבים כו' ויגדךאביך משאי אמר נהמי' רב כו' תסיר לאמשום
 הגמרא ודברי ן שבכתב תורה כמושבע"פ
 אבות אמר חד תפלות ע"ב( )כ"וברכות
 תקנום תמידין כנגד תפלות אטר וחדתקנום
 כנגד זהו לתפלות ופן חז"ל שנתנו מההיינו
 מרע"ה באמת אבל שבבהמ.קן הקרבנותזמן

 בהגהות ועי"ש ביום, פעמים ג' לחובתקנם
 וראיוני לדברי, מטים דברים חיותהר"צ
 איו"י מאבותינו שניות אותיות רמובספר
 לשלשה רמז ע'רב צ'הרים ב'וקר ר"תבצ"ע

 שנת בהבאר ועיין איו*י, שתקנוהתפלות
 בשם ע"ז שם שכתכתי מה ב' כרךתרצ"ו

 : זצוקללה"ה מטאלנא דוד ר'עה"ק
 מטאמשוב. כארויציינסקיישראל

..-  

 מר.מימן
 טוב. מה בעהודבר
 אושפצין.ב"ה

 דעצרתא- ביומא יוסף ריבן סעו!( )דףנפסחים
 תלתא עגלא לי'עביד

 כטה גרים דקא יומא האי לאו איאמר
 האי לאו אי )ובפרש"י בשוקא איכאיוסף
 אנשים הרי ונתרוממתי תורה שלמדתייומא
 לבינם ביני ומה יוסף ששמן בשוקהרבה
 דסוטה. מהא המפרשים תמיהת וידועעכ"ל(
 ענוה תתני לא בעצמו ר"י שאמרמקט

 לעניר עצמו ההזיק יוסף דר' הרי אנא.דאיכא
 ע"ע לומר יאחר כאן נהפך פתא.םוהאיך
 מש"כ וידוע מעלתו התנשאות שמוריםדברים
 והדברים ישי"ע בספרו יעקב גאוןבזה

 זעירת אנא אסנט יעיי*ש. אליורא:ים
 פה החדש מן הבא אומר להביאנלפע"ד
 דגוף בטו"ט לבאר הקלושה בדעתישאמרתי
 ודברים אוות שפה הם כאן ר"ידברי
 וכשר הנ"ל, סוטת בש"ס מאמרו עםאתרים
 ענוה ממעלת עם קבל סיפר לאוהחס

שלו



 'עשר חמשהשנהשישאר שליטישרביעיכרף

 ענוה מעלת להגדיל רק בא לא בזה כןשיו
 של בספרן שראיתי מה בהקדיםוהוא

 זמן הוא חורה"ק מתן של זה דיוםמדיקים
 לעמוד יזכה ומי מי הנשמות אתשדנין

 תויעת בם' אלקי המקובל וכמש"כבתהה"ם
 על נדונין השבועות בחג דמה"טיעקב
 של איינו הוא האילן כי האילןפירות
 ן ופירותי' אלכסון גבולי בייב המוקבלהקב"ה,

 דחג הזה והיום ממנו הפורחות הנשמותהן
 התחי' שאחר העולם על ירמוזהשבועות

 בתחה"ם יעמוד ומי מי הנשמות או דניןובכן
 השבועות לחג בנים בתפארת )והובאזתודה"ק
 ז"ל( קמונקאטש תשובה דרכי בעלמהגה"צ
 בעסק מה עד יודע אתנו שאין הגםוהנה

 חלק לי להיות שאזכה והלואיהנסתרות
 בפשיטות הדבר להטעים אמרתי מ"מבנגלות
 על בו לדון זה יום דייקא נבחרמדוע
 עה"פ שדרשו קי*א כתובות ש"ס עפ"יהתהי'
 תורה אור בו שיש מי סליך אורות טלכי
 רק הוא התחי' דעיקר הרי וכו' מלליהו תורהאור
 במק"א אמרתי ג"כ לוה )והטעם התורהע"י

 מתן ביום דייקא שפיר ומשתהואכמ"ל(
 התחי' דעיקר להורות התחי' על דניןחורתינו

 והבן, בתוה"ק עלק לו שיש למי רקהוא
 סדר עפ"י יהי' דוזחה"ם איתא במדרשוהנה
 אברהם שמם על אותם ויקראו ביתאאיפא
 יזכה ענוה מדת בו שיהי' ומי וכו'בנימין
 כ"ז שהובא )וכמו בתחה*מ תחלהישפוד
 ועי' בסופו בליקוטים ישראל אוהבבסה"ק

 משה ונמי כד הת"י גטו"ט בזה שפי'מה
 דרוש ליודעי עתיקין והדבריםענוועותי'
 האמתיים דברים אחרי והשתאואכם9ל(
 ר"י דברי באמת כי יקר קורא וראה הבטהאלה
 ומתייחדין עונין שפיר דברינו בפתההנצב
 הנ"ל סוטה בש"ס מאמרו עם חדאבגוונא
 יקרה כמה עד רק בזה להורות בא לאדג"כ
 מאמרו וזה אלי' הוא שזכה ענוה מעלתהיא
 בו שדנין יום שהוא ר"ל יוסא האי לאואי

 אזי בתחה*מ לעמוד יזכה ומי סיהנשמות
 בין ניכר דל"ה ר"ל בינוקא איכא יוסףכטה
 התחי' בענין שוים היו רכולן ליוסףיוסף
 בתוה"ק חלק להם יש ככולם דלרובםמאחר

 וכגו לת'ח פרגמט' שעושים עי"ז הע"האפי'
 מצאתי רבי שם בכתובות בעצמו ר"אשאמר
 תורה אור להם יש א"כ וכו' תקנהלהם

 ביני היכר ול"ה בתחתים לעמודשמחייתו
 אל זכה שהוא יומא בהאי משא"כלבינם,
 תתני לא בסוטה בעצמו שאמר וכמוהענוה
 מעלתו יגדל ממילא א"כ אנא, דאיכאענוה
 בתווהים יעמוד ומי מי הנשמות שדניןהיום
 לעמוד יזכה שהוא בשוקא דאיכא יוסףלשאר
 מדת להשיג שוכה מפאת בתתה"מבתחלה
 לערוד זוכה דעניו המדרש בשם וכנ"לענוה
 מאר ונחמד נכון וזה וכאמור בתחה"מתחלה
 כמה לפני ד"ז "גדתי וכבר וק"לבס"ד
 בעוה"י טוב כי וקלסוהו וחסידיםלומדים
 נאים אופנים בכמה לבאר עוד הארכתיובהי'
 מאמרו עם ממש מתאים ראי דבריהאיך

 : יותר ואכמ"ל הנ"ל סוטהבש"ס
 ויבאו מרפידים ויסעו בפשק יתרו, בקשוב(

 והוא וברש"י וגו' סינימדבר
 לביאתן מרפידים נסיעתן להקישמהמכילתא
 בתשובה סיני למדבר ביאתן מה סינילמדבר
 ולכאורה ע"כ, בתשובה מרפידים נסיעתןאף
 דבילתן להמכילתא כ"כ פשיסא דמהיכאצשב
 נסיעתן בנה שמקיש עד בתשובה היולמשם
 כוונת להבין והגלע"ד המפו', וכם'שלביאתן

 דנורע עפי"מ בס"ד, הדרוש בדרךהמכילתא
 בה? הקרומה, הקושי' אגדה, שערי באילכל

 וכו' שמחל מלך קי"ל והא תשובה,דמהני
 ימקום בנים נחשבים ישראל דאנושנווהתי'

 כבודו ע"כ שמחל ואב וגו' אתם בניםכדכתיב
 מועיל אינו לעכו"ם באמת ומה"טמחול,
 כדכתיב עבדים בבחי' דהם התשובהלהם
 והדברים אכ"מ שמחל ומלך הגוים מלך יאחהלך

 המלאכים נצחו דישראי הא והנהעתיקים,
 הודך תנה דמענו אע"ג התורה להםשינתן
 דינ8 פכח קדימה דין להם ויש השמיםעל

 כתבו' להקב"ה, יותר קרובים שהםדב"מ

 נחשבו דישראל מפאת דהוא הטעםהמפורשים
 חו*מל בש"ע נפסק בן ואצל למקוםבנים

 יכל קודם והוא סצרא דבר דינאדל*ש
 יותר התורה אי ישראי זכו שפירומשו"ה

 תקדו אם בני בקרא מרומו והואמהמיאכים,
אסרי



 עשי חמשה שנה הכאר שששי-מביעיכהועכ
 בנים נקראו שישראל דע"י כלומראמרי
 הקב"ה, של אסריו לקבל זכו משו"הלמקום
 באבות המומרות סמיכות בזה ג"כימובן
 חביבין ימוקם, בנים שנקראו ישראלהביבין
 ות"ד המדה, כלי יהם שגיתן.ישראל

 בדברים בזה הארכתי )ובדרושהמפורשים
 כוונת כהוגן יעלה ומעתה ואכ"מ(נכונים

 שיצאו בעת דישראל לומר דאפשרהמכילתא,
 לקבל ה"מ לפני שנתקרבו טרםונמצרים,
 התשובה להם שיועיל ידעו לא עדייןהיזורה,
 ושייך עבדים, בבחי' הם גם דאולי,מחשש
 עשו לא מקודם וע"כ וכו' שממל מלךהכלל
 ייתן לה"ס כשבאו אבל נכונה, תשובהעוד
 הודך תנה טענו דהמלאכים אע"ג התורה,להם
 ע"כ דבים, דינא מכח קודמים והם השמיםעל

 ל"ש בן ואצל למקום בנים בחי' דהםבשמע
 אז וע"כ כנ"ל לכל קודם דהוא דב"םדינא
 דידעו גמורה תשובה לעשות התחילודייקא
 שמחל ואב בנים בבחי' שהם כיוןדמהני
 לעשות לה"ס ביאתן להם גרמה ושפירוכו'

 נסיעתן דגם לביאתן נסיעתן ומקשינןתשובה
 ע"ד נכון כנלע*ד וכאמור בתשובהפי'

 בטו*ט לבאר עוד הארכתי ובחי'הדרוש
 : ואכמ"לבפשיטות

 עוד בחפוי פה אציגה כהד"ג ולןקיבנרןזג(
 אתי הנמצא טובהסרגליות

 נפלא דבר בזה שמעתי אשרבכתובים
 רבה גברא ה' ידיד ספה המכילתא,בכוונת
 פנחס מו"ה הפפורסים הגה"צ אדמו"רכיק

 נוה וכעת אסטילא האבד"ק שליט"אטווערסקי
 שובת שהי' )בעת פרעמיסלא בעירקדשו
 שאמר תרצ"ו( שנת יתרו פ' ש"ק בעירנוחה
 רשכבה"ג הגה"ק ארמו"ר חותנו פ"קבשם

 זי"ע בעלוא אבר"ק דוב ישכר ר'כקע"ת
 לי' פשיטא דמה*ט המכילתא דבריבביאור
 לה*ס בביאתן תשובה אז עשו דישראלג"כ
 מפי דנורע יביאתן, נסיעתן שמקישעד
 דישראל שכ' הטעם צדיקים שלספרן

 קבלת . קודם שבועות שבעה יספורהוצרכו
 אז דהיו משום ססצרים, כשיצאוהתורה

 וע"כ טומאה, שערי בס"ט ל"עששוקעים
 זבה שהוא לבעיה אשה .כסו לטהרהוצרכו

 שבעת רק סגי דחתם ואף נקיים, ז'דסופרת
 יותר בטומאה היו שבמצרים לפי מ"מימים,
 שבועות בז' גדולה לטהרה ג"כ הוצרכוגדולה,.
 יתירה קדושה שהוא התורה לקבל גםומה

 לקצת בכ"מ קי"ל דאנן הגם והנהוכנודע,
 ע' דצריכה הדין בובה מ"מ ככולו,יום
 השביעת יום מקצת סגי ולא שלמיםנקיים
 ותסתור תראה שמא דהיישינן ידועוהטעם

 די"ל הנ"ל הגה"ק אמר ומעתה השבעה,כי
 קבלת בעת בישראי הי' ממש זה העניןדכל

 למדבר 'כשבאו הראשון ביום דו!יכףהתורה,
 בטהרה' ועומדים מובנים כבר שהם וידעוסיני

 השביעק' שבוע ספירת במקצתובתשובה
 התורה, להם ינתן לא . דעליין ראוועכ"ו
 בספירת (עוד להמתין ועומדים מצוויםרק

 קשה והי' השבוע, ;סוף עד שלהםטהרה
 דמקצת בכ"מ כמו בזה גימא לא מדועלהם
 ויהיו השבוע ככל חשוב יהי' השבועספירת
 החשש מכח ואי התורה, לקבלת תיכףראוים
 ה"נ זבה, בספירת כמו ותסתור תראהשמא
 כל ויסתרו לקיקולן עוד יחזרו שמאהחשש
 היו! אם דהרי אינו זה בטהרה, שספרומה

 כראויי דלבא מעומקא שלימה תשובהעושים
 לפם'ש לקלקולם דיהזרו עוד שייך לאשוב

 היא התשובה דעיקרי תשובה בהל'הרמב"ם
 ישוב שלא תעלומות יורע עליו שיעידעד
 היו כבר אם וא"כ לעולם, החטא לזהעוד

 דיחזרו ל"ש שוב אמתית לתשובהמגיעים
 התורה, תיכף להם ינתן לא ומדועלקלקולם,

 שעדיין בודאי מוכח דמוה בלבם עלהוע"כ
 והתחילו כהוגן, תשובה כה עד עשולא

 עד גמורה בחרטה מחדש תשובה אזלעשות
 אמתית תשובה בכלל שזהו בנפשםשידעו
 ישובו שלא תעלומות יודע עליהםשיעיד
 המכילתא כוונת שפיר וזהו לעולם, לחטאםעוד

 להם גרמה לה"ס דביאתן לי'דפשיטא
 מפאת כראוי שלימה תשובה מחדשלעשות
 להמתין והוצרכו תיכף התורה להם ניתןדיא
 לביאתן נסיעתן מקיש ושפיר השבוע סוףעד

 והדברים וש"י עכתדפח"ח וכאמורבתשובה
 וק"ל השומעים ללבות ומתקבליםנכונים
 8' מרבנן צורבא מפי להוסיף שסעתץעאח*כ

היודי
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 מסיים הי דהגה*ק השמועה מפיוניודע
 דנם י"ל האמת דלפי הנ"ל הדבריםאטר

 למדרגה מתחלה תיכף אז הגיעו כברישראל
 שיעיד עד כראוי שלימה תשובה לעשות,1

 עוד קשובו שלא תעלומות יודעעליהם
 התורה יהם ניתן לא בכ"ז אךמחטאם
 השבוע סוף עד להמתין והוצרכותיכף
 לישראל התורה שיתן רצה דהקב"המפאת
 קי"ל ובקדשים דייקא הקודש טהרתעל
 עדיין משו"ה ככולו, יום מקצת אמרינן1לא

 אך השבוע, סוף עד עוד להמתין~וצרכו
 היו מזה יודעים היו שלא מצדם*שראל
 זכו לא שעדיין בעצמם החסרוןהולים
 לעשות והתחילו אמתית תשובה?עשות
 לה"פ ביאתן להם גרמה וב"ז מחדשועשובה

 : זי"ע( זתודה"קוכנ"ר

 ל. הנ בעניןעוד
 משבכנס כקאמל בהו )כ"ט( כתעניתא(

 ז"ל פרש"י בשמחה מרסיןאדר
 ופסח, פורים שראל ל היו נסים ימיבזה*ל,
 שעמד כמו לפורים פסח השייכות מובןואין
 יל"ד ולע"ד א' סי' יוסף גנזי בשו"וז.בזה
 פורים לנס קודם הי' פסח נס הרייותר
 ונלע"ד ופסח, פורים לנקוט שייך,והאיך
 הקרא בביאור המפו' לפם"ש בזההכוונה
 באה אחד דמנס דר"ל להתנוסס נסמהת

 אפשר וזה נסים, יותר יהעשות.השפעה
 מקודם שהי' פסח נס דמכח לומרשעתה
 פורים רשעי נקט ושפיר פורים, לנסזכינו
 לנו באה פורים דנם להורות פסחיאח"כ
 זמן באדר ומשו"ה פסח נס השפעתמכח

 ע"ד נכון כי והבן ביחד שניהם עלוממחה
 :הדרוש

 מכבר ששמעתי מה נאה קרשי אכנרנדבנ,ב4
 שליט"א הגאבדפה"קמידי"נ

 ז"ל מיאברוב יוסף ר' הרה"ג אא-זוכשם
 שיחסר ואימא טגילה  בריש הגם' פריךומאי

 שהכפרים אע"פ אמרי' לקמן והאזשיבסר
 בי"ד ולויית בזמנה אלא נוהגת אינהומשתה מאכי של שמחה הכניסה ייוםפקדימין

 דמקרא אטרי' ל'( )דף ולקמן שםכפרשיי
 ן וא"כ לעשי' זכירה שתקדים דצריךכתיב
 ן וכירה קודם עשי' יהי' עי"ז והלא ויעזלט"ו * קאי יהף דהרבוי לוסר כיל אפשרהאיר
 % והזכירה י*ד ביום רק עיקרה עשי'דהא

 זכירה בכלל הוא )דנם מגילהדקריאת
 וימה ושיבסר בשיתסר אח"כ יהי'כמובן(

 נאה הערה והוא ות"ק יעבור ולא קיאלן
 יעי' ,הבאר" מחכמי ונא בצ"ע והניחמאד

 : לנכון לתרץבזה
 יחזקאל דברי בס' הובא פליאה במארששג(

 נאלתיך. כי אלי שובה :בזה"ל
 בפתיחה )ועי' ותמוה, ע"כ להיים המותמספר
 ונלע"ד בזה( מש"כ נאמנה קרי'לשו"ת
 אור כתנות בס' דהנה והירותם ד"הלהבין

 האיך נדחים בע"מ למ"ד הקשה נצביםפ'
 יהגאון גומא תיבת בס' ותי' תשובה,מהני
 לשחיטה שסופה בהמה דרק ז"להפם"ג
 דבע"ח מ"ר יהך ס"ל עולמית למיתהועומדת
 גמורים בע"ה השובים דאינם משוםנדהים
 ונדהה הרבה כשחטא דאפי' האדםטשא"כ

 בתחה"מ ויהי' *חוור הלא יתעשמקדושתו
 חכז*ל כמ"ש לעפרו עוד ישוב לאששוב
 כל והי' שנא' וכו' לחיות שעתידיןמתים
 קדוש מה ין יאמר קדוש בירושליםהנשאר
 כאלו השובים בע"ח לכד וכו' קייםלעולם
 ושפיר לעולם נדחים דאינם מודיםהכל
 דכל נמצא ויפי"ז זתדפח"ח, התשובהמהני
 מכח רק הוא תשו' לנו דמהני מהעיקר

 המד*פ כוונת מאד ימתק ומעתהתחה"מ,
 האיך לך דתקשה ואי וגו' אלי שובההנ"ל
 גמר ע"נ נדחים בע"ה לם"ד תשובהיועיל
 דייקא להיים המות מספר גאלתיך כיאומר
 כאמור, גמור כדחוי דל"ה מודים כ-עמשו"ה

 : ואכ*ם הארכתי ובדרושוא"ש
 הנ"ל* מפה-ק לאנדא לייזראלעזר

 כמדק.מיכמן
 טומאשוב-מאז.ב"ה

 הופ שכם את יעקב בני הענו הפסועעל

"מי



 עשר חמשהשנה שבבאן* ' שלישי*רבישיכרףעך

 טסך אשר וידברו במרמה אביוחמור
 לכאורה ל"ד-י"ג( )וישלח אחותם דינהאת
 הפסוק על ז"ל רש.י מהפי' לדייק נראההה

 )חיי וגר ויאמרו ובתואל לבן ויתןולציל
 בד"ה ז"ל רש"י שם מפרש כיד-נ'(שרה
 להשיב וקפז הי' רשע ובתואל, לבןויען
 רששי מקדוד בפס"ז הוא )וכן אביולפני
 הקדושים יעקב בני נבהלו ומדועשם(,

 : אביהם לפנ*להשיבם
 דהנה ביה נכיז דבי יימס י נ הובנע

 ע"א( פ"ב ודף סנהדריןבש"ס
 פנחס וירא ס"ל דרב ושמואל רבבמחלוקת

 הלכת ונזכר מעשה ראה ראה, מה אלעזרבן
 לימרתנו כך לא אבא אבי אתי לואמר

 קנאים הכותית הבועל סיני מהרברדוזך
 וכו' דאגרתא קריינא לי' אמר בו,פוגעין
 תבונה ואין חכמה שאין ראה אמרושמואל
 השם חלול שיש מקום כל ה' נגד עצהלאין
 ז"ל ברש"י וע"ש לרב, כבוד ח-קיןאין

 אין פסוק נזכר כלומר אמר, ושמואלבדיה
 שיש מקום שכל ה' נגד תבונה ואיןחכמה
 יפיכך לרב כבוד חולקים אין השםאלול
 המתין ולא רבו בפני הלכה פנחסהורה
 הרואים יראו שלא ממשה רשותשיטול
 דשמואל היינו הכותית, את להתירוילמדו
 ממשה ההלכה זאת נתעלמה לא דלע~םס"ל
 עתה הורה קנאי שהי' דפנחס אלארבנו
 הי' לא השם חלול דמשום רבו בפניהלכה
 רשות מקודם ליטול לרבו כבוד לחלוקצריך
 המקנאים הקנאים ולוי שמעון יעקב בניוכן

 כבוד.לאביהם חולקים היו לא צבאו' ה'קנאת
 בני ויענו אלא אז שהי' השם הלולבמקום
 באותו ז"ל רשאי כונת נ"ל וזאת וכו',יצקב
 לוי משבט קנאי, בן בדיה שם ע"בדף

 יעשה הכזהה דכ),יב דינה במעשהשקינא
 הוא מה דלכאורה ל"ד-ל"א( גשם אחותנואת

 שמביא ז"ל רשא של הישוןהאריכות
 אתותנו את יעשה הכוונה דכתיבהראי'
 לוי משבט קנאי בן באמרו הי' דיהלא

 המעם בא לפרש אלא דינה, במעשהושקינא
 החלול טטעם שהי' דינה במעשהההתקנאות

 יטף יעשה הבנונה דכתיב 18 שהייהשם

 עתור חולק ה*' לא הקנאי פנתם גםוכ"כ
 וכוי ואלו השם. החלול במקום לרבוכבוד
 מפורש זאת דנראה אומרהייתי

 חמור ואת שכם את יעקב בני ויענוהנ"ל בהפסו*
 )הטעם_ - וידברו )בחכמתא( במרמהאביו

 טמא, אשר אביהם( מקודם הם עתהשדברו

 הזה השם הלוי משום אתותם, דינהאת
 לאביהם. כבוד לחלוק עתה צריכיםליה

 : מקודםוהשיבו
 דויבאלטאוומקי= שו"ב יצחקמ"מ

 מטמימן
 קאטאוויץ*ח"ה

 לבאראמרתי
 דכל. משנה שמקדימיםמה

 מוסר ומה לעוה"ב חלק להם ישישראל
 המחז"ל ונפרשתי מה בהקדים בה ישומדה
 תורה. של שימושה גדולה ע"ב(, )ז'ברכות
 שפט, בן אלישע פה שנא' מליסורה,יותר
 יצק אלא נאמר, לא למד וכו' יצקאשר
 בענין הארכתי, שכבר עפי"ם והיאוכו',

 - ליששכר המחזיקו -זבולן תורהמחזיקי
 אריכות ונדפס ביביהם, ונגמר נעשהושותפות
 קמאט סי' תרע"ה, בתלפיות בעזה"ימדברי
 ואכ"א ברכות מסכת לסיום לתורה,סמיכות
 ארשום) מרובה התוספות רק הדבריםלהכפיל
 ביו"ד ז"ל הב"י למרן הביון בדק ועי'לכאן,
 קודש דרק ירוחם, רבינו בשם רם"וסי'

 עם השותפות להתנות בידו בתורה,שיעסוק
 התורח, ועסק לימוד בשכר ונוכההמחזיקו,

 בתורה*. ועסק למד בשכבר משא"כ הסח,יק,גם
 מלימודיו בחלק המחזיקו את לזכות בידואין

 . וכו' ביתו הון כל את איש יתן אםדכתיב

 כישר נוטל הי' בפ' ושבנא הלל עניןויה
 : יו"ד פסוק קהית תנ"ך ילקה"ג ועי'ע"א,
 זכותר' עוד שעדיפא היא, הסברא מ1ךהנדק

 ועניניר עסקיו כל אשר זבולן,של
 אהלי יושבי את להחזיק כדי ומתןבמשא
 בדיבור רק הוא תורה שליעור מפאת א'תירה
 דבור* ב' בפועל, יריו בסצשת טורחוזבולן

זבולן



עדן עשר חמשה שכא וץכאר שלישיארביע'כרץ
 ימים לחוף כמ"ש סכנה, למקומותזבולן
 רובן הגמלין קירושין בסוף ואחז"לישכון,
 ז"ל פרשיי הסידים, רובן המפנין -.כשריס

 למקום- לבם ומשברין סכנה, למקום.שפורשין
 יותר.מלימודה תורה של שימושה גדול',והיינו
 קודם זבולן את תורה שהקדימה והיינווכו'

 ויששכר בצאתך זבולן שמח כמ"ש.יששכרן
 הנהנה גדול ע"א( )ח' בברכות וכןבאהלך
 : הרבה וכיו"ב שמים מיראת יותר כפיו.מיגיע
 לאשמועי', אתא זה דמתניתין דהתנאוין1"ף

 יושבי מהם היינו יחד, ישראלכי
 במשא עוסקין ומהם תורה, אהלאהלים,
 להם יש - תורה לומדי את קים ומתזוסתן,
 לו אין תורה דהלומד - לעוה"ב"חלק"
 הוא דזבולן לימודו כל בעד משים,שכרו
 מתורתו, וילק אלא לו אין וממילאשותפו
 מתורתו חלקו, הדין מן לו שייך נמיולזבולן

 כל שכר מקפח הקב"ה דאין יששכר,של
 מיתה שנתחייבו אלו אפי' והיינובריה,
 לומדי את החזיקו אס רשעתן, מפניבב-ד
 רשעים אפי' וכמחז-ל חלק, להם ישתורה
 מתורה הלק ליטול כרימון, מצות מלאיםשבך,
 שנא' אותו, מחזיק אשר יששכר, שלומצות
 ולעולם, הנ"ל ע"ד צדיקים*. כוים*ועמך
 גם חלק ירשו לעוה"ב, נלומר ארץ"..ירשו
 בעצמם לומדים שאין ן, האר עמיארץ,
 עי' כנ"ל לומדיה את מחזיקים רק.תורה,
 וצדיקים, דת"ח סה"ק, ושאר אלימלךבנועם
 יצוה יומם עדמחז"ל או"י : שמיםגקרגו

 בתורה דעוסקים עמי, שירה ובלילה חסדו,.ה'
 המה אם ביום, בעסקיהם מצליחיםגעייה,
 בעצמן ואם ומתן, במשא עוסקיםבעצמן
 מחזיקיהם, רק ומתן, במשא עוסקיןאינס

 והיינו אחר כגוף שהמה היששכר, אצליו שיש תורתו בשביל בעסקיו, מצליחומהזיק
 לעולם מצליחים היינו ארץ* ירשועלעולם

 מטעי" .נצר עסקיהם. בענין בארציותגם
 באהל בעצמו יושב שאין אף 1;טתזיק.היינו
 יששכר, כמו מטעי" *נצר הוא תורה.של

 בידו ליה זבולן, לאו דאי להוזפאר, ידיטעשי
 אין קמח אין דאם באהלו, לישב יששכר,"ל

 היא וזה דעהו, דרכיך בכי והיינותורה,
 על בשלח, פ' ברסב"ן מובאהמכילתא,

 למצותיו והאזנת תעשה בעיניו והישרהקרא
 היינו באמונה, והנותן הנושא רכל עיי"ש.וכו'

 בה_ והגית קיים כאלו לומדיה, אתלהחזיק

 .עיסקיים נקראים דהטחזיקים וכו', ולילהיומם
 אנו. ע"כ השכל, מוסר הוא וזה לשמה"בתורה

 :ן וא"ש אבות, פרקי קודם המשנה זהמקדימין

 הרב: את המשמשיוכעבדים י תה אי משנה לשת פ 5 הנרבנתלפיות
 עליך. לא דאבות מם"ב כ"א משנה גםוכו'

 תהלים: דהם-ע ומאמר וכו'. לגמורהמלאכה
 שבע: קי"ט ותהלים היל. אי טחיל ילכופ"ד
 : חן בה ותמצא בפנים עיי"ש הללחיך,ביום

 אי"הי, יבא)המשך
 עף .עומד ציננלעראברהם
 קאטאוויץ בפה הקודשמשמרת

 מז*מיכמן
 ווארשאיב"ה
 מרת גיר-א הצנועה אתותי נשמתלדכנר

 רו.ז יקר הרבנ. )אשח ע-הלאה
 בדמי שנקטפה נ"י( טורקעלטויג דוד נתןר'
 ריסן י-ז פסח המועד דחול א' ונפטרהיפ"

 לס"ק.תרצת
 פתח שופעת ושרה בפסוק וירא כפרשיךא(

 הפתח פירש"י אחריו והואהאהל
 הנפק"מ להבין מאד וקשה המלאך, אחרהי'
 זה תירצתי וכבר לאחריו, או לפניו הפתחהיכן
 : ע"ש או"ד ז' סימן דוקלא ד' תורה אהלבס'

 אמז"ל ע"ד בס"ד נ"ל פרש"י לויידכ71נרן
 האהל פתח יושב והוא בפסוקבמד"ר

 יושב אברהם לבוא לעתיד לוי א"ר ז"לוגו'
 מהול אדם מניח ואינו גיהנם פתחעל

 יש מעתה ע"ש. וכו' בתוכה לירדמישראל
 כלומר הבנה מלשון וגו' שומעת ושרהלפרש
 ישיבת של הרמו משמעות הבינהששרה
 זש"כ הנ"ל המדרי ע"ד האהל בפתחאאע9ה
 לעתיד רומז ענין היותו כלומר אחריווהוא
 : כנ"ל הנימולים להציל גיהנם ע"פלבוא

 דרך מכתובים להמתיק באום"ז קמחאונקמיר
 דקדוקים שאר בם )ויתיישבו קצתחידוד

 הנ"ל המד"ר עפ"י והוא בהם( לדקדקשיש
 להצלת גיהנם פתוו על יושבשאאעאה
 נשים אנשים, התינח לדקדק ישהנימולים

מה



 עשר חמשהינהחמשהי - שלישי-אבישיכרהעד

 מעתה אמור הצלה געי לא נשי וכי להן, רמןמה
 איה באו' המלאכים בשאלת הכוונה זולהעמיס
 בואך אחר בך הנרמז טוב כי כלומר אשתךשרה

 בישראל מהול אדם כל תציל שכןבברי"ק
 אם אשתך לשרה הרמז איפה אבל בגיהנםמלירד

 השאלה ותוכן כמוך, בזה ותעסוק תשב היאגם
 והתשובה משפטן ומה לנשים גם הרמז איפהאיה
 )כמבואר כפירש"י היא צנועה באהל הנהע"ז
 על אהל בתיבת הק' האמהות שנשתבחובכ"ד
 באהל מנשים כלומר דכ"ג( נזיר ע' צניעותשם

 כענין הצניעות הוקי בשמירות אשה כלתבורך
 חתוה*ק עפ"י אליי ששייך ושאקד משפחהטהרת
 מגין עלי' גם ואז מישראל מהול אדםכזכות
 עם והנה לגיהנם, תרד שלא לאברהםהחסד
 והוא הכתוב בפי' הספק הותר זותשובה
 לפרש נטעה לא שמעתה האהל פתהיושב

 דפתח הכוונה ע"ד דרז"ל לשוןמשמעות
 רומזים הנם כי - היא דלא גיהנם פתח -האהל
 כלומר מגיהנם ההצלה זכותי לבחינתאך

 לאנשים הגוף שבפתח לברי"ק רומזפתח,
 צניעות לזכות רומז האהל, ותיבתכנודע,
 כפירש היא צנועה באהל שנרמזהנשים
 פתח שומעת ושרה זש"כ מעתה אמוררש"י,
 פתח של המשמעות הבינה שרה שכןהאהל
 לשלול שהוכחנו ועם הנ"ל, הכוונה ע"דהאהל
 ברוח הבינה עכ"ז כנ"ל, ביהנם מרמו האהלתי'

 ענין זה והיות משתעי מגיהנם דבהצלהקדשה
 כמאחז"ל אחריו והוא זש"כ, לבוא לעתידלו

 דלע"ל מנרתיקה חמה בהוצאת ומדר'בגם'
 הרשעים את בו ומלהט וכו' מערטלוהקב"ה
 פ"ו( בר' )עי' הבא היום אותם ויהטכמ"ש
 אתריו והוא במ"ש לכלול גם יש צחותוע"ד
 כחום התיבות אל נמשך )יושב( והוא דמ"שרמז
 הנה עד"ש לגיהנם והרומז זה אחר שכ'היום
 יסד וכן במ"ד. ע"ש וגו' כתנור ביער באיום

 יושב במגן גונננו ליוה"כ נעילה בת'הפייטן
 : והבן היוםכחום

 נפש במסירת שעבד וירא החסיד אחי נשמתולזכר
 ושכמקזה מוה"ר ישראל" _אגודתלסוכת

 שנקטף מזדונסקי,וואליע ע"ה פרא:ערמזעה
 : יפ"ק תרצ"ו סיון ב' ונפטר ימיובדמי

 אניחסיד ,כי נפשי שמרה לדוד ד'( )דף ננרכךהב(

 כו-

 כו' דוד אמר כך
 ישנים ומערב ל מורח מלכי שכל אני חסידלא

 וט* אקום לילה חצות ואני שעות ג'עד

 שכל אני חסיד לא כו' דוד אמר כךואידך
 ואני בכבודם כו' אגודות יושבים מו"ממלכי
 לטהר כדי ובשליא שפיר בדם מלוכלכותידי
 לנפשי* קרי מי ודוד שם עוד לבעלה,אשה
 ומשני וגו' לראות האמנתי לולא והכתיבחסיד

 : עש"ה החטא יגרוםשמא

 ד"יד בזה שדקדקי חברים שיחדשמעתי
 3י אם אני חסיד לא אוייתורץ

 יא אבל כפירש"י חסיד שהוא בידו מוחזקהיי
 שדהמע"ה ונודע להתפאר, היא ענוהדרך
 היותי דכירנא בזה ואמרתי עניתי מאד, עניוהי'
 שליט"א הגה"ק אדמו"ר בצל נח פ'ש"ק
 של מדבר"ת לי מגיד אברך לי מצאתיבגור
 התפלל שלא טעם בנותן הטהור שלחן עלכ"ק
 בתיקוני המשתדל שהצדיק מפני דורו עלנח

 במעשים ולעיין מקומם אל לירד צריךחוטאים,
 שלא לנפשו ירא הי' הצדיק ונחמקולקלים

 התכוון שוא יבין ולבבי שמעתי, ע"כ לויזיק
 המדה היא שכך להסכים שליט"א מרןכ"כ
 עליהם רחמים לבקש לו שה" איתא )דבזה"קנכונה
 דאקריב וקרבנא שמו( על המבול מי נקראו זה)שבשביל
 גרם" על דדחיי איא כו' ונא מקרמת פי' דיקריבלבתר
 הצדיק נח של טעמו שזה אלא דס"ח( ע"שהוה

 לימין נוטה מדרנת מזה גבוה ודאיאמנם
 לו שיזיק אעפ"י ותיקונם נפשותבהצלת
 י*1 )דף נדה בתוס' שכ' כעין חסידונקרא
 ע"ש: לו שמזיק אעפ"י הסיד שורפן ד"הע"א(
 שפיר בדם מלוכלכות ידי ואני :"ל אמרם נביןמעתה

 עפ הלא לשאול שיש שנקדים עפ"יובכליא
 עיר שבכל הוראת מורה א5 לילך היו יכולים נשיםשאלת
 נרפא אמרו"ל לשון רהיטה ועוד המלך על להטריחולמה

 כ"כ מוצא ומאין בגמרא( )ע"ש תמידי כעניןלכאורה
 המיך, אל לחביא תמיד יום בכל ושליא שפירמפילות
 ההוטאיפ נמשות לתקוני מוסב זה שכל מבואר העניןאכן

 שליחן לו שנהפכה מוטב עליו שנאמר רשע עלואפילו
 ייונו ויגיעת דהמע"ה תפלה תגיע שם עדי פניו,על

 לטהר נקרא זה נדה שום ממנו ידח שלא הצלהבהשתדלות
 טרחתו שם ועל כנודע )הקב-ה( לבילה )כנס"י(אשה

 באמרו ד"ק נפשות לתיקון יחיות שנוגע בעניןבמטנ"פ
 ביקטן כן ועל כמובן( למסיג-פ )רומז בדם מלוכלכותידי

 חסיו במדת אחזתי אם לי יזיק שיא נפשי שירהמהקב"ה
 : ודוק*ה כנ-ל נפשותלתקוני

 הישיש החסיד בלא"א זינרילמאיר
 נ" השאגשר יופל אברהםי'

א~אר"8יאשי



עי עשר חמשהשנהןקבנאר שלישי*רביעיכרף
 רעבי. יקרא דרוש מח.מימן

 עץ "נף ויראה בתורה גדול חורב, בחוק' עוסק הצורג, "בחור עיהכלפר
 ההלי את עליו גומרין אין הרומיות, ומדות במעלות מובחראבות,

 לשבת המפורסים יא"מ חו"ב הגאון יהיכ *בל ז-ל, יוכנף מוה"רוכו'

 .וקוררן דישיבת ר"מ גלוקןאהן "ליט"א ד.ו2י נברי מוהירולתהלח
 בריסק אבד"ק סאלאווייציק חיים מוה"ר להגה"צ )ושר גייישאחיימץ
 בעיר שגיד, י"ס בן עמיו אל ונאסף גוע אשר הלוי, בית מח"סורי"ד

 תרציא מרחשון להגדש א' ד' ביום ונקבי נח, פ, גי יום יצ-ו,פאלעניצא
 יה2צי"פ הרלי ז*1 בריסק אבד"ק הגה-צ זקניו באוהל בוואישא,לפק

