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יקה"טיעיל

"י  לעורר בדולינו, וקורות ספרות ודרוש, הקר ואנדה,הלכה
 נתקבצו להייני' הנאוצים ושו"ת נרדמימו ולהקיץ ישניםשפתי
 ומפריא, חכקמיא רבנן, מלכי מאן ואפו, וקרא זה אל זהמלכים

 . הייו. תורה הכובשי וכל ודרשיא' עמארישי

 .ללום( "פלפול אסנדס )אסלכם האפ"ד כתבו"ת את הכהןוערך

 שווארץ יהודהאכרהמ
 העוף חתן וצ'ל. מאר ה' אט"ד נפתלי מו"ה המפו' הגאון הגדול הנש"רבן

 תויים הפפיקות, קונמרם ארי', הקול והקדושים להגאונים ונכדיוסף.
 זי"ע,ושל"ה

 1ןש14 למ"ק( האפופות בעלי )אלשכת
-

- שמורות הזכיות גל-  
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 הנשר זי"ע ארץ וגאוני מהרבנים ישנים שפחי היתם פהוהיעיני
 מו"ל. מרדכי לבושי ס"מ, נ"1 אהלן יד סו, מה מב סו סימן נפהליניח
 כ"ג ארי' קול סר, כהונה פרחי ס"ט, עמרם מסמוני כ"ר, מהרש"םשו"ת
 נו, מד לו כה ין יפה הורה ט"ו, בנימין שמלה מז, שלום רב צ"מ,נה

 פייפער ליב זעלינ ר, מט, האלברשמם שלום אברהם ר, קא, מרדכיתבלת

-
 משה ר' קו, פג שיק מענדל מנהם ר' נו, שטיינער משה. מאיר יוסף ר' קה,צח ~

 ר' כב, ווייס יקוה'אל ר' ינ, קייזער_, יודא ארי' ר' פד, לעבאוויטשיודא

 פו.- -נו פישל שלוםמאיר

 ו  הי"ו ומופרים חכמים טו'צ הגאונים הרבנים החייםוהכדלי

 וילברשטיין יודא דיר סב, לייכמאנ אפיים עט, קנעפפלער אלכסנררהרבנים
 הזקת יקה ישק דוד .צ, גראס דוד קא. ק פט עם עב עא נא,סא כו יטח

 באלאיט" אמרים חיים עכ, בערקאתיטיט אלטר היים י, וו"ם פ"בל יעקב.;
 לז כה 'עהלבוים 'צחק צט, לה כנ יטתארץ יוסף צנ, ראזנבערג יהושעהן,

 ישראל לט, שיק מררכי יקותיאל עת, ע נט לעבאתיטיט צני יצחק- מז.י
 אהרן מנהם עם, נוטמאן  זאב  ישראל 9ב,  11 ט א ישראל( )'דוועלץ

 מיטה ם, נ מג לב יטטראסר מררכי קנ, עה עקץמיע מנהם פר,לעבאתיטיט
 צבי נתן פב, עה סנ מה לז כא האפמאנן ידיעון מיטה פב, ד, יטטערןי

 ה. ב יצאשץ צני פא, מה פישער צבי קב, פה טיעלי"ט צבי צב,פרירמן
 בנימץ יטמוחל קכ, צא ער מילר כנימין יצמואל כי, גרינכויםהטלים

 לה כז כו כב פרידמן אברהם התורג'ם . --- לנ אומר יתמחה זך,יטפראסר
 בן 'ב, רוחנפעלר אליעזר עג, אויסלענרר אליעזר פט, פח על עה סבמו
 יעקב קו, עה נב לא יא ג' פרידלענדר טעבל זאב כג, רא?נצוהיגציון

 עו טז ל כ 'א זילבייטסיין ישראל צד, כס גריסגום יעקב עז, םברייער
 סח סר ננ לד לא ינ ו )מבי"פ( וועלץ מיטה צא, נראסמאן מיטה קנ, צד -י

 עוזר קב, ?ילבר,טםתן צבי מיטה ה, טויב מיצה קז, קנ צו פפ פר עועא
 עב, וואלר צבי יטטואל מא, וויים צבי פ, יח עעוארץ ועלינ פנהם ם,פריד

 פה, קאהן אליעזר חיים קב, יצפדייער יוסף אהרן צז, פלי"צמאן אברהםלו,_], קוי?מאן ,אב אברהם הבהורים --. לג פייטלבהם יטמעון נ, א גאנול י"מעון דע
 צג נעווויוץ 'וגה היים, "רי קונטרס טווארץ חיים לו, יצפראסר (והאחייט-'(