 ו החלי וזה דגר( משיב שו"ת מח-סציי

 יהשהיי' שיח בפצותי יראתיובאומנם
 באוד קוה כי ואירא,וחיתי

 שלא להשמר גדול והאחריות ת"ח,להספיד
 הזהירו חסר על ויתיר, בחסר ח"וללכוד
 )שבת חכם של בהספידו המתעצלמו"ל
 הספידו שלא שרגש, ד"ה וברש"י ב,(קאת
 חז"ל ג"כ הזהירו יתיר ועל צי"ט,כראוי
 כף המתים, מן שנפרעין כשם ס"א()ברכות
  בח"ה,  המרש"א  ופי' הספדנין, מןנפרעין
 בו4 הי' שלא המצוה מן  טנפרציןכשם

 עליו שמספירין הספרנים מן נפרעיןכך
 איתא אולם עי"ש, בו הי' שלא טובדבר
 הדיין יאמר שמא ב'( ד"ו )סנהדריןבפס'
 רש"י( אעניש. אטעה )שמא הזה בצער לימה
 הדין. מן עצמו ולטנוע )לירא לו איןכוי

 )יידון רואות. שעיניו מה אלא לדייןרש"י(
 לא ושוב ויאמיתו לצדקו להוציאוויתכוין
 מראה כפי זה, בענין כן וכסו רש"י(יענש.
 של שבחיו ומונה הספדן ישפוטעיניו

 : ח"ו אשמה בזה וחיןהנפטר,
 ה*ח, פ"ב ברכות בירושלמי איוצאא(

 בכ"ט שמת בון דריבעובדא
 שנה, בכ"ח בון ר' יגע עליו ואסרושנים,
 שנה, במאה ותיק תלמוד יגע שיאמה

 פועלים, ששכר למלך משל שם עליוומסרו
 ואח"כ היום, כל סטייל הי' אחדועם

 יגע אסר בשוה לכולם נתן שכרםכששילם
 כוללם שינעתם מפה יותר שעות, בשתיזה

 : עי"ש היוםבכל
 ח'('בעובדא י"נ ושבת בסס' ראיתאם

 הרבת ושנה הרבה, שקרא תלמוד,דאותו
 נטלה ימיו, בחצי ומת הרבה, ת"חושימש
 בתי עד מחורת  והיתה  תפיליו,אשתו
 חייך הוא כי בתורה, כתוב ואמרהכנסיותי
 הרבה ושנה הסבה קרא ובעלי ימיך,ואורף
 ואמר אליהו שבא עד ימיו בחציומת

 ; עי"ש כו' ליבונך בימי וכו' נידותךבימי
 ומפורשים מכוונים חז"ל מאמרי תרי רקקנינ(

 שני אלו אמלא. ימיך מספר אחדתנא, ב" מ"ט ויבמות הש"ס 1'עם
 לידתן. בשעת לאדם שפוסקין )שניםדורות,
 זכה לא לו, משלימין זכהרש"י(

 תוס' ועי' שגרמו, עוונותיו קצ"י )היינולוו פוחתיי
 ע"י לפחות שנגזור מה לפי משלו, ד"השם
 זכה אומרים, וחכמים רע"ק, דבריעון(

 לא לו,מוסיפים
 זכה,

 : עי"ש לו פוחתין
 ראותו בעובדא הנ"ל שבת בש"סרמשו"יק

 הגם ימיו, בחצי שמתתלמוד
 ת"ח ושימש הרבה, ושנה הרבה,שקרא
 ובשביל התורה, את קיים לא אבלהרבה,
 שהרגו, המקום ברוץ אליהו לה אמרזה.
 הוא הרי התורה, את קיים שלא כיוןהיינו
 הנקצבו משנותיו לו ופוהתין וכהן לאבגדר
 בעובדא הנ"ל ובירושלמי חולדו, מיוםלו
 הרבה שקרא הגם שנה, בכ"ח שמת בוןדרי
 והיי התורה, את קיים וגם הרבה,ושנה
 שמשלימין זכה בגדר הוא והרי ביותר,צדיק
 זה לימים, צעיר מת ומ"מ שנותיו,לו

 יותר שנותיו לו נקצבו שלא מפאת,בוודאי
 עקיבא, לר' שנותיו מילוי וזה הולדו,מיום



 עשי חם"העשרהבאר שיישיייביע' סועח
 כי לחכמים, ההוספה עם שנותיו מייויאו
 הולדם. מיום שוה אדם כל שנות קצנתאין
 דכתיב ואם קצבה. אין להוספהוגם

 שנה שבעים בהם שנותינו ימי צ'()תהלים
 הרוב על זה שנה. שמונים בגבורותואם

 להם שנקצבו גם נמצא בתוכם אבלנאמר,
 או שנה, משמונים יותר הולדם,מיום
 רמלה ורזא שנה, משבעים הרבהפחות
 לך' והנסתרות אדם, מכל ונעלםטמיר

 רש"י )כמ"ש מי, לכי חיים החותךאלוקינו,
 על זעירא ר' שאיפסר ומה כנ"ל(,ביבמות

 שנה לכיח בון ר' יגע באומרו בון,רבי
 שנה, למאה ותיק תימוד יגע שלאמה

 שיא ולהורות, בשבחו, להפליגכוונתו,
 שמשיימין זכה בגדר והי' וקיים שלמדלבד

 וסיבת שנותיו, על מוסיפין אושנותיו
 שלא בשביל רק הי' לימים צעירסיתתו
 וזה הולדו, מיום יותר שנותיו לונקצבו
 יגע גם אלא כאמור. וכו' שנותיומילוי
 שחי שנותיו במעט 'ומצוות בתורההרבה
 ותיק תלמוד יגע שלא מה האדמה, פניעל

 בכמות, לימים צעיר שהי' ואם שנה,למאה
 באיכות שנה מאה בן כזקן סי'אוים

 !בתו'מ

 הסבה שקיא שתימיר האמוי' מכיהבמורקם
 ומת הרבה, ת"ח ושימש הרבהושנה

 באהד מיתתו, סיבת להיות יכול ימיו,בחצי

 ושנה הרבה שקרא דהגם א( פנים,משני
 כעובדא התורה, את קיים לא אבלהרבה,
 ובשביל הניל שבת במס' תלמוד,דאותו
 לא בנדר הוא הרי התורה. את קייםשלא
 במס' כדאי' שנותיו, לו ופוחתיןזכה,
 הרבה שקרא הגם מפאת, ב( הנ"ל.יבמות
 בגדד והוא התורה, את וקיים הרבה,ושנה
 נקצבו יא אולם שנותיו, שמשלימיןזכה
 מילוי הוי וזה הולדו, מיום יותר שניםלו

 והוספה שנותיו מילוי או לרע"ק,שנותיו
 הנ"ל בירושלמי בון דר' כעובדאיהכמים
 שיצוייר מבואר ועוד הנ"ל, ביבמותוכדאי'

 לים-ם צעדה קוא לזנוקיו -?פי שהגםגאים.
 'יקן5ן' והייו.גכמותה,34יי-ל"י_:,3קץיוע

 קא-כו)ק.,;4שיקא ,)ע"ע ש4ה בף;קאק.כזקן)

 למדרגות זמנינו של הטובים מדרגותלהשוות נוכי לא כי ואם הנ-ל, בירושלמי בוןדר'
 ב' קי*מ )שבת חז"ל כמ"שהראשונים

 הראשונים אם פ"א( פ-ה שקייפוירושלמי
 בת" אך ע"כ, וכו' אדם כבני אנוכמלאכים
 אותו ולפי הילו, שנים לפי חושביןצדיק
 צדיק איש נח ו'( )בראשית כמ"שדור,
 ובסנהדרין שם רש"י )עי' בדורותיו הי'תמים
 כו'(. אברהם של בדורו הי' אלו ב'.ק"ת
 צדיק ראיתי אותך כי ז'( )בראשיתוכן
 הפסוק לפרש ואסרתי הזה, בדורלפני
 כשלג כשנים חטאיכם יהי' אם א'(ק%שעי'
 )כמ"ש חסרון לשון חטא כלומרילבינו,
 ולא השערה אל באבן קולע כ'(שופטים
 אני והייתי אי-א'( ומלאכים וכמ"שיחטא,
 הצריקים כי אם היינו חטאים, שלמהובני
 לעומת בעבודתם חסרו הללו שניםשל

 אם כי קדמוניות, שנים שלהצדיקים
 אדם, כבני אנו כמלאכים,הראשונים

 שנים כפי החסרון כשנים' *חטאיכםוזה
 המובחרים מן הם היום אבלקדמוניות,
 נחשבו לצדיקים ילבינו" ,כשלגוהטובים,

 : דור אותולפי
 ויגידין, יעודיןומכיריו, יודעיי כי הזה' הבפטל עי ז ורעףאחי
 התורה את וקיים הרבה, ושנה הרבהשקרא

 אשרי בצדק, נאמר .ועליו יתירה,בזהירות
 לבד לא כלומר בידו, ותלמודו לכאן שבאמי

 בפועל שגם אלא הרבה, ושנה הרבהשקרא
 במוגו שהי' והגם התורה, מצוות קייםידו
 בתורה שקירתו מנע לא חלוש,אדם

 נוכל ועליו חלציו, אוזר כגבורועבודה,
 באהל" ימחז כי אדם התורה *זאתלומר

 דברי אין ב'( מ"ג )ברכות חז'יכדרשת
 עצמו שמסית במי איא מתקיימיןתורה
 ממילא ומקיים, לומד שהי' כיון ובכןעלי',
 לרע"ק, שנותיו שמשלימין זכה בגדרשהי'
 וסיבת לחכמים, שנותיו לו שמוסיפיןאו

 לו נקצבו שלא בשביל לימים צעירמיתתו
 שנותיו מילוי וזהו הולדו, מיום.יותר

 וכדא" הנ-ל ; 1%"4ירייימי ; דר'כעובדא
 יכן, ( . .;)4חמוכ, 2הנ*) לוקות:4ק4ו-

שקירתו .יפחוופי



 עפן שטר חמשה שנה 'ד-ב42ע* שלישי-רביעיכרי
 מועטים בימים שיגע ?דיו ולומרישער בכדי הוא ומצוות בתורה ויגיעתוושקירתו

 בן ותיק תלמיד יגע שלא מה שהי,אלו
 הנ"ל, בירושלמי בון דר' כעובדא שנהסאה
 הי' בכמות, שנים ייט בן שהי' הגם.וא"ב
 הלך לא וא"כ באיכות, שנה סאה כבןזקן

 ושבע זקן ורק אך .לימים, צעירלעולמו
 : כאסור שגה מאה כבןיסים
 מצד הנפטר על כ"כ לקינו איויבלכן

 לימים, צעיר לעולמו שהלךעצמו,
 יגע שלא מה טועטים בימים זה יגע.בי

 לפי שכר ויש שנה, מאה בן ותיקתלמוד
 להתאונן שראוי מה העיקר אולםפעולתו,
 האבידה על הנותרים, עצמינו על הואולקונן,
 ואין חליפין לה אין אשר שאבדנו,הגדולה

 על יקר, בכלי שכ' ,וכעין תמורה,.לה
 ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבאהפסוק
 עצמה מצד שרה שעל לוסר זעירא,בכ'
 ויש צדיקת, היתה כי כ"כ לבכות.אין
 ינו ההספד עיקר אבל לפעולתה,שכר

 כאן, כן כמו ע"כ, העדרה, על.בצערינו
 הטוב לנו וחסר העדרו, על ההספדעיקר
 אתנו, חי הי' אם ממנו להיוון קוינו.אשד

 : נוראהוהאבידה

 בצהרים, השמש שקעה פתאום לאדי,.היי
 ברקאי, אומר אותו. הרואהכל

 כל הוא, ד' ברף זרע אומר, הרואהבל
 עתיד המאורות, יוצר ברוך מברף,וירואה
 עתיר גדול, אור הבל פני על להאירהי'
 להיות הי' עתיד ישראל, טנהיג יהיות.הי'

 הן ואחי-סמך. לאחי-עור,.לישראל,
 הרבה טסנו נשאר לימים, צעירבעודנו
 שיסד הרבים את וזיכה וזכה בכ"י,,ה-ת

 : תוה"ק דת להחזקת שונותמוסדות
 העטרתו והורם המצנפת הוסר ך4לרי,זקור

 הוי ארצה, תורה כתרגפי
 איזה ליסד בקרבינו הן עמי, בתישבר
 המסביר הי' "יוסף" תוה"ק להחזקתטוסד
 לשת לו נתן הש-י כי הארץ עםיכל

 בני לעם ומסירתו מסבירות, ופניםלמידים,
-,_ חיננו, *יוסףא ! אהא ועתה ונפש, בלב.ישראל

 4,-. ב4_-ם אנחנו :ואנה
-,. ",. 

 עיתח אשר הגדולה,האבידה וי לנם, עיררתי כאן 'ד ! ורעיאחי
 מניעת רק הוא האסור, לפי אשרבימינו,
 להרוויה, עתיד הי' ישראל שעם מההריווה,
 לבי לכם אגלה אבל אתנו, חי הי'באם

 להתאונן די אם נדול, ספק הואשאצלי
 הגדולה אבידה על וקינה נהיולקונן

 מי לבד. הךיווח מניעת בבחי'שאבדנו,
 הנה כי בזה, אנחנו אשמים לא אםיודע
 העולם, מן צדיק להעדרת סיבה עודיש

 )עי' נתפס הצדיק הדור עון בשבילדלפעמים
 הצדיקים בדור, שהצדיקים בזמן ב'(. ל"גשבת

 ב' ח' כתובות רשיי ועי' הדור, עלנתפסים
 ועי' אדרא, לאתפוסי את השובד"ה

 שהן ובשעה ה"ה, פ"ב ברכותירושלמי
 ועי' הצדיקים, מסלק הי' אותופבעיסין
 הקרשים, את ועשית עה"פ תרומה, פ'מד"ר
 הקרשים את ועשית אלא לומר צריך הי'לא

 ע-ש, הושעיא א"ר למשכן, מהומשכן,
 שונאיהן נתחייבו שאם למשכן, עומדשהוא
 עליהפ, מתמשכן יהי' כליי' ישראלשל
 הם עתידים וחלא הקב"ה, לפני משהאמר
 מקדש, ולא משכן, לא להם, יהי'שלא
 נוטל אני הקב"ה אמר עליהם, תהאומה
 וטכפר בעדם, וממשכנו אחד, צדיקמהם
 עי"ש, כו' עונותיהם כל על עליהםאני

 שהשלים טרם זמנם קודם דנוטיוומשמע
 הוא, כן וחם הדור, עון בשבילשנותיו,
 הזה, הצדיק יוסף נתפס אולי לספקיש
 מאה כבן באיכות שהיי ואם הדור,בטון
  שגרמה אלמלא אוים ומצוות, בתורהשנה

 בכמות חי והי' שנותיו משלים הי'בעונינו
 ומע"ס בטצוות מסגל והי' באיכות,כמו

 : ויותריותר
 על בכפלים, ילקונן יהתאינן ישיבלכן
 בהעדרו כי א( הגדולה, אבידה-
 רבים חי הי' אלמלא בי הריווח, מניעתיש

 הריווח במניעת די לא ב( לאוריוהלכו
 הנפטר לנבי חוב בעלי חנחנו נם כילבד,
 הליכתו גרסנו בעונינו אנחנו כיהגרש,
 ושתך .,יותר ימעיט ,2גןות,זו'ןיכוך,יןגך חי הי' באם אשר העולם, מן לימיםצציר

כאשר



 עשי חמשהשנהחמשה שיישיהרביש כיר ,פ
 לשלם העיוות נתקן איפוא ובפהיחמורו

 ז שהנפטרהחוב
 יהוסו שגבאיו כפי 15ה עצ" ישאמנם

 דאיתא במה להבין דצריכיןבהקדם,
 שונאיהן ובאם הדור, בעון נתפסדהצדיק

 נוטל הקב"ה כליי' מחייבין ישראל.של
 של חלקו יגרע מדוע כאמור, אחדצדיק
 חוטאים, בשביל העולם מן לנוטלוהצדיק
 שמיא בשמי וגיורא בארעא,יציבא

 :בתמי'
 חסד חפץ דהקכ"ה נכון, דהדבר י.לח:ן

 צעיר המת במות יחפוץ ולאהוא
 ומצוותו פתורה חסר )היינו באיכותלימים
 חלקו יגרע לא ונם הבריאה, תכליתשזה
 מן בלקיחתו ומע"ס במצוות הצדיקשל

 הקב"ה אף בכמות, לימים צעירהעולם
 והיינו לתרווייהו, דשוויא מילתאשביד

 יקה שאם ישראל לעמו הודיעדהקב"ה
 לפעמים להיות יכול העולם מןצדיק

 מרגיש וממילא הוא, הדור עוןשבשביי
 בהעדר א( בכפלים. האבידה מישראלכ"א
 יגבי חוב בעלי נעשו אשר ב(סובה,
 הליכתו גרמו בעונם אשר הצדיק,הנפטר
 ומע"ט טצוות לסגל לו והפסידו העויםמן

 ישראל של שונאיהן מחויבים ואשריותר,
 העונות על תשובה צריך והדברכליי',
 בטדרש שם שנאמר הגם כי דרכם,ולהטיב
 עוונותיהן ומכפר א' צדיק נוטלשהקב"ה

 כמ"ש תשובה, עם דוקא אבל ישראל,של
 הייא א"ר אחרי פ' המדרש בפי'בספרים

 אהרן, של בניו סתו בניסן בא' אבאבר
 אלא כפורים, ביום מיתתן מזכירולמה
 כך מכפר כפורים שיום שכשםמלמד
 שיום ומנין מכפרת, צדיקים ש5מיתתן
 יכפר הזה ביום כי שנאמר מכפרכפורים
 של שמיתתן ומנין אתכם, לטהר.עליכם,

 עצמות ויקברו דכתיב מכפרת, צדיקיםו
 אחרי לארץ אלוקים ויעתר וכתיבשאול,
 כפורים דביום כשם דהכוונה, ע"כ.כן.

 במיתת כן ג"כ, תשובה בעי מ"מדמכפר,
 תשובה, עם דוקא ג"כ דמכפרת,צדיקים
 הבית בצלעות ח-ב ,אה*ע )בנ"צעי"ש

 ול"ל תשובה, עם מכפר דיו"כ והגפד"ז(,
 מיתת אכן תשובה, עם צדיקיםסיתת
 ישראל בני לעם להודיע היא,צדיקים

 עוך שיעור הגיע כמה עד מצבם,את
 ישראל של שונאיהן .שמחויבין עדהדור,
 כסר והוא נשקפה. ח"ו והסכנהכליי',

 האדם. הום שיעור שמראה)טערמאמעטר(
 ספק העולם מן הצדיק הסתלקות כיואם
 כי הדורג עון בשביל נתמשכן אםהוא,
 הולדה מיום לו הקצובים שנותיו חיאולי
 נוטך שיפעמים הקב"ה הודיע עכ"פאבל
 פמייא. א"כ הדור, עין בשביל הצדיקאת
 הנהוגים' בעיירות וכמשל, סכנ"פ, ספקהוא

 התבעירה אש כי לסימן, בפעמוןלהכות
 לנגדג' יחרדו העיר כל הלא יוצאת,ללהב
 יגיע. אם ספק כן שגם הגם לבבות,ורצים
 בספק. חוששין עכ"ז התבעירה,לביתו
 העולם, מן צדיק בלקיו!ת כן כמוסכנ*סנ
 וכי הדור, בעון נלקח אולי הוא,ספק

 וא"כ כליי', ישראל של שונאיהםמחוייבין
 מן צדיק בלקיחת כי ח"ו, נשקפהסכנה

 כאמור, תשובה עם רק מכפר אינוהעולם,
 מו!עוררין ואם בתשובה, מוזעורריןוממילא
 ולנבי עצמן. לגבי החוב כשלמיןבתשובה
 כשעושין. כי הדור, בעון הנפטרצדיק
 ומע"טו מצוות ומסגלין דרכן ומטיביןתשובה
 העושין שם ע5 וסע"ט המצוותנקראין
 ,בשן הנפטר צדיק שם ועלהמצוות.
 לתשובה' נתעוררו ידו עי כי ג"כ,הדור
 התוס' כמ"ש אלו, ומע"ט המצותולכל
 להם, נרם שחזקי' לפי חזקי'. ד"ה ט"וב"ב

 עי"ש שמו על הדבר נקרא בתורהלעסוק
 רשכבה*ב הגה"צ שפה וכעין שם,וברש"י
 פלאצק אבד"ק זצ"ל צינץ ליב ארימוה"ר
 דברי לפרש קוה"ם.בס'

. 
 )סמע"ק הש"ס

 שיול אמרן. דשכנציב נשי ב'(כ"ח
 דשלימר בורין, לבר דמילתא,איצטלא
 המלבושים שכל זאתן מודעת דהנהזוודי',

 בטחים כי בחייו, שעשה ומע"טהמצוות מפועי הוא לנשמה. הנעשיםוהאורות
 צידה. יהכין עוד שאין שמת ואחרחפשי.
 העם, שמתעוררין סמה רק וכות לואין

בתש,בה:



 ב448 עשר עשרשנההכבנאף שלישי*רביעיכרף
 מלבוש משיג ועי"1 מיתתו. ע"יבתשובה,
 לבר דמילתא איצטלא שיול וזהינשמה.
 זוודי/ דשלימו חפשך במתים כיחורין,
 שמתעוררין ומה זוודי/ להכין בידו עודשאין
 שיזל וזה לנפש. לבוש נעשה מיתתו.ע"י

  קושייתן ומיושב ודפה"ח, דמילתאאיצטלא
 לו דישולם חלקה צדיק יגרע לאדשפיר
 מיתתו. ע"י שבא התשובה התעוררתע",

 כאמור, הוא. לתרווייהו דשוייומילתא
 קנ"ג(. )שבת הש"ס טאמר פירשתיועפי"ז
 וצריך קאימנא. דהתם בהספיהא ליאחים
 ליחם קאימנא דהתם ששייכותלהבין.
 המצוות מן חפשי דבמתים הפי' אךההספד.
 בחי' והוא מצוות. עוד לעשות יכולואין
 הולך. שנקרא הי מאדם ההיפוךעומד.

 בתו-ם. שמסגל פפני למדרגה.ממדרגה
 קדושים פ' יוסף יעקב תולדות בס'נם"ש
 קאסיוויר מוהר*ן בשם נראה. ולידקה.
 שיוסף שצריך יוסף. יעקב. תולדות אלהז"י
 ביקש ולכך עי"ש. שלימות יוםבכל
 את בתשובה לעירר ההספד שיחמסמטנו

 גם נחשבים המצוות ויהי' שם.העומדים

 בהיים. כמו הויך בבהי' ויהי' שמועי
 :והבן

 יכם מעייהנני ן ורעף א"יובכן
 הנביא דבריומזכיר

 בכל עדי שובו ד' נאום עתה וגס ב'(הואל
 לבבכם וקרעו ובמספך. ובבכי ובצוםלבבכם.
 כי אלוקיכם ד' אל ושובו בגדיכם,ואל
 חסד ורב אפים ארך הוא ורחום"נון
 נטיב וכאשר ע"כ* הרעה, עלוגיחם
 משלמין עי"ז וע דרן לשמורורכינו

 הגדול. הנפטר ולגבי עצמינו, לגבימחוב
 :כאמור

 ב'( )כריתות ישמעאל דרי בברייתאל14ףרע14
 מן ויצא בכלן. שהי' דברכל

 יצא, עצמו על ללמד לא ילמד,הבלל.
 י"ל ע"כ. יצא. כולו כלל על ללמדאיא
 צי*ע- הגה"ק זקני מ"ש עפ"י רמז.דרך

 תפארת בע"ס מראראמסק זצ"למהר"ש
 שבחיים. שכמו הצדיקים. דדרףשלטה.
 עבור מתפללים. תמיד בעוה"ז,חיותם
 להם לטוב . בעדם. טוב ושומריםאהב"י.
 מעוהקו הסתלקותם, אחר בן כמוכחשי.
 בחול כמעשיהו ע"נ והמייץ העליון.לעולם
 פוערים תפא"ש )עי' בשבת מעשיהוכף
 וז"ש. כ"א( אות ועט"ש צדקתם. ד"הד"ג
 לדור א' דבר שנקרא צדיק )היינו דבר.כל

 בעוה"ו( )ישראל בכלל שהי' ב'( ה'סנהדרין
 מעוה"י )כשנסתלק הכלל טןויצא

 מכלל'

 עצמו על ללמד לא ללמך. הזה(.הדור
 על ללמד אלא עצמו( על זכת )ללמדיצא
 ישראל כלל על וכות )ללמד יצא כולוכלי

 ויוריכן שילך נקוה כן עליהם(,ולהתפלל
 זכות וילמד ישראל הכלל של צרותלאבות
 סה"כ  ויקויים רנו;. בעדם וישאעליהם
 ד" ומחה לנצח המות בלע כ"ה()ישעי'
 יסיר, עמו וחרפות פנים כל מעלדמעה
 כי הארץ עם כל וראו הארץ. כלמעל
 :בב"א גואי לציון ובא עלינו נקרא 'ד'שם

 לאנדאב:ערנ. ארי,מנחם

 עמומים. מיםמען11"י"יי9"יקי"ף"9יאףקףקףאףק9אףאףקףאףקיקףקשיש9יקף"ודארק11:"
%48נ1םנ46ש4ש46נ46ש4נ%נשש%נשנשש16ש6ששי4נ4ששייי"%"'"ן'ש * הי"ו. הדור וחכמי מגאוני והלבה בפלפול בגפ"ת והערות חידושים שבו*

 מם.לקימן
 . ; )אמעריקא(. אנגעלי: לאםב"ה

 הא על הקשה י"ג( ,בסי' אפי'השאבה
 אין תשלה קס"א בחוליןדאיתא

 תשלה; רחמנא ;דכתב טעמא אלא מ"מ,תשלה מ"י מנין מצוה לדבר '.הר17ות לדבר אלא'לי
 עשת' לא מצוה לדבי הו"א הכיהא-ולאו

 הש"ץ והקשה יהו"ע; דוהה עשה ואיןול"ת
 עה"גן אם יטול דלא קרא קמ"ל דילמאשם

וטהרת



 שאמא חמשהשסהןקן2אר שיישי-רבביכרךפב

 שעת רעל המשלחת לצורך מצורעיטהרת
 והעשה לחוד בל"ת אלא עובר אינוהנטילה

 לקיים סופו וודאי הא שנטלה בתר שילוחשל
 וידחה עשה יבא וסד"א כמצותהבשישלחנה

 דלא, דתשלח קרא קק"ל תקח דלאל"ת
 לטהרת עה"ב אס ליטול א"א בע"כועוד

 לצורך אלא דתשלח קרא בלא אפי'מצורע
 תקח דלא בלאו אלא עובר דאיתהמשולתת

 ומוטב כמצותה כשישלחנה יקיים והעשהלחוד
 אלא עובר דאינו המשלחת לצורךשיקחגה
 שעובר השחיטה לצורך משיקחנה לחודבלאו
 אפשר אם דר"ל להא ודמי ועשהבלאו
 וכונתו לל"ת עשה דחי לא שניהם:לקיים
 חייב הבנים על אם כשיקח דהאמבואר
 טהרת וגבי ונטיה שעבר אף האםבשילוח
 לשחיטה אחד צימור ציפרים שני צריךמצורע

 אחד וציפור חיים, מים עי חרס כליאל
 התולעת שני ואת ארז העץ עם לטבולחי'
 המים על השחוטה הצפור בדם האזוביאת

 השדה פני על ההיה הצפור את ושלחההיים
 טהרת של החיה הצפור של בשילוחווממילא
 שילוח מצות בשילוהו ג"כ יקייםהמצורע

 אבל תקח, דלא בלאו רק עובר ואינוהקן
 ליקח לו ולמה בשילוהו, מקיים וכפירהעשה
 מוטב ול"ת בעשה לעבור לש;,יטההצפור
 מצורע לדין ובשילוחו הזויה לצפורשיקחנו
 ועוד הקן שילוח מצות יקיים שילוחובאותו
 שלא ע"מ נטלה אם הא הש"אהוסיף
 סופו ע"כ למשלחת כשיקהנה האלשלה
 לר"י אפילו כלום בלאו עובר אינולשלחה
 בגמ' כדמוכח משמע מעיקרא שלחדאמר
 למאוד עד חזקה קושיתו וכנראה ע"שלהדיא
 על בשתיקה ולעבור הגמ' ללמוד אפשרואי

 : זוקושיא

 בעל להגאון ליה דפשיטא מה אומרראני
 לטהרת עה"ב אם יקח דאם ז"לש"א

 וכנ"ל השחוטה הצפור בדם ויטבולמצורע
 מצורע טהרת מצות לשם ישלתנוואח"כ
 כמצותו הקן שילוח מצות ג"כ בזהיקיים
 קטן במועד להיפוך ובגמרא במשנה:פורש
 לא במועד נשים נושאים אין במשנה : חדף

 מפני מייבמין ולא אלמנות ולאבתולות

 לו היא שמחה וכי ובגם' לו, 8יאששמחה

 מערבין שאין לפי כו' א"ש ר"י אמר הוימאי
 דלישמת דבעינן כלומר רש"י, בשמחה,שמחה
 שאין לפי ד"ה ובתום' לחודיה, מועדבשמחת
 כדדריש הכתוב גזירת בשמחה שמחהמערבין
 מקרא דריש ובירושלמי דשלמה, מקראלקמן

 קצת נראה וטעם זאת, שבוע מלאמדכתיב
 דבעינן חבילות מצות עושין ופאיןדכמו
 עצם יפנה ויא אחת למצוה פנוי לבושיהא
 פנוי לבו יהא בשמחה שמחה וכןהימנו

 ולא בחגך ושמחת ד"ה ובתוס'בשמחה,
 אסמפתא, ולא הוא דרשא עיקרבאשתך,
 ד"ה מ"ז בכתובות התוס' כ' וכן ביהדריש מצי בחגך האי ור"א ח: בחגיגהכדאיתא
 אהד דבר עושין דאין מכאן חזינןדמסר,
 איתא וכן מה"ת, ביחד מצות שתילקיים

 חותמין דאין המזון ברכת גבי מ"טבברכות
 לפי בשתים חותמין אין מאי וטעמאבשתים
 ובפסחים חבילות, חבילות מצות עושיןשאין
 כוס על קדושות שתי אומרים דאין :ק"ב
 המזון לברכת אחד כוס צריך משו"האהד,
 עושין שעין לפי והטעם היום, לקדושתוהשני
 כתבו טעמא ומהאי חבילות, חבילותמצות
 נוהגין דמשו"ה שאין בד"ה שםהתוס'
 ברכת כוס על ברכות ז' לומר שלאבחופה
 מכל ע"ש, אחר כוס מביאין אלאהמזון

 אחת מצוה לעשות אפשר שאי מפורשהנ"י
 אשה ישא שאם כמו ביחד מצות שתילכלול
 רשאי אין וביו"ט בהאשה וישמחבמועד
 ולא אחת למצוה פנוי לבו שיהאדבעינן
 יהא בשמחה שמחה וכן הימנה עצמויפנה
 ישלח אם הכא כן וכמו אחת, בשמחהלבו

 אי מצורע טהרת מצות לשם החיההצפור
 שילוח מצות לשם ג"כ שיהא לכ.ונואפשר
 מה"ת חבילות חבילות מצדת עושין דאיןהקן

 החיה בהציפור שעשה יאחר הכאושכש"כ
 השני ובתויעת האקז ועץ והאזוב אותולטבול
 לנפלת המצוה ואח"כ השחוטה הציפורבדם

 שיהא אפשר אי השדה פני על ההיההציפור
 : הקן שילוה למצות ג"כשילוחו

 בוימאןישקם
 אנד:שעלעס בלאםרב

ב"ה



 שלישי-יכילמך
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כן4 עשר חמשה שנה

 נ.מימן
 לאדו.ב"ה
 ש4 ברמ"א דף סעיף רס*ג סימן-ין"ד

 גירות* לשם שיא עו.כ למול.לאסור
 ושיזך ששכר גין דאסור הט'ז דעתתזנה
 וגן וכשסר אס שסותר הש"ך ודעתבשכר
 84טש1?) ; וע"ש תוכר רשאי הראשוניםדעת

 וק~שיוע' אריה פשע? דעת שהביאהשובה
 באהדנו ו4ני2!4 ועב ביהודה בנודעיגם
 אינו ב*נ גבי אער ויחמר. שרוצה מ"בסימן
 דברי מתרץ ובנה רובא אחרי לילךשייך
 ונס רס"ח לסימן ,ונם(. יע"ש אריהשאגת
 סעיף רסשובסימן

 י"ג.
 שם הבוא אשר

 הטור בשםהמחבר
 ישרני

 גן לו שנולד
 שבחול נראה ומזה בשבת אותו מלין איןמעכו"ם
 הבן הנכרית על הבא ישראל א"כמותר
 דוקא מדוע הט"ו ולדברי האם אחריהולך
 שלדברי אך אסור בחוי אף הלאבשבת
 גמורה ראיה יש לדעהי הנה ניצא.השקך
 ע-ב4 ל"א )דף דשבו! מהגמרא השקךלדברי
 ולא שתאי לפני להתנייר שבאו שלשהזוני

 מתחמצים אינם אשר שראה משוםקבלם
 לישראל גרים קשים ולכן ישראל בקהללבוא

 בהוס' יע"ש ק"ט( )יבמות הגמראוכדברי
 לפי א"כ קבלם והלל רעה אחר רעהד"ה
 אופן בשום להתקיים א"א נהנו אשרהנאם
 כדאיתא יען שבע"מ בתור,; להאמיןשלא

 וקבל להתגייר הבא גד ל'( )דףבכורות
 אינו אשר אחד דבר לבד התורה כלעליו
 שלשה בהני וכ"ש איתו מקבלין איןמקבל
 להתקיים יכלו שהתנאים אופן שום איןאשר
 שילמוד וגם שבע"פ בתורה יהאמיןשלא
 כארץ ארוכה אשר אחת רגל על התורהכל
 ימות הקרב הזר דא"ק גדול כהן שיהאוגם
 ודאי והנה הזקן הלל אותם קבל זאתובכל
 אשר לטול אותם צוה הזקן הלל קבלםכאשר
 איך הס"! דברי יפי ון;נה א"א ואתבלתי

 שמותר ניחא השיך דברי לפי אך ץקבלם
 ולכן גירות לשום שלא הנכרי אתלמול
 כי יען השלשה כל את הלל קבלשפיר
 נם אשר לרעתי ונראה שאומה הפסידלא
 נכרי גין חילוק לעשזת! יש הט'ז ,דברילפי
 רפיאה, לשוס עצמו את למול בא אםינכרי

 גיהורים %ן ,-?)ל:-!ן.ג.דני אך גירות ילקי (י* ושגאפ לשלם *לאולך

--
 %ור:,עשי

 אך ממנו, ולעתן גמר, ךספ
  .יהודי* להיות *מצה משפ י4יאמליק4
 יהודים של ךסנהגיס תורת ללט שנותןוששום
 ויטל קטן דבר הוא כי סובר הוא באשראך

 אף כ!ה לנכרי גמור, יהודי להיותיופי
 ספיקא משום אותו לסול שמותר הט"זדעת
 גמור יהודי יהיה זאת שאחרי להיות יכולצשר

 יודע אשר ק"ט( )דף יבמות תוס'ובדברי
 תנאים בלתי אף גרים להיות שסופן הללושה
 מותר כזה ולנכרי להם נתנו אשרהאלה
 י"ג סעיף רכיו בסימן ניחא ולכן להט"זאף

 הולך הולד א"כ נכרית נשא אשרישראי
 זבאיבקש ישרא? שתא כיון אך אסוזוהרי
 אשר דעתו גליא מנכרית בנו אתימול
 ולכן גמור ישראל יהזה שבנו רוצתהבהו
 : יי"ש בשבת לא אם בהול אוהו למולמותר
 ב מ מז ס בא תג ב בנו ש יע כאשיזמנה

 שייך אינו בב"נ אשר לומרשרוצה
 חדש דין לנו יצא ומזה להטות" רבים"אחרי
 אתרי לב"נ גם הולכים אנו לחומראוב"כ
 א"כ ב*נ אשר לומר יש לדעתי הנהרבים
 בכל פצות משבע איננה ברעך תענה"*לא
 עד ברעך תענה לא בדבר כחויב הנהוזאת
 משום תט"ז מצות חנוך המנחת וכדברישקר
 מחויב ב"ג אשר גזך למצות קרובהשהיא
 כתבתי )וכאשר העיד ב"נ אם ולכןבדבר
 יתרו פ' בחומש וראיתו שבתי האיהדברים

 ולא תענה לא אבל האלה דבריםבהמלבי"ם
 שהרג להבירו בב"נ( נוהגים אינםתחמוד
 שקר עדות משום משיב בינ והוזם הנפשאת

ומשום



 עשר חמשהשנה הבאר שיישי-רביעי כרופר

 עדותו ע"י נהרג הנידון ואם תענה לאומשום
 אשר בנוקין גרמא משום מחויב הב"נג"כ
 הנידון עוד אם אך מישראל יותר משיבב"נ
 אשר נאמר אם פטור הב"נ אוי נהרגדא

 : ודו"ק הענה לא ממצות פטורב"נ

 שקר המעיד ישראל יימל יש ידעתייהנה
 משום בזה יש אשר מלבדלעכו"ם

 תענה לא איסור ג"כ בזה יש השםהילול
 על לנו צותה תוה"ק כי יען שקר ערברעך
 אחיך בישון ולא רעך בלשון שקרעדות
 באבידה וגם תשיך לא לאחיך נאמרכאשר
 יאחיך דוקא חז"ל לנו ודרשו אחיךנאמר
 בלשון תוה"ק לנו צותה וכאן לעכו"םולא
 שנאמר כמו רעך נקרא עכו"ם גם אשררעך

 ולכן עכו"ם והיינו רעהו מאת אישוישאלו
 התורה רצתה שקר עדות על אשר היאזאת
 חז'7 דרשו כאשר ולא לעכו"ם אף לצותינו

 הזאת מצוה משונה וגם וברביתבאבידה
 באבידה אשר ורבית כאבידה מצותמשארי

 אשר דבר היא וגם כבודו כפי לא היאאם
 ברבית וגם ממנה פטור מאומה שוהאיננה
 בדברי אך פטור מה"ת רבית אבק הואאם

 העיד אם דהו בכל אף לנו הקמירו שקרעדות
 תכלית שום בלא אף במרמה שקרעדות
 תכלית ישום איננה אשר שואסדות

 שבועת איזהו ג'( דף )בשבועותונדאיתא
 זהב של שהוא אבן עמוד על נשבעשוא
 הנהו שקר לשוא, שקר מן הגדל ישובזה
 אם ממון לשום תרמית מרמה לשוםענין
 עניני הוא שם אשר ולנכדי ולניני ליתשקר
 ויען ממש, בו שכין דבר ענינו ושואממון
 ברעך תענה לא נאמר הראשונות בדברותכי
 תענה לא נאמר אחרונות ובדברות שקרעד

 לנו צותה כי הוא אות שוא עדברעך
 אופנים בכל לעכו"ם אף שקר בעדותתוה*ק
 שום בלתי 8ף ממון הנאת שום ביא'אף
 אדם יכל שקר להעיד אסור נ"ב ממוןחשד

 : ודו"ק לנכריםאף
 כמוהרו. וזת-וויץ וודוי,צכ;כ

 י . נאמטמן
 במשבה 'י"א" פסחיםננכ"סייץ גארוואליהב"ה

 ן האוכי
 1 משלם בשוע בפסח המותרומת

 ומדמי מתשלומים פטור במזיד וחומםקרן
 רה"י וכו' היא טמאה תרומה ;אםעצים
 משלם כשהוא להו איבעיא ן )ל"ב ובדףז"לו
 וכף משלם דמים לפי או משים מדהלפי
 משלם בשרג בפסח חמץ תרומת האתלחק
 שפיר משלם מדה לפי אא"כ מומשקרן

 דמים בר בפסח חמץ משלם דמים לפיאא"א
 היא הגלילי יוסי רבי מני הא איןהוא,
 אימא. א"ה בהנאה מותר בפסח חמץדאמר
 עצים' ומדמי מתשלומין פטור במזידסיפא
 מתשלומין פטור אמאי היא הגלילי יוסי ר'אי

 הקנה בן נחוניא כר' סבר עציםומדמי
 את עושה שי' הקנה בן נחוניא ר'דתניא
 והנה ע"כ. וכו' לתשלומין כשבתיוהכ"פ
 כריוה*ג הש"ס מוקי אמאי הקשה ז"להפנ"י
 לאוקמא מצינן שפיר והא כהלכתאוהלא

 מותר הפסח לאחר דחמז כר"שכדקיי"ל
 דאיירי י"ל וכאן קנס מטעם אסורורק

 וקי"לצר*י עדיין כהן ליד ב" שיאבתרומה
 וממילא כלל עבר ולא יראה בבלעייו שמווהרין המז זרו לא :( מ"ו )דף לקמןדאמר
 דדבר במועד הקדש של בחמז :( כ"ט)דף לעיי לס"ד וממילא הפסח לאמרמותר
 בשוגב חייב שפיר ומי כממון לממוןהנורם

 : יעו*ש כר'נ פטורובמניד
 בעזהש"י ז"ל הפנ"י קישית ייישבדנראה

 : ל )דף בכתובות ז"ל התוס'דהנה
 במזיד בסוגיין אמאי הקשו ולאביי(בד"ה
 בנפשו ומתחייב קניא מדאגבי' נישאפטור
 לאוקמא ג"כ וצריך לי', דאכיל עד הוילא

 המפרשים כל והנה ע"כ. תבירו לובתחב
 כן שם חי' דלא אשי לרב דעדייןהקשו
קשה,

 וכן.
 של במשקין שם רסוקי לר-ם

 הכי לאוקסה א"א דהכא קשה עדייןחרוסה
 במשקין, איירי לא ע"כ עצים ומדמידתנן
 קשה ין עד טמאה בתרומה דהרי העשוועוד

כג'ל



במץ עשר חמשה*גהממבאר שלישי*רביסיכרך'
 דהא ל"צ( )בדקה שם ז"ל התוס' לפים"שבנ"ל
 דאיירי הדחק ע"י לאהדורי במצי שםוטוקי
 יעו"ש. הדחק ע"י מהדר הי' אם נמאס.שהי'
 דמי רק משלם דאינו טמאה בתרומהיא"כ
 בסצי לאוקמא מצי לא שוב א"כזצים

 וא"ב וכמובן, ונמאס הדפק ע"ילאהדורי
 ואולם קניא. מדאגבי' דנימא קשהונוב
 ובחידושי שם בכתובות ז"ל הפלאהבספר
 קנה קיי"ל דהא תירצו בסוגיין ז"להרי"ם
 הרמב"ם וכמש"פ ב"י משום לוקה בפסחחמץ
 בהתרו ואיירי ת"ג( ועם'צ סהל' )בפ"אז"ל
 על מתשלומין פוטרו דב"י מלקות וא-כ)בו

 ונתחייב אז ההמץ דקנה משוםההגבהה
 מדאגבי' בתשלומין לחייבו ול"שמלקות,
 הוי יראה דבל לאו הא קשה עדיין אךקניא.
 בפסחים וכמ"ש דתשביתו לעשה הניתקלאו
 בפסחים ז"ל התוס' וכם'ש ע"א( צ"ה)דף
 על מזה שקשה עמה רזא( בד"ה : כ"ט)דף

 חמץ דקנה דפסק הנ"ל ז"ל הרמב"םדברי
 משמי ונדפס בעוה"י תירצתי כבריוקה
 אייר ניסן תרי"ג שנת מועד אוהלבירחון
 יעו"שז: קנ"ט סי' ז"ח חוברת שנ",צנה
 חיייו ז"ל התום ע יפים בזה ד* דנצ:בכלד"נ

 )ד"ה דרבוצה בסעיא ,( מ)דף
 יענכן רק אינו קונה דהגבהה בהארבוצה(
איוב

 אונסיי
 גמור, קנין לא אבי ואחריות

 דחמז כ' :( ל' דף ,פסחים ז"ל הצל"חוהנה
 בבל עובר אחריות חיוב לענין רק שלושאינו
 והוציא בו אין דתשביתו עשה אבליראה
 שבעת ת"ר :( ה' )בדף דאמרינן מהאזה
 לפי יומר תלמוד מה ימצא לא שאורימים

 פקדונות יקבל יכול וכו' יראה לאושנאמר
 הגורם דבר לס"ד הניחא ימצא יא ת"לוכו'

 מא"ל כמ"ר לאו למ"ד אלא כת"דלממון
 גבי ולפית ע"כ, ימצא לא דא"ק ו;כאשאני
 תשביתו אחת פעם רק דכוזיב דתשביתועשה

 לאו לממון גורם דקיי"ל לדידן א"כ שאור!
 עליו בקיבל דתשביתו עשה בו אין.נמ"ד

 מדאגבי' דניכא הכא וא"כ עכ"ל.אחריות
 כאן ואין אחריות לענין רק קני לאקניא
 ולכך דב"י לאו משום ~קי דתשביתועשה
 הוי א"כ כמ"ר למ"ר אכן מתשיומין,מוטך

 דתשביתו העשה לענין גם לגמריבדידי'
 לח"ד הניחא דאסרי איכא שם דאיתאזואף
 אבל ימצא לא איצסריך שפיר בס"דדאו

 איצטריך ומשני לם"ל ימצא לא כם"דלמ"ד
 לאו בעיני' הדר איתי' וכי הואילסד"א

 ג"כ "'ל לכאורה וא"י קמ"ל, קאיברשותי'
 ורק קאי ברשותי' יאו הו"א ההואדמשום
 דליכא העשה אבל בו, יש קרא דגליהלאו
 לוקה דאינו י"ל מ"מ בו, אין באמתקרא,
 לישנא להך גם דבאמת הא', פניםמשני
 הגולדם דבר סובר מ"ד דהך כיון הא"דשל

 דליתא היכא דוקא דהו"א ורק בכ"מנמ"ד
 קמיל לא, בעיני' דאיתא היכא אבלבעיני'
 דבר אמרינן ג"כ בעיני' דאיתי' היכידאף

 איצא שוב וא"כ בכ"מ, כמו כם"דהנול"מ
 ז"ל בהט"ז מצאתי וכן דתשביתו, העשהנ"כ
 היד הבנת כפי סק"ד( ת"ס )בסי' פסחבהל'
 קרא רנלי דלאחר במ"ש בדבריו וילאפרים
 ואפילו יעו"ש, ממש לממון זה בין לחלקאין
 רק קם"ל, לא בחרא דללישנא נתעקשאם

 קרא דליכא בעשה אבל יראה בללענין
 לאהנל"ע, הוי ולא מחויב אינו עלי'יתירא
 קמא דליישנא לישני, תרי דאיכא כיוןמ"מ
 העשה ואיכא קרא צריך לא כמידלמ"ד
 בת:ס' וכמבואר מספיקא לקי לא וא"כג"כ,
 ועי' הורה בשל ד"ה ז.ז )דף ע"ז במס'ז"ל

 ועי' ויל, הראשונים בשם התלמודבמבוא
 עד שמועה וביבין ה' שער עולםבהליכות

 באוכל הכא וא"כ הוי, דספיקא רפ"הכלל
 בר"ת ז.ל המאור בעל לשיטת חמץתרומת
 וא"5 יעו"ש, דתשביתו העשה קייםכשאכלו
 בתשלוטיה דהייב י"ל שוב לוקה דאינוכיון
 כוללת בפתיחה הפם"ג שחקר מה ידועדהנה
 מתשלומין, פוטר סיחה איוב ספק אםלאו"ח
 דקיי"ל שוגגין סיתות לחייבי דדמי נימאאם

 יש דהחם .דילמא או פתשלומין,דפטורים
 מגזיה"כ, דפוטר מיתה דחיוב שוגג עכ"פעליו
 י"ל כלל, פיתה חייב לא דילמא הכאאבל
 עכ"ל, לי' קטלינן דלא כיון בתשלומין,דחייב
 משום מיתה בספק רק נסתפק לא ע"כוהנה.
 קטלינן דלא אע"ג פטורין, ג"כ שוגגיןדח"ם
 כר"י דקיי"ל שוגגין מלקות בחייבי אכןלי',

כתובות



 של'שיארביעיכרץ%

ובא-

 עשר המשהשנה

 שפיר בתשלומין, דהייבין .( ל"ה)כתובות
 דהזינן כיון בתשלומין, חייבין הם דבספקי"ל

 היבא רק מתשלומין נפטר יאדבמלקות
 הפם*נ של ספיקו גם ועוד העונש,דמקבל
 דחייב לפשוט האחרונים כתבו נ"כז"ל

 סהר-י קושית דנודע עפי"םבתשלומין
 קולא דקי*ל ממונא ספק גבי ז"לבאסאן
 איסור ספק הוי הא יתובע והומראינתבע

 ולכך גול ספק הוא ג"כ דלהתובע ותי'גול
 ויל כתומים )ועי' הנתבע בחזקתשבקינן
 הספיקות ובקונטרס עליו מ"ש ת"כבק.צור
 בזה( הארכתי ובס"א ז"ל הקצוה-חלאחי
 דחייב דקי-ל קלב"מ בספק לפי"זא"כ

 דאתנן ,( דצ"א ב"מ )במס' וכמבואר.לצי"ש
 שוב א"כ אמו, על בא אפילו תורהאסרה
 שמים דבדיני גזל, ספק השני אצל הוילא

 וא*כ ס"ג, הוי שוב הנתבע ולגבי לו,מגיע
 דלגבי פס"ג, לצאת לו לשלם מחויבהוא

 תשובץ )ועי' וכנ"ל ס-2 יהי' לדהתובע
 : יעד( סי' חהו"מ כהיכהמשיב
 נוקמה ראם זיק הפנ"י קושית מיושבדל%י"ן

 ואינו כהן ליד באה שיאבתרומה
 לס"ד וא"כ לאהה"פ מותר ויהי' עידועובר
 בשוגג חייב שפיר כמ"ר יכמון הגורטדבי

 עדיין כתשלומין, פטור ובמזי'דבוושיומין
 קנינו מדאגבי' נימא פטור אחאי בטוידקשה
 כמ"ד דלמ"ד ז"א פוטר דב"י דמלקיהואי
 הנל"ע לאו והוי דחשביתו עשה איכאשוב
 בתשלומין, המגבהה על חייב וא"כ יקיולא
 כהן ליד באה שלא בתרומה איירי דלאאיו

 כי אבל בע)השי"ת, וא"ש כנ"ל וכו'וגול"מ
 בפסח דהמץ חייב בשוגג דלכן- כריוה"גמוקי
 גול-ם סובר ריוה"ג דבאמת בהנאהמותר
 .( ל"ד שבועות )במט' וכדמוכח דמי כממוןלאו

 אם תלוי רזה פטור קנס עדי משביע-דסובר
 .( ל"ג )שם וכמבואר לאו. אם כם"דגול"מ
 דמותר ס"ל בפסח ברמץ הגם לדידי'א"כ

 והגבהה יכמ"ד לדידי' בגול"מ מ"מבהנאה
 שוב וכנ"ל לאחריות ורק ק"ג קונהאינו
 משום מלקות וחייב דתשביתו העשה בזהאין

 כמ"ד, לאו למעך אפילו קרא דרבי'ב"י
 דב"י דמלקות ההגבה, על מחויב אינווא"כ

 ספיקר לפשוט יש ,ומזה מתשלומין,פוטרו
 יממון גורם ג' אות הרועים מלא הגאוןשל
 הכר וא"ש לכם"דן סבר שריוה-ג ז',סי'

 :בעזהשי"ת
 במוהר-א מעכע:בוים קלוגימוםישעי'

 גארוואלין. דפק"ק ומו"צ ראב"דז"ל
- - . - --  -  

 נבמיכמן
 טעבערשין,ב"ה

 הביא )א'-ב'( כיר ט"י שנה ולהבארא(
 דלמה ס"ג במסתים המפ'קו'

 עס*ד ותי' עובר, נקט ולח"ק חייב נקטרעש
 דמש"ץ המק"ת ותי' ה,ס דה"ה שהק'השאנ"א
 וק' ביטול דל"מ איסורו יאה"1 חמץבקנה

 דלאח"ו משום דמועיל רק באה"נ קניןדאין
 יש אולם עכתו"ר. לר"ש רק ווהמותר
 דלר"ש דו;ידש ע"נ סי' השאג"א לס"דלהעיר
 וס"ך מותי הפצוי עליו שעבר זזמץרס"ל
 כיין ברשותו חמץ הוי שפיר כס-דגול"מ
 שוב מותך לאהה"פ עד (!יתו משההדאם
 יי' מבטל ומצי קאי וברשותי' ממונוהוי
 דהא ה"מ דהוי ק' שוב א"כ ע"ש, בפסחאף
 וביידותי ל'ר,ש. ביטוי מהני איסורו לאה"זאף

 ליישר הצל"וו שכ' לפ"מ ליישבאמרתי
 דמדאורייתא ד'( ,בפסחים דפרש"יאהא

 ומבטל)' משביתו אי סגי בעלמאבביטוי

 רש"י דהא ותתוה וכו' המירא כלוחומר
 בעימא ביטול עי פרשיי דלקמן א"עסותר

 היאך הק' הר"ן דהנה ותי' בלבהשבונה
 כיון וחי' שבלב דברים ה"ה ביטולמהני

 בעלמא בביטול הלכך ברשותו אינודביא"ה
 דמדאורייתא רש"י כ' שפיר וא"כ ע"שסגי

 ולריה"ג אבה"נ חמב"פ אי סגי בעלמאבביטול
 ה"ה קשה שוב דהכא חמירא כי אומרשוב

 וא"כ ע"ש לריה"ג כנ-ל ול"ש שבלבדברים
 לאחה"פ דהמץ דלר"ש הנ-ל השאג"אלפ"ד
 וא"כ ברשותו דאינו הסברא ל"שמותר
 משום ג"כ לר-ש בלב ביטול דל-מ י"לשוב

 ל"ה שוב וא"כ באמירה רק שבלבדברים
 הוי שוב ית"ק אבל מלקות בייב ולכךב"ס

 שו,



חמש-עשר לבקאר.' '*ל*שי*רבישיכרף

 נ"ל וכעת וא"ש. מלקות היים ואינוה*ס
 השאצא קו' ליישב האחרונים לפם*שדי"ל
 בחמץ דמשכחת די"ל משום ה"ס דהויהנ"ל

 ה'( )בפסחיפ כמבואר בב"י ועוברשקע"א
 הלאו לענין ומ"מ כמ"ד לאו גוליםלם*ד
 דלענין שקע"א בחמץ עובר אינו תשחטדיא
 גול"מ דס'ל יר"ש אבל קרא גלי לאזה

 חסז על תשחט בלא עובר לדידי'כמיד
 דנהי י"מ לר"ש גם ביטול ומ"משקע"א
 בעל זה לחמץ שיש כיון מים כממוןשהוי
 וא"ע ולבטלו להפקירו הוא מצי לאממון
 לריש 11"ד ה"ס ול"ה ביטול ל"מ כה"גשפיר
 מלקות טייב דיהי' משכחת לא לתיקאבל
 דיהי' משכחת היאך וקשה תשחט לאמשום
 ולכך ה"ס דה"ה תשחט לא משוםחייב
 בשאר עכ"פ דמשכחת עובר רק הח"קנקט
 מלקות אבל תשחט בלא עובר דיהי'חמץ

 : משכחתלא
 כ' א' סי' ה' שנה תורה קול בכין4דןרן2(

 "מגור* שליט"א אדמו"ר בשם.
 בממעט דגם תנ"א סי' החכ"צ ע"דלהק'

 מקרא באכילה ממעם חשוב הזמןבאמצע
 עולות ויעלו ההוא ביום )יצימו כ'דשופטים
 באכילה ממעט ליח דבכה"ג הריושימים
 הסת' לפמ"ש לומר רצה ח"א והנה1*כ,

 מיושב א"כ ' שלכד-א לאכול יכוליןדבתענית
 המשל"ת לפ"ד שלכד"א לאכול יכוליןדהיו

 דבקדשי' הקשה אבל בשלכד"א, מקייםדמצוה
 יוצאין אין לגדולה למשחה לאכולדצריכין
 דהיו י"ל דהכא י"ל וידידי'בשיכד-א,
 בקרא דמפורש לפ"מ שלכד"אאוכלין

 היי דלא שם ברד"ק ועי' יחיד במתבגדר אי בית הי' ואז אל בבית דהי'דשופטים
 דבבמה האחרונים כ' וכבר שילהבמשכן
 )בזבחים התוס' יפם"ש יגדולה למשחהלעב
 בחלק רק הוא למשחה דבעי' דהאז"ה(

 בבמה וא"כ ע"ש הבעלים בחלק לאהכהנים
 א"כ ימשחה דין ליבא אוכליםדהבעלים

 דליכא משום שלכד"א גם לאכול יכוייןהיו
 כלל ליכא במה דבקדשי י"ל גםכמשחה
 במה דקדשי בהם כופר אשר דואכלוסצ"ע
 כמבואר כיל ריצוי בהם ואין מכפריןאינן

 נחוה ריח ואין לד' נחום. ריח קי"ט()מבחים
 האיסור דעיקר .הת"צ למת"ש וא"כבבמה
 'ממציע. דממעס משוס הוא באכילהדממעט
 בבסה וא"כ ע"ש, קדשיםדאכילת

 לן איכלת לא כופר אשר - דואכלומצ"ע דליכי
 וא"ש: באכילהדממעט

 אדמו"ר קי שהביא ירש ביראתדר4איתי
 דלחה. . לתמוה וכ' י. הנ"לשליט"א

 מי לאכול דראוי משום באכילתןממעט
 סהג*ף לזה דוגמא והביא בצוםשאינו

 פ"ו.

 נחשב לא קרבן דבמקצת מפסוהמ"קה"י
 הכותב בזה ושגה עכ"ד, באכילהממעט
 בנ"י כל ויעלו מבואר שם בקראדהא
 ושלמים. עולות. ) ויעלו ההוא ביוםויצומו
 כלל. דומה היו-)בצומיואונו בנ"י רכלהר1

 וממעט קרבן .במקצת מיירי דשםלהכ"מ
 הכ4מ1 כ' שפיר נזיר איל לעניןבאוכלין

 דהראב"נ:. בפרט באכילה ממעט דל"שדי"ל
 אמנותן*. בלא"ה וגם בנה, גם פליגשם
 על)4,כ"מ חולק. דהחכ"צ די"י הכיםמד'
 קרבן במקצת דממעט היכא דגם בזהגם

 ו'. סי' פסס דיני בגואיי ועי'אסור
 ע"ש.

 )מבכורות .הכ"מ על שתמה בשעה"מועי'
 יעיין- ובאמת'יש ע"ש להיפוך דמוכחס"א(
 ,הוא הרמב"ם דדברי שכ' הכ"מעל

 , הקרבן מקצץ רק ממעט שאינו מפני.והטעם מז?"פ*
 דווריך פ"ב דמע"ש בתוספתא מבוארדהא
 חזה. הזרי שלמים מע"ש מסעות לוקחיןאיך
 ומוכח עז'* לכהנים רק נאכלים אינםושוק
 ועלדבצל"ח. חיישי' קרבן מקצת לביטולדגם

 ( : וצ"ע ע"ש י"ג()פסחים

 'אדמו"ר. מב"ק ששמעתי מה אכתרבג(

 היותר . בעת מגורשליט"א
 ,מן בש"ק לודמיר לעיר הסמוךבקהילנו
 ,בגיטין- הפלוגתא על אמר זו שנהמשפטים

 חתומה או ניתנה מגילה מגילה תורה איס'(
 את ויקח פסוק על דאי' התום' והק'ניתנה
 מ"1 עד מבראשית דפרש"י הבריתספר
 דיוכל' ואמר נתנה, שמנילה ראי' מכאןוא"כ

 וקודם פ"ת לאחר רק הוא דהפלוגתאלהיות
 עמלק. מפ' וראי' נתנה מגילה הי'מ"ת

סובריו הכי מ"ת דקורם בספר זכרון ואתדכתיב



 עשר חמשהשנה הבאר , שיישי-הביעי כרופה

 עה"פ אמר עוד עכ"ד. ניתנה מגילהסוברין
 להכביס דצריך וחקורך שורך יניה'למען
 אשר ובכל ג"כ, בבהמה אפילו הקניניםבכל

 שביתת לרבות לב"ש תשמרו אליכםוגמרתי
 ג"כ בדומם גם כב-ש הלכה ולעתידשלים
 פעלתו אתה כי פעול כל וידע ד' כבודיהי'

 לעכו"ם פרה שסכר בא' מעשה אי'יבפסיקתא
 היתה שרגילה בשבת לעבוד רצתהולא

 ספני ישראל אצל בשבת לעבודשלא
 יום לעתיד עד הקנינים בכל להביאשצריך
 עד נתעלה יהי' הדומם שגם שבתשכולו
 דברים קיצורי איזה שמעתי ועוד דבריו.כאן

 :ואכ"מ
 ומיפה באה"ר דוש"ת עוזידידו

 שארפהארץ רוך ישראל בש"טכה"ילשמו'
 שעברשין. דפהשו"ב

( ן=1"1--4(% י ן  גי'ר,י ן,.ת שנימ מהורים. מיםמעילש " ,4-נ-,-4-" ""ינןףד- 
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 ננ.מימן
 הרה"ץ. ה' ב' אדר לחרש י"א ג' יוםב-'ה

 לזכית במעשיו הצדיק הגאון הרב כבודאל
 לשם רבים בת בשער נודע שמוהרבים

 כלירש :ון:י רבי הבל קצוי ככל-תהלה
 יהגייי דביסקיביץ אב-ד שייט"אפופידליגכ

 בןן:ןןנןיק-בווארלןא בעיר רבכעת
 ממנו זקב:אר של נכבד עורך יע"אהבירה
 דת דברי ישק פיו וע5 העדרים כלישקו
 שלוס. הברכה מקור וממנווהלכה

 ויצא חיל כגבור שנאזר ראותנו,שעורף
 פועלי אלה נגד ה' מלהמותללחום

 ונתן ,2וכני%פר, הטמנת בענין פהשנולה
 הן5ה זו ה' לדבר וביאורו בבארויקום
 ועל ימין על נזר עליו הטובה ה'יכיר
 בכל כבוד וציונים מקומות במראהשמאל
 כל את ראותנו אחרי ; זו להלכהשנונע
 כבוד אי לפנות עוז תרעיב נפשינוואת,
 שהמתחיל חז"ל המאסר את אליו יוסרבאונו

 בטובו נא ויואל גמור לו אומריםבטצוה
 העתקת ואת אליו זה מכתבינו אתלהדפיס
 הרבנים ועד אל עתה זה ששלחנופכתבינו

 תבע"א: הבירהדווארשא
 דייארשא ההבנים יעד אי יהבמכתבית

 א8 כי בציונים הרבינולא
 יותר תת למען השמלה, את ביותרפרשנו
 הרע הענין בפועל נעשה ואיבכה איךלהבין
 ביותר וסמכנו הקברים, פתיחת שלהזה
 ועד של הגאונים הרבנים של בקיאותםעל

 שלא מה לפניהם לדבר לנו ומה שםהרבנים
 ? בעצמם המהידעו

 פרסמנו אשר בהמודעה ביאור לצורךר4שזף
 ן אמרנו אשר פה. צייטונג איד.בהעתון

 נותנין אין שט"ב יו"ד המחבר שאומרדמה
 הוא אחת, בבת משמע וכו" זע"ז ארונותב'

 נותנין אין אמר מדלא א(. כך.לדעתינו
 אחד שארון במשמע דהי' ארון עלארון
 אל סתירה יהי' דלא וב(י מקודם. נטמןכבר
 : בפירוש דאומר בשס"ג עצמו המחברוברי
 ולא הארון מתוך לא עצמות מלקטיןשדאין
 אחר טת שם יקבור זה לצד הקברמתוך

 : המקום" לצורךאו
 מה שגם אומרים היינו דמסתפינארלרל4ל

שפביא



 עשר. חמשהשנהומבנאר שליטי-רביעיכרף

 ס"ה בשם עקיבא רבי בחידושיושמביא
 מקום אין ראם שם עוד הוכתב : שםיחל
 למעלה טפחים ג' המת שנקבר אחרויישאר כדי יחפור ויעמיקו העצמות יוציאוופנוי,
 בשלא מיירי זה גם עכ"ל. התחתון'ומקבר
 מצבה, שום ויא עייו בנין עדייןהושם
 הרי ממנו וההנאה הקבר של ההריסהואז,
 נ"ל המחבר כדברי עצמו בפני איסורהוא

 שם סהרש"א בגליון וכמובא א',גשם-ד
 אסור להרמב"ם מובן בקברות  .ושמעט :.11"ל

 ע"ש. כבוד, משום יהחמיר לבה"כדדסוהו
 טצוואת דהרי האומרים מן מי יאמרואם
 הקבר, פתיחת משמע צדוק ב"ר ר"אאבי
 מיתתו שאחר צוה דהרי בנינו אחרום

 עיכול למהר )למען בבקעה יקברוהומתחלה
 ולתתם עצמותיו ללקוט ולבסוף,הבשר(
 יימר ומאן רבים( ימים שיעמדו כדיבארזים
 קבור בעודו ציון עליו מתחלה גם נבנה.דלא

 זבבקעה
 עצמו, זה מת לצורך הוא יה, כיאבל

 לכל אסור אחר, מת לצורךאבל
 ובפרט הקברים את לפתוח נראה( )כןהדעות
 בארנו כאשר מכשולים כמה לידישבאים

 דווארשא הרבנים ועד כבוד אלכמכתבינו
 פה: קהלה עור שאין ג-כ שמהיהדגשנו

 ונאמר ונסיים קדומה, רבהתודה
 הכללי הרבנות בית בשם ולתורתו, לושלום
 לאוואזשע-2336. רחובוב"א

 גלאזערמא! הבהן דודזלמן
 בביש.ריב

 הרה"צבלאאמו"ריצחק
 מוואליאזצללה"ה

 מכתבינו. העתקתוזה
 איירעםרבוענאם הכללי הרבנותגהת
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 ההרוד'ץ. ב' אדר יחדדו י"א כ' יוםב"ה
 שליט"א והצדיקים הגאונים היבוים יביסאל

 דווארשא הרסנים בועד מדין עיהיושגים
 תבע-א,הבירה

 '. "כביד.' אי יפנית מההנני

 גדול בענין נאונכםהדרת
 ודואי דשכבי יקרא שבוונשגב

 הנפטרים הטמנת בענין פה שנעשה טכבר,ידק : הדברוזה
 בפתוח נוראה ושערורי' רבה משובהר"ל

 ונגדרו ונסתמו נבנו שכבר הקברים8ת
 אותן ומהרסין ובאים הציון עליהםוהועמד
 את וסוציאין המצבה את וספיריםהבנינים
 מחדש הטמין למען מכבר מנטמן מעיהעפר
 הגרוע והמנהג זה, גב על זה ר.ל שנינפטר
 ובכל עת בכל קבוע מנהג כמו נעשההזה
 אדרבה אם כי הבע"ב המכסת שום בלישעה
 שומע: ואין בדבר המוחים ת"ל ישהרבה
 רבנים שישה שי ב"ר בפגי העיףכבר

 איך שמה, העובדים מן רביםוהגידו
 להמליץ שיש כזה באופן הקברשבפתיחת

 דם דם, בלא אפשר דאי עליוגם

 קרוב-
 כטד והוא מזה יודעים שהמה שבעתהמו:,
 להתאבל המה צריכים הרי עצמותליקוט
 יען ח"ו אותן שמבזין עפר ישיני שלודם

 מבבשר, יותר עוד קשה דעצמותדניוול
 שהפועלים זה דמחמת פעמים כמהואירע
 של מקומו מגיע היכן עד יודעים אינםהלא

 עד הגיעם עדי במחשך ומחטטין מאזהנטמן
 עצמות עצמות, לעיניהם ונגלה מותשערי
 נרקב כבר הקדום שהארון משוםיבשות
 בעת הטעדר עם ונסחבים נגרריםוהמה
 שתים ולא פעם ולא העפר אתהוציאם
 מכוסים כי עוד בטמנם הספיקו שלא כךנשאר
 ימים איזה ואחר חול הגרגרי ביןהמה

 : בחוץ כמושלכיםנמצאים
 איננו מכבר שהקבר בראותםילנפעכהיכם

 אשר את ובידעם כ"כעמוק
 אינם לכן אחרים קברים בפתיחת יהםקרה

 הארון את ומשימין החפירה את עודמעמיקים
 עוד עליו שאין כאופן צפוי כמושלפניהם
 יתעכל וטרם מלמעלה הראוי הכיסוישיעור
 שורצי עיי המת אברי שנסחבים יקרההבשר
 : בהכיל הצער ורב המכשלה וגדולהשרץ

 בין התאוי הפסק שמשימיואומרים:
 ששה אין ואםהנטמנים

טפחים



 _שיישי*יבידכקוצ
 בידוע אולם שלשה, אך והי' עשר,ספחים
 ממילא ירקבו והארונות תיחוח פהשהעפר

 ביחד פתים שני שי העצמותמתערבים
 הצניעות בענין גם ונוגע גמור איסורשוהו
 גנאי שבזעג"ז בעת בזה, מקפידיםשאינם
 א' ת"ג תשובה בפונתי כמובא הדברהוא
 של כלתו למשל וכשמטמינים אחר,לענין
 מעורר זה דבר הלא ארונו על מכברהנטמן
 : בויון וכדאי ההמון בפי לב מכאיבצחוק

 ההטמנה של ההנהלה בראש עומר ה"1ללל14
 התומך ומשנהו דחצצתא,דיינא

 מחזיקים שלדאבוננו זה, נומלין, בדרךבידו
 אליו ואשר עוזם לימין כמו גאוניםכבוד
 והוא המכשלה את להסיר פונה תורתםכבוד
 ראשי נתנו אולי אז, כי אותה, התומכיממן

 המוחים לכל קשבת אוזן פה קדישאהחברה
 על עומדים ובראשיהם ושביניהםבדבר

 ה'. דבר על והרדים יראים אנשיםהטשמר
 תומך כאו-א והבירו כשהוא עכשיו כןלא

 המלחים כל ידי לכן, פשע אין ואומרבידם
 שאילמקהלה היות השב, אומר ואיןרופפות
 המושלת הוא וחברה חברה וכל פהעוד

 :בחוגה
 כמו התעמולה כל פה רציף יזה'ילראי'

 בהעתונים אנחנו שפרסמנוהמודעות
 כאן, הדתיית האגודה של קורא קול מםפה
 הדחק שעת כ"כ שאין למודעי ג"כוזאת
 את להשתוות המה טתרשלים יעןלע"ע.

 או הנחוץ הרשיון את ולהמציאהממשלה
 המכס דמי לשלם סוף כל סוףשיסכימו
 כלל מקום דחיקת שום יהי' לא ואזהדרוש

 פנוי מקום הי' לא ואמצם רבות, לשניםגם
 להתיר הראוי מן הי' לא פה, הענינים לפיצם
 כמובא לעשות אך הקברים פתיחתאת

 ועושין הקברים על עפר שמשימין ז"לבהב"ח
 סול אל בזה אנו פונים יכן מחדש.עיי'
 בגבורים ה' לעזרת לבא גאונם הדרתכבוד

 מקוטם את שקנו המתים זכות סע,שקולחדול
 ומפזרין ממשכבם אותם ומחרידין באיםוהמה

 : עצמותיהםאת
 יהציל נאונס כבוד פני את "נימהלים

 ז"ל וכאסרם חול טמונינפשות

 הרי קברם על 3פש לו עושין המתדממותר
 נפש קרואים הקבר של והמצבהשהציון
 אוו(71 ומפילין מהרסין הסה המצבהואותה

 :כנוכר
 דשכבי יקיא ע5 להגיו ישני"ה יה1בבוכוה

 ובימיכם דחיי יקרא גםיתרומם
 בביאת ונזכה וישראל יהודה תושעובימינו
 ופתיחת שוכני וביקוצת בב"י צדקגואל

 המוות ה' ובלע מתים, המהי' ע"יקבריהם
 : אמן פנים כל מעל דמעה ה' וסמהלנצח

 למעך והחותמים הכותבים דבריכה
 בית "וכל לסדר ג' יום היום . והשלוםהאמת
 כבוד ברגשי איירעס. בוענאס וכו'ישראל"
 בית בשם ושמח כשר הפסו! חגובברכת
 לאוואזשע-2336, רחוב דב"א הכלליהרבנות

 הרה-צ בלאאמו-ר נייהויזיצחק
 רבי( לואליערזצללה"ה

 בב-א.. רב גלאזערמאן הכהן דורולמן

 נד.מימי
 בלאשקי*ב"ה
 הגאע' הרב ש"ב מחותכי אהוביכבור

 כש"ת וכו' וכו'המפורסם
 מו"ה_

 לובני
 '"בד"ק' שייט"א פרידלינגהירש

 ק י ז נ 1 ב ו פ ר יב יכתבימקוביץ
 חוו"ד כהדר"ג שדרש קבלתימכתבו

 שנשאל כרך בבארו הנדפס השאלהג2"ךש
 בארגנטינא איירעס בוענאס מעירכת"ה

 כי- ביה"ח מקום עי גדול מגרש להםשקנו
 יש ועכיז מלהכיל צר ככר הישןהביה"ח
 אחד הישן ביה"ח על לקבור שרוציםאנשים

 אריך אם זה ע"ג זה למעלה השניעל
 : חו"ד להשיב הנני הכילמיעביד

 אין ס"ד ורס"ב סי' יי"ד בשי*עדקנה
 י12 ואם וכו' זע"1 ארונות ב'נותנין

 ובשו"41 כותר טפחים ששה עפרביניהם
 יותר עוד הקיל צ"ה סי' ח"ב יעקבשבות
 עמר יש באם ושעה"ד אחרת עצהבדליכא
 קמ"ס סי' צבי חכם שו"ת ועי' נ"טביניהם
 אלו על שכ' אמשטרדם דק' ביהקקבענין

 עשר חמשהשנאהכאר

שדק-בי;



צא ששר חמשהשנהד2ב*ט* *י**יטרלישיטשי
 טשדם סי' בפחו* הקברים 8ת,וטקרלין

 הם כי בידם למחות וצריך עושרם יפהלא
 תשב"ץ שוית וע" וע"ש המתים את.גוזלים

 נתנו דק*א( )בב"ב דמש"א קי"ם סי'ח"ג.
 קבר בין איירי טפחים ו' הקברלתפיסת
 דתניא היונו זה ע9ג זה אבל הצד מן.לקבר
 התחתון לקבר העליון קבר בין רבתיבאבל
 ע14 לזה זה אצל זה בין והחילוק ע"שג"ט

 שאול'עפגי האברי לפמשיכ פשוט'יתבאר
 קרקצ שיש. מקום דחופר )דס"ה( נזיר ש8ס'

 *פיר א"כ המת רקב הכל דוה ג9טבתולה
 כוה וכ"ז לוה וג' לוה ג' טפחים ו',הצריכו
 מימעלה רקב לו אע למעיה 'אבל זה;אצל.
 1 לצרר או למטה רק למעלה נתפזר"דאית
 גי~ב"ם לפי"ר כ"ז אך טפחים בר סגי"ולכר
 כן וגריס נ"ט תפיסה 7,חיעיר )דק-א(';60*ב
 ובם לפנננו הג" לפי אבל ל נ ר ינו ס,בש
 שיטת ו1ה הנ"ל פברא א"כ'לוש אצבעות,;ג'

 זה אצל לוה זעג"ו בין מחלק דלאהשו"ע
 קנ"ג סי' ח"ב חיו*ד יצתק בית בשו"ת,וע"

  אשתו קבורת אחר לו שמדע בא'בשאלה
 יפנולה מותר אם אתר מת קברה עלשקמרו
 ב4ן סלע רק 1"ט של"ה אף להחמירוהעלה

 : יע"ש לקברקבר
 בש.ך ודוכא בב"ח הסביארלפירדקכדמ

 גס טפחים ו' הפסק דבלאסק"ד
 .דבהפטק מזה נראה אסור אחר בעניןבא"א
 באפקני אקל אחר בענין בא"א רק מותרועט
 אלא . אסור נמי י-ט בהפסק אפי'בע"א

שהש"י
 בע"א אפשר דכאי פוסק שם עצמו

 ן ן ע9ש י"ס מהפסק בפחות אפי'מותר

 ברש"י המבואר יפי לענ"ד צ"ע, יכאורהא*
 טהור מקומו ד"ה ע"ב( )דמ"וסנהדרין

 בהל' הכ"מ וכ"כ מה"ת הוא מהקברדאיה"נ
 שם"ד סי' יו"ד ובב"י ה' הלכה פ"חט"מ
 ודלא מיה סי' רעק"א שי"ת ועי' מדאו'דהוי

 ר"ה סי' חיו"ד סהרשד"ם בשו"תבמ"ש,
 בית שו"ת ועי' מדרבנן רק מקברדאיה*נ
 מהר"י ובשו"ת רי"ט סי' ח"ב חיו"דשלמה
 הגאון ומש"כ יעיש שמ"ג סי' חיו"דאסאר
 מ"ח בסי' מליסא להגאון בתשובתורעק"א
 ב.שון נ"ל הי' דמסתפינא לול* ועורכ"ל

 בו שמכסין שהעפר ישעי' רבינו בשםהטור
 דוקא י"ל בהנאה אסור הקבר בתוך המתאת

 הסת .לכבוד שזהו המת פני כיסויכשיעור
 רק דעושים י.ל מזה למעלה שהיא מהאבל
 או הנופל יפול שלא שוה הקרקעשיהי'
 דהך י"ל מתים לקבורת פנוי מקוםלעשות
 סהרש"ם בשו"ת אבל עכ"ל בהנאה מותרעפר
 מדברי להיפוך ראי' הביא מ"ג סי'ח"א

 כל דתגן מהא ה"ב פ"ת כלאיםהירושלמי
 בית בסרת עולה רובע בית בתוך'שהוא
 אלא ל"ש ואר"ב והקבר הגפן . אכילת'רוצע
 שאסורה פ0ני לא עצמה גפן הא הגפןאכילת
 פריך ומה אסבה"נ קבר והרי ופריךבהנאה
 מוהר ויהי' למעלה עפר עוד להוסיף יבולהא

 ואפיה רובע לבית עולה -שפיר ויכן.בהנאה
 אסבה"נ דהשתא אע"ג רבותא במתני'קם"ל
 אסור גווני דבכל ובע"כ לב"ר עולהפ"ע
 כל הקבר 0ן שלמעלה מה כל אפואא.כ
 וא"ב בהנאה דאסור הקבר בכלל הכלהעפר
 כמ"ש אחר מת עליו לקבור מותרהאיך

 וז"ל 1"ל ישעי' הר' בשם שס"ד סי''הטוי"ד
 הגרויים בקנרי הקטנים שקובריןעכשיו
 אפי' אסבה"נ מת שקבר עושין הןבאיסור
 חת'יס שו"ת ועי' עכ"י אחר מת בולקבור
 להעיר יש ועוד יע"ש, שליה סי' ח"בחיו"ד
 הקבר דכל וע"כ בהבאה אסור דהכלכיון
 לקבור יוכל האיך וא"כ ימעלה עד'תופס
 המתים את כגוזל נחשב הא מיסעלהעליו
 הגבורים בשלטי כמש"כ זכי' שייך למתיםדגם
 בהנאה ?אסור נרחם ועוד 11"ל ךסנהדריןפ"ו

 דבסתמא המת משם פינו אפי'קברים'דידן
 וכו' בו שנקבר בקרקע זוכה הנרקב אדםכל

 שביק וסאן מחיל מאן קבורתו מקוםוא"כ
 ס4' זכי' הל' אפרים במחנה אכן ע"שעכ"ל
 מהר"ח בשו"ו! וכ"ה למת זכי' דאין כ'י"א
 סי' ח"א 0הרש"ם שו"ת ועי' ק"מ סי'או.ז
 ועכצ"ל כנ"ל קשה להש"ג א"כ ע"שסיב
 משום עגב זה לקנור דשריהטעם

, 

 מצוה
 ברשב"א המבואר לפי א"כ ניתנה ליהנותלאו

 לא בדיעבד רק דם5לה"נ שק"ג(יבמות
 מי ד"ה דמ"ז( )ע"1 מתום' וכ"מלכתהלה
 אינ בהגהות היא רישות מהל' פ"אובתל"ם

עכ2-ל



 ששר חמשה שנה 'ולבאר שייש'-רבתי גפףצם

 בדליכא רק זה ע"ג זה להתיר שאיןעכצ"ל
 הנ"ל בשבו"י וכמ"ש ושעה"ד אחרתעצה
 לפנינו ידים רחבת הארץ ניתנה לנושיא
 ליתן המקומות בכל צריכין השרדלותוכמה
 בסקוס בשלנו יעמוד ודי כקום קצתלנו

 דא"א היכי כל היא כללא והרימצומצם
 בפ"ק ריטב"א עי' דמי כדיעבד אחרבענין

 ובתוס' וארוסתו דארוס בעובדאדכתובות
 סי' או"ח וב"י חרא ד"ה )די"ד(כתובות
 יו"ד וש"ך סק"1 קכ"ד סי' יו"ד וט"וצ".ד
 במס' ועי' סק"ט ע"ו וסי' סקי"א ל"נסי'

 ב"ק ובתוס' שם בתפא"י מ"א פ"נדמאי
 ע"א( )רמ"א ובסוכה דובין ד"ה ע"ב()דצ"ג
 ובשו"ת קסוט סי' חייצה סדר אע"זובב"ש
 טהרש"ם הג' ליד"נ ובדע.ת ס' סי'רם"ע

 : בכמ"קז"ל
 הש"ג לפיוד הקוי גם ייישב נובירבנזוק

 והאיך זכי' שייך למתים שגםהנ"ן
 עד בו תוכה כיון ועג"ז לקבור מותריהי'

 א"כ הנ"ל הירושלמי מד' וכדמוכהלמעלה
 וכעין מתחתיו הנקבר המת את כגוזלהר"ז
 דבסנהדרין י"ל ולהאמור הנ"ל הה"צשכ'

 או דמיי יקרא הספידא איבע"ל ע"ב()דמ"ו

 ישרה לספוד אברהם ויבא ת"ש וכו'דשכבי
 יקרא משום דחיי יקרא משום וא"אולבכותה
 גופא שרה ומשני לשרה לה משהידאברהם
 ע"ש אברהם בה דמייקר היכי כי להניחא
 להמת גם אחר מקום כאן אין אםוה*נ
 בבויון השני ישאר דלא לי' ניחאעצמו
 בסוף נ"ו סי' רם"ע שו"ת ועי' קבורהבלא
 באויר המת שזכה מה כל שהרי וז"להתשו'
 שהגביהו העפר עם לרבים הוא מחולהקבר
 ואף כנ"ל הסברא וי"ל עכ"ל וכו'עליו

 דבמרחיק רס"ל נרא' השבו"י לשוןדמשטחיות
 לקבור להתיר יש לכתחלה גם טפחים1'

 דמללה"נ הסוברין כשי' רס"ל י"לזעג"ו
 לטעם וכן לנזיר מערבין ד"ה ע"א( )דכ"ג'ן פסחים מתוס' שנראה וכמו לכתחלה גם;
 דס"ל או הנ"ל )דק"ג( יבמות ברשב"א השנין
 רק מקבר דאיה"נ הנ"ל מהרשד"ם כשי'ן

 ח"א לולב מהל' פ"ח ובשעה*מדרבנן
 וכן לכתחלה אף מללה"נ לכו"עדבאיד"ר

 תקלע סי' בתשו' הרשב"א לפמ"שי"ל
 למת איה"נ דל"ש שס"ד סי' בר"מוהובא
 בכך מהלק לא שהטור שם שכ' אף לחירק

 דאסור שמ"ב סי' שמואל דבר ובשו-תיע"ש
 מילה'נ י"ל שוב ובדרבנן מדרבנןעכ"פ
 בסנהדרין בנמוק"י יעי' זה וכעין לכתחלהגם
 נעשה שמת כיון גיאות הרי"ץ בשםשם
 דקרובים הנאה משום אלא המצות מןחפשי
 11"ל נ"ו סי' מפאנו רם"ע ובשו"תיע"ש
 איסורא סיעבד בר לאו שני רמתואע"נ
 דמים הנאת איכא הא חפשי דבמתיםהוא

 בב"י הובאו גיאות ז' הר"י כדברילקרובים
 שם הארין ש"ה ובעל פנגה"ד בנ"י()צ"ל
 דאיה"נ שס"ד סי' שם בב"ח וכן ע"שוכו'
 החיים דמיתהני הנאה רק יקברו ממתדאו'
 ב"ח ועי' יע"ש איד"ר רק להמתיםאבל
 לענין סק"א שם ובה"מ קכ"ד סי'אע"ז
 תמוהין ודבריו וז"ל איה"נ על גטכותב
 פשוט בדבר התום' ע"ד נחלק איךמאד
 שעושה מזה גדולה הנאה לך אין וכיכזה

 ממון משתכר וגם שאסבה"נ בדברצרכיו
 כן ה"נ וגם ע"ש וכו' לקנות צריךדליה
 הנאה יש אי גיאות הרי"ץ שמהיקוזה

 : כנ"ללקרובים
 איה"נ עניו כל עי יהעיי ישלליאורה

 תמורה התוס' לפמ"שבקבר
 מורי ואומר וז"ל הנשרפין ד"ה ע"ב()דל"ג
 לשורפן הנתוב דצוה כיון דנשרפיןהרס"ר
 לך ואין מצותו נעשית כאילו שעשהאחר
 כיון ה"נ בו ומועלין מצותו שנעשיתדבר

 כיון א"כ וכו' איסורי' הלך מצותודנעשית
 תקבלנו קבור כי מצ"ע ג"כ הקבורהשבמת
 ג"כ נחשב יהי' א"כ הנ"ל סנהדריןוכש"ס
 בו יהי' ולא מצותו נעשית הקבורהאחר
 מאיד"ר יותר יהי' לא ועכאפ איה"ניותר

 בגוף עמד שכבר וראיתי הנ"לוכמהרשד"ם
 צ' סי' חיו"ד מהדו"ק נו"ב בשו"ת זוקו'
 יקברו שמצוה מת א"כ לאקשויי וליבאותל
 לנשרפין דומה וה"ה מותר אפרו להיותראוי
 שהנשרפין ליטא הא מצותו נעשיתשג"כ
 ולכך דידהו איסיר משום שריפתןמצות

 נען אבל מצותו נעשיה כברכשנשרפנו
מצות



יונ עשר חמשהשנהף,ב:אר של*שי*יכיעיכרך
 איסורי משום ולא בזיוני משום קבורתומצות
 הקו' וגוף עכ"י מצותו נעשית בו י"מירכך

 חאו"ח שיק מהר"מ בשו"ת ג"כ שהק'ראיתי
 ערופה מעגלה ילפינן דמת ותי' ר"מסי'

 אפי' בע"ע ילפינן ע"ב( )דכ"וובפסחים
 ולפלא ע"ש באיסורו נשאר מצותונעשית
 על תמה ואני הנ-י הנו"ב דברי ראהשיא

 מבואר הלא הנ"ל ומהרמיש הנו"ברבותינו
 קבורה דחיוב קי"א סי' ח"א תשב"ץבשו-ת
 תמיד א"כ פעמים אלף ואפי' לעולםהוא
 טקברו המת יוציאו שאם מצותו נעשיתליח

 ועי' לעולם וכן שניו: פעם לקברומחויב
 פרידא דרבי וקינו ע"א( )דה"בסנהדרין
 והדר קברה וכו' גולגלתא ההואאשכח
 מקום שיש ואף יעיש נבוג והדר קברהנבוג

 שהי' מבואר שם דבגמ' זו רא"לדחות
 )ט-לד( ב' ובמלכים יהויקים שלגולגלתו
 בת כי וקברוה הזאת הארורה את נאפקדו
 שבת בזה הדגיש למה לכאו' אשר היאמלך
 ל"ה אסו מלך בת היתה לא ואם היאסלך

 למ"ש מזה כתבתי ובמק"א קבורהצריכה
 מדרכ* דפורש תכ"ב סי' אבילות הל'תאו-ז
 בירושלמי וכ"מ קבורה חיוב איןציבור
 ראש בשמים שו"ת ועי' האג פיחהרומות
 שמ"ג סי' היו"ד הת"ס ובשו-ת כ"דסי'

 חיי בס' ובתשובתי פגה"נ חוליןובהגה"א
 רשעה שהיתה איזבל א-כ ה' צדעולם

 הטעם לויי קבורה חיוב ל"ה מד"צמפורשת
 וא-כ היא מלך דבת המיכות כבודמשום
 שנית פעם קבורה חיוב ראין אע"ג י"לה"נ
 התם כמו מחויב המלכות כבוד משוםמ"מ
 עדיין הקבורה בשעת התם הרי ז"אאבל
 היא יהויקים של שגולגלתו יודעל"ה

 דחיוב הוכחה יש שפיר וא"כ שםבפבואר
קבורה

 נמשי
 מקברו המת יוציאו ואם לעולם

 הנועב קו' כלל ל"ק א"נ שנית לקבורבייב
 : הנילומהרמ"ש

 פסקו לן איצתמיד האלה הדבריםך4*ד,ו*
 דישראל דארעא מרא הנה"צ של-

 דושינסקיסוהרייצ
 לאסור וביד"צ 'שליט"א'

 אף השני על א' הישן עלמין בניתהקבורת
 האמור יפי .ונימוקו טעמו ין ביארשלא

 שכבר דבנד"ד היטב באר מבוארהדבר
 כאן ואין הדש לביה"ח גדול מגרשקנו
 לקבור דאסור פשוט הדבר כלל שעה"דשום
 המת. כבוד על חו"ל הזהירו והרבהזעג"ז
 בספר לפמ"ש יהחמיר טעם בזה נ"לועוד

 ללכת רצו א' קתל וז"ל תש"ט סי'חסידים
 תעזבו אל ואמר בחלום א' מת באוימק"א
 לביה"ק כשתלכו הנאה לנו יש כיאותנו
 אמר הגלעדי ברזילי תש"י בסי' וכןוכו'
 שאוהבים למתים יש הנאה כי בעיריאמות
 טובה לנשמתן ומבקשין קבריהן עלהולכין
 א"כ יע"ש שם ת"נ בסי' וכן להםמטיבין
 אינם והקרובים נשתקע התחתון תמידתבירו עי א' וקוברין הקברים על עפרכשנותנין
 שם ולהתפלל קברם על שם לילךיודעים
 כיון ועוד הנ"ל כהס"ה לעשות אסורוזה

 א"כ מתחת הקבורים המה מי ישתקעודודאי
 צדיק אצל רשע יקברו שלא יחושיש

 סי' וביו"ד )דמ"ז( סנהדרין כש"סדאסור
 נדול צדיק אצל רשע קבורת ובעניןשט"ד,
 סי' רש"א ובגליון הרחקה בשיעורהמבוכה
 מח' יותר להרחיק דצריך בה"ס בשםשמ"ב
 חסידים בספר מפורש שכן הזכיר ולאאמות
 רשע יקבר שלא כ' תש"י סי' ושם תששסי'
 על הרשע שבט לאינות כדכתיב צדיקאצל
 להסתפק יש בסמוך על ולם"ד הצדיקיםגורל
 שופטים פ' ובבעה"ט הרחקה שיעור כמהעד

 יקבור שלא רם! כ' אשרה לך הטע לאצה"פ
 ח"ב יושר אמרי שו"ת ועי' צדיק אצלרשע

 : עיי"ש ג'סי'
 די ייד מרדכי יבישי בס' מצאתישלב

 במהדו"ק זצלה"ה ממארעוזגה"צ
 1' הפסק ענין בכל שקיהה רט"ז סי'חיו*ד
 לקבר קבר בין ו"ט הפסק אמרו הםטפחים,
 קבר מתחתית והיינו בזעג,ז בין בשטחבין

 עפר צריך ע"כ הא וא"כ יתחתוןעליון
 מו' עמוק הקברים חופרין דהא יותרהרבה
 אין אם ומעתה )ד*"א( ב-ב ועי,טפחים
 יגיע בחפירה ע"כ עפר טפחים ו' רקכאן
 נ"ט יהא אם יודע ומי התחתון קברלתוה
 החששות כל בזה ויש הארון לגבול אפי'אז

 ינית דהא 1*ל ישעי' הר' יפי"דאיה"נ
לתוך



כרףצך
וקכאר שלישיארביעי

 בזיוני משום וגם עצמה שנתיש עפרחמשה
 הרחקה דשיעור הפוסקים כתבו בפירושדהא
 דשיעור המת גוזך משום נם בזיון משוםו"ט

 אנפולי' משום ועוד די"ח כב"ב נ"טתפיסה
 כותלי יפלו שלא כלומר שם ב"בבגמ'
 אדם בחכמת ועי' דקרקע -רפי' ע"יהקבר
 קניה ובכלל י' אות משה מצבתבקונט'
 האב"ד הגה"צ על תמה ואני ע"שאי*ג

 בל4 כהלכתא תשובתו שבתב ת"ודירושלים
 יבוומ הגה*צ חותנו דברי הביא ולאסעסא

 מצאנז הגהיק בזה שההמיר ראיתי וכןהנשי

 סי' חיו"ד מ"ב היים דברי בשו"תזצ"י
 הדין עיקר שעפ"י וכ' לדוקלא בתשו'קי.ו
 הצדדין מן בין האחרון המת לפנותצריך
 המנהג אם אך למעלה אח"כ שנקבר כהבין
 לחלוק'על נוכל לא מכבר במקומכןכן

 ומסתמא עולם גאות בקהלתכם שהי'הגדולים
 יתודע ואם גרויים עם*י הזה המנהגנעשה
 עופדא למיהדר א"א מאז כן שהמנהגלך

 בהיתר נקברו שכבר ביק הדין אימתמשום
 כן יתנהגו לא ה"ל בלע שיה" מעתהאך
 בשו"ת וכ"מ לקבור מקום למצוא 1 יכי

 יש ,נכבר בנד"ד א"כ עכ"ל הנ"להשו"י
 דח-ו בתש צריך דין לית גדולמגרש
 תבירו ע"ג א' לקבור לכתחלה כןיהנהיג
 לחוש ויש לקבורה גדול טגרש שישבמקום

 ומשום איה"נ משום הנ"ל החששותלכי
 חש"צ בשו"ת ועי' בזיוני ומשוםאנפו?י'
 ג"כ ש-יך דבז~ון בדבריו דמבואר ס'זסי'
 חי גבי כמו מתו שכבר מתים גבי 'אפי'
 סי' יחזקאל כנסת בשו"ת ועי' למורההולך
 מה ליח בדף משולם רבי דברי ובשו"תמיד

 אכוה רב במעוז והחזיק הכנן'ח עםשנתוכח
 : יע"ש מסמרות בי' וקכע ז"להת"צ
 שים איו שיני בניין אשי ייינאהבנא

 ע"ג א' הישן בביה"ח לקבורהיתר
 לביה"ח להם שקנו המנרש לחנך כ"אהבירו
 תירוש בשו"ת כמש"כ אותו ולחנךהדש
 שליט"א הצדיק הגאון חותני למרויצהר
 ךמנהגי קדשנו במעוו והמוז'יקים ל"ד,בסי'

 אשר הימים לקז יזכו העתיקיםאבותינו
 ונזכה וצלם למ" אלה יקיצו עפרישב*

 עשע4 חמשהשנה

 גוש והי' ואולם, הילל בנין בקרובלראות
 :, הדושת*ה ש"ב ומחו' ידידי מאת רבשיום

 אבד-ק עלבסרכ נתןאברהם
 והנליל.הלל

 גה.סימן
 )אמעריקא(, ברוקליןב"ה
  הצדיק הגשו הסב יניתילכבוד

 לנכות פעייו ברבהמפורסים
 ד אב א שייט פאידלינגהירש חובבי מוה"ר כש"ת וכו'הרביט

.
 דפובונזיק יב יכעתדביםקוביץ

 : הבישבווארשא
 כמשפט,אחדשכהדר"ג

 איירעס ביענאס מעיי סכתםקיללת*
 אנשים שנמצא אודותארגענטינא,

 קברי שמהללין מראים מעשים ועושיםשם
 בבה*ק ישנים קברים שפותחים בזהישראל
 שם ונמצא חדש, מת שם וקובריםהישן
 רעליגיעזר *אידעשער בשם חברהאנשים

 שאכתוב לי וכתבו בזה המוחיםפארבאנר"
 לכבווכם דעתי ואשיח זה. על דעתייהם

 חיים מים באר ב*בארו" להדפיסלווארשא,
 אעשה לכן - חטא בזה יש כי נראהולענ"ד
 יכתה"ר בקצרה העניה דעתי ואכתובבקשתם
 : בראשונה לאור היוצא  ובהבארי במקומוייתן
 מרסקים מארץ עסי גת שיעת קייהבה
 דמי קורח הקוי את וקראתי אלי, בא)
 תחיך וגס האדמה מן אליך צועקיהאחיך
 גם לכן יר בהרגש צועקים נ"כ שי'הקיים
 ע"ז שיצא להאיסור הלכה לשסק טצטרףאנכי

 הגאון ישראל גאון והחשוב הגדולמהב*ד
 ויבדל זצ"ל, קוק הכהן א"י רבינוהתמיתי
 וכו' הגדול הגאון גם ארוכים טוביםלחיים

 שאסרו שייט"א דושינסקי צבי יוסףר'
 קברים ולפתוח לחפור הנוראיםמעשיהם
 וקוברים דשם הישן עלמין הבית עיישגים
 עצמות נמצאים נלפעמים מח גבי על סחשם

 חילול דה:א ופשוט הקבר. מןמושיעים
 דסצות ידוע וורה להסתים גדולובויון

קבורת
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 לישראל קודש הוא וכר וטהרתו הסת"בורת
 צאת ומקובל ע"ש. יבק מעבר בס'ועיין

 בממון מעפרון חקברים שקנה אע'המאברהם
 גדולים בקנטרין וגם כסף שקל מאווז בר'דב

 אמונת ענין אחריו לבניו להורות זאתועשה
 נדול יסור וזהו ועונש, ושכר הנפש,השארת
 וכו' המתים בתהית גם להאמין הדוןוכיסודות

 לקבורה וצריכים לד' קורש ג"כ הגוףוכי
 הוי שהגוף משום למעלה, עולה הנשמהנמו
 יתקיים שניהם ע"י ודוקא להנשמה וחברשוחף
 פני לראות יוכו ושניהם והמצותמתורה
 מזה זה יתפרדו ולא יתבטלו ושלאהשכינה

 ומבזה הפותח אבל בתחיה, שניהם ויעמדוח"ו
 המתים ומבזה כסף בצע בשביל ישראלקברי

 ועם, עם מכ5 יותר סבלו חייהם ימישכי
 רשעי אף כי וידוע בקברו יוכה המנוחהורק

 מכבדין אז היהודי מיתת לאחר אבל.ישראל
 בזה מראה ישראל קברי המבזה לבןחותו,
 מאמין אינו אפשר היו הוא כיידעת

 וצריך וכו' ועונש ובשכר הנפש.בהשארת
 אחר איסור יש זה ומלבד אחריו,ובדיקה
 בס' דאיתא משום נמור נזל  פאן  והואבזה
 אפילו אדם כל דצריך וז"ל פ"ח ח"בההיים
 לפי בכסף לו קנוי קברו שיהא מישראלעני
 האדם את להוציא משחית לשום רשותשאין
 אם זה לפי וא"כ ע"ש, לו הקנויהשרשות
 הקרקע הוי בממון קברו בעד שילםממת
 עמן עד לגמרי הזה בקבר וזכה ממשופיו

 את כשפותחים וא"כ שקנה משוםהתוויה
 הוי אחר מת המקום בנה ומכניסיםקכרו
 מדעת דהמשנה וידוע גמור גזל המת מןנוזל
 העיר שבני .וגם נזלן, נקרא הביתב%

 הבטחתם עליהם לשמור עליהםנתחייבו
 תורה מדין להרבנים רשות יש זה כגוןועל

 לאלם פיך פתח משום המור באיסורלאסור
 שנתקבל המנהג האיסור בם זה ומלבדושא,

 : חשו קברים לפתוח שלא שנוהגיםבישראל
 א"ע תפלת לעשות אוסרים דיש מצינו1ענר41

 שמת סת קודם קרוב מזמן שמת למתרחמים
 י9 המתים כי *( שהמת בזיון מטעםמכבר
 הם כי מטעם החיים סן יותר הרנשהלהם

 כתג ע"ז ועיין כבודם על ומקפידיןרוחניים
 בספרו דניהיארק הכולל רב יוסף ר"יהגאון
 מכש"כ וא'כ ע"ש. כסלו ט"ו עלבדרוש
 אחר מת לשם ולהכניס קברם לפתוחדאסור
 שסף ס' ביו"ד מפורש איסור יש וע"זחדש,

 ראיןסק"ה
 קובריי

 ורשע צדיק אצל רשע
 יכול וסי ע"ש. וכו' קל רשע אצלחמור
 צדיק סי קטן ומי גדול מי להשוותןלדעת
 : כידוע בלבו תשובה עשה שמא רשעומי
 מכבר שמת מת כי יעיי שאמרתידכאה

 שמת מת מן ונכבד חשוב יותרהוא
 נשמתם. בהזכרת להקדימו וצריכים קצרמזטן
 כי אבלים לנחם בדרשה אחד פעםאמרתי

 נעוריו ומי בשנות שמת מי עלמצטערים
 צעיר איש לקח מרוע הקב"ה עלומתאוננים
 מעשיו בכל צדיק באמת הקב"ה אבל?ימים,
 מזה אנו רואיי, כי לטובתו, שהואויודע
 לילך ייעאפא " רנליו כשעוקרמאיש

 רוצה ואינו ע"ז' מאוד מצטערלאסעריקא
 אינה שם ושוהה לאמעריקא כשבאאבל
 לא מדוע אז נצטער לתכלית, והגיעשנים
 הוא כן מקודם, שנים מהרנה ?אמעריקאבא

עמיחי
 ואח"כ הבא לעולם כשבא האדם

 סת יא מדוע טצטער אז . עדן זנןקשווכה
 . *,, , פקודם,:.

; .. , .,., 1 ן. .י

 , ).,. ן ,; , ,,(

 יאיש ע*,ה פכבר שמפיז להפריס הקפתה והמש-ר בה"ס ש? חדש מנהג הק' מספרים ידועא(
 וי1ונירזי, שבע"י. בכרו 8,ו'ח שישע*ש'ץ נשנע הי'י דורנו וגפתי הרסניפ תקרבות גף'כ יו עוד מהנת. אסור חדש דבר כל ההת""  הגאוןרוטני
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 באם היאת ממביכה ייצאת יענינינינחזור
 בקבר מתים שני לקבור להםנצרך

 החטא שעשו או כשרצו באופן ודוקאאהד
 שקברו הידוע קורא בהקול שכתוב כמוהזה
 מכבר אחר מת בו שנקבר ישן בקברפת
 שהיה כגון ישרה בכונה טוב באופןרק

 קטן הוא הקברות שבית יען ואונסהכרח
 מת עוד לקבור שם היה מקום שום ואיןוצר
 מתים לקעור קרקע עוד להם שאיןמפני

 ולא קודש, ישראל כמנהג מיוהדיםבקברים
 לקבור אם כי אחרת עצה לשעה אז להםהיה
 מכבר, שם השוכן המת עם ישן בקברהמת
 בית מקום למצוא שישתדלו בתנאיוקברו
 ואח"כ סמוך קרקע לקנות או אחרתקברות
 קבר מן ההדש המת את להוציאתיכף
 ולקבור המתים, שני מן מחילה ולבקשהננזל
 עד לעצמן' רק להם שיותן בקברהמתים

 : ישראל כתקות התחיהזמן

 שיש מפני הפעם עוד כן יעשושלא לעירי יאת בחשיבתי יכבידם באתילכן
 מנהג גדר פירוץ ועיקר איסורים הרבהבזה
 לועג איסור בזה יש וגם מישראל,קודש
 עמלו מכל שוה המת שאין שלדעתכםלרש,
 וגם מנוהה, קבר מקום רק אף בחייושעמל

 יש ועי"1 וגנוב, גזול בקבר  אותושקטרתם
 מצינו וגם וכו', הנפש בהשארת ח"וכיחוש
 ואחד אחד שכל מלמד דע"ה ב"בבמס'
 ועיין כבודוא לפי חופה הקב"ה לועושה

 המעלה לו שחסר לצדיק לו אוי שםבמהרש"א
 בשני דירן בנידון ומכש"כ ע"ש, וכו'הזאת
 אחד שראה לשונאים שם שנעשיםמתים

 בו שיש להשני ואוי חבירו, שלבבושתו
 שסבל, מענשיו נפטר אם אפילו אף דיןחרדת
 ע"ה הנביא לשמואל דין חרדת שהיהאם

 כידוע למשה וקרא המע"ה שאולבמעשה

 הצדיקימג. בבוענ~ס-איירעס להמתיחמכש"נ
 עם זה מספרים שהמתים ברכות במס'ועיין
 ולא גזה, זה נידונים המתים וכן ע"ש,זה

 רע שכן על יום בכל מתפלליםלחנם
 :ואכמ"ל

 ביחד מתים שני לקבור הענין כיון*ע
 )מלכים השקר מהנביא הוא לזהמקור

 י"פי. פ"ט סנהדרין במס' ועיין י"ג(א'
 ויהי שם נאמר לכן כן שיעשו לבניושציוה
 הנביא שעשה ואפשר לצרתן סימןוהוא
 לישראל להנהיר ולתשובה לפרסם"שקר
 נבואת בודאי כי מעשיהם על תשובהשיעשו
 ישראל על רעה נבואה שניבא האמתהנביא

 : בתשובה שיחורובכדי
 להתדמות רק המעשה עשיתם אםאבל

 לא כן עושים שהם יעןלהעכואם
 אני ואין כלל לכם תשובה כותבהייתי
 כלל להצטרף אפילו ואופן אופן בשוםרוצה
 דהו כל  ממשהו פחות דלימטיין אפילווכלל
 ומסיים כותב שאני ומה דכשורי, שיבאמן
 רבנים ובהסכם הדשה קברות בית יקהודאו

 ומרבנים שי' אייראפא ממדינת גדוריםגאונים
 ומרבנים שי' ישראל בארץ המפורסמיםגאונים
 בהסכם וגם שי' בוענאס-איירעס מעירכםהג'
 שי' בוענשס-איירעס דיירי בתים בעלימכל
 ותתברכון ד' ויעורכם תעשו עצתםועפ"י
 אין מכתבי בסיום אני שכתבתי מהאבל
 להלכה עלי ותסמכו שתעשו בזהכונתי

 דברים סתם שכתבתי רק ולא לאולמעשה,
 וכו'. וכו' וכו' כלל בזה משתתף אני איןבי
 אתם צריכים שם הישן הקברות בית עלאבל

 מנהג הראשונים הבע"ב שיסדו כמולעשות
 שיוכלו כדי בארץ עמוק קבר לחפורחדש
 המתים בין בהפסק מת גבי על מתלקבור
 לקבור והמובחר שסאב( )יור"ד טפחיםששה
 טפחים ששה ג"כ בהרחקת זה אצלזה

אף
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 כשד"ת ועיין ו"ט. מזכיר אינו שהמחבראף
 ב"ר אבל ע"ש, ובפת"ש ע"ש.מקם-ב
 ואף ויותר יותר עליהן להחמירצריכים
 מת קבורת מן הביא שס"ב בסי'שהפת"ש

 המקום אצל אבל בקרקע, בדוחק מת גביעל
 משום להחמיר עליהן צריכים הנ"להזה
 צועקים אחיך דמי קורא "בהקי קרידזיל
 מענשים טן אלי שלחו אשר האדמה" מןאליך
 זה על עדים נביית עם נדוייםנוראים
 אשר הקברים פתיחת בענין שםמהנעשה
 ישראל מתי ומבוים עכו"ם הםהחופרים
 יש לכן אותם ומחללים עליהם.,,וענשים
 יותש זה ע"ג זה ובאמת - עליהםלהחמיר
 משום ששה מן יותר אף להחמירצריכים
 נואר ויהא מעט מעט יקילו ממילאדהם
 אך לדבר יותר הזה בענין לי יששלשה

 * : הצורך מןאין
 והבפח*ח בכטו"ס המברכו ידידוממני

 ואב"ד רב ריזיקאוו הכהןמנהם
 ניושיארק.בברוקלין

 נו.מיכון
 בערעמלאיב"ה
 3ס"פק ה( כ סי' ג-י"ד י )מכררבהתבאר

 שליט-א זאקשעוויק אבדאקהרה"ג
 הנקרא איינשפריצינג הוחשטשיגעסבדבר

 לההולים הרופאים שעושים וכדומהגלאקאזא
 קארמיגאטאוו המין כן האכילה להםשאסור
 מהם כששותין גם אשר רפואה מיושאר
 אם דעתא מיתבא לוגמיו ממלואפחות
 י"ל רהיטא ולפי ז ביוהכ"פ עליהםחייבים
 ע"ב( )קט"ו פסחים בש"ס מבוארדהנה
 מצה ידי גם ובלען בסיב כרכן רבאאמר
 סוטה ותוספות שם ברשב"ם עיין יצאלא

 פ"ו הרמב"ם וכ"כ רבא, בעי ד"ח)י"ח(
 וכ"כ יצא יא בסיב דכדכן ט"במההו"מ
 הנאה איסורי לענין הי"ב מהס"אבפי"ד
 ובש"ע תע"ה סי' או"ח בש"ע ועיין -ע"ש

 קניה סי' ביו"ד ועיין בזה מ"שארנ"ז
 )דקמ"ג( בחולין לר"ל ואפי' סץ"הומת"ש

 דבכה") נראה עיקר מעיו דאכילתרס"ל
 סי' בבאה"ט עיין כלל. אכילה סקרילא
 שהשואף הלק"ט תשו' בשם מ"ש סקל"זפ"ר
 שנהנה אפילו פטור נחיריו דרך איסורדבר
 וע"ע. בכך אכילתו דרך שאין מאחרבכוית
 בשם שם שכתב סקט"1 קנ"ד סי'בד,ח
 לצדיק שהתיר ז"ל הלוי מהרי*אקע"ת
 פיללין שקורין בעגולין פישאייל לשתותאחד
 מכורך שהאיסור בפרט איסור שום בזהשאין
 ועיין ע"כ שלכדה"נ הוי דזה דפשיטאבגמי
 וע" סויר מש"ב ה"פ שמואל מעדניבספר

 בפסה אותו שמאכילין דמי 1"לפשיטאווע
 בנייר סכורך והחמץ לרפואה חמזאיזה

 להקו לצדד שיש וכו' פלאטקעסשקוראין
 כדרך שלא דהוי מטעם שאב"ס בהולהאפילו
 קכ"ג- סי' מהרשים בשו"ת ועייןאכייה
 נראה' הנ"ל ומכל לנ"ר בדומה ע"שכקד

 : וצ"עיהקל
 דמיתבא טראפפין רפואה המיולזינין

 לוגמיו ממלוא בפחות גםדעתא
 רהיטא לפי הנה יוהכ"פ לענין בזה מחויב8י

 דבשתיה לדינא מדסבואר לומררציתי
  ומשערינן אחד לגל דעתא סיתבא בתרפזלינן
 דעתא מיתבא שגדידיה לוגמיו מלואלפי
 שתירז כמו דעתו מייתב לא שבחבירוהגם
 ח"כ ע"ב( )דף יומא עיין וירא לר'אביי
 וכמזין בדבר שיעור לענין רק לחלקיש

 : לוגמיו ממלוא בפחות דישיהיה
 ישמו יין דהא יי"ש ניאה ייינאאולם

 ג"כ סועד ויין דזייני מדבריםהוי
 ר"ב, סי' ואו"ח )ליה( ברכות כש"סכמבואר
 כמים להם אחד דין המשקיפ כלמ"מ

 לוגמיו בסיוא ולהצטרף אחדלשיעור
 בתשו* ועיין דלעש מוכח שפיר א"כדוקא

 הלק"ט תשו' בשם שכתב סקכ*גמהרשים
 כרח חיוב ייכא מים דבשתיות לומרשרצה
 דל"ש קיי'ל ולדינא כלה זייני דלאכיון
 חילוק,. אין בנ"ר א"כ משקין לשאר מיםבין

 : כנלע"דודו"ק
 יבוא(אומשך

 רפה הרב פלאמין הכהןישעי'
 ראםנהי אבד-קמלפנים



 הי"ו. הבאר דהנמי יגאיכי,2א"רה
 ממני כפלאן אשרבשלטה
 ירעתים, לא אשרוארבעה

 בזמן שנתהוה ע"ד שנסתפקתי -כקיקא(
 בשכר בטוחות לעשותהאחרון

 מקברים אשר האחראים/ בעלי ההברהאצל
 תבא ח"ו אם כסף סכום לשלם אחריותםעל
 וכדומה, שרפה,,גנבה, כגון איש, עלצרה
 אחריות שמקבלים כאלו חברות ישנםוהנה,

צו עשי חמשהשנההבא-
 ~: למשפח לשלם ימות אם ההיש חייעל

 קצוב, כסף סכום)אסעקוראציאנס-פרעםיע(
 החרדים בבתי גם נהוג שכבר ראיתיוהנה

 בתור להחברה, מס משלמי ביןלהרשם
 דיש דאפשר ע"ז, נפלאתי ונוראותבוטחים,

 מקדים דא"א משום איסור חששבזה
 תפתח דאל טעמא משום וגם ח-ו,פורענותא

 בפי ונם מאיסורא, סכנתא וחמיךא לשטן.פה
 וכו' בדרך מקטרג שהשטן חו"ל שאמרומה
 עצמו משים דהאדם כיון דידן נידוןוה"נ
 בזה, לפקפק שיש פקפוקים והרבה זה,בדרך

 להודיע, הענין את לפניכם, יהציעואמרתי
 : "( בזה חשש איזה ישאם

ובמה

 כחשי ס,גהת' החי פרעתיע, ס6מק1ר56יע ע"ו ס56ת, כענין : העורר אמר"(
 הנגיס 5ד'ק סגד51 סגחון סרט עוז וידי"ג רעי סרב גפפי 5:הסכס תגהתי כד,קי0 ס5כמפרן

 נטלים-א לעווימאן 'צחק עילולן לווס"ר וכו' ס!!פורסס 5כ סגד'כ וירקחו כשרתו?וופ,ךסס
 סוס "סוכת כקונטריסו ))'ט6( סוויעקסג6 ס62כ"ד וכעת .)6.ס),( קריסטיחג6 6כ"ןל!5פ:יס
 לכריות 5עסוה 6יס!ר חוס סוס 6ין דעתו מפי ע"1 סכתכ :5תס" "כיח 5ס' ?וגורףימק"
 ס1רעגות6 ננקדים 6דס דפין נוסוס 16 וכו' פס הפסה 6) וזהתה נחס!ס 6ס כי סהייס,ע5
 שקרוסים תסכותי:י רזיתו ו5דרכ5 לוחיים,  5ו5י 5כתוכ  תוהריס ימיו 5ה 5פי"ו 6"כ ,כי'.ח"ז

 סתתר  ע"ג( מ"כ, ):כת סת:5 כרכרי ר5י' וסכיה  ויהייס,  5וו5והיסס סכתכי טליון,יקדוסי
 סג5הייס  היים טל 5"ן ולשטות  תסוכס לטסות  תחויב סס5דס  תיחהך, לפני 6הך ייססיב
 65 5ך חכור ננוכה הקירס מס ע"6( ע"1 )ל"ת סגת' ע5 יסודותיו וממך ,ו!5וה, תורסע"י
 רק כס וסטעס קיינוין, דכר,ו וכו' 5ך חכור סיום יו6כ6 סוירה חס חכ5 'וכו', כוס6וור
 ג15ס, יירט )6 וסכן כחיי, סגכסיס ס6כ יסכור סת6 זחייס יוקח, דעתי' סחכם דווןג'מוס
 ככ,זס 1כזסירה ו6ס, 6כ כבוד מהחת כן 3עסות ד6סיך נומוס סעעס כגח' 6מר" 65,חך1ע
 סת:ס !ע"ז נ!כ'רס סתכירס סני זס סנ!טעס ע"כ 656 וככ"ג, מקן סם הפתה 56 כ'1הי,?ם,
 6ני, ין!כ!ר סת6 ו!ס!ס רק דעת" סי!יך )6 !?)וקח 6.מוך, כיס כז? כקין ד5,קח,דעה"
 יל!יס 5ס6ריך יוכן ס!6ת כסברס סכוטה כ' רכית, הכס כזס אייך ם65 נם ננעיר 6נכיכו',
 !ד"). וודעה':!, 6יסוריס 5עסוה ע6  הורס, ס6נ!רס כי!ס 5ג, זדי ג,6), כיסת עד!סרס

 ניגחתי תדרכי כציה 11 ס56ס גס56ס ככר סתחוכ!ה סיגייס כע:.ן ה::" ם56ת.,כדבר
 ווס"כ כת"כ 56י תמוכת סס וסכלתי 1'( סמלס )"6, סי' סני, ק5ק ן6סזן )כרך כמסכוך".יוון

 סגע5ס, סכריכין סכתכ ז5"5, לעווינשמויין יוסף ת1ס"ר ?הפורסם .5דיק גלן ס6י ?רכ.ידיג"ט
 סי65תי ,6הר ק5""( סי' )נוסדו"ה ומוס וכסליקה ת"נ( סי' )היו"ד 'נמק כנית )טייוידעיך
 י"6( ס"ק פ": )סי' המוכס כדרכי זי"ע ?!קו:ק6טס )סנס"ק רוקמתי גד'קיס כ) כספרן)הפ:
 פרופה 15 וסיפך סיגייס,' כעסייח וקנון גדול ונותה? 5רופ6 ס6) כ!ויען מכססי;סכתכ

 כי וחוכו, כלס כודע 6יגי סכטכעו ו,6תריק6 ס!ו1כ6 ונתין סגעסיס כתס5"ת סג"לסחזחחס
 ויכובס סעיפזס, ענין נוזס יכ6 סגם נ!סתהכ5 תס יכנעו ססיגייס ס6ס ההגזת סר1פ6'ס, תקג!:ן

 הומ"5 הערכת סל!!6),( כתעובי )?יכח היוד כמז. זע.' הסנוף, וסריס רכים חנ6'ס תו?)?ת?,,ת
 סנע5ס כ5ח כע5חה כספסזף רסני 1כתכ כ1?, כסנוריך ?5,6ך פית כסס :"ך( 6וה ן',סי'
 ין'ם כדן כבכ"ח 5סק) סכתכ ק5"ז( מ" )ח"ק נ,סרכ"ס כתם,' :ס ועיין טכע', דצןדוחיה
 כרותחין עירי ט"' 51סדיחן 5?קחיך דיג כחכ מסק )ע:.ן ,ג) פעם, ככ) יגעי) סרכ.?סורח
 חותל כולן ע) ס1ץ,ך כדיגת, כידי קכ)ס ס:? כרכי. התך קד': כערן סג', כלת.יכדכ-י ספסר.ק,דס

,סרב

 שלישי-רביעיכרך
 * 1 * ן נ,עז ,.יי.יי.

 פלוני. מקוםבע-ה



 שלישיארביעי נדףזנה

 הכא-

 שש, חמ"ה חמש

 וצריכין להם, יש כלי דין שהשינייםדאפשר
 ונם הגעלתם, הוא אופן באייה וגםהגעלה,

 ישתו אם ומיב דבשר בדינא לספקיש
 רוטב ישתו ואח"כ ראשון מכלי חלבמקודם
 יוצאים ספיקות מיני והרבה ורותח,חם

 : זהממציאות
ע"ד

 כן כסס כבכס וג1כרתי ניעלס רקת. 3ע)61, דק"ק ר6כ"ן 51"5 5,' ר' ו5ך'ק ג6ין סה'?ר3
 סקרים י5תר  כעתו ססס"ן זי"ע ז5") ד0ס, ס5יס"ע, סב:"ק ס,ךנוו"ר סכסג1 הגקג עפ"י:י'
 6"כע0ין סכוי יסוגתן ר' ס;'ס"ב ידידי סצייגי וכעת סכרכי,02

 ור60 כפס ו,ו"ן 50יע""
 י1והך 6ס ו!כג, כגב,) הר"וו 3מי' נוסיגעט,( ז5"5 רם"י )תסג6וס"5 0"' המכח ככ."הנציין
 חגחס ,קפ)) 6) כ"כ) תך"מן )סי' ס:"5 3ס' ככ' )פי"ק ב"ק, 53') סכ' 3רכ1 15:,ך)6כ)

 'הכיין כ)כ מככיבי ,' פרק מכת סער י"ה כעך הי,ס ען בפרי 0"'ת6 כפי3ע2"ק.
 )קכ) יכוין .רקחן 0הע 5ח וחס נסווס, הנססת )קל) יכ,.ן ר"12ן !ככרכי ס:ס0 קיסמת)ק3)

 .ס?01'כ וין, ),קד ס536 י,כ: דוק הפלך כ"כ ס,ק כגרו) !:וכיון ::ג., ככרכ, ;ן:!סשספת
 והיחן כ:3ת 0ה) ני,"ט חפ" )וווך גריך וס וו!טעס גכ,כיס, ס0!"5 כגו מדכייסכיכיסס
 ג"כ כ:0"5 פ"א( סי' 1ה"ס ת5כי56 דכן' כס"ק )עיין 1גיין ט,עין, 6ימריס 60י:ס:קסבת
 ש"ג, סככת 0עך כפע"מ טס,ר הקוך, וט זחגסג 03"ק, ככדה ינתך ": 36) כ) ו!2,)ס
 הכוסס ערוגת 0ו"ת ועיין )בותרו, 65כל ך"ס,ר גראס ככת, קכ)ת 5צגין סז!פדכ ק2ה,.מהנות
 :סגסיגו כסג"5, סכ' ככרכ' מנ560 הוסט( ושכ"ד גך'ני,")ד עחרס כן וו2ס ר',נ!סגס"5
 0,'כות ). ים 0כ6נ!ת 6ף וכו' 5סס"ן סגך 6יגו !סכרכו כסקזיכ כהוזים 5חריס,:ס"כ)יס
 0ס ככהכ אנוח סן וכ". ספגי ככיכ, ת"ס 5קכ) בריך כרכו 0י21 650 דו!, ווהחת5תפ"ע
 נשווע ופיס ווונוס, 3וס ו!זכס דו"חו כגיסגם 6ז 6."6 כקין 6ף כמכח קדת ם"יי,ריס;"כ,
 36),ס ימי! 65-:-.' 6ס ד6טו:-.י כערס, '6חר- דסכ"ז בוקר 6ס2ך 6כ5 י6תר.ס!, דמםק5ת

 סג"5 כ' הכזרק זכר, סכיך יפך?!"ג ?,גד,ס סגועס ע5 5,י !סכית ? י6חר1ס. 365ניסכ:"ם
 6מ,ו ככס ס3י6 ס"ס( מ"ק חרכ"ס )סי' בסריס סנ!טס ע) סן!טס ק5ס וכס' כ5"צ,.::יה
 ס6ר,ו"5, 3ס'רור כתפ!רכ ליתום, ס..ך סקד'2 "כ) ככרכו ע5 "65 דן )6 0"' הכיהךם'
 ת5כ'56 ן3ר, סה"ת י6ן :)6 ,ק?!,כן ס"ז, ס" ?וסד!"ה כ", תשרת כס"ת 6,ת6 כאוות'כ;

 י0 היך ח."ד יכתב, דירג, ,גד'קי נן!)י "סכקר" סקורהי ומסרק,' סג"5, ס0.3ס ערונת';1"ת
 דכריס 3,ך,כית "כק כע"ס, 5סו"5 חסזר 0סגגי ?!סד!"ת סג5ח,יס היים וקסקרי כוס,גגס,נ
 50יט"ה, סנ6יג'ס סרכניס 013 0יכתכ, ניס מדפיס וגסכוס,

 מעיכת כ)),ס כסד"ה עיין פס"כ, כסעודת סע,)ס 5וו6!ור גינון נוקיר ט"דו3דבר.ט56קו
 יסנס חס.ד,ה 3כפ-, 6ך סכריוה, 3פי ג6ס מיחס סי6 רק 5ד"ז נוקיר 60'ן ג"כ :כתבמ'

 החיי" "היל:, כא'  ידבר ח'  קדוכ גדיקימ 50 כספר; לקיתי  מלקתי  ולתהיולי )זס, רנ!ויס:ר3ס
 ת,)ד!ת ,3עסס"ק נזגעסכיז 51"5 "ק' ך!זו 3מס ספיוייס כסף 6ת נז0ס ייקח ע"פ כיודכר(,פ'

 63יזס גו651 תעגיהיס בס"ד גהמכת סדי!ס"כ מסעורה 0י6נורו כנוס ט,עיס ססע,5ס'5הק,(
  שתין תררכ 15לקוס

 )זול"
  סקון"ט מכיי כל פיו תמהיי ניבט ?י, רק  מתים  כסוס כו?

 כסף כתיב כ6ן ,רק ספדו,יס כסף כת"כ סת1רס שבכל  בעוור ז5"5 רינששכיוכנוויו--כ(
 ע"1. 5רוז1 י1ס פ"ר 6והיוה 0סז6:פדית

 ק5ה הלניר נקרכם 6ו5ריס סגס סחדריס  חייומ  במכיל סרותחין סנויס מוכי5י ס5'ג,רות סגס :י.") 6'( סי' וכס0?ועוה :"1 )סי'  יסודק לג שו"ת עמ'  עיין ירכויה, ממקס  כירין  מהלתך כרכר:
  תוך ,ל  רותחין מין יוחרת. :יפיפי נסביל כפנת סכרו, כספתת 5"כ לנתרי  סגלטללי סריסמגיורי
 ילילורוה  שכתיך סלוללימ  יימ  0יוריס 6ת ייס"" "פסיק גת1ר 3כיריר ירתיח! סנ),ס 56ס סרי:5יג,רות
 וסס"ג כפכה, דכסול כ)ת6 סכרז6 6ת ספיתח פ.גע סרי  יתילל רל,,  מסרית?מס

 סיכ"
 0סססקס

 סוותח!ותיס טר גויס( )65 רותה קוטר רק ס5יגורות תוך 56 וירס ירס סע) כסיפן תעכס?,רכזיה
 5לורימ סוכ סרי לפי"ז  מלפללי, 6הר )מיס  ליתססך סקייור סמכה  פיון זמ"מ ע"י,סחדריס

 וותכ50יס ס65  ס0ירייס ולוחן סקודתת,  ממכוסס  סל  הסקיס,ר  מלתיוו  מיס  סיורי יללורומגסיי
 מותר 06 ע"ד פ"1( סי' ה,"נו )ח"ד, כגע':ויס "כמס כסו"ת עיין ובס סרוהח, סקיט.רשיי

5פה,ה

 בפיהם שתחבו אנשים שישנם ךבמהב(
 כסף, : כמו מתכותיימשיניים

 אוכל ולועסים מתכות, מיני שאי וגסזהב,
 בלעדם )כי השנה יסות כי השיניים,באוהן
 שיניים חוסר מחמת לאכול יהם אפשר"י

 הפסח, חג בהגיע הדין יהי: האיךטבעיס(



נבכן עשר, עשרשנהבנבאר שלישי-רביעיכרף
 השני ברכו לומר שנוהגין הקדיש עזרג(

 אם ש"ק, בליל לדוד מומוראחר
 כשאר יאמרו יתום שצריך יתום קדישהוא
 הש"ץ על מוטל דהוא או יתום,קדיש
 לאמרם, להיתום שאבור ואפשרלאמרו
 שוופילו מכיון והברכו, הקדיש אתהיינו

 יתפלל אי שאבל בספרים איתאבעש-ק
 העולטות עליות עת הוא שאז סתמתמנחה
 שברכו כאן מכ"ש א"כ שבת, קדושתמכח
 לבית באיחור שבאו אותן להוציא הואהשני

 בשבת ונאמר ברכו, שמעו ולאהמדרש
 שכמה ויען היום, קידש שכברבצצה
 טריבות לידי מדרשות בבתי באיםפעמים
 קדיש, שאומרים יב*ח תוך היתומיםבין

 לאמרו כ"א ברעות זה עם זהולמריבים

 : בזה תשובה שערי על לדפוקבאתי
 כי לומר העולם בפי שמורגל מהע?ד(

 ס"ד ננד שקול הבן פדיוןסעודת

 ן בקדמונים טהור מקור מצינו היכןהעניתים
 ן על כהן בתור נקראתי פעמים וכסהלוה,

 ' ולא פעמים, הרבה ע*ו ונשאלתיפדיוה"ב

 ן : להשיב טהידעתי
 ; הסקה* האחרונות בעונים הנהיגו כלנזקה(

 בתוך וצענטראל-בעהייצינגמרכזית
 שנובעין רותחין מים באמצעית גדולות,בירות
 בשבת לפהוח מותר אם המרכ!י, הדודמתוך
 החום שיזרום בשביל הצינור של הברזאאת

 ן החדראל
 הנני יו"ט בכל אשר האלקטרון מאור נו"דיו(

 אוסרים שיש מחמת בזהמתעניין
 לדינא, לברורי הדבר וצריך מתיריןויש
 נכרי עיי ויושט בשבת לכבות מותר אםונם

 : ויו"ט בשבת בזה גם אוסריןדיש
 אותך כעת נתרבו כאשר בשאלתי ניקשיח

 באויר, הפורח מגרל עלשנוסעין
 ויש צעפעלין, לופטבאלאן אעראפלאן,כמו

ש

 וס5נור!נ סכים 3מתס גרי ריקים כ5ינורופ ו5סעכירו חוס ע15ר סכו 5טר ו!סנרה כלנה5פת!מ
 )יכווה רפ"י כת"ג ס06 ע"י קותו נוסכס 06 רק חייכ כבהכות כי דגרי דכחכ ר!תחיס,ימי!
 6חך סתתיך ס"ו וסגת פ"ע רנזכ"ס וכ"כ :( )ע"ד כסכת וכן 6ותס, סדותיך סת'3ס ד"ס :(1'

 פ'"ג ס"ס וכ"כ פעור סיגי. 6ין 06 536 נהוק איעמס עד לותו סרהבם 16 נותכותמתיגי
 ת65יס' כין סכ5יס ככ3 רמיקס עועים ק"כ, סכת ועיין 6'( ס" כ' )כ55 6זס כרנות ועי'ס"6
 6ךי סרי ריקן כ5י 6כ5 מכ50, 60  3תל6יס תותר לפס ק"מ ה"נ נ"י גת'  וחו' ריקנים,בי!

 :ז כ"כ )ד' תכי5ס 3סיתר ר6י' ת"ג ת"ו ן' ח"כ וס6נוונס ס6דרת ועי' מונס, ר!תמסגע0ס
 תתנתיז סגית הנו65 כקכיסס 6ת פותמיס נככסיס כ60ורמיס הננמר וט' ערזסק6ות9גי6יס
 יעיי"ס.569'1

 ח65תי וכעת מ"כ 6' כרך כ*סכ6ר" כוס ס6רכתי ככר ס56קטרון לנידון 560תוע"ך
',',', 

 "ח0ינ כספרו ז5"3 פיינעגכויס רס"י סנ6ון ס"ס גפפי 65סכס רדייתי .
 חוכ' הרפ"ז תורס כק31 דכריו 0מוכ6יס זנ"3 קליק תסר"ת נוסנ6ון ססכי6 רב"ט, סי'ס)זס"
 כס651ת. 6ם ס51רת תתם 610 ס56קטרון ססכערת גרור סדכר כי ד6סור 1' 6ות ס' סי' כ'6'
 מוסר6")ו וסנ6ון 1"5 עגניה מוסר"י סג6!ן וכנס מוליד, רובוט ולסור ו6ככיס ל!ע5יס06

 כ46 6כ3 ימנו, ככר ס6ס ססס דחיון 1ס דמין 5גר תגר כנודניק דסוי סתתירין כמתןו63 65טויי 1' 6,ת קי"נ ס" מ"1 ת,רס כגערי כתב 1") סו6 ונס 65ס!ר, ססכימ! ז"5נרקדי 6כד"ל~
 וסוי סטנוון, 06 כח סו5דת ונורם 5מוע תמום ונמעס מיכ1ך נורם סיתר סיכוכ ע"'ב56קטר!ן
 !כרכר מו"5* סנורו נור פרן ע5 סזין 6ת פתן עתידים ססנותיריס ום'יס מךסס. וסו5דסס!65ס
 מכתב נונס גו סמור סי"6 סי' סכ"5 סוס" *תסיכ כס' רדייתי עכו"ס ע"י ויו"ט כסכתסן)קס
 50סכת גו י0 ס56קערין 15 0כויע קמרי 3ס, גמע 5ת6י ס6"י ק'"נ( סי' )ס"ז גורסג0ערי
 גיו"ט הככותו ס65 5ע5)וו ימוג נפם דנע5 והסיק וככס תפוס עניו ימיינין נסמ!טין~מז
 כיוס רק 56קסרין 6ור ממפעת סעירוגית סמכוגס כ6ס מיסו עכו"ם, ע"י אפי' נסבתוכ"מ
 ס16ר יקיר ס65 ככדי גיוס סכפתור הסנור ומותר יסון6 3כ . סועת גס' ראיתי ג5י5ס!65

 סקוימען 6ת הסתום נתותר כט"ו( )סי' ספרפ"נ וכת"ס 56קערון 716 6ין הכעת כיוןבלנס
 יעוס*ס. 5כך, טטסוי כלעךע"י

 סתרדכי כסס סכ' סחפכם נגמא שין ססניג "סגל ס' וןגרי א פ56וח כשדשגס
1מ%1



 עשר חממהטנהותבאר שלישיארביעיברףק

 יוכל אם עמהן שנוסעים מאחב"י הרדיםגם
 דרך הקברות בית על בהם ליסעהכהן
 ספינח.האויר של המנהלים אותן וגםגמיעתו
 הדבר נכון אמת אם כן שאפשרחומרים

 מקוה לעשות - רוצים מהם מי אם-
 שיש אמר הו"ל ממדינות א' ורבבצעפעלין,

 121, צד נ' סי' האשכול בס' במ"ש בזההיתר
 כלל, פוסל אויר שאין להדיא שםוכמשמע

 ועכ"פ זו, לשאלה מקום יש הלאא"כ
 חוו-ד לדעת ,רציתי ולהאדירה תורהלהנדיל

 איזה יש אם הי"ו, "הבאר" והכסי גאוניוטל
 : הללו ענינים על והיתראופן
 שמו. בעילום החפץ אחררב

 נח.מימן
 רבינו. ףימדינושאלה

 )ארגענמינא(. בוענאם-אייריםב"ה
 רק בעיה עם שדרה אחת באשהמעשה

 ע"י רק כדמו"י בחיפו*ק ולאבדיניהם
 אצלכם. שלובני טקס כמו והוא בלבדביכל

 ע"י ולא בלבד בדיניהם מבנלהונתפרדה
 שנים. כשבעה בן ממנו לה ויש כדמו"יב"פ

 הושה לה שסידר אוזה איש כאןונמצא
 של דינה מה אוער איש עם כדמועיוקידושין

 ואתיל השני, מבעלה אותה מוציאין זואשה
 אבה"ע בש"ע ועיין אוזן יפעירד4יכחילרנף ו מהו לכהן 'נישאת הצאלא

 ל"ע כד"ת חו"ק דבלא כ"וסימן
 לקידושין בקו"א המקנה דעת מ"מקיוושין
 ביחד דרים דבאם סק"ב שם בפ"תוהובא
 בביאה דקנאה משום כאשתו הוי ארוךומן

 דבאם והדב"1 הר"ן דעת אמנם עובבוזדא'א
 אמרינן לא איסורין בשאר עברייןהוא
 נראה הפוסקים מסתימת מים אאעובב"זגבי'
 וא'כ ואת, אטרינן נמי בעברייןדאפי'

 ועוד גמורה, כאשתו והוי בביאהנתקדשה
 עפ"י שנעשין שיינין שהייראט לענ"דנראה

 דמהני כותב שסופר כערכי הויהממשלה
 השני, מבעלה תצא וא"כ דמלכותא,מדינא
 בשם י'ו סו"ס אבע"ז בב"י עודועיין

 וקיבלה מצידה עמדה ואם דאףהרשב"א
 אך נט, להצריך חז"ל נזרו מאחרקידושין

 מלכי מאן מלכים לפני לעמוד אנכימי
 שבילדותי וזכורני כהלכה תשובה יירבנן
 *(: מש"ש זוכר ואינו שי"ק במהר"ם מזהראיתי

 מקור בעהמח"ס ראוינבלום רודנתן

 עה"ח. פירש"י עלישראי
ב"ה

 סס5ומ נו' ו3ס' לקרקע מינע 5ריכס נרקיס דתסנוע ז"5 ולר"ח חכ55 ד"ס מ"ו 3"כיהוס'
 65 6כ5 כ5י 5נועס רק דכוכתו וכתכ סנורדכי דגרי סכיך ך'( 5סי' כפתיהס נפתח)כתקור
 50 כקוס גכי ,( )5"6 7יוח6 סגנו' סת3י6 ק5"מ, סי' סחוס נזסיכ כס' עיין היכ,5"ק,עקריך
 סי6, קרקע גכי דכע5 כגין ע"י 3קכוע סדוקך סם תר0"י ות.כימ סננ ע5 ססי' סנדו5גסן
 הכיון חושיי נ"מ כגקכ מעסו ענוודיס ע"ג ו6פי' י1עי5, 65 ספיר גקכוע סוייגו כיון כלויך6כ5

 ז"3 תסתרס סי' ע"כ( סג"כ )ד' לוקו16ת ס5'  3ס3ופוח סכ1עות כמורדכי ועיין סו6,ןקכוע
 וסכיך 65יסור דן ססי' ס6ס, ת' כת נךו5ס וגינית פרין ורך 5סנוס'כס סר15 סת'ס63תת
 61סור, ווקף לקרקע תהוכר דיוריך וסותר סס15ח סוו' ותרי ט5 סח5ק 6' נלון נכרילכסוף
 וכדכר וטכס. רכס וחן 63ריכית, סס סתפ5פ5 ק5"ע סי' סכ"5 סחוס תסים כס' סםועיין
 יותר. 6יכת"5 כי פור 630. כנכבר" בי"ס 6כ6 סקנרות בית ע"נ לפרות חותר 06 כגסןע56תו

העורף.
 ס61 גת65, סיכן יודע ס6יכו ג"ח ססכי6 מיק סתסר"ס סכס העורר: אטר*(
 ונסוסקיס כננו' וכד6'ת6 כ"ו( סי' )6ס"ע 3סנס"ס סרוו"6 דכרי סס .סכין כ"ו סי'יגז6ס"ט
 3"3, כר16' 3טדיס וגתייחןו וכתניירו נכרי 3גס61י ו6פי' ע"נ( ח"נ 5"6 63ס"ע )עיין3ג"ת

 וסנוסר"ס לויסות, תס' סי"6 סיוגיך 3סרכ ועיין סכוהכ, סוף וססנו"ק רסכ"ן כסס כ"6סס"י
 וי0 וס תעגין כתב 1ק"ע ק"מ 6ס"ע )ת' כת"ס נס כספק זסגימ כוס סקריך סג"5צ'ק

מסם



 שלישי-רביעיכרף
 במת"ם.הלכה

 ווארשא,ב"ה
 .הבארע העורך הנה*צ הסבבבור

שליט"א.
 תפילות מבתי באחר גבאי בתייהנה

 סת"ם לסופר למסור יידי אנהבפה
 תפלותינו דבית תורות מספרי אחדלתקן
 בעת עומד ובהיותי אות נגיעת בהשהיו
 שיאמר הנ"ל מהסופר שמעתי לאהתיקון
 ועתה ס"ת' קדושת לשם כותב .הנניבפיו
 . לגרור צריכים אפשר ראשי עי יעיהסורה

 3ע"1 כעי5הו ז"""ע הזקסהסס
 1ככ-

 פ5ס).
 יגהק וככיח מ"ג סי' 5רכע קך'ת י:,"תוק"ן

 סי ת"ג סמך? פרי וס"ה ,"ט סי'מסזו"ח

 גיא עשר חמשהשנההכאר
 עמ' מזה דברתי כי מהדש ולקרשולתקן

 יו"ד יוסף בברכי מבואר שידוע ואסרתעה
 יותר או שורה אח"כ שהמגיה רע"דסי'
 קדושה לשם מחדש הוא גם שיכווןצריך

 : יע"ש הראשון שקידש מה,מלבד
 פ ביעה י י יה סד הם ג כהדרבנהיורז

 בפויין מה"ם" שומרי"ממרכז
 וילמרנו לפניו זאת להציע עוז בנפשיארהיב
 גמאספו כתיב אלי תשובתו להדפיס טובומה *י צריך אני וללמוד היא תורה כירבנו

 : הרבים מזכה בזה להיותשהבאר"
 פלוגי. מביה"ח נבאי.

 ק"ג ס" הכרסס "ס) ככו"ת זס נעגיןרכנן
 5ס"ע יקרס 35ן וכו"ת כ"ט סי' ח"כהס"ת
 ?ותרי"ג ס;5.ן )יד": מגמתי ז3מחל!גסע',
 ס5זרחייס, כגי:י5'ן )ס)כס כפ:'טןת כ?2)?:";'

 דכ' ל"ריכות כסכיכ נוס ך1ויגסק ס"כ"ד זי"5 ראזין ייכף ר' ער"ן סתורך :רסיודיך ?נהי! ס"ס וקן כס ס,רס כככר הכת? רכ'עי( ר5כ,ן )כרך 3,,סכחך" ?כחתי.ככר
 וס"ר סה"כ, גע כריכס כ2כו"ט חף ת"ל! הב) נזוור 5'0 5סת יין 5'ן 15רחיסדכג:והין
 דעדי,ת )סרמכ"ס חפיס"ח סכים וגס 5'כ,ת, כגזך 15 קג," סליה !3זס כיעס כס :עכסמיס"ת
 גירויין ל!ס5' פ"י כיתכ"ס לעי" 51'ין גייר.ן, גסו5ין סוי זכות 5בס .טפס ס55 דכ5 !'תסגס

 רכה רפית טון וסכים כפיית, כע"מ גהיהדס גבי דגיטין כ"ז וכרי"ף ךס1טס פ"5וכירוס)תי
 דיג, 0ס:וסח בם כ"סיק מ55 כיפ"ה, וכח גט קריך נתפרד. ו5ס קימות, גררי כס )ידי0

 וסול מליך פרון כעת סרר כעו"ס 51בך כ5ריכיה, 3שסכ5ר" יעו""0 סרג'3יס, סנטככוסח"י
)ו)ת5

 ךכך'סס גדפסיכ !יעיי סס!:ס, ויכרר! סיטי כדבר סיעי':. סדוך 5גד1)י כקסת' מכיה"
 העורף, ~ סכ5. כ"סכ5ך"בי"ס

 לתורס ת5הי ככר העורף אפר*(
 ירה,ן )סו"5 ח5פיס כקרב ובי"ס "3סכ5ר" מת"ס כעגיי 5ססיכ חס:תך2 סת5עכקר
 ווןור יסי' :כו מת"ס" "סיכוי מידרכי ס5 מכט5ס כ3' יכר5)" "קרסת כס תחתח,והז
 )בסי' חסדו"ת 55עזר ממגת כסו"ת 5טיין )עוררו מגגי ומ"ע כמת"ס", "סיכת ת"סתיחד
 ככ51"5ן

 ג!וג"
 ג2טס' 3תחי5ס לתירס דע"' ט' סי' 5ס"ע ח"ם נום,"ת וסכים כ11 :5)ס

 יך5י ס"ה קרוסה 5:ס  3פתס3הו ה:3 חס ומפרט  ק5"ג( וך5 ס3ת  ועי' ):מס סתח5סם5ן
 נכתיר מק".( )"ט )סי' ב"מ כ:!נ"5 דסרי יסורס 3עי )5 סכניעות 3נרירק כי ז5ת !גססני

 ):יכס: תדרס:, ?!:ס כ. יערס ניגסו לסנון ככי 55. וסגי נזי 6י קטן ע"ימנרך
ועזר-ץ.

-



 עשי חמשה שנה הבאר שיישיייביעיכהוקכ
 פ' כ יום יצ"ו. פשעביזב"ה
 למ"ק, הרח"ץמוי'מ

 החו"ב הרב י י ידידי לכ'שרכט"ם
 אלחנן מהו' השכלזך
 באטוואצק, 3"ימיקאצינמקי

 אם השאלה בר' אתמול השגתייקרתו
 עעקטרי נר שמדייק בזהיצא

 מאז *( הכנסת לבית נרות שנדר נדרוידי
 : חו"ד לו מעתיק והנני זה בכעיןנשאלתי

 קרן מעות ,שנדרו באנשים שאיתוע"ד
 הסתלקותם שלאחר בתנאי לחברהקימת
 ביום נשמה נר וידליקו משניותיימדו
 שואל וע"כ מא' התקנה היא וכןהיאר-צ

 בעלקטרי נשמה נר שמדליקין בזהאם
 מהנכון אינה ולדעתי כמקיימי'התנאי.תשיב
 ועי' אדם נשמת ד' שנר אחרי כןלעשות
 מהרי"ל בשם ג' ס"ק תר"י סי'במג"א
 של אברים רמ"ח כנגד הוא דנרדגימ'
 שיש אשה ומע"ה ט"ע רמ"ח וכנגדאדם
 בכורות בש"ס כמבואר אברים רנ"בלה

 בעיוה-כ נר להדליק מחויבת אינהדמ"ה
 אם אלא מיקרי לא נר ששם ואחרעי"ש
 שמן, פתילה, בהבלי הללו דברים עלשהיש

 מהמהר"ל עולם בנתיבות כמבוארואור,
 היא דנר שההדור וז"ל התורה נתיבסוף

 והאור והשמן פתילה בו יש כישליש
 הכלי ואם ההדור שבו בפתילהשתולה
 אלמא עי"ש בתיקו נשאר נר מכללג"כ

 הבלי בשביל דלא הק' מדבריומבואר
 השמן משום רק נר נקרא הואבלבד

 עלקטרי דבנר כיון וא"כ והאוריחפתילה
 נר בכיל ל"ת הללו דברים שלשהליכא
 במה. חובתם ירי יוצאין איןובודאי

 נשמת בנר לרמז עלקטרי נרשמדליקין
 דברי לפי ואמנם נר, בכלל ליה דזהאדם

 דלטובת לומר לכאו' מקום הי'המגיא
 עלקטרי להדליק יכולין שפיר אשהנשמת
 באמת אולם כנ"ל בהגר רמז לה דאיןכיון
 באשה גם לשנות נכון אינו המנהגמצד

 פיה סוטה בירושלמי דאיתא לפ*מובפרט
 נגד המאררים מנין תנהומא א"רה"א
 אברים רמ"ח ונגד בה שיש אבריםרמ"ח
 אש"ס פליג דהירושימי אלמא בושיש
 רמ"ח רק לה יש אשה דגם וס"לדילן
 בנימ' ג"כ כרומז קוא אשה נשמת וא"באברים
 דאדם המדרש דברי ידוע וכבר נר,של

 והאדם התורה לבי לבי כמ"ש לנרנמשל
 התורה, אדם, נשמת אלקים נרחיבורם

 והאדם בשמים, יושב משבית מתפרדלהב
 פתילה גוו אורה, נמשכת אבוקה תיקיובשני

 בהצמדם זך זית שמן ונשמתוופתלת,
 זהו עי"ש אורה הבית ומלאוהסכמתם

 נדר לענין דגם הנראה וע"נ שם,חו"ד
 : בזה יצא לא הכנסת לבית נרותשנדר

 דוב: בלונ"ח דוש"ת ידידו בזהוהנני
 : הנ"ל אבד"ק וויירענפעלדבעריש

 אפשר אם ב"עלקטרי" המאור נתפשט ועכשיו הכנסת, לבית נרות שנדי באחד הי, שאלתי'(
 בתירוש נדר דאה לומר רציתי לכאורה ותה 1 מגר יותר מאיר עוד שהוא בעלקטרי להאיר י"חלצאת
 לבן, והביא שתור שור עלי הרי אמר דאם מנחות מס' שלהי תנן א' מין ואפילו יצא, דלא עוריחביא איי ע5י "רי לאומר דומה הוא הרי יו"ר, מאיר דעלקטרי ניחא אפילו ד"א על להחליף ינץ אינונרות
 שם כתבו שהתוס' ואעניג יצא. לא שחור והביאלבן

 מקום יש ה"נ יצא, כלל חילוק דבלי משמעלרדיא,
 וצ"ע. ג"כ בעלקטרי יצא לביהכ"נ להאירסוים

.
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 טיורא למשמיה אוצמא שזיר כדאיתא מקצת-חלוקים
 נדר אם אבל מעלקטרי, יותר טוב דנר פרטבאיזה

 מאפוואצק, פיקאצינפקיאלחנן
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 ם.מימן
 פלוני. מטםב"ה

 מבארדיטשוב הקוה"ט שבת שדשא ש,כןןןך:ף44(
 אצל והתפלל א' בעירזי"ע

 בתפילתו והאריך שבת בליל בביהמ"דהעמוד
 אליו הרב הלך תפילתו הק' שסייםואחרי
 תייש לא אמאי למר סבא שבתא לויאמר
 בברכות אחויל הלא וצבורא לטירחא'ור
 מקצר הי' הצבור עם מתפלל כשהי' ר"עעל

 מתפלל הי' ביחידות מתפלל וכשהי''והוך
 והשיבו אחרת, בזויות ומצאוהו זובזויות
 טירחא שמטעם לומר יכויים איך זי"עפק'

 אלף כ"ד לו הי' הלא מקצר הי'דציבורא
 מהתלמידים אחד כל ירצה לא וכיתלמידים
 הי' וימה רבם צל שעות איזהיהמתין
 היא הגמ' כוונת אך בתפילתו, לקצרשריך
 שגם ר"ל הצבור עם טתפלל רקעבשהי'
 הי' ע"כ הלב בכוונת מתפלל הי'מצבור
 רק להתפלל צריך הי' לא כי ועולהיתקצר
 שהי' ר"ל ביחידי ויתפלל כשהי' אבליעצמו
 בכוונת התפלל בעצמו הוא אך במניןמתפלל
 עי"כ הלב בכוונת התפללו לא והםוללב
 כדי בתפלתו להאריך מוכרח הואשי'

 ר"ל דן ובני וכמאהיכ תפלתם גם'להעלות
 יצאו שלא תמיד א"ע דנים שהמה"צדיקים

 לכל מאסף הבוית"ש נגד תמיד חובתםלידי
 אשר התפלות לכל מאספים המההמהנות
 יקדושה אותן ומעלים הלב כוונת בלי*צאו
 העבורה מרוב כו' זו וזיוה מתפלל הי'לע"כ

 : וד"ל עבדאשר
 לאביי ר*פ אגל כ'( )דף בב-ולכדר:ב(

 להו דמתרתיש ראשוניםמ"ש
 ולית נפשין מצערינא קא אנן ואילוכיסא

 אקרושת נפשייהו מטרי קמאי א"ל בןומשגת

 הוי אילו זי"ע מרתין הק' ואמר כו'השם
 דרך נא דנבין עדיפא טעמא הו"א התםאנא
 וחבלי הצירים אחווה מצוברת כשאשהמשל
 הזמן הגיע לא שעדיין השמיני בחודשלידה
 טסנה להסיר התפעיות כל עושין אזילידה
 הגיע שכבר התשיעי בחודש כן לאהצירים
 עושין לידה הבלי כשמגיע אזי הלידהזמן
 למען צירים עוד לה שיתוסף התפעלותעוד
 דהראשונים הא ניחא וע"כ הלידה,תקרב

 זמן היה לא שעדיין ספני ונענוהתפללו
 צער מחמת צועקין כשהיו וע"כהגאולה,
 רוצים היו השמים מן כי נענים היוהעוים
 הזמן הגיע לא עדיין כי לידה הצירילהסיר
 הגאולה זמן הגיע שכבר כזאת לעת כןיא
 צירי עוד שיהיה השמים מן רוציםע"כ
 השעבוד קושי כי הגאולה יתקרב למעןלידה
 אלקיפ דברי כי וד"ל משלים ישראלוצער

 : זי"ע המהחיים
 הכ' על פי' אחד קדוש בשם שכהעקרים

 מיד הסידיו נפשותשומר
 צדיק לאיזה שנוסע מי דהנה יצילםרשעים
 חקירות בשבע קנקנו על לתהות צריךהוא

 ובפרט אמת צדיק הוא אם בדיקותובשבע
 הבעש"ט ניבא כבר אשר דמשיחאבעקבתא

 בדרך תלמידיו עם שהיך בעת זי"עהק'
 מסולאים היו אשר אילנות הרבה שםוהיה
 והכה לספור יכלו לא אשר הרבהבעלין

 ושאיו באילנות ראשו את זי"ע הק'הבעש"ט
 הק' והשיב כן עושה הוא למה תלמידיולו

 אנשים יהיו דמשיחא שבעקבתאשתדעו
 ומטעים מראים ויהיו רבי בשם אקעשמכנים

 והסימן העלין אלו כמו הרבה הבר'ותחת
 שהוא לך יתודע הבדיקה אחר אם הואבזה
 שהוא תדע אזי אחרון קצה עד משקרנזהר
 של דיבור אייה טסנו תשמע ובאםצדיק

שקר
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 'שי חמשהשנהוקכחלפ רביעי שלישי ברףלמג.
 נבולו מעל א.ע הרחק למעה-ש אז*שקר
 לו תאסר טמא וצא הסט"א מצד הוא,בי
 באלקי חלק לו אין כי כלל אליו השמעכאל

 וטופחים אותות לך יראה אם ואףישראל
 תזריע פ' דחיי באיינא )ועי' לו תאבה*ל

 יהפיל צריך האדם והנה שם( יצחקכבטעמי
 ימיו יבלה שלא השי"ת לפני ותהינהתפלה
 דקדושה מסטרא שאיננו צדיק אצי ח"ולדיק
 שומר וזשה"כ מכד"ר מצילו השי"ת,ואוי

 אותן יצילם רשעים פיד חסידיובפשות
 נפרש שאינו מי כל כי רשעים שהם.הרבנים
 ישמור והשיית ר"ל רשע הוא ינמרי.משקר
 שיזכו רק כזה לרמאי יבואו שלא חסידיואת

 : האמת צדיקאל

 יהושש ר' שהרה.ק אומרים שמעקליו(
 היארצייט ביום מבעלזאזצ"ל

 ע"ה המפורסמת הצדיקת הרבנית אמו.של
 יודיש בלשון ואמר קברה על ונשתטח.הלך

 נעהאט ליעב תמיד האסט די לעבעןמאמע
 איך וועל תורה דברי כיר פון העריןשנו
 געוועהן מחדש האב איך וואס זאגעןדיר

 וגו' הביתה ויבוא ז(,גט גמרא הייליגעזרי
 ממש מלאכתו אמר חד ושמואל רב,וישב(
 לו שנראה אלא עמה מלאכתו אמריחד
 פון ל"ו( )סוטה וכו' אביו שי דיוקנודמות
 אזוי געוויסט דאס חו"ל די האבעןיואניט

 געקומען איז אבינו יעקב אז זאגעןצו
 איך האב עבירה, א פון אבהאלטיןצויהם

 דריי דא זאגט תורה די ווייל אזגעזאגט
 מאנשי איש ואין .הביתה" ויבא ביתסאהי
 דער מען מיינט דאס *בבית" שם"הבית"
 אישות מעשה טוחן צו *הביתה"ערשטער
 אישא *ואין אשתו זה ביתו *בית"שנקרא

 אלקי אל לו ויקרא אבינו יעקב מעןמיינט
 מיטין גירופען איהם האט השי"תישראל
 הבית" ומאנשי .איש" ניט "אלאשאמען
 כיצחק ולא הר שקראו כאברהם לאומיינט
 *בית* שקראו כיעקב אלא שדהשקראו
 נעקומען איז ער בבית' "שם פ"ח()פסחים
 די וים מאמע זע~סטו וסיים הויו. איןוארס

 האבשן זאלסט תורה גילערינט גוס מיךהאסט
 דפה'ת: השכינה כנפי על נשטהעליות

 ר"סצ מוה"ר הרה"ק בשם שבמתנפציה(
 ש41' זצ"לכפשארפקוב

 תהיו בקדושים פעמים ג' נכפנו למהאומר
 תהיו אם טשום איקיכם אני קדושכי

 ספק בלי עליכם שכינתי משרה אניקדושים
 מרכבא הצדיקים כי לאלקים לכם ה'והי'

 בכלל להיות זו בטדריגה שאינו ומילשכינה
 ישמרו שבתותי את אך אם נמנהקדושים
 לא אז ומורא בכבוד ואם אבויכבדו
 עליהם שכינתו וישרה עינו מצדיקיגרע

 :ודפת"ה
 מאהפ יי מרז הגה"ק בשם ,טכמעת4י(

 מאמטראווצע הלוייחיאל
 גרשום רבינו שזכה מה לשבח טעםזצ"ל

 מח הנולה" אמאור גרשום רבינו אלתושיקראו
 דוקא מדוע וגם וצדיק, גאון שום זכהשלא
 שתקנותיו ואמר ז אחר תואר ולא זהשם

 לו נתנו בצדק קדוש אותו שלוגזירותיו
 'מתנוסשת מתקנותיו ושתים דוקא זהשם

 שאסור המה: והלא כולם מבין נזרכאבני
 נשים. שתי לישא ושאסור בע"כ,לגרש
 כביכול ברית כרת ישראל עם הקב"הוהנה
 *מורשה" חז"ל וכדרשת אשה עםכאיש
 לא וכאשר מאורסה אלא מורשה תקריאל

 סי' הרי עוונותינו בשביל בעיניו חןנמצא
 המתגרשת כאשה מפניו אותנו לגרשיכול

 הגולה מאור נרשום רבינו תקנת אמנםמבעלה.
 וצדיק בע"כ לגרש שאסור בגזרומצילנו

 לחשוש נוכל עוד אולם מקיים. והקב"ה נתר'
 לעבדו זולתינו אומה עוד לו הקב"ה יבחרכי

 ושומרינו השני' רגמ*ה תקנת באהוהנה
 לבל *בגלותינו* ישע לנו יש ובכןאשה עי אשה לישא שאסור באומרו מזהגם

 82ה זה שם ולכן הגולה מאור ר"גמזכות חנכי מאזיקינו נתרחק ולא בחטאתינונאבד
 ושפ"ת: ודפח"ה הגולה" אמאורלו

 שמי בעילום החפןרב



 שלישיארביעיכרף

 נח.מימן
 ווארשא*ב"ה

 ששי חמשהשנההבבאר

 הכמה. ודלי רעיונותההנמים,
 מו"ר אא"ז מפ-ק ימעתי פה שבעלקטורות

 לעורינשמיין ז"ל רופרף רבי האמתיהגחון
 כ(עראצק(אכד,,ק

 נחתם. ובפני *כהב בפניא(
 נחתם" ובפני נכתב "בפניימבאר ארמי שהי ממעייביז ק הרה בשםארכמר~יכס

 מי והתום כתוב האדם שבפני ב'(,)גיטין
 כל של ותולדותיו מעשיו הוא, ומההוא

 הוסיף זה ועל בפניו,' כתוב הכי ואישאיש
 יודע אשר ומי - ואמר ז"ל הגה'צאא"ז
 ויקרא באדם יביט הזה, הכהב אתלקרות
 : מופת ובעל רבי הוא - ומעשיו מהותוספניו

 מווארקא הצדיק ואמר: הוסיףופעם
 טוב, קורא בעלהי'

 הרן.  יאהיו אבינו אברהםב(
 אביי תרח פני על היו יימת ע' נ"בע'

 יש אגדה ומדרש ברש"י, שםאיתא
 על תרם שקני מת אביו שע"יאומרים

 צלמיו את שכתת על נמרוד לפני בנוחברם
 ואמר יושב והרן האש לכבשןוהשליכוהו

 :  רכי' נוצח אברהם אםבלבו
 בעל הי' יא שאאע"ה ונצחית, ז"7 אימיהיי

 בטחון בעל הי' אחיו הרן אולםבטחון
 ונלחם בעע"ו התגר אבינו. אברהם כינדגל,
 ולא שמים שם קדוש על נפשו ומסרבהם
 ישליכוהו כאשר יצילהו שכ' דעתו עלעלה

  מוקדה על לעלות הי' ונכון האש,לכבשן
  זה ובשכר השם לכבוד חייו אתוהפקיר
 ואולם גויים המון לאב ועשהו הצילהושקב"ה

 מכבשן שינצל בוטח והי' בטחון בעל הי'הרן
 : בכבשן נשרף ה' חפץ באלה שלא והיותהאש

 עילמנו. הוא הפוך ;נךלכםג(
 יאפי י'( 'דף בכג,יה~~יהא

 יצחק י' ;

 מצאתך ולא יגעתי אדם יך יאמראם

 והנ"מ, תאמין, שצאתי יגעתי תאמין,אל

 : היא רשמיא סיעתא במו"מ אבל תורהבדברי

 היא הפיר שעיים 1 היא אני שמיהאמר
 דשסיא, דבסילי ידוע שהנ"לעולמנו,

 בלי כלום להשיג אפשר אי בד"ת,היינו
 למי במו"מ  וה ולעומת מהני, ויגיעהיגיעה,
 בלל. גס רב ושפע עושר ה' יתןשיהפוץ

 כן ואם מהני, לא זה בענין ויגיעהיגיעה,
 להרבות האדם על שבד"ת מחייבהשכל

 ולעומת כחו מאמצי בכל ויגיעהבהשתדלות
 יהבר להשליך לאדם יש פרנסה בעניןזה

 אנחנו. מה ואולם בטחונו, בו וישים ה'עי

 הלא שבזה במו"מ - דבר. עמא איךרואים,
 אמם, בזיעת עובדים הם בכ"ז יריקיגיעתם

 אין הדבר שזה ובד"ת הלילה, וכל היוםכל
 אלא מצדו צריר הדבר ואין בו אלאתלוי
 דואב ואינו מתעצל והוא מהני ויגיעהיגיעה

 : עולמנו הזח  הפוך  עולם  ימיר.  איבודעי

 ההקירה. ועל הנוף עלי'
 ימי כי אימי בנו שמעיז פ"ב'לאכות

 מצאתי ולא החכמים ביןגודלתי
 ידוע, בזה הדקדוק וכו', משתיקה טובלגוף
 יוסר הי' ומהראוי ? הכא לגוף צורךאיזה

 : משתיקה טוב מצאתיולא
 בזה השא שכתנת יפרש נ"י שיכזאמר
  לאדם שאין בנסתרות ההקירה אלי
 מחומר קרוץ גוף שהנהו מפאת בזהלעסוק
 רעיון  כולוים  %י שבמשנה הדבריםושישת
 - החכמים בין גדלתי ימי כל אומר -אחד,

 - אדם מבינת הנעלם לדעתהחוקרים
 ~א.

  שמפאת היינו - משתיקה טוב לגוףמצאתי
 השתיקה, לו וראוי טוב מחומר קרוץ גוףשהוא

 והדריש' החקירה היינו - עיקר המדרש ולא-
 עיקרי המעשה אלא - למטה ומה למעלהמה

 - והישר הטוב ולעשות בפועל ה' מצותלקיים

 חטא מביא - בהקיר~ת - דבו'ים המרבהוכי
 יומן בכל ולאו ספקות לירי לפעמים יבואבוא

 יוצרו בשלום הנכנס כל לא כי ניסאמיתרחיש
 ,בשלום

 לעווינשפיין* החשיל  יהוטפי
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 מא.מימן
 בשם מביאים ראיתי דבריו נעין נקשהאי

 פטשארטקאב מוהרד"מהרה"ק
 כל ו'( )דף בברכות חז"ל דברי שפי'זצ-ל

 ככרום פניו משתנה לבריותהמצטרך
 והקשה אדם, לבני זולת כרוםשנאמר
 נקטו ולא יבריות זה מה (י"עאדמו"ר
 ממנו שדורש דקרא כלישנא אדםלבני

 הענין אכן אדם, לבני המצטרך כלוהול"ל
 עליונים עולמות דעמודי ידוע דהנההוא

 ומשפיע מקבל בבחינת מתנהגיםותחתונים
 וישפיעו דין מן (-ין מקבלין מעיהמלאכי
 זויות מקבלים העליונות העולמות:ל"ז

 בני התהתון להעולם ג"כ וישפיעו.מעוה"ו
 כמו זל"ז וישפיעו יינקו תבל יושביאדם
 וזהו ומשפיע מקבל בדרך הכל גמ"חענין
 היינו לבריות המצטרך כל המאמרכוונו:

 כי בעלמא לבריות הנחשביםלהאנשים
 השי"ת בריות ג"כ נקראים וחיותבהמות
 מקבל בבחינת כבנ"א מתנהגיםואינם

 שנאמר ככרום פניו משתנה אזיומשפיע
 ובושה שזולות ר"ל אדם, לבני זולתברום
 אף כי האלה לבריות הנצרכים אדםלבני
 לו שנצרף זו למדה בא האדם אםאמנם
 כל גדולה בושה הי' לא אדם מבנילהנות
 של טבעו ב"ה הבורא הטביע כן כיכך,
 היום ומשפיע מקבך בבחינת שיתנהגעולם
 )ועי, משפיע, יהי' ומחר מקכ5הווו

 במעין שמינית. שנה א"ב כרף"בהבאר"
 בזה שהארכתי מח ט' סי' רביםמים

 : מאוד( יקריםבדברים
 מהגה"ק הזאת בעת ראיתי מצאהי מלבבןג4

 ישמו בעי טייטעלבוים כוהר"מ.

 שהוצרף במה התוס' קושי' על זצ.'5משה
 כגיגית הר תחת ישראל את להביאהשי"ת
 דבאמת י"ן לנשמע נעשה הקדימו כברהלא
 רצונם והי' הגדולה במעלה ישראל היואז

 השי"ת אבל גמור ברצון התורה אתלקבל
 הזאת במעלה ישראל יהיו לא שאח"כידע

 השיית להם הראה לכן מזהויחזרו
 נאום אני חי וכמ"ש לקבל הםשמוכרחים

 : ודל-ב עליכם אמלוך חזקה ביד לא אםה'
 שהחסידים במה פליאהך על נמנףקבפג(

 בימי אף משגיחין אינםפלוני
 צריכים ולדרכם לעבודתם אם המצריםבין

 כי לך ידוע להוי בראשונה הנהלרקד
 לנחש שליטה שיש המצרים ביןבימי

 הרה"ק בשם ידוע כבר ר"יהקדמוני
 צריכים הימים שבאלו זצ"ל מרימנובמוהר"מ

 עסק ע"י הזמן בזה חדש חיות ליחןאנו
 הג' לאלו השייכים הסדרות באלוהתוה"ק
 הקרבית מענין מדברים הם כישבועות
 מקאזניץ הק' והמגיד גרויים, עניניםושאר
 האדם יראה אלו שבועות שבג, אמרזי"ע

 בהם כי ית' בוראו לעבודת א"עלהתחזק
 גדולה יותר השגה להשי2 האדםיוכל
 הטשל ידוע וכבר השנה ימימבכף

 בביתו שחמלך שכ"ז זי"ע הק'מהבעש"ט
 בבקשה לפניו להתקרב איש איז(: ירצהאם
 הסלך אל בעצטו לבא לו קשה מאודאזי

 משא"כ לו, ינוחו לא המלך שסריסימחמת
 להכיש יוכל כ"א אזי בדרך הואכשהמלך
 ירצה אם וע"כ בעצמו לפניובקשתו
 בודאי ית' בוראו בעבודת א"עלהתחזק
 מסייעין לטהר והנא בעמלו טוב שכריראה
 הוא הקדושה מעבודתם שאהד ובאשרלו
נם

 הריקודיי
 טספרי ידוע כבר אשר

קה

חסידות
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 הריקוד וכונת מצות מגודל שלהםהסידות
 יפרש ראיתי מצאתי נעים ומה טובומה
 שלא מי מחו"ל עד זצ"ל הח"פ הגה"קכשם
 שמחה ראה לא השיאבה בית שסויתראה
 אשר הוא הריקוד דהנה הוא העניןמימיו,
 למעלה תמיד מקורו אל לשוב ירצההרוח
 כ* למעלה יעלות יניתנו לא הגוףואמנם
 ואמנם בארץ יסודו אל למטה נמשךהוא
 מצוה של בשמחה הנפש יתעורר אשרבעת
 זאת ובכל למעלה וישאבגו הגוף עליתחזק
 הזאת בארץ גר הרות כי לעלות יוכללא

 עליו הגוף תמיד ויתחזק תושב הואוהגוף
 וע"ז הריקוד ענין וזהו למטה אחורויפילנו
 השואבה. בית שמחת ראה שלא מיאמרו
 כיצד הגמ' ומפרש מימיו שמחה ראהלא
 שמחת באמרם דבריהם בתון מרקדיםהיו
 מצוה של שהשמחה כלומר השואבהבית
 הריקוד גרם וגה למעלה אותם שואבהי'

 הנמנע מן הוא כזה גדול וריקודהגדול
 אמתז"ל ולכן מצוה, שך שמחה ע"יזולת
 שמחה ראה לא .וו שמחה ראה שיאמי

 הללו בימים רוצים הם וע"כ וד"ל.מימיו
 : ודל"ב בזה גם השי"תלעבוד

 נפשך אהב אשר מטעמים לך להביאךכ411י
 וראיתי שמצאתי מה לפניךארשום

 שאחד שהביא חיים שערי דברי הס'בשם
 האר"י היך למה זצ"ל הת"ס למרןשאל

 ויא שבת בבגדי חזון בשבת ז"להקדוש
 לו והשיב ירושלים, על הוא גםהתאבל
 : ויאמר משלו וישא הזה בפסוק 1"להגאון
 מזה, זה יתפרדו ואוהבים רעיםכאשר
 פניו דמות לחבירו יתן אחד. שכלובקשו

 ולא יזכרו בך שמתוךופהאטאגרחפהיע,
 וכותב ביניהם, שהי' האהבה אתישכחו
 כל אותו ישכח שלא ובבקשה שסועליו
 למדינה וילך מאמו יפרד הבן ואםימיו,

 והבן בנה, דמות ג"כ האם תבקשדחוקה,
 האיך לשער יוכלו לא כי האם,דמות
 זא"ז, יראו בעין עין יא אם לחיותיוכלו
 החסרון, יושלם פניהם תואר דמותוע"י
 בדמות בנה על ותסתכל תעמודהאם

 עסו, תדבר כאיו ונודבר לפניההעומדת

 אהלי וינחם אמו בדטות יסתכל הבןוכן
 שהרעים הוא, איה שני בן והחילוקאמו,

 לתכלית טזה זה הדמות יבקשוהנפרדים
 תבקש האם אבל זה, את זה ישכחושלא
 אבל נפשה, את השיב למען רק בנה,דמות
 זה כי בנה, את השכת שלא לתכליתל8
 עולה אשה התשכח כמו לשכוח אפשראי

 חוטר קרוצי אנו הנמשל בטנה, בןמרחם
 א8 בטננו, לארץ דבקה נפשנו לעפרשחה
 ראש על עפר ונשים חול בנדי ניבשלא

 וירושלים ציון את נשכח או וכדומההחתן

 נשכא שלא דבר דמוונ צריכים אנו כןעי
 הקדשיפ קודש בלבנון הארז אבלירושלים,
 בגד* בכי מלובש הי' אם אףהאריו"ל,
 בחורבן שישכח באפשרות הי' לאמלכות

 ציון. בנפש קשורה נפשו הי' כיירושלים,
 ירושליפ וחבת ציון אהבות לנצח ישכחויא
 שבת בגדי ילבוש לא למה אפואא"כ

 צריכיפ אנו אבל המכובד יוםלכבוד
 חורבן יעלה ירן על אשר דבריםלעשות
 להכי לשוני תדבק וז"ש לבנו, עלבהמ"ק

 דמות את אעלה יא אם אף אזכרכי לאאם
 ודפת*וג שמחתי ראש על ירושליםוזכרון
 שכמה דבר על לומרו לשוני עלורגיל
 טדיע אנשים, כמה אותי שאלופעמים
 השיר את בשומעם מהחסידים כמהיחרדו

 אבדה לא *עוד הציונים שלההימנוני
 ? השיר באותו פסול איזה יש האטחקותינו"

 ישנם דהנה משל, עפ"י להסבירואמרתי
 ופל פרטי בנק א( מינים, שתי הבנקיםאצל
 המלוכדו באחריות בנק וב( פרטי.איש
 פרטי בנק כי לפעמים יקרה אםוהנה

 האיש אותו אוי חובותי' מלפרועבעמור
 מאמין אינו הבנק, באותו כספו סחויקשהי'

 מקוה אלא כספו, לו יחפרו כיבבירור
 הכספיים לכוחותיו האיש יבא ואפשרהוא,

 בי ,תקוהא וןהו ינושיו, וישלםכמקודם
 משא"כ המלא/ שבא אפשר עצמהתקוה
 חותו במלוכה, בבנק כספו שמניחבמי

 הוא בטוח אלא לתקוה צריך אינוהאיש
 חובותיו פורעים אינם שכעת אףבכספו,
 בביאת מאמינים חנו שאצלת העניןוזהו

משיחנו
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 ונשוב שיבא, יום בכל ומחכיםטשיחנו,
 בבירור אצלנו הוא וברור אבותינו,לארץ
 לא שועוד מזמרים שהמה ובשעהנמור,
 הם כאלו מזה משסע תקותינו"אבדה

 בבחינת אצים הוא ועדיין בדבר,מסופקים
 החרד החסיד אותו זה ומשום*תקוה,

 : ודל"ב לאחורירתע
 ג"כ מבעייי הטיב אמנע יאד54נבב

 המצרים בין מהעניןלהודיעך
 מסאנדיגור מוהרא"י הרה"ק בשםונשמעתי

 מרוזין הרה"ק אביו בשם אומר שהי'זצ"ל
 בספרים איתא הנה באל אומר שהי'זצ"ל

 בתמוז י"ז יהי' ביהם"ק כשיבנההקדושים
 הימים באב ותשעה יו"ט הראשוניםימים

 וי"ל הראשונים ימים יהי' באבדתשעה אומי ואני חוה"מ יהי' ובאמצעהאחרונים
 חוה"מ ובאמצע האחרונים ימיםבתמוז
 התורה פדתלתה בתוה"ק עליהם ארמוזואני
 בימי שהם פנחס בפרשת המועדיםכל

 דבאמצע תנא כהאי מינה שמע א"כהמצרים
 נביעים יהי' בתמוז לי"ז באב תשעהשבין
 לגבי חוה"ם בערך יהי' והם המועדיםכל

 ב' ויו"ט דט"ב ראשון ביו"ט העתיד יו-טושמחת
 עולם שמחת ישמחינו והשיית בתמוזדי*ז
 מהלכות )פ"ה בדמב"ם אפסקא דכברבב"א
 יהיו פונה שאתה פינות כי הבחירה(בית

 : ודפח"חלימין
 פלוני הרב על תרעומתך על ישך5אלד(

 עם יהי' מה גדול שטרוד.
 אודיעך כלל עליהם משגיח שאינובניו
 המפורסים הרהגה*צ מגיסי ששמעתי מהבזה
 ראב"ד שליט"א מיכלזואן מוהרצ'יבעלם
 מסאכטשוב מהגה"ק ששמע ווארשאדפה
 מורו הוא אביו את לבקר בהיותוזצ"ל
 זצ"ל אזוב אגודת בעל מביאלע הגאוןורבו
 חונן וצדיק לפרש זצוקלל"ה החת"סבשם
 חונן היום כל ואב"כ ל"ו( )תהליםונותן
 וצדיק היינו לברכה וזרעוומלוה
 במתנה לאחרים נותן משלו ונותןחונן

 כשכל היינו ומלוה, חונן היום כלואח"כ
 לו ואין ציבור בעסקי טרוד הואהיום
 וגס שלו הפרטיים לדברים ופנאיננהות

 חונן היום כל אומר הכתוב עליולימוד
 היום כל להציבור במתנה כשנותןומלוה

 : לברכה תהי'וזרעו
 עליו וחורק לצדיק רשע זומם פירשרעךן5

 הזמה מישון זומם היינושיניו,
 גם הצדיק על אומר דהרשע הייתםעמנו
 אתה ואף הייתם עמנו כי צדיק אינךאתה
 חורק ולזה הבוי"ת מצות מקייםאינך
 ואף בהגדה המגיד כמאמר שיניועליו
 תדב"א ועי' וכנ"ל, שיניו את הקההאתה
 יסתלק ובזה  עיי*ש. רשע, זומם בל'פי"ג

 :פליאתך
 שאין שלך וחוה"ד הע"נ בדבר ומבנף*ה(

 עיניך א"ע 5שפפשפשפפמסגףבכוחך
 זי"ע בעש"ט תלמידי מש"כ יביטולנוכח

 ועי' הסגופים קשה מאוד הללושבדורות
 פלא דבר פ"ה( )ח"נ העבודה יסורבס'
 ובס' זצ"י מקוטיב גרשון ר' מהגהיקבזה

 מאוסטראווע יהושעלי ר' לרבי אדםתולדות
 אינו ובסיגופים בתעניות להתנהגזצ"ל
 שאינו ספני הוא התענית אם רקראוי

 אבל בתוים התענגו ומרוב לאכולמתאוה

 מענה אוי אוכל ואינו לאכול שצריךמי
 ה' כי וחשבון דין ייתן וצריך גופואת
 המאור מנורת בס' וראיוני בקרבושוכן
 מעשה 5שפפפששפששיגופים ואמר קדטוןשהוא

 : וע"ש המהתעתועים
 בספריהם ינו נתנו הם כבררבנאכמרז

 לתקן אמונה" *עצייםהקדושים
 דברי בס' עי' דורש שאתה והסיגופיםהתעניתים

 להיות העיקר אמר וקל מורי שכתבתורה
 לב בשבירות ה' אל ולצעוק נשבר ובלו

 : כן שאין מה פנימיותו מתקןעי"ז
 במדרש שמצינו מה שאה נאהבימה

 שכיבוד נ'( ס' )בראשיתתנחומא
 יע"ש תעניתים מאלף עדיף אחדשבת

 אחד קדוש בשם ד"צ בס' ראיתיומצאתי
 לאחד זצ"ל( מסאנדיגור הרה"ק )הואמדבר
 דין שנותנין כמו כי דע עצמו. מסגףשהה

 מום שנותנין במה הדין ביוםוחשבון
 שעושין במה וחשבון דין נותנין כןבנפש
 הגבעה ראש בס' כן כמו יע"ש בגוףטום

הובא



 חע""לש:י שנה . הבאר שיישי4יביעיויוקח
 כבאדם כתב י-ה( תהלים ת.ח בס')הובא
 שיקבל יותר טוב תענית להתנדברוצה
 טן עליו שיקבי סמה הדיבור פןעליו

 בגופו נזק לו יהי' לא ממנו כיהאכייה
 הוה התענית ע"י יחליש ולא נשמתוולא
 בשם מספרים נאה ושיהה יע"ש,כלל

 אומר שהי' זצשל מקאברין ר"מהרה"ק
 להפסיק הוא טוב יותר בו"ה שהתענהלאגוד

 שמירת כי ליגין( פין פלסטין )פארהתענית
 תענית במקום גם עומד הוא מוקרהישון
 ולא מתם באחד לבחור יך וישודפח"ח

 וז"ל כתב :*,ע"כן דר4כם'בתעניהים
 יתן בתענית מניח שהוא שהכחטוב
 שיתפלל התורהן,ותפלה בלימוד ההואהכח
 יע"ש. ימדריגה יבא ובזה וכוונתו כחובכל
 שנחלשו הזמז בזה וז"ל כתב ב"א ב0'וכן

 היצר ולקרר יסגף יכול ואינוהבהות
 עולם להבלי יכסוף שלא עצמו אתולבקש
 אין יכן להתענות דעת בנו ציןונם

 כהו שבעמל כח בכל בתפילה אלאהקנה
 חות בכי עצמו ומטפר היצר מקררבתפלה
 כנסיות בתי אף מטהרים הנהיים מהורות
 כלשרב: ובספרי יע"ש ט"ז( )ברכותוב"מ
 מספי הבאתי יק"" תהיים עיגבבני
 מסאכוב מוהרמ"ל )להרה"ק הרמ"ילקוטי
 ומעונותיהם פישעם מדרך, אויליםזצ"ל(
 קרים ובמקואות בצומות גופם אתיתענו
 ודע אינך אם בעיינויך תועיל ומהמאוד
 עושה אתה מי ובשביל כן עושה אתהלמה
 מאיף לך טוב היא כעסך תכבושאם

 ושוחק כרפופך שומע אתה אםתעניהים
 : ע"ש עינוים מאיף לך טיבהלא

 לרב שאין כדבריך, האמת פלוני. ףיבנ11
 בעיירות ולסבב עירה, (:הרלהר

 אנכי ורגיל שיקבלוהו,.,  בשבילולדרוש
 תעשם ואל פ"א( )אבות ז"ל מאטרםיפרש
 לשון נקטו מה דמפני בהי להפורקרדום
 בעל כל כי הוא, העולם בטבע ןקרדום
 למלאכתו קבוע מקום לו ישאומנות
 הז;וטב זה הקרדום, בעל אףוימסהרו,
 עבודה, להשיג הבתים אצל מחזר22ים
 להיות בה לחפור קרדום תעשם  שאיועש

 הפתהים, על שמחזר הקרדום. בעלכמו
 בס' כתוב רציתי מצאתי באחרונהוכעת
 ב'( )מלאכי הנביאים הלק הגרשוניילקיט

 חז"ל מאמר על עמרם ר' הנאוןבשם
 ה:.ב אם וגו' כהן שפתי כי חנינהבמס'
 יבקשו תורה צבאות ה' למלאךדומה
 ידוע והדקדוק יבקשו, אל לאו ואםמפיהו
 דומה הרב אם שידע מלאף ראה מיוכי

 ודאי דהנה צחות בדרך הוא ואמרלמלאך
 דרך מורה עתה הוא אשר שהרב ראויהי'

 בפיו והתבונה הדעת ישמור כהןבמקום
 התורה יבקשו שהעם עד וימתיןובלבבו
 בלתי לדרוש מקום לשום ילך. ולא.מפיהו
 אמנם מקודם חיבה "ל בקריאה הדאאם
 מצויין החכמים ,מה מפנן החכם מאכר.ידוע
 על מצויין הנקובים וטין נדיבים עתו,יעל

 מעלת מכירים שהחככיק מפלי החכמיםפתחי
 שחמר )מה עצטם חסרון ויודעיםהנדיבים

 מעלת מכירים אין הנדיבים אבללהם(
 הנדיבים פתחי על ידפוק הרב מוכרחכן עי עצמם/ חסרון יודעים אין גםהחכמים
 אלקים חוקי את להם לדרוש אצלםולבא
 שחסר מה חסרונו שימלאו כדי חורותיוואת
 עד ימתין אם כי ופרנסה, מזונותיולו

 ברעב למות ח"ו יוכי הלא הם,שיקראוהו
 ראוי כהן שפתי כי וו"ש הזמן אותועד

 כי נעים כי שנאמ' ע"ד דעתשישמרו
 והתבונה הדעה: יוציא ולא בבטנך.תשמרם

 תורה כי עד ימתין אך ולחוץ, השפהמן
 יכול הכהן אימתי אמנם מפיהויבקשו
 צבאות ה' מלאך כי אסר ע"ז כןלעשות
 כמלאך דומה הרב אס חז"ל וביארוהוא
 ולא אכילה לא לפניו שאין צבאותה'

 להמתין יכול אז הפרנסה דאגת ולאשתי'
 אם כלומר לאו ואם טפיהו יבקשושתורה
 דאגת לו שיש בו"ד רק מלאךאינו

 ובגד לאכול להם ולביתו 15 וצריךהפרנסה
 יכול אינו כלומר יבקשו אל אזילבו,ם
 רץ מפיהו התורה שיבקשו ע"זלהמתין
 ובמקהלות ודפת"ח, מעצמו, לבאצריך

 ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כידרשתי
 לבקש צריכין יכתחלה כי מפיהו,יבקשו

מאת
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 התורה ואותה ילטוד שיוכל אך הרבשאח
 דברים הואר ועל מפיו, לבקשצריכין
 שיהיו חכמות ובכלל ונואם דרשןכמו
 הוא, צבאות ה' טלאך כי לדאוג איןאצלו

 )שופטים טנוח גבי כתיב המלאך אצלבי
 הזה כמלאך הוא הרב כי פייא והואיעז(

 ויתאים שישלחוהו שליחות לכל הואשראוי
 שראוי זה, כמלאך ולשולחיו,להשליחות

 נחמדים דברים אריכות ועי' שליחות,לכל
 ה-א כצבי* ורץ בספרי העלובענינים

 : יעו"ש הרבנים" "דגלבדרוש

 עיסק המימד עי טענתך בענין כלנהמיו(
 יביטו לנוכח עינךבחסידות,

 ספרי שבסיף המלמדים" "דיניבקונט'
 לטובה תדרשנו ומשם ח"א העולס".קיום
 מהרה'ק שמביא צדיקים- - ודרך בס'ועי'
 שאמר מקאלשין זצ"ל שלום לאירר'

 שכר שהנוהן זצ"ל מאביו בידושקבלה
 והי' בלימוד, כניו יצליהו עין בטובלמלמד
 המלמד, על שמכביד בעה"ב צימקפיד
 כל בחסידות יעסוק מלמד שאף הי'ודעתו
 מה על שהקפיד שם הביא כןצרכו,

 ואמר בשבת, התלמיריס את לנסותשנוהגין
 זה, אוסר הי' מהגדולים סיוע יו הי'שאם

 )נדרים שאחז"ל מציגו בליטוד אףשהרי
 יור-ד בש"ע היכה איפסקא והכי י"ז,דף
 לתינוקות ללמד שיא י"ר( סעי' רמייהסי'

 בשבת, וצער טורח משום חדש עניןלשבת

 שמצערים וראי התלמידים הנסיוןובענין
 גורמים פעמים והרבה והתלמידים,המלמדים

 הוא פעמים והרבה מאד, דם שפיכתלהם
 להראות הרוצים הבעה"ב שטות ע"יבחנם

 לחפש שרוצים או בתורה, וגדיותסגיאותם
 ועכ"פ להמימד, לשלם שלא איךעלילות
 ינסותם ירצו ונם רק בשבת זאת לעשותאין

 : יע"ש החול בימות זאתיעשו

 הצדק התורה, כבוז' בענין בשכשכי.ח(
 מהר"מ בס' רציתי וכךאתך,

 להם אוי שפי' פ"י אמרי בהגהתסופר,
 שבא וצרה ואבוי אוי שכי היינוובריות,
 ז תורה שי מעיבינה ה,ח לבריותלהם

 בפסוק לסומטו סמו לי יש כ~ף:ף:4'ט(
 ר' הרבי בשם ששמעתיכמו

 שהלה בעת שתמיד זצ"ל סהאניפאליזוסיא
 ואושעה סעדני הפסוק אמר למשכבונפל

  עשו היינו סעדני לפרש קי"ט()תהלים
 למען השם ויראי לת"ת בשביליסעודה
 מקאריץ ר"מ מהרה"ק וכידוע מחליי,אושעה
 הדם נעצר ולא תינוק מל שכאשרזצ"ל
 פירוש וזה ולשתות לאכול צריכין כיאמר
 הדין סדת בחינת היינו האלקים אתויחזו
 : הדין ממתיקין ובזה וישתו ויאכלואזי
 מברכין אין מדוע פייאתך בדבר ו~רבנ*י(

 בהן. שעשני יום בכיהכהנים
 מרדכי ר' שהגה"ק מכבר מזהשמעתי
 השלוח"( .סי 'מת"ס מאיזביצא זצ"ליוכף

 מברכים הכהנים אין מה מפני פ"אשאל
 תימירו והשיב כהן, שעשאני יוםבכל

 ישראל שעשאני מברכין אין ישראל גםהלא זצ"י מלובלין הכהן צדוק ר'הגה"ק
 עבד עשאני ושלא גוי עשאני שלארק

 מ"ו סי' באוה"ח )עי' אשה עשאניושלא
 שעשאני יברך שאין והטעם ומג"א(בט"ז
 הבזירה תחת עדיין הוא האדם כיישראל
 ומי בטוב שבוחר זה יכונה ישראיובשם
 אין ולכן בבחירתו לעמוד יכול אםיודע

 ועכ"פ ועבד גוי עשאני שלא רקמברכין
 מהמת בטוב לבחור הבחירת תחתניתן
 אשה עשרני שלא וכן ועבד גוישאינו

 מצווה שהאיש המצות כל לקייםובהירתו
 שעשאני לברך ל"ש בכהן וכן האשה עליתר
 הקדושה להכניס בידו הבהירו! ג"כ כיכהן
 כהונהו, את לחלל שלא צריך וגםבלבו
 שייך לא בוודאי ישראל עשאניושלא
 כן, יומר וח"ו הם ישראל הם דגםלברך
 השלוח" .מי בעל הגה"ק שמעוכאשר
 שזה ואמר ידבריו הסכים דבריו אתזצ"ל
 איו כהנים שידעתן ואמר אמתי,תירוץ
 שבהם הקדושה דבל באטול מעיהבהם
 והוסיף קדושה, בהם שמכניסין ישראלמכח
 במשנה התנאים בין הפלוגתא שזהוואמר
 טבדילין פספסין ראשי ט"ו( פ'ב)מוות
 שיא הייגו כהניס, לעזרת ישראל עזרתבין

היי



 שסר חמשה עשר דץבאר שלישי-רביעיכרףקי

 כהנים לעזרת ישראל עזרת בין מעלות11'1
 מעלה אכר וראב"י מבדילין פכפכי,רק

 עאין סובר דת"ק ו:רומ; חמה, וגבוהו,'תה
 ש,דושת ישראל על מעלה עו:הנהן

 כמ"ש ישראל קדישת נגד ו_יאו,נו,,יט
 שיש סובר אב"י ו, פנה, מדנו יהדמטנו

 ישרא? קדושת על רה י, קדומה צדלנה.ים
 עכד"ק א' מגלה עם שהי' אמרולה

 :ורפח"ח
 מה דכירנא קשייתך כדנר נשכחיםיא,

 מוהר"ם הגה"ק בשםשראיתי
 דוד ראה שכאשר ה:מ' שפ.רש צקזצ"למ-,'

 יתמו הלא ופלא שירה, אמר רשעים ;לב"פ-יון
 שכאשר הענין הוא שזה ואמר כתיבחנפי
 לפעמים ;יט הרש שגם ה המי דודראה

 רעים והמעשים העבירות טהרכפילים
 במפלחן שראה המכוין וזה שם", א,י .עיה
 ענין והיינו שירה, אמר ואז העיירות4,ת

 : דפה"ה חוטאים ולא ו;טאי[ יתכועל
 אמונה עצתי לו ליחן ע"ד דק""ליב(

 אוכל החדשה, דירתובקביצת
 איש בא אחת שפעם רב" "מעשהלהודיעך

 ד.לוי יהיאל מאיר ר' הגה"ק יפניא'
 אם בעצתו ושיל זצ"לכאום2רו:צא

 בזול שהיא העיר בא.ירי הנותיעכור
 אבל העיר פני ע5 ח_ות לשכור אומעד
 מאשר מתים עשרת עבורה לשלםצויך

 טוב ל וצ הרה"צ השיב העיר,בה.ורי
 ישלם גם ועיר פס על הנות שכוריותר
 יש ואמר עלא בתר ליטל ולא שכרהגל
 'סנה מ' שכל 1 מצי דהנה ע"ע ראי'לי

 לוכוחים, צריכים היו במדבר יוסר"לע:היו
 בזכות הבאר מוסה, בזכות להם ירדהס

 כשהיו אהב אבל אהרן ב,נות הענןכוי_,
 טוב כל להם שה" מצינו בארצםישראל

 הנס ואגב יח, ודפ וכה: לעו: הוצרכו111

 ,כרך "בהבחרן שעתבתי מה לע"ן רומעוי
 הגאץ בשם עלי( תשובה בשקרי ;י'בא'
 דרויש מאן אונות 21"ל אל"נ, יצ"קר'
 להם מחוסר האיש דהם וכר מתא ע"ילי'
 התהה 7"יש כן וקא שוב, וגק )ינזיע

 ~מ4 בלולב מנענע-ן נא בהושיעה אסרובצחות
 : נאבהצליחה

 בתקיעת יה"ם ששיתע ביבי כהנהץ.ע(
 הרה"ק בשם שמעתי דוקאכף

 והגיש אחד איש שבא 31"למטשארטקע
 בדבר מאד ובכה עמן אעה עלבק.תו
 בישועה אותו בירך זי"ע והרה"קצרחנו
 ואח"כ נוזרו ב יהי' שהשי"ת בקורשכדרכו
 אותו יברכו ההסידים שגם קדשו בפזןאמר
 להיים שישתו ויוהרו ורחמים ישועהברבר

 ענין כי לבד, בפת ויא דוקא כפםבתקיעת
 סגולה היא ליד יר ונותנים לחיי[ששוהים
 שוהו ואמר תועלת, ולק-ב נזקלהרי;יק
 כ'4 )תהלים צרה ביום ה' יענך בפ'מרומו
 ?ענית סגולה והוא יב"ק שם בניכ'ר"ת
 קראנו ביום יעננו הפסוק ובסוף צרהביום

 יב"ק. ר"ת ג"כ התועלת השגתשטזמעו
 "אצבע "אגודל אצבעות, ה' יינם בירוו;נה
 גימ' ג"כ שלהם הר"ת "זרת "קייצה-אמה
 ב' בזה מייחדים ליד יד וכמנותניםיב"ק

 יענך של ההועלת ומשיגים 'ק, יבפעמיט
 הנזק לרחק קראנו, כיום עננו וב צרהביום

 : ורפח"ח התועית.והשגת
 בספיי"הייםהנצחיים* עי שמן.יד(

 שו"ת בשם שהבאהי ד'()סי'
 עליו הוריד ולא בן לו שמת בא'הרדב-ן
 עיי'ש, רעה טרה שזו  שהשרבדטעוה
 בס, וע' לשרא שהספים מאאע"הוהביא
 הישר בספר וכ-כ ע"ש טדאי יותרליקיות רצוי אין ומ"מ ו-ל לארמי-ן. האדםהורח
 של נשמתו אשר קהסם4ים א' כילר"ת
 לבו אל משים אינו אם היא טובה יאאדם

 משים אם ולהיפוך ר"ל יבנ"ו א'בהעדר
 כובה שנשבחו הוא מ'בהק סי' ודוי,גלב
 ש"א מש"כ בענין מ'ם אבל באורך שעיי
 בשש שמבתי שכן אנת לשכוחיוכל

 בעת זצ"ל מפראגע ישעי'לע ר'הגאוה"ק
 הגה"ק 4.ליו ובא ק,ירו בנו לושנפטר
 11 שחמר לנווטו, זצ"ל סווארקימוהר"י
 על חב? ו;מא(ר ופירש לשכח יכולוטחינו
 היינר עכחה, סלעו, 0שתכחין ולאדו,נדין
 בפס ש"י לו ואין בן לו נעכרבאם

ףו-חיהה



 שושי-רביעיכרף

לנביא-

קיא עשף חמשהשנה
 הוא מחויב שני לו יש חם חבל-להתנחם,
 הנכבד הרבני מידידי שמעתי וכש-כהשכוה,
 שפעם טפה נ"י פישביין לייבישמוה"ר
 הגאון הרב עם חרא בצוותא היךאחת

 לא' לנחם זצ"ל איטשא ישראי ר'הצדיק
 שאינו האבל אומר והי' דפו;טבע"ב
 הנ"ל הרהגה'צ אריו ואמר לשכוח,יכול
 זה אין כי לשכוח מחויב יהודישאיש
 כסא לפני שכחה אין כי היהדות,ממידת
 כהיב הבוית"ש אצי דדוקא כתיב,בבודיך

 השכחה וענין בנ"א, אציינו לא אבלזה
 ייכוה דריעותא, במילי דוקא להיותצריף
 שגזברו ולשכוח להבירו אדם שביןהרעות
 ישוני על ורביי וכדומה, רעה איוו לועשה
 הוא אתה הנשכחות כל זוכר כייפרש
 הקנאה שוכה האדם שאם היינומעולם,
 על לו שיש והקנטורים המחלוקתוהשנאה
 זוכר אזי לשכזו, הצריך דבר וכלו;ברו
 וחתה הצדם, שי לזכותו זה אתהשי"ת
 משניא כי בטוח לבך ויהי' ואמץחזק
 כדאיתא שקלי לא מישקל יהיבמיהב
 שמועה שמך אקבל כי ואצפהבגמרא
 ה' לו ישוב ס?ןה תחת19 אשרטובת

 ואתם רגע כמעט וחבי ובנחמתו.בישועתו
 : ?"ו( סי' .הבאר" זה בכרך )ועי'החרישון

 דשחרית בפיוט פליאתך בדבר ארף'סו(
 יפתחו והיום דר"ה ב'ליום

 צדיקים שי .טנוקדים' ספריםושלשה
 *טנוקדיפ' הישק מה וגו' פקודיםוגומרי
 וכשיצאתי הפיוט במפרשו פירושוובר
 ראיתי שצאתי צדיקים שי' בספרן,להפש
 זצ"ל וקינו בשם הגרשוני ייקוטהס'

 בשם תקפר"ב סי' או"ח הטורשפטשזכ
 בפתח ולא בשוא לחיים וסרינו שצ*לימהר"ם
 בנדרים כדאיתא דיים יא טשמע לחייםכי

 בספרן גם ולפי"1 חולין. לא כסולחויין
 אלא להיים שנכתבין י"ל רשעיםשל

 צדיקים של דבספרן בנקודה הוא-החילוק
 כתיב רשעיס של ובספרן בשוא לחייםכחיב
 וו"ש חיים  לא י דמשמע יפתחיחיים
 קסנוקדים" ספרים שישה יפההומהיום

 :ודפח"ה

 שמפזר( )צדקותיו "מעות" לדעתי במשך:טז(
 כבר כי אצלי לתקן" אוכל"לא

 ה"ה מדבר אחד קדוש דברי כייצתידוע
 לפרט זצ"ל מדזיקוב יהושע ר'הרה"ק

 פסול פה הנחת במקום זהב צמתומאחז"ל

 בפיו ה' יעבוד מחויב מישראל האישכי
 בקול ויהתפלי בתורה לעסוקוכשפתיו
 הנכת יעשה יא הרשע אמנם הכוונהלעורר
 יצפה הכל את אם כי ולתפלה לתורהפה

 ציפהו חז"ל ועזיא לצדקה שנותןבהזהב
 כי פסול פה הנחת שצריך במקוםזהב
 : ודפה"ח ירצה לא היא פיגול כזאתצדקה
 שקוראין יתם" שם על בהערותיך עירב:יו(

 והנא דעת לו שאיןלאיש
 הלשון כפי הנה תם" איש "יעקבמצינו

 *תם" קרוי לרמות חריף שאינו מישפירש"י
 הי' דיעקב דהענין יותר להעיר כללאין
 עשו נגד ערמתו שנראה כמו גרויחכם
 איש שהת: תם" "איש נקרא הוא ע"כויבן
 ספח העת צורך וכפי התמימות עלואדק

 שבאמת מי אמנם בערמה ואוחזהתמימות
 ולא לחוד" "תם קרוי זה לרמות חריףאינו
 הריף שאינו מי רש"י ורש תםאיש

 : שם יה"ג בס' כ"פ הם קרוילרמות
 סתירת חז"ל קושיות בדבר משניאףיה(

 ובמשיי האשה את טסות מד אניומיצא מציני כו' דבקהלתהסמוקים
 בנהל הגה טוב. מצא אשה מצאאמר
 ש"ו בגיטטדיא ראשה פי' הביאאשכל
 נגרע אשה א"כ שי"א בגימטריאואיש
 שסכרת כוו ואשה ה' במספר טאישמספרה
 כהוגן זיווגם יעלה אז מאיש הסרהשהוא
 שי"א נ*כ בגימטרי' האשה אבי טובומצא
 כנו שמעלתה שסוברת דהיינו אישכמו
 ומוצא וו"ש יפה, עולה זווגם אין אזאיש

 שוה מספר הוא האשה את ממות מראני
 א-ש כמו עצמה מחזקת היא אם ר"ליאיש
 ועי' ומנוסה, בדוק והוא ממות מר היאאז

 ח' ברכות א' הלק חיים בן חברבליקוטי

 מצא כי וכו' מוצא או מצא עלי'קרי
 מצא מערבא בני כוונת כי אגפים גלבספר
 עת בכל גמצא שאינו יער דבר עףשייך

ומוצא



 שיר חפש" חמש הבאר שיישי-יבקכהוקיב
 שהוא תמיר הסצ)י דבר עי שייךומוצא
 כתיב טובה באשה והנה בינוניישון
 ובאשה עת בכל מצוי שאינה משוםמצא
 וע"ז תמיד נמצא שהיא תוצא כתיתרעה
 שהמליצה )וכמו מוצץ או מצא חז"לרמס
 יפה זו פרשה שפי' שם בפרש"יבקרח

 הוא מחלוקת פרשת שינין היינונדרשת,
 כל, בעיני תדיר חן ומוצא נדרשתיפה
 האישית בענין שמעתי נאה ושיההוד"ל(
 זצ"ל מפראגא ישענו ר' הגה'צ בשםהנ"ל
 חסיד כל אליך יתפלל זאת על הפסוקעל
 לא אליו רבים פיס לשטף רק טצואלעת
 החורבן גבי בטדרש איתא הנה כייגיעה
 עצטן הטילו ובתולות בחורים סאותשד'
 לעוים וכשבאו יהטמאות, שלא בכדילים

 יבואו שכאשר להן נתנו שכר, ודרשוהעליון,
 הקללה עליהם תחול לא הזה בעולם הפעםעוד
 ימשלו שהם אלא בך ימשול והואשל

 זאת על המשורר שאמר וזהבבעליהן,
 בעת היינר מצע, לעת אליך חסיד כליתפלל
 רבים מים שטף של אשה, וייקחשהולך
 לשטף שנפלו הבתולות שאותן יגיעו לאאליו
 אשר הרעות הנשים המה והם רבים,סים

 יפלו שפא יגיעו, לא אליו בבעליהןימשלו
 *בהבאר* ועי' ודפח"ח, טצא, ללעתבחלק
 שם תשובה בשערי שני וילק ראשוןברך
 קטנות הלכות השו"ת בדבר שהבאתיטה
 ז"ל בוטן מהר"י בכתבי שנמצא שכ' ז'סי'

 ושאלו שהחיינו: לומר יכול אשהשהנושא
 לשאול דהו"ל אמר שרגא אור הרב פיאת
 משוללי הם שהדברים אטת" אדיין יאמראם

 הרב עוז ידידי ) שהשיב'לי ? מאודהבנה
 שליט"א ברלין חיים טוה"ר האדיר גאוןהאי

 : לפ"ק תרע"א בשנת כתיב אייבתשובתו
 מסדיגור מוהר"י הה"צ בשם שכהערלייט(

 איש עה"פ שאמרשליט"א
 וגו' דבהו יהל לא וגו' לה' נדר ידורכי

 סדור שיעשה האיש היינו י'()במדבר
 באדם שכן אוהל עדה'כ בחייו לה'ודירה
 על לחסור שישבע וגו' שבועה השבעתו

 אמרה - כזה איש על . שאסור מהשצמו
 בכי רק דברו יחל לא שהקג*המתורה

 ! וד8ח*ח הקב"ג יעשה מפיוהיוצת
 מ% הנח שכתבת הבניםבעניןרך4פ5ץכ(

 מליצת. בזה נעים ומתטוב
 נראה הפ' על זצ"ל מבוטשאטשהנה"ק
 דהנה וכו' ישראל על שלום לבניךבנים
 מכוחו, יותר בנו עבור עושה אבכל

 יצא לא עוד כי בגששו ידמה בנוועכ"1
 באשר ביניהם השלום יתהוה מתי אבןי*ח,
 בנו נגד יעשה הוא גם ואז לבנו יולדבן

 כלום לו עשה לא אשר ידמה ובנוכאמור
 לר ויתחנן אביו צדקת אליו יתוודעואז

 שגם יבניךן בנים וראה וג"ש לו,שימחול
 ישראל, על שלום אז בנים להם יהי'.בניך

 עשית אשר את מכיר יהי' בנך כךשמתוך
 :נגדו

 קי"ד4' ,סי העוים" "קיום בספריר7ניי'

 הגאון בשם ע"ז נכון פי'שהבאתי
 וראה הפסוק על זצ"י סוואיאזויןמוהר"ח
 סוף שיקויים רוצה האדם אם לבניךבנים
 לא אזי ישראלי על "ושלום שלהפסוק
 זוכה. אדם כל לאו כי לבד, בניו עליסמוך

 לבניך, בנים וראה אלא טובים,לבנים
 מלבד בנים להשיג להשתדל האדםשצריך
 וכל תורה לומדי ידי שיחזיק היינובניו,

 צגיו פעלה תורה הבירו בן אתהמלמד
 צ);ו)ז דבר ועי' ודפח"ח יידו, כאלוהכתוב

 א; חלק כצבי" "רז ספרי בהקדמתשכחגתי

 בניפ לראות שטסיים הסדו צור יצוהבזמר
 ישראל על ומצות בתורה עוסקים בניםובני
 לבניל, שיום ישראי על שייכות דמהשיום,

 שבניו' דמכיון , אשח בתוהה עוסקיםבנים

 מדייני שיהיו אפשר היא בתורהיעסקו

ומרבני
 ליוי, רבנתס להביא ויוכלו ישראל

 ישראל על שמסיים וזה בישראלמהיוקת
 ת"ת בניו ,יהיו אם היינו והבן,שלום

 : וד"ל טחלוקת להם יהי' לאורבנים
 רב' על פ5יאחך בדבר צבה שלבהמןכא(

 פעמיה. שכמה בעניןגלוני

 סי' אהע"ז זהב בטורי יעי' ישן אותומצא
 למען גופו להזק לש"ש הישן דאדםכ"ה,
 הורה, יכתר זוכה נ*כ ביולו ילמוריוכל
 בלילה והמאחר הבוקר באור המשכיסכפו

לשבת



קרנ ששר חמשה עשר 'וקונאתי שלישי-רבים*כרף
 משכיסי לכם שוא וז*ש התורה, עלישבת
 השי"ת יתן כן וגו', שבת מאדריקוס

 כוונתו אם יעיניו, קקה כשנותן נםיידידו
 למען וכוחותיו, חושיו השינה ע"ילחזק
 וחולשא רפיון בלי המשמר על לעמודיוכל

 רב על פליאתך מתורץ ולפי"ז'עיי"ש
 : וד"לאלוני

 מהנעשה והדורשים השואלים יףן4-יב(ג
 המרכז בתעמולתוהנשמע

 הו"ר המיסד ב"ה )שהנני מת"א".שומרי
 עתים במכתבי קראתם בטח הנהנועה"פ(
 מהאדמורי"ם הגדולה מאסיפה והחדשיםהיומים
 ה' העל"ט קיץ בשלהי שהי' שליט"איהרבנים

 בבית אטוואצק קיץ במעון מנח"א כ"א.עקב
 ההונו' שליט"א מאמשינ"וו אדמו"רהרהצה"ק

 ובקרוב שם, ששנו הנחוצות התקנות ואתשמה,
 מהירחון הראשון הכרך להו"ל אי"המצפים

 ושם המרכז של מבטה כלי ישראל".קדושת
 המפעל כל ואת הנ"ל מאסיפה הפרטי-כליתפרסם
 הלאה, לעשות שעלנו ומה כה עד ע"ישנעשה
 : אכייר הלזו  כעבו~ה"ק יאמצנו יחזקנוועשי"ת
 המפורסים הגאון בשם שמעתי ידלוקכג(

ו
 לפידות סשה איכס.דר ר,"

 חז"ל בכונת שאמר ראסיין אב"דז"ל
 על טוב יצר אדם ירגיז לעולםבברכות
 שאם ואמר ? "ירגיז" ישון מהו הרע,יצר
 לאיזו להחטיאך אצלף יבא הרעהיצר
 מאתו ותחנונים רומים תבקש אלעבירה
 בי בידו, תפול בודאי או כי מאתך,שולך
 במתנת לו תן רק רחמים ידע לאהוא
 לך : ברוגז עליו ותכעוס ראשו עלידך
 ליטול באת אתה כי מטנק וגזלןושע
 לשון וזהו עולם, מיתת ולהרגני נפשיאת

 שאמר מה מכבר וידוע וחימה, בכעס *רגיז,,
 צחות בדרך זצ"ל איגר עקיבא ר'הנאון
 דוהן תעביד, לא לחברך סני דעלךמה

 שונא שאין לך, שונא שהואהיצה"ר
 לא להברך מהיצרן יותר יאדםגדול

 כי ואוהבך, להברך תעשנו לאונעביד
 : דפת"ח עליך.., רחמים ידע לאהוא

 כלי בס' עי' הסנולות, ע"ד כלנזקם,5ד*
 שעה"ק פנחס( )פ'חסדה

 בו שהפציר לאחד השיב אמת שפתבעל
 לו ואמר ר"ל חולה לצורך סנולה יןשיתן
 טובה, היותר הסגולה התורה כתבהכבר
 דישסור והיינו סגולה לי והייתםהיינו
 לכל האמיהית הסגולה היא התורהאת
 משא"כ רפואתה נהו תבא, שלאצרה

 דברי על לעבור ח"ו שהם וסגולותרפואות
 ו'( משנה )פ"ח ביומא וע' פשז*ל כגוןהורה

 : ודפה"ח ד"ת, על לעבור דאסור סגולה זהאין
 פתעצב שהנך כותב שהנך מה א-י'בה(

 הנדולות הצרות מחמיומאד
 נשבר וגופך האחרונים בימיםשנתהוים

 וראשך זה מחמת כאבים ססש אבריךוכל
 זה, מחמת ללמוד יכול ואינך ככרמל,עליך
 הילו בעתים כי תורה, דעת דעתי, כןלא
 היינו לאחור ומה לפנים מה לחשובחין
 המצב, פזה לצמוח שיוכל ומה שהיהמה
 בספרי ועי' הנרדפים, ישראל הכללעבור

 )קאפיטיי תהלים עי ממבלףכלזקרכן
 י"נ(

 פרשת אפרסמון שמן מהס' 'שהבאתימה
 סופר ההתם הגאון בשם שמביאבראשית

 שירו ל"ג( )תהלים הפסוק. בפירושזצ"ל
 וכו' בתרועה נגן הטיבו הדש שירלה'

 תרועה כתרגום צרה ענין על יורהתרועה
 היטיבו ואטר סיסרא אם ותיבב עידיבבא
 בשעה תרועה בעת אף היינו בתרועה,נגן

 ננן היטיבו או גם ח-ו רעה עליכםשתבא
 ה' דבר ישר כי שמחים אך ותהיובתרועה

 היא זו רעה ובוראי באמונה מעשהווכל
 שיי"ש וכו' רע שנראה אף הטובלתועלת

 באו אם פ"א דברים רבה במדרש הואוכך
 עישש בחילה, קבלם יסוריםעליך
 השלוח" וסי הס' בעל בשם ושמעתיותבין
 : בזה"ל בתהלים חתר שהי' מאיזביצאהגה"ק
 - בתרועה - צי גיס דיר נגן-שפילהטיבו
 והל השי"ת חו דיר פיך ד8כט עםווען
 ןבתרועה-מלשון ציברעכין איננ38ציןדיך

 ה,, דבר ישר כי ווייל ברזל, בשבטחרועם
 : הק'עכ"ד

 ק בייה שמציני סה יראה י"הבימה
 הוי דלא דינא לית קמ"נ()נשא

 רבא* 81' הקדוש באוה"ח ועי' רחם*בי'
עה**



 עש' חמשה חמש הבאשל שיישיאיביע'כרףקיר
 סוכה ועי' אלקיכם לד' אתם בניםעה"פ
 בשם ושמעתי להצטער חייב שאינו)דכ"ה(
 בשם שאמר זצ"י מטשארטקאווהרה"ק
 להמתיק שצריך שכתוב מה כי זצ"לזקנו
 דין שום אין בשורש כי יען בשורשו,הדין
 הגוון שעל מפני רק היום, כל אל חסךכי
 איהא לכן כסיתך ידי ובצל היא הלבושועל
 בכל לחפש שצריכים ז"ל הבעש"טבשם
 מתבתק וממילא בו שיש ההסד צד כידין
 וחסד רחמים הכל שם כי יען בשורשוהדין
 האיש אותו על הרחמים תיכף יתחילואז

 על אך ודי"ב, ישראל הבלל עיבפרט
  ועץ עכשיו של והאנחה והיגוןהצער
 י" נ מ מ ת ק ד .צ אתה השי"ת לושיעזר
 בס' שראיתי רב מעשה דכירנא זהוכעין
 מבוטשאטש טהרא"ד הה-ק אצל .שהי'אחד
 ואתר לישועה, והתחנן אחד שבאזצ"ל
 לו אמר כדרכו, הש"י שיעזרהושברכו
 השי"ת שיעזרנ* עד אעשה ומההאיש,
 יעקב נם כי בדבריך, צדקת הה"ק לואמר
 עד יעזבהו, שלא להבטחה הצריךאבינו
 מיד לו ונתן יתב"ש הבטחותיו יקוימואשר
 בהר מושיעים ועלו עד לבן, אצלתמיכה
 זמן בשום יטשנו, ועל יעזבגו אלציון,
 עד אעזבך לא כי וזהו מקום,ובשום
 ולאשר אקיים, כלומר עשיתי, אםאשר
 הגדולים המצוקות את לסבול הסבל כחקשה

 אחב"י של משמע תרתי הדמיםושפיכת
 ולשפוד שבשמים אבינו על להשעןעלינו
 ותחיש שתמהר ודמעותינו ותפלתיהווכיהינו
 עפמ"ש ושיהי' מקדשנו בית ותבנהלגאלינו
 נ"מ רי'ג( סי' )חיור"ד שיק מהר"מהנאון
 דהנה בעתה לקז אחישנה של קץבין

 שמלך כתב מלכים מה' פי"אהרמב"ם
 ב"ד מלכות ולהחזיר לעמוד עתידהמשיח
 ישראל, נדחי ויקבז ביהמשק ויבנהליושנה

 ובסוכה ל'( )דף בר.ה מבואר האוקשה
 עתיד של דבנין ותוס' ברש"י מ"א()דף
 , דמלך הרמב"ם קאמר ואיך שמים ע"ייבנה

 ן בשני תלי' דוה ותי' ביהמ"ק, יבנההמשיח
 יהי' בעתה של הקץ יהי' דאב הנ"לקיצין
 אם אבל 1"ל הרמב"ם שכתב כסדרהכל
 במהירות הכל יהי' אז אחישנה של קץיהי'

 עיי"ש. שמים בידי ביהמ"ק יבנהומהרה
 ומטו דחושבנא יומי קרבו כעתוכאשר
 ענוים" .ביקורי ימי והימים דתשרישלוחי
 לפני חשבון בואו המושלים יאמרוואשר
 יום את יבלבל ומי ית"ש חשבוןמלך
 תלהט אמון אמונת אשר איש וכלבואו
 אבנים וכח כנחושתה בשרו אם אףבקרבו
 כל רוחו ותפעם בקרבו לבבו ימסכחו

 נבוכות ושרעפיו זממיו נבוכורעיונותיו
 קדושים כולם ויהי' נכוכות דבר יכולואינו

 ביום8 מצלינא האידנא כי פי' ה'ובתוכם
 פקידא ליהוי דינא ויחיב פתיחיןדספרין
 הרה"צ בשם כמיש יהא ובטח צדיקיאבגו
 שפירש כ(ספרעמין זצ"ל צבי יהוראר'

 ראשיכם כולכם היום נצבים אתםהכתוב
 ראשיכם בלל, הוא כולכם וזקניכםשבטיכם
 ישראל איש כל פרט, הוא וזקניכםשבטיכם

 )ובאמירת וכלל, ופרט כלל הוי וכלל,חור
 רבונו : ואמר( הרה"ק התלהב הזאתהתורה
 דין הקדושה בתורתך כתבת ! עולםשל

 כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרטשכלל
 זה, כדין ג"כ שתפסוק ממך בבקשההפרט,
 וזקניכם שבטיכם ראשיכם של הפרטומה
 ויחתמו ויכתבו המה צדיקים בודאיהלא

 גמוריסי צדיקים שהמה מחמת לחייםלאלתר
 כאותך ישראל הכלל כל את תדין רבש"עכך

 טובים, לחיים לאלתר אותן ותחתופהפרט
 אחישנה, של הגאולה תצמת עי"זוממילא
 : אכי"ר דירן במהרה המקדש הביתויבנה

 הדין וביום וישועה גאולה שנת ומבורכת טובה בשנה המברכם הדוש"ת ידידכםכיד
 כל עם יטובה אחת . "בזכירה" יזכרו כולם היקרים חותמינו כל לטובה .פקדועבעל"ט
 וירפואה לישועה המגפה הדין יום מאימת והחרד הטרוד וכנפש כאוינ כספר לחייםהכתוב
 כעכה. צונה שאיה חת שיעשה שטים ולרחמיקרובה

 ז*נ2יכ:כשע:יין אב"ד כ*ךשףך4גכ*ףץןקשףננ ,קיר""די2דדקר פוגי הק"נאום
 והמו"להצורך 2י:*ן*.ט14ל .דקצךבדנדע** רבגעת



ר*מראה קינמרם .ממו. ש ע  שניה מחברת 
 עשר המשה שנה .הבאר" שלישי*רביעי לכדרהוספה
 א' חלק יחליאל כבריאה יקו:תרס)המיך

 י"ר(. שנה הבאר ראשון-רביעימכרך
 אומרים ב"ש דשבת פי"ז כ~ד:14 בם גנדרך*ה(

 עצמות השלהן מעלסגביהין
 ומשייך כו' אבקולס בן זכרי' ר' וכו'וקייפין
 אבקילס בן ר"ו של ענותניתו כו' המטהאחר

 : כו'הרבה
 לש"ת בדרוש טנחם זכרון בס' נפלא פי')ני'

 ובה' כהלל, דענותן ואף ע"ש,דקט"ו
 יקפיד לא רהלל רק ב"א דר"ו ענותנותוהיי
 כלל ראה לא ב"א ור"ג לדידי', שנוגעבסה
 אהבת מ"ט( )פ' בבר"ר ועי' מחבירו,עולה
 אוז לצדק אהבת כו' רשע ותשנאשדק

 : כו'בריותי
 ענותנותו )דנ"ו( בגיטין חתי ע"דוי"לל

 כו'. שסבל סבלנותו וברש"י רזב"אשל
 כו' קרבים בע"מ יאמרו שמא משוםוהכל
 כאן וכן - כו'. מום המטיל יאמרו -ושהא
 ולא כב"ש לא לעשות שלא רזב"אסובר
 באופן שבת חילול לצמוח יוכל זה דמכלכב"ה,
 ועצמות הקליפין שבעוד מוטב ע"כהרומה
 טרם המטה, אחורי יכוליכם מאכייתובודו

 להגביהן: את"כ יצטרך ולא השלחן, עלשמניחן
 בשם שכ' די"ב דוד ילקוט בס'ןך*4ורך:ף

 שבת בש"ס ז"ל סופר ר.שהגה"צ
 והלל א' למה ודייק יקפיר, ל(( והיל)ר"ל(
 שתאבד הלל הוא כדאי הול-ל יקפידלא
 זה אמנם יקפיד, ולא זוז ות' זוז ת'ע"י

 הוא אתה אם לפלל א' הזה האישפירושו,
 נשיאים ר"ל בישראל כמותך ירבו יאהנשיא
 כמותך, ענוים שיהי' בישראל ירבו לאבמזהך
 התנשאות קצת להראות צריך הנשיאבי

 לו השיב ברמה, נשיאותך נהוגכפאסרם
 יא והלל כו' היל הוא כדאי בחכמה,היל
 על בעצמו לפלל הנוגע בדבר ר"ליקפיד

 על אבל מאומה, יקפיד לא בכבודושפוגמין
 הבורא לעבודת שמים לכבוד הנוגעיםענינים
 וכיוצא בתלמידים מרה לזרוק כבוןב"ה
 ברמה נשיאתו וינהוג ויקפיד יקפידנוראי
 בהדרשה דרש זאת את כו' כנמר עזייהי'

 : ע"ש קראקא בק' לרב כשנתמנההראשונה
 אמרי דל"א( )ברכות רקה שמן בס'דר45נירני

 מלא לא שמימיו ר"ל עלעליו
 בעוה"ז תיבת לכאורה בעוה"ז, פיושחוק
 אסור לעיל שא' מה דבשלמא מדוקדקאינו
 שפיר מדויק בעוה"ז פיו שהוק שימלאלאדם
 אבל פינו, שחוק ימלא אז המשיהדבימות
 הלח בעוה"ז, תיבת א' ימה דר*לכהאי
 ובעין המשיח בימות הי' לא דר*לידענו
 מ"ש ע"פ ונראה בעוה"ב תיבת ליתאיעקב
 ימלאות אסור דעלמא דבםילי אחריבזוהר
 בשמחה ה' את עבדו בד"ת אבל פיו,שחוק
 הוי הדא זימנא ברונא בר' ד"ט לעילוכן
 משומי' חוכא פסיק ולא לתפלה גאולהסמך
 שמימיו ר"ל על כאן וזש"א יומא,כולא
 אבל עןה-ז, בעסקי שחוק פיו מילאלא

 עבדו וכדכתיב א"ע שמח באמת שמיםבעסקי
 )דל'ד( שבועות ועי' עכ"ל. בשמחה ה'את

 דקכ'פ שלשים בני ובס' כו'. עלהאחיכו
 : דפח"ח ז"ל ת"סבשם

 ראיתי וגו', ה' בשוב )קכ"י( בתהליםיט(
 הגה"ק זקיני בכתי"קבזה

 בלובלין המגיד היילפרין בעריש דובהר'
 הדברים המשך לפי הנה בזה"ל. שכ'זצ"ל
 היינו כחולמים, היינו ראמרו נראההאלה,
 ואשר לנו. הנודעים החולמים פרעהסריסי
 )בפי תבירו פתרון לו חלם מהם אהדכל

 הגוים שלות ע"י בגלות אנחנו וכןוישב(.
 לעושי כך, רצונו לעוברי אם פתרונינו,נראה
 ק"ו ישאו זה לעומת והגוים עאכו"כ.רצונו
 במד' כדאי' וכו' כך רצעו לעושי אםממנו,
 צרורות איש דיקום במעשה )פס"ה(הולדות
 בן הי' צרורות איש יקום המדרש,וז"ל
 והוה צרידה, איש יועזר בן יוסי שלאחותו
 על רוכב היה . )במת"כ בשבתא סוסיארכיב
 למצטבלא שריתא קומי אויל בשבת(הסוס
 עליו נתלה שיהא קורה לפניו פוליכין)היי
 מרי דארכבי סוסיא חסי א"ל יועזר( בןיוסי
 שהרכיבני הסוס )ראה מרך דארכבך סוסיךוחמי
 עליו, שהרכיבך סוסך גם וראה אדוניעליו

ר"י



 סמן  סניה  מחברת  יחזקאל"  ומראהקונפרם
 עשר חמשה שנה *הבאר" שלישי-רביעי לכרךמיספה

 הלכתי כלומר עליו נתלה שיהא הקורהר"י
 בהורה עמלת ואתה לי, ועלתה לביבתאות
 אם א-ל נתלה( תהא וסופך חייך, כלובמצות

 ,אם רצונו לעושי וחופר קל למכעיסיוכך
 כ"ש למכעיסיו הקב"ה נותן ושלוה טובהכך

 עשה וכי לו אמר רצונו( לעושי כךשיהא
 רצונו אדם עשה )וכי מסך יותר רצונואדם
 לך( פרע טה וראה אתה שעשית מסהיותר
 למכעיסיו אכו"כ על רצונו לעושי כך ואםאיל
 עונותיהם על רצונו לעושי מגיע רעה כךואם

 טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין כישועטים
 לבא יעתיד כך 97יגיע כ"ש יחטא,ולא

 של כארם הדבר בו נכנס רצונוז,לעוברי
 כארס ביקום בו נכנס יוסי ר' )דבריעכגא
 ונבהלו חרטה ולבש שבוער נחש שלהזה
 דין בית סיחות ארבע בעצמו וקייםהלך

 הביא עשה פה וחנק, הרג שריפהסקילה
 )חבל ניסא בה וקשר בארץ נעצהקורה
 אבנים שי גדר והקיפן העצים וערךקטז(
 ועשה אבנים( של גדר העצים על)הקיף
 והצית באפצע החרב את ונעץ לפניהפדורה
 ונתלה האבנים מתחת העצים תחתהאור
 קדמתו ונחנק, שקשר( גימא ובאותה'בקורה
 הרב, קדמתו לאש, נפל הנימא, נפסקההאש,
 בן יוסי נתנמנם ונשרף. גדר, עליוונפ?
 יקום )של סטתו וראה צרידה אישיועזר
 קלה בשעה אמר באויר פרחה אחותו(בן

 הוא וכן המד"ר. עכ"ל עדן. לגן זהקדמני
 : י"א מזמור סוףבשוח*ט

 ולשונינו פינו שחוק ימיא "אז אמר5זה
 איש על נופל שחוק הל' דהנהרנה",

 על נופל ורנה בדבר, שטעה מי עלהמלעיג
 על בשמחה ושהוא חפצו המשיג אישצנין
 אם ר"מ והנה המעציבו, דבר לו ואיןחלקו
 אדם בני לשני טוב ואבן זכוכיית חלקאחד
 הוכוכיית ואיזה טוב האבן איזה להם הגידולא
 בחושבו שמח והוא הזכוכיית לידו שבאוגה

 הכל בודאי חז טוב האבן שהשיגשהוא
 שוחקים שמח, זה מה על האמתשיודעים
 מי וישמינו הסוטעח, שמהוט עלומיעיגים

 גן וזמיר אזיל הטוב האבן באמתשהשיג
 שהם לע"ע סוברים הגוים כי הזה,הדבר
 באסה הטוב האבן הוא העוה"ז השיגואשד
 כסונר אז בראה לעתיד אבל הזכוכייתולנו

 51הפ הטוב האבן לנו באמת כיכמוהם
 עליהס' פינו שחוק אז ימלל ולזההזכוכיית
 שלותה במעט הטעתם שעינם טעותםמחמת

 : עתה גדולתינולעומת
 באמת אנו שהשגנו פחמת רנה'ךל"טרנינך

 בגויפ יאמרו ואז הטוב האבןאת
 דרך דהנה איה, עם לעשות השםהגדיל
 עמו ונסע בע"נ שכר אחד סוחר אםסש5

 כי הסוחר ראה ולבסוף למסחרולמרחקים
 הנסיעה בשכר יותר הרויח שלוהבע"ג
 הרוחתי היואי אומר הסוחר ואו במסחרוסמנו

 : שמה אז הייתי שלי הבערגכמו

 שתהם ע"י כי "גייס ימאי יעתירכן
 להובילם לבד להם שעזרנו אףועשרם

 יותר שלותם ע"י הרווחנו עכ"ז זה,לכ5
 לעשות השם הגדיל אומרו וזהו מהםויותר
 ואלו עמנה לעשות ה' שהגדיל ע"י אלהעם

 היינו כך עמנו גדולתינו ידי עלהגדיל
 עמנו לעשות השם שהגדיל אלאשמחים,

 : עמו ואחר עצמו סברךהוא
 בשמחת ושמחו שישו בענין דשנ,עהי43

  לשמחה ששון בין דהבדיהורה
 דשמחה ז"ל מוויינא הגר*א הגה"קכתב
 את המשמח הדבר התחדשות בעתיאמר
 טובו גמר עי עומד כשהדבר וששוןהאדם.

 בצאתם שמחים כטאמר פעולתוושלימות
 ישמחו,. הארץ על יצאו כאשר בבואם,וששים
 הטוב פעולתם שגמרו למערב בואםובעת
 ביל אלי השמחים ג'( )איוב ובא'ישושו.
 רגע להם שבהתחדש קבר, ימצאו כיישישו
 נגפר וכאשר שסחים, הם מיתה שלראשונה
 טעם מה לכאורה וא*כ ישישו,רצונם

 קודם ששון ושמהן, שישן בש"תשאומרים
 לפי אך ושישו, שמחן והול"ללשמחה,
 שמסיימים התורה קריאת אחר זהשאומרים

 פכן בראשיח, תיכף ומתתילין התווה,אז
אומרים



 חמשה מחכרת יחיקאל".מראהקונפרם

 עשו המסה שנה *ד4ב42שר4" שיישי-רבףעף לכדרהימפה
 ושומחו הסיום, עי שישי לשוןאומרים

 : ההתחלהעל
 כ"ב אות לסוכות דרוש יששכר בנידגנכם

 לשמחה, שש'ון בין החייוקכתב
 טוב להשינ מקוה שהאדם מה הואששון
 הגיע שכבר מה נקרא ושמחה שש,ומזה
 ששון בין וחילוק זה, על ושמח הטובלו

 בלבן הוא עיקר הששוןלשחוק,
 ושתוק.

 : האיברים בתנועתנקרא
 בשם כתב )ברכה( שאול דברילבנכמסןו4

 שד"ק שבין ההברי גאנ-חר"י
 בהעדפה, לא מצומצם הוא ששמחהלשמחה,

 שהוא שוחק טפח מלשון הוא שחוקאבל
 וגבין ההבדל כתב )וברות( יותר.עודף
 הגוף ששמחת הנפש, לשמחת הגוףשמהת
 בעת עד"מ בהשמחה עוסק בעודו רקהוא
 אבל ריקה, נפשו אח"כ אבל ושתואכלו
 עשה כי שיזכור עוד כל הנפששסחת
 הבינה המליץ וכבר לבבו ישמחמצוה
 וישישו יעלזו וצדיקים זה. עללעתים

 : כבר שמחו אשר על שישישו היינובשמונה

 ם יבשי ה.( )מ סיכה שיים סיכתדבבם.
 תכלת ובס' ז', סי' ח"במהדיד

 העשי' עולם ובס' כ"ח, אות לךמרדכי
 ובהגש"פ ט"ז, ט"ו ירמי' ועי' ע"א,ד"ס
 ידבר ויש ע"ב, ד"י ונפיק נגיד פי'עם

 תשוש שוש ברכות, שבע גבי ד"חבכתובות
  והפלאה כתובה ובמדרש תשמח, שמחוכו'
 שלמה ובס' י"ז.( )מ' תהלים וראהשם.

 את שמחו ובפסוק ד"ו, ברכותמשנתו
 וכו' משוש אתה שישו וכר ירושליםאת

 ובפ' י"א, תבא מרדכי תכלת ובס'והבן,
 :'בשלח

 החילוק כתב )ויצא( אהרן תוידותר:0:2'
 הוא ששמחה לגילה, שמחהשבין

 התגיות, של שמחה היא וגילהבהסתר,
 בה', בהסתר, אשיט שוש שכ'וזה

 ואו מאד, בלבי אשמח השםכשיתסיא
 שיתנלה מחמת השמחה יהא נפשיתגל

 זו. שמחה ותהי' אלהות התכלות נפשיעל

 שהשמחה כ' לפסח ובדר' בהתגלותןנ.כ
 שהיא' והשמחה ששק, נקרא באתכסיאשהיא

 : שמחה נקראתבאתנליא
 אשר' המחלה כל ט"ו( )טץ ישלחכח(

 רופאך ה' אני כי וא'שמתי
 המחלה, ישים לא אם מבואר בזההדקדוק

 : ומפרשים רש-י ועיין מרפואתן צריךלמה
 דל"ס קשת ושפי בס' עדש*כרלץזגנ"ו4

 ע"ב( די"ג )מגילה דאחז*לבהא

 בורא אא"כ ישראל את מכה הקב"האין
 לישראל כרפאי שנאמר תהלה, רפואהלהם
 כל אינו (,וה"ע אבי אפרים, עוןונגיה
 ורפוש נגף מצריה את ונגף שנאמרוכו'
 תשמחי א5 מיכה שאמר הוא רש"י(,)ועי'
 בחושך אשב כי קמתי נפלתי כי ליאיבתי

 עתיד במקום עבר אסרו דיל*ד לי, אורה'
 כי. והפי' קודמת, הרפואה כי מיושבובזה

 השבתי ובזה שנפלתי, קודם קמתינפיתי
 משה במ' הירש ר' החכם מומחהלהריפא
 ת' הברכה נוסח עי מבריב יצ"לפאלק
 היטב ואמר ישראל, עמו חולי רופאמש"צ,
 כל השם שירפא נאזחנן הנני אני ליחרה

 תקנא למתימה סמוך הלא עניתיו זהחולים
 הראשונה בברכה וכן נאמן, רופא מלךסתם
 גבור אתה בשבח רפואות, בורא ק"שקודם
 אלה בשלשה ותלים, ורופא נופליםסומך
 יורה' האמת אך ישראל, שם יזכרלא

 מכל הולים כל רופא השי"ת ודאידרכו,
 כי לחולי, קודם רופא אך ולשון,אומה
 בעיניו. והוטב ישראל, עמו לבד זההוא

 עכ"ל. פותר ואין כמה פי שאיתיוא'
 וגו'ל המחלה כל הנ"ל הפסוק מיושבועד*ז

 מוכן המחלה קודם היינו רופאך ה' אניכי
 בכלל להושע השי"ת יעזרינוהרפואה,

 : אכי"ר ישראל חולישאר
 שמוע: אם ויאמר כ"ו( )ט"ו ב2ישלדץכב(

 רפאך,. ד' אני כיוגו'

 מלך אי כי רפאנו, בברכת שמ"עבתפלת
 מה. להבין צריך לכאורה וכו', נאמן 'רופא

שייכות



ר .מראה קונטרס ,קיה ש ע  שניה מהברת 
 עשר המשה שנה *המאר" שלישי-רביעי לפרףהנמפה
 דלא נם ומה מלך, תואר כאןושייכות
 רק דשמ"ע, ברכות בשאר כןאמרינן
 טוב אל כי שאומרים כמו רפאנו,.בברכת
 בלי אתה חוק גואך אל כי אתה,וסלח
 ע"פ לעג"ד י"ל אכן מלך, תוארואזכרת
 יהא בראשו חש ע"א( )ל"ב שבת?:גמ'
 עלה בקולר שנתנוהו כמי בעיניודומה
 תשע ואפילו יידון יגרדום וכו' ונפללמטה
 חובה עליו מלמדים ותשעה ותשעיםסאות
 ניצול לזכות ואחד לחובה מלאך באותו:וכו'

 ולכאורה ע"ש, אלף מני אחד טייץשנאמר
 רוב בתר נידון ולא הוא כן באסתלמה

 : ומשפט 'ב"ד ישיבת בכלכמו

 בשטי שנדפס העניו כי ע-פ י"י.אבן
 בפי' ע"ב דפ"ז שלום דוברבס'

 רחום בין הבדל ע-ב די"ז ר"ההתוס'
 שבעל כביכול וו ומדה שכ' חנוך,למדת
 כדץ 'טלא אף הצועק על לחק לו יש2ח
 לעשות מוכרחים בארץ השופטים כיוכר,
 שהם אחר אבל הדיה חק כפידייקא
 המשפט מקריבים לתל", מיתה חייביש"וטו
 שהוא הגדול, בכחו יכול והוא המלך,לפני

 )בעגנעדיגין( וזנם לחוננו הדין מחוקילמעלה
 וע"ש וכו', כמ שבעל כביכול בתוס'.וו"ש
 שהום מאמינים וכל בפיוט ופירשתימה

 וא"כ ואכמ"ל, ע"ש וכו' הצופה ידופתוחה
 כס לפני עומד כאילו שנחשבהנולה
 לכן לידון, לגרדום שהעלוהו וכמיהמשפט
 מלך אל כי וכו' רפאנו החולה תפלתיפה
 למחול שיכול מלך דבבחינת היינו.וכו',
 והחוב הז'ין נגד אף פשע, דבר כלעל

 בידו, מוחה ואין חובה, עליו מלמדים.אשר
 כנ"לן לחונן המלך ביד כח דישמטעם
 חולה, של ממטתו למעלה שרוי'.ושכינה
 היינו הוא, רב כי לעיני וסלחת וו"שוהבן,
 כנ"ל לעוני וסלחת לכן שמך שגדולע"י

 יוכל מלך בחינת ע"י כי לטובה וזהודו"ק
 עוב( ןדנ"ד ברכות התוס' וע"דולהיטיב

 מלכות היינו ורחמנא וכו' פטרתוןע"ה

 הוט ית"ש מלכותו כח דע"י כנ"לוהוא
 : והבן עלינו מרחם;

 וגו', לפניהם יצא אשר פנחס ביפויכנ(

 שאול ר' הגה"ק דו"ז עלשמעתי
 נתקבל שכאשר זצוק"ל, אמשטרזםאבד"ק
 בדרשה אמר בדובנא, הראשוןלרבנות

 יפניהם יצא אשר הנ"ל הכ' עיהראשונה
 דיש וגו', כצאן וגו' יביאם ואשרוגו'
 די להם ויריאים הת-מ מדריגות ג'בעיר
 מעשיו רואין והמה וגו', יצא אשרהרב

 ואשר יוציאם אשר הבינונים כמותוועושים
 השי"ת. בדרכי אותם לנהל היינויביאם,

 בשבט אותם לנהל וגו', כצאןוהגרועים,
 ע9 ההשגחה אשר וסיים, בכפיהכרועה,

 נ וגו' כצאן בכלל הוא וקצבים השוביי*ם.
 בישיבת בלמדי תר"ם דשנת בנךקךן4תכד(

 אנודח בעל הגה-ק אדמו"ר-
 זצ"ל מנאשעלסק הגה"ק לשם בא זצ"לאזוב
 בין עמדתי בחליו הגה"ק אביו אתיבקר

 ושמעתי והחסידים, הלומדים לפניו,העוטרים
 בחמתו כלי השובר כל חז"ל בדברישא'
 אי פפני כלי שובר שהוא בודאי דקאיוכו'
 צלוחית כיבוד לפניו במציגים כגוןנקיות
 הכלי את מוצא והוא משקה, שאר אוטה

 הכלי את זורק והוא ונקיה, רחוצהאיננה
 כי ישראל ממדת זה אין ועכ"זומשברה,

 כי אותה, לנקות הכלי להחזיר יוכלהלא
 שבאים היינו קפדי, אנקיותא עכו"םרק
 דבר ישראל, אבל והימה, וכעס הקפדהלירי
 והכז'ל, וסה"כ סה"נ מה"ת שהוא אףזה,

 אגל וטהרה, נקיות על לדקדקשצריכים
 : ע"כ הכלי ושבור וכעס, חמה לידי לבאלא
 כי אב"נ בעל הגה"ק אז סיפר ככףכה(

 אבד"ק זצ"ל הרעק-אהגה"ק
 עדתו לפני מוסר אחת פעם הגידפוזנא
 בפיוט דבריו וכה שופר, תקיעתלפני
 מעפר יסודו אדם אומרים תוקףונתנה
 כחרס מה לחמוס יביא בנפשו לעפרוסופו
 וסופו אחר צ"ל הי' כחרס משל דלכאו'וכו'
 ו לחמו יביא בנפשו עם הפסיק ומאילעפר

ודיבר



 חמשה מהברה יחזקאל".מראהקונפרם

 עשר המשה שנה ,הבאר" שלישי*רביעי לכדדשוספה
 מעפר יסורו אדם באם כי בקדשו,וויבר
 לעוה*ו, האדם שולחים למה לעפרוסופו

 עבודתו לעבוד האדם בא הי' לא באםחכן
 השכינה, מויו נהנה הי' התחתוןנעולם
 ביאתו עם אבל רכסופא נהמא הי'אבל

 דה5הם לממו, יביא בנפשו אזלמטה,
 לאורחא זוודא הבא, בעולם אובלשהיא
 נהמא יהי' גיא ךלהמו, חלקו יהא בסלו(,)פת

 הללו הדברים טאוד שיבח והרה"קןכסופא,
 : אמר טוב אמר, טוב אמר, טוב פעמיםבז'

 מש"נ בזה, מבין הנני יעצמילמנשמני
 וסעדו לחם פת ואקחה ויראבפ'

 עניים, אורחים שמכניס דעי"1לבכם,
 קונה הבע"ב עי"ז לבם, ומסעדומאכילם
 הדקדוק ומיושב לחמו, שיהא לעוה"ביו

 : והבן להם פת ואתנהדהול"ל
 הרב יד"נ איי כ' ממכתביו ר2*א'בו(

 שליט"א מאיר עזריאל ר'הגה"ק
 את בחלומו פ"א ראה כי מלובליןאיגר
 ואם שיומו על ושאלה ע"ה הצדיקתזקנתו
 רגע ובאותו הרופאים ציווי מקייםהוא
 אליו ואמר זצ"ל רע"א זקינו כ"ק אתראה
 רופאים דיא וואס אינטערשייד לערבוה"ל

 ווארינט תורה די וואס דפם צווואהרינען
 מען אויב ווארינין, דאקטורים די דאס,איו
 ח"ו - מען קאהן הארכין, .ניכט זייא'וועט

 אז ווארינינג תורה'ס די אבערשטארבין
 וכם*ש גישטארבין מען איז ניט הארכסטען
 רשאי אינני לא ד' פי עי יעבור אוכללא
 המיתה היא העברה כל אוכל לא אםגי

 : חלום והנה והקיץוכו'
 ישראל אוהב בעל הגה"ק כי ,1כ~עך52בז(

 וא' בשלחנו פ"א שתקזצ"ל
 בימי שהיה זוכר הוא כי השוווקצנין

 הי' אז ובירושלים כהונה מפרחיהבהט"ק
 ולא חטא ולא שמו גרונם קמצן א'איש
 על חס שהי' מפני מימיו עבירהעשה
 פ"א קרבן, לקנות יצטרף שמא וחשפסונו
 הלך וקמצנותו צערו וברוב בעבירהנכשל
 כי לו למכור רצו לא בתחילה קרבןיקנות
 בהמות ממוכרי מאומה קנה לאשעולם

 ובהובילו הקני' בידו עלה עמלוברוב
 הצעירים אחריז רדפו לביהמ"קהקרבן
 גרונם ר' נו אגאסט, קהה ובליצנותבקולות

 סבבוהו וכאשר קרבן ומביא חוטאג"כ
 א"ע משך הקרבן כך בין צד מכלהנערים
 אהרוג גרונם ור' העיר בכל ורץסידיו.
 כנהוג בתמי' ממנו שחקו ובכ"מלתופסו

 שנית והביא הקרבן חטף עמל שברובעד
 שחקתי %א עליו רחמנות לי ה"ואנכי
 לא ולכן ועמלו צערו רוב בראותיממנו
 שתקתי ולכן היום עד שלו התיקון אזנשלם
 : הי' וכן שלו התיקון עתה לגמורעכשיו
 המבוש את מביא הנני י"1( )ו' נח ב:פן'כה(

 קי'גו )דף זבחים בש"ס איתאוגו'
 בא"י הי' המבול אי ור"ל ריימחלוקת
 נח פ' יצחק תולדות בס' וראיתיע"ש,
 הי' לר"י דגם שכ' ז"ל קארו יצחקלרבינו
 : שם הגשם ירד שלא רק בא"יהמבול

 דאיתא הנ"ל מש"ס ד"ק על ק'רלכ:אררה
 הק' גם בהבלא, שמתושם

 מלוטומירסק להגאון נח פ' יהודא ביתבס'
 )די"ג( קידושין בש"ס ר"י על מר"יז"ל

 רק היא וזאת הדגים מתו דלאדמשמע
 בס' וע"ש שם. זבחים בגם' דר"לאליבא

 : בזה אברהםמאמר
 דגם אח"כ הגמ' דקאמר דכיוןולענ"וא

 דהי' דר"ל לטעמי' קאמרר"י
 סבול דהי' מודה ר"י דנם בא"ימבול
 דגם סובר דר*ל פליגי דבהא רקבא"י
 סמה המבול רק דהי' סובר ור"י ירד,הגשם
 יצחק, התולדות כדברי לשם המיםששטף
 חיים נשארו הדגים דר"י אליבא נםואה"כ
 שבים, דגים ולא מתו בחרבה אשר דבלמהא
 שם ז"ל המהרש"א קושית מיושבולפ"ז
 בא"י ניצל ולא תיבה לעשות הטריחולמה

 אור כתנות בס' וע' ודו"ק יעקב בעיוןולי"ש
 : בזה יקר דבר ז"ל פמ"א להרב נחפ'

 אי"ה( יבא)המשך
 לפסק תרצ"ח אייר ט"ו בהר ב'יום
 ביחד מיכלזאהן יה;קאלצבף

 ךרארשא. דפההרבנים



 ישנפרט
 קכא ראשיתה , לאברה עשר *שיף4 '

 הרב שליט"א איזראעייט ולק יג4ש4 יגן רבי הרבמחת
 עשר חמשה שנה .הבא. שלישי9ר4יעי לכרךדוכניה )אמעריקאי טאס דטשעלסיואב"ד
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 ! נשמע הכל דכאסוףמ
 המוראים אל ואבר ה" פ מ ש .הברבר

 גומר לאל תודה ליתן אכלא לא שפתי סידת "העט" תעמיד בעת שעי" שגעייתבעת
 ככפלים ברכה שבו היום, לפניכם נותן שאני בכרך המוגמר על לברך וכניאשר

 ההיא "הבאר" אשר שנים עשר חמשה זמן נשלם שבו אחר ל* ב ן י ה %ולברך
 בלבי שמתה ונתתי רחוקים, וימים ארץ קצוי בכל ולרחבו לארכו בארז העדרימאישקו
 חדשים מגדים כל דליו ועל הלכורים שלטי כל עליו תלוי לתלפיות בנוי ש"הבאר"בראותי
 מקצעות בכל מילואים ואבני שוהם באבני יקרות מפנינים טהורות אמרות הלולים, קודשפרי

 וצדיקי גאוני גדולי וכל אורה נוגה דרכיהם על אשר התורה אדירי הלבנון מארזיתוה"ק
 וכולם לכתבים המגיע בשבח אמרותיהם בטל ומעריפים בשבחו לספר מרבים הי"והדור

 ! ברוך ואומרים תהלתו כבוד ישירו אף יתרועעו אחדבפה

 אםב-שה
 שבמשי

 בנסיונות ונתנסה עברים סכל רבים ומפריעים מונעים עכובים פגש הומן
 עהבאר' יכול הי' לא פעמים וסכמה עכובאא אככה גרסא שדין ומרים קשיםגשמיים

 בראשונה הרבה שהן שתים מסיבות הי' הלזה הכרך השמטת ובזמנו. בעתו העדריםלהשקות
 תצילנה השומע כל אשר הזה בזמן הללו בעתים עמי בת שבר מגודל לבימשברון

 ומהצער ונשחטים, נהרגים ובחו"ל בארץ היקריס מאחב"י נערים וגם זקנים אשר אזניושתי
 כבד הקיבה, מחלת מחלתי עלי ומתגברת בצרה אנכי עמם שמצאנו הלזו ואנחהוהיגון
 "שטווטצק* הבראה למקום וליסע ועבודתי מקומי לעזוב הוכרחתי הרופאים ובפקודתומרה

 הכינותי שהכל ובעת דחיתי העל"ט אלול לחודש סיון מחודש הכרך הוצאות ואתלרפואותי
 נחליתי בלוט-דרוק( )הויכען גבוה דם דחיקת של חדשה במחלה נצבים ד' ביוםפתאום
 על העל"ט נוראים הימים כי הרופאים פקודת וע"פ הייתי, בסכ"נ דמי הקזת אחרואף
 על ולעמוד חזרתי לא נורמלי דם לדחיקת ממטתי קמתי שב"ה וכעת שכבתי.ערשי

 להו"ל הלזה הכרך ואת חזקתי כוחי בכל עכר יכולתי. לא ועבודתי בתורתימשמרתי

 בעזהשיעת: וקיימתיהחלטתי
 ! הי"ו בחזרה השומרים והעם הנדיבים והגבירים חכמיו הדור גרולי אישיםואליכם

 ! נא התסוררו ! נא עדרו המעתיר" ו"באומר חבה של בקריאה קוראהנני
 כוחותינו מאמצי בכל "הבאר" בהוצאת עמלים שאנו שכשם לבבכם על שימו ! נאהתוחזקו
 ~אחד אחד שכ5 והיושר הצדק מן הוא כן כמו הזה, בזמן הללו בימים קל דבר לאשהוא
 לותר באפשרות אין אופן בשום כי העתיד בעד. לשלה מקודם אחת שעה יפהנמהר

 נתנה שהתורה אמת הן כי כסף, אין חנם כעת ושישולח מאז הנשלח .הבאר"ולמחול
 לא והרפסה הנייר הלא אך ו'( במדבר תנחומא יתרו, פ' )מכילתא עולם באי לכלשחנם
 לשמור "הבאר" שיקבי מי כל על וקדוש גדול והום כמובן בשכרם באו וכולם בחנםיתנו
 המהיר ומלגד מטרתו יקרת ערך לפי הוא מצער אשר עליו הושת אשר התשלומיןמועד
 ולשועתי לרוחתי הזוזא "בגבורת עזרתו שרביט לנו להושיט יכולתו בפי אחד כלעל

 בעם הנדיבים והגבירים לקולם המקשיבים החברים את ייעירר הבאר" ,קרן עלבניכתו
 כושלות וברכים רפות ידים הזקו ובכן דמיטב, מילי בכל לעזרתי לימיני יעמדו המהשגם
 ולהעמידו והודש חודש על. .הבאר" הוצאת, את להרחיב דשלהי רבנן בדכי הניאמצו

 אכי"ר. נצח יסודותיו .יוועו ולא לעולם מימיו יפסקו שלא חוקים יסודותעל
 בכל ותלמידיהון באורייתא דעסקין סאן ולכל ורבנן מהנן עלושיום
 ,כל ,שלומם הדורש ידידם .וכנפש נפשם כאוות מושבותיהם,מקומות

 קרובה, ולרפואה לישועה . המצפה חייהם,ימי
 התיירא הי' בל הירצו צגניהקן

 והמחל העורך,



 -( גנך_ן נ"ז_"י.-?:ן
 שמהנדל התורה וחיזוק כבוד מגודל עצם שתדשן טובה מהבשורה בלבי שמחהנתתי

 )לכבוד הקודש חיבת ולמען הברית בארצות וביחוד לים מעבר ב"ה והולךלסתנבר
 דשם תורני במאספי ראיתי מצאתי אשר ברויב לפרסם לנכון מצאתי הנה ולומדי'התוה"ק
 אלחנן יצחק רבנו ישיבת תלמידי של הסמיכה חג התקיים )תרצ"ח( שני אדר כ"א ה'וביום

 רבנים להיות והיתר, איסור להורות סמיכתם קבלו ם י ד י מ ל ת מ י ש ל שבניו-יארק,
 לרב, שם שנתמנו קהלות להם יש כבר אשר תורה, ומופלגי גרולי מהם בישראל,ומנהיגים

 שלש עוד וללמוד ופוסקים בש"ס יותר להשתלם עצמם על קבלו אשר תלמידיםמהם
 בישיבה.שנים

 הכריזו אגוה*ר נשיא שליכניא קאנוויץ "וסף ר' הגאון ובראשם הרבנים אגודתמנהלי
 בשמחה הלק לקחו חרדים ויהודים רבנים הרבה התורה. שמחת של טוב יום היום,לאותו
 בתוך מאירים שליט"א תורה וגדולי גאוני הישיבות ראשי אשר התורה אור ראו כולםזו,

 הישיבה, וראש נשיא שליט"א רעוועל דר. דובער ר' הגאון ובראשם הישיבה,תלמידי
 תורה. מרביצי הישיבה, ראש שליט"א סאלאווייציק משה ר'והגאון

 עבודתם על הישיבה למוסמכי גדול נאום נשא שליט"א רעוועל דר. דובער ר'הגאון
 בישראל. רבניםויתור

 ארת דוב ר' הרב שליט"א, ומפורסמים גדולים גאונים מרבנים נשמעו גדוליםנאומים
 קאנוויו4 יוסף הר"ר החגיגה, פותח לאגוה"ר נכבד ונשיא בפילדלפי' האב"ד לוינטשלהכהן
 מהמוסמכיפ4 נשמעו ונאומים דבוסטון. האב"ד סאלאווייציק רי"ד והרב אגוה"ר,נשיא
 אהיו. בקנטון רב פיין יצחק והרב ממוסקבה, העילוי בשם הנודע קארלין מאירו:רב

 מל-ות* וכת-י תורה בכתרף ומוכתרים המוסמכים דקרכנףכם,צכמררצ

 )ברוקלין(* אייבעל חיים ב"ר זלמן הרבאי
 אפעלמשן דוב הרב בן אברהם הרבבי

 היברו דראהוועי רב)ברוקלין(,
 דוש. נ*קשנגרענייששזן

 שוירוטיק פישל ירוחם ב"ר אברהם הרבג'
 דקאנגרעניישטן רבימאנטרעחל(,

 משסם. פיסבורג אחיםאגודת
 בשילש, צבי ב"ר מרדכי שרגא 'הרבו(

 י.( נ. ספרינגס)סאראטשגש
 בעזדין זצ"ל אליעזר הרב בן משה הרבה'

 הנדול המדרש דבית ר:)ברוקליןע
 י. נ. הייסוגיוצשיגגטשן

 ?נגעלבערג פנחס ב"ר ליב ארי' הרבי'
 ניהי5רץ דעימיירא רב טעג,( ומעמפיס.

 5( )קליוול5נד פיין משה ב"ר יצמק הרבח
 ש. בקענטשןרב

 פיינער יעקב ב"ר חיים משה הרבח(
 בני דקאנגרעגייששן רב)ניו-ישרק(,

 י. נ. האווערסטראויעקב
 פרידמשן אליהו ב"ר ישראל הרבס(

 משסם.מינסטעיר בלעש- דבהכ"נ רב)משנטרעשל(,
 גרינבשים אפרים ב"ר אהרן הרבי*

)ניהיירק(.
 קחריין ליפמחן ב"ר מאיר הרב*א(

 ממוסקבה(.והעיתי
 כ"ז ראובן הרב בן אליעזר הרביב(

 ישראל(. ארץנ5תח'הקוה,
י0



 שמעל"ד מלכוה וכתרי חמשה בכתרי המוכתרים משמותהמשל
 . לאנדער דוב ב"ל בער דוב הרביב(

)ניו'יארק(,
 קנדה(, )קוויבעק, מעדניק דוב הרביד(

 קנדה. דקוויבעק,רב
 יעקב שמואל הרב בן ישראל הרבסו(

 דקהלת רב י,( נ. )אלבנימאווששוויץ
 ק. נ.דורהעם,

 5עטאגארסקי ליב ארי' ב"ר דוד הרבטח
 בלונדון. געת הוא קנדה()אטאווא,

 5רעדמעסקי אליעזר הרב בן עקיבא הרב*11
 י.( נ.)בראנקס

 שעכטער משה בר' אלימלך הרביח(
 הננסת רבית רב מיש(,)דיטראיט
 5ח1 סקרענטשן הדת""מחזיקי

 שערמאן משה בר' בנימין הרביט(
 דזש.( נ. סיטי,);שטלטנטיק

 שימשף אהרן בר' אפרים ר' הרבל(
)ברוקלין(.

 )ברוקליןג זיוו, יהושע ב"ר אשר הרבכא(

 העניך חנוך הרב בן יצחק יוסף הרבכב(
 קאל.( אנרזשעלעס )לאססינגער

 טאראנינ מעודיך מנתם הרב בן נחמן הרבכס
 מד.()באלטימיר,

 וואכטפשגעל משה הר' בן דוד הרבכד(
 דקאנגרעי רב קנדה(,)מטנטרעשל,

 מידלטאון ישראל", "עדתניישאן
 י.נ.

 זצ"ל חיים שלמה בר' יצחק יהודה הרבכה(
 קאש,( אנדזעלעס )לאסווחשער.

 פש. דיוניינטאןרב
 זצ"ל שמואל אליעזר ב"ר בנימין הרבכו(

 דזש.( )לייקוואודיניזערינסקי
 מאיאה חיים ב"ר יעקב הרבבז(

 דזש.(. נ.)פאסייק
 )ניו.יארק(. טייגמאן דוד הרבכח(
 רומנוב יצחק חיים ב"ר גרשון הרבכס(

עיהיארק(.
 איסרוביץ4 אייזיק אלחנן ב"ר משה הרבל(

 והאמונה התורה דגל להרים ולזכות ולגד"ט למז"ט לכולכם שיהי' בברכתיוהנני
 וכתריכם ממעל ופריכם מתחת שרשכם ויעל עמכם ה' ויהי' נכונה מדה בכל ותבונהדעת

 לעולם ינתק שלא המשולש החוט שיהי' גביהן על העולה טוב שם לכתרי ויתנשאיתרומם
 אכי"ר. ותומים, לאורים הכהן עמודשד

 בכלונ"ח אוהבכם ידידכםכעתירת

 והמו"להעורה

 למדינהכר ומחוץ במרינהנר המחברים גדוליכל
 ספריהם בהאפסתפונים

מ-
ש של ספרים והוצאת לבית-הדפוס ורעאך
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 יהמערכתמכתב
 עש ראדוםב"ה

 וכוי המפורמם הגאון הרב ולהעורך בווטרשא ר' א ב 9ה המערכת כבור אל'
 1 דפובונזיק-ווארשא רב שליט"א פרירלינג הירש צבירי

 שיש בענין עשי, שישה שנה שיישי שני 'כיד שיכם ב*הבאי9 שהדפסתם ימהכהתאם
 לפרסם לפניכם ייתן לחוב מצאנו הנה ה"ציקשריע" בעבודת ד"א מעורבחשש

 שליט"א דורנו מגאוני ולהבמל*ח זצ"ל קשישאי הנאוה"צ מהרבנים ההכשרים אתבירחונכם
 ראדום בפה ,מאקקא" .אידעטל", .יטווסו", תקש שלנו הציקשריע עבודת על לנושיש

 מוקדם. הכי בירחונכם להדפיסםונבקש
 גי הדי מיי המשתחדים ת ידדיש ביה נשאפים הנני ביאשבתורה

 ן ברארומ .יאווט9 צימיריע מחרשתמנהלי

 ראדופש וושרשא, לובלין, טארנא, הדור גאוני הרבנים מן תח"י שישנם ההכשרים המהתה
בעזהי"ת

 ט* י י ט י"' אא ק ק א "מ הציקשייעברבר
 שמעתי בראדום, בהפטבריקהנעשית

 בית בעל אשר בפה, אמונים אישמפה
 מו9ה והחסיד הותיק הג' הנ"להחרושת
 הוא מלובלין קירשענבוים אהרןאלי'
 ומה עצהיו"ט, שמה נעשה והכל שמים,ירא
 הגאון הרב מכתב עיני למראה הי' כינם

 ש5יט"א קלאצקין אל" מוה"רהמפורסם
 הג' כי בגדלו המעיד לובלין, 'דק"קאב"ד
 וראוי ד' ירא הוא הנ"ל החרושת ביתבעל

בעז*ה
 מעשה שי החרישת בית בעיכאשר

 קירשענביים אוגרן סול" ר' החסידהגביר "" ברארם אשרהציקשריע
 מרבים, ליר"א ומפורסם ידוע איש והואבפה,
 כשרוח בעניני עליו לסמוך יוכלולואת

 השש, שום בלי ה,שייא* 9מאקקא9הציקשריע
 עה"ח. באתיוע"ז

 לובלין, פה תרפ"ג מרחשון כ"ד ד'יום
 "חי8"* מלאצרןאלי'

 הציקשר*"נ לשתות עליו לסמוך יוכלו הנ"ל יד תחת שהפטבריק כ"ז ע"כ עליו. לסמוךהוא
 פארנא. תרפ*ג תרומה ב' יום בעה"ח - פקפוק. שום בלי פסה בימי גם הנ"ל.

 הנ"ע. אבד9ק אראמ בזאירהק'

 אהרן. אלי' מו"ה כש"ת אוצרו היא ד' יראת המומלג הרבני הנוכחי האיש הוא ותומתו ישרו יאדם?הגיר
 הישיש אבהן ובר אורין בר הותיק חרבני ראדום לעיר בואי מאג האמיתי ירידי גן נ"ימירשענבוים

 תרושת- בית נ.י אהרן אלי' לר' יהר עליהם ד' ישראל גערת ומצוינים אפרתים ראדום מעיר רי אשר חייםמע"ה
 גדתי: "עייי יפי ה"22יקאריע" מעשה כשזיז עי יאיים, יריי "כ,אמקאייאווט" הפירמא תחתי"ציקשריע"

 מתלמידי גם .הוא האיש וה כאשר ואני איסור. תערובות חשש .שום בלי גדול בהכשר נעשה כיסוכמים
 ומחובשי.

 ועל עליו לסמוך יוכל נפש בעל כי כי יחי' הכ"י הג' דברי על מוסיף אך הנני תורה, של מאהלה מש 5אכיהמ.ד
 מתחת מכשול שום ח"ו יצא לא כי אי"ה הפסח חג סימי וכן הבאים לימים גם שלו מהפטבריק היוצאתחציקיריע

  וישבש". עבוים "ירכלו שלו, מהפטגריק היוצאת הציקיריע על פקיחא בעינא משגיח בעצמו הוא גם אשרידו
 יארשא פ"ק וכעת ראדום אצדיק מיפנים פערלמופער בכיאברהם

 יארשא ית"ש, ובעזרתו ד'צום
 "יאווא"* פירמא שתחת מקאווע;צימאריע  החרושת מבית הציקטריע 'כי רבים בת בשער בזה סייעיםהננו

 די ויראת בתורה המופיג המפורסם 'הרה"ח ה"ה ע"? )שנתיסדה יאדוס מעיי "מאקמא*"אירעאל',
 הפחקטיניש מאת נ72צלל;סזייה תיש הטחה כן כמו נ"י( "ירשענבוים אהרן אלי' מוה-ר וכו' פעלים רבטאורה
 מן. למהדרין .והחרדים הירא.ם אף מהם לשתות ויכולים איסור תע-שות מחשיו הס כשרים הנ"ל בעירלראדום,4*הם

 ומת עליהם, לסמוך שיכולין שם 'הממתים נאמנוס 4שגיחיס קמ"י מתנהלת כי כלל ופקפוק חשש שוס בלי"מהדרין
 ישראל בית כל אשר הדור נדויי הצדיקים הגאונים רברבי אשיי הנהו הנ-ל הסחורה הכשרות על העירו שכברגפ

 פערלמוטער צבי. "ברהבי ורבי עיה"ק לובלין-ירושלים אבד"ק קיאצקין אליהו ורבי טארנא אצדיק אריק מאיר רבי ה"ה עליהם,נוצצן
 ראגבי

 ; לפ.ק תרצ"ח פקודי % ג' יום באעה"ח ועז' - זצ"ל. יתנשא

 האריא הרבנים בועד מיכרזיהן יהזקאלצבי
 תתנשא ההבגים בוכר קאנאל ברמ"א כארריצדוק

 ראדום אבד-ק קעספענבערג הלוייחיאל
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 . נ ונדגלה לתירה -ברכת.

 "גן יחייב "( ה"ה "הביבי6 י'ייד" יענה המה טיב פזי במכת ביכתי בזה יהיויס42"י
 ובשל חסודות איש וחסד צדקה הרודף טגילה עם בהוך ולתהלה לשבחהמפורסים

 בעיר לרב להתקבלותו שליטרא כעץ יתכהן ין3דקכן מו.ה משארים כ"ש וכי'.סדות
 )שמעליקתי: מענפאמילעממיננטאן

 חבורים חובר חיים עז צדיק פרי בנימוסין ופוכתר היוחסין שכשלת הגאון ךיהרב1כ(
 בעיר לרב להתקבלו שליט"א .אייבנעשיץ וקליף דץילל מוה"ר וכו'סחוכסים

 : יעףנאויארמשוב
 כראוי במק"א וגלולה בתורה שולחנות לשתי החדשיפ במקומות שתזכו השי"תיען*ר

 נכונה מדה בכל ובתכונה  ברעת ואמונה התורה דגל להרים שכי*ב דדהבאלצנתרי
 ונשא רב כסא על לשבת יגדיל וכסאכם ממעל ופריכם מתחת שרשכם ויעל עטכם ה'ייהי'

 : וחומים לאורים הכהן עמוד עד ימים לאורך המנושא כבודלפי
 ךק;נדך4ך* אוהבכם ידידכם וכנפשכאוו.נ

 התורה. קריאת בהלכית הדש זהראו
 שרוצה מי ולכל קורא כעל ולכל ומורה רב לכל נחוץ מפייו*ל

 התורה, מריאת בהלכות ודין דתלרעת
 בספרי המפוזרים הדינים כל עם ונ*כ, בש"ע הכתובים התורה מקריאת והלכותושרינים כי נקבצו בראשון חיקים בב' התורה קריאת הלכות על קררש" יממף4אי הספריהוא

 והכל קרושה* *,סעורי בשם הנקרא לפטר בבתורו וטעמו מקורו נתבאר דין וכלואהרולים
 מישרדה תחזנה עיניכם כאשר סעיפים מאות והרבה כללים בכ"א נכון ובסרר וקל צחבלשון
 הירש צפי מוה"ר וכו' פה"ר היקרים בחבוריו המפורסים המובהק גאון האי הרבמאת

 ואיכות בכמות וגדול במינו נפלא והוא )אמעריקא(. אמאהא אבד"ק שליט"א.גראדזינפקי.
 ישתגאון ולאשר הללו וחידושים בדינים הלוה כבישם עוד הי: לא אשר רמטיב טובבנייר
 זר14 להיות הרוצה כל .הבאר" קרן לטובת עקזעמפלארן סכום התנדב שייט"אוממחבר

 "הבאר להמערכת בזה לפנותונשבר

 800 מתויק ראשון מהחלק ואיכות בכסות היא גדולה עוד הנ"ל מהספר השני החיק.בנן
 ונחוץ הללו הלכות על הלוה כבושם עוד הי' לא ומשש במינו ונפלא ריגאל בניירעמודים

 אדרעסתג על הנ"ל הגאון מחברו אצל להשיגו התפלה בית ולכל קורא ובעל ומורה רבסיכל.
 8662א .2ע 9%1תט0881זב( 2639  1זסקתם(ל?)[ .ז81 שיוחל( .56ע2ע4(וז?והן2(

 , .הכאר" המערכת וע"י)
: 

 "תא. באור רעוטקין מאן ולכל ולרבנן למרנן ואומר מבשר מבשרקיל
 בדיישיס ונ"כ. התורה מלעקל ן4רו4" "ם8ר4י ספר לאור ויצא נגמרשב"ה
 הכת להראות ומליצה משל ובדרך פרד"ס בדרר נ"ב סדר ועל הפרשיות סדר עליס"מרים
 במדה שתשיב מה תדע ובו תורה של רוחו יהחליש שרוצים האותן לב על ולהכותשותורה
 מאת ישראל, בית ולכ? ופטיף רב לכל ונחוץ ואיכות בכמות וגדול במינו נפלאהמרובה
 דוד .אהרן ר' המפורסים הישיש מחכמים חוברים חובר ומקיים דורש הנאההרה"ג

 המחבר שהרה"ג וש"ס( אהרז* *מטה )בעהמח"ס תכב'א ירושלים מזקני זצ"ליוישניעויטץ"
 רק שגדפם וכאשר הבאר" *קרן יסובת שיהי' בחייו עוד הללו ספריו כל התנדבזצ"ל
 שעה יפה למהר לשהי זה ברכה יחביא וקרוצה כנל יזל מצומצםמספר
 חפשי. *הכאו~ויקבלו יהמערכת דולער. 8 מחירו לשלה קידםדוהת