-
 מרדכי נד, לעפקאתיטיט יצמעון ייטראל קד, לר לעפקאוויטיט דוריצחק

 פנחס פכ, עכ טטראסר מיצה סח, אפמאן יעקכ מיטה נה,נעוחרץ
 -- סו יד פרענקל "ימיאל קא,, פרנקפורטר 'צכעזול מבן כנ יזקרויו"".,,ןן,ל,;

9 .קף,יל;",ן,ך, ק. נ סג לב בפרים טיול ספר על: הערות ,;ל, ,ך ן .   נהי לו. כ3 ריחיקאל 'רביתי' 
ן - ' * .;')קזי,'  'בא(. )סיום ייטראל יד יחידייט' יה כג אי" קיל תוידוק 

 מג ית סי' עיין ר' חלאות. יח, מי, בהניצר עיין ב' אות יעם ט"יט )ואגב,י(י,:י
 צב(.-- סימן לח ולאות קב; פ ק" לד ולאוה י"ח, . '5י, עיין ה' ולאות ,;ק, ךך ,ךץ'



 ובנשר' 1 הלכה עניניתוכןגפי
 ל"חר" עניכין דפין 3ס, ק, תג ים קינן ןיוס 6ו עדיף לילם לי)נוד6י
 נקד'ס הינוח 6י;ס ס)נוקיפין ווס עו, כ3 סתפלס קדר נרת3"ס קנ5ס

 פו, רסייח כ3' ונחזי ונעין העוג 33סת"; ס6יתלי, )נס פד,ריננן
 ינסה כיקס לסכול ים 06 קנ, פ; כווקף 6חר כר"ח ור"ח תפיליןנסכתה
 כמורוה ונטיס 3ס6 קג, לפקמ נטי ב;ה"ן 6על פ;, עט ק6 נמתןוקליל

 5דוקיס מרו 05 כז, 3)נו0ף להזכיר רננחחינין ינסק כח, י5"עכסוכלם
 רחנוכס נקלי6ס טעוה ר, ז6'; ))עכניס ושיכיס ד' 6י ל6, חכ)ניסללגלי
 ה"מ יתנטלין בס6 בנה(, יב6 )עור ם נפוייס רורסין דהין בה6י;,

 נווים עם, עד סלית ע"י לק 16 נענעו בכוח וכסלוח וזן, ענילסלקרי6מ
 לכקומ סנח 3, -כנלס וג6 מלפס י)651 דל)ו6 נסחיטס הנרכין 6יךהעו"ז
 ללקח 35, בווילס ייכוק 5ר, עט כס לם(ור )ומוינ 05 ל)נרחוקוסלל
 נחלנ תן, לן כח 5לעומ לוג גכם3לו כד, ל3ן ופכיתי סחי5וןנעור
 ע"ו, כז עד לו כס. לנטל 6ין 63קס"נ המו"ר כ"ד לו, בקנמסטכעלח
 בעעסס 6%6 סוחרם וסומרם סו6יל דל"6 קט, 5ד % כענוגך דכנום3ס6
 6"6 דפדסי3 כיון קנ, 65 קע ע ח ובטנת סלית ע"י פילס -ד,6'
 סגול ניום עסחס עהס עוטין 5ין )גדוע 15, יועת"ל כיסני 6יך סלקהע"י
 נו סים עקתח מלס נע, יומר )נו;סרוה דכסיס נמלם נס ל"6 )נווכינ,

 ברעים למנוה 06~ים סנני ונקנט כנגנב בכול קפק ק6-עע,מעלונוח
 לקבור 06 נ, מפסוק )וקייעין ול6 ונו' 63חוחכו סכלם משנרכין מסט(,
 ע, קטמו 5וו5ח לקיים )נחוינ מנעל 06 6, הר6טיכס וטחו 356קלען

 ע6וך 3כל -ל"5 ע(, ס5ימ ע"י רבים פ3, עס קנ )וט לן העיכניסג)וטפע
 15.- )נ6 ק))וכין יולטי' בענין י, קינונו כל לימן קליך 5"ח 3כל ס6,בע"ז

 ! ופלפולחדושים
 )עול פס לט קען גר 65, נחירך בני 5; הקטן )וו5י6'ן 6יןנקוגי'
 וכחנלס חזר 5נ, רעינימ ק"ס (תן פל, גיד לו (ו(ענ 5[, .הו6ינינ6(,
 קב פח ע6 כז נעל" סעהו חע6ח יב6(, )עוד %ח סיכור .ה5יפ6,
 עךליקין 5, ק' במלני גיד ונבטל כ, כנסס פט, כעיקר טעם ינ6(,)כור
 קד, עס לכזיר עערבין כס, י3 עלל"כ קנ, גג נעיכו ונין כח, לנרעגל
 קצן ק6, פקרוכומ י63(, )עוד ק6 עתי 5נ, כפס כב, בהורס ע)נ"סמהנס
 טתסל"ס פליקס יט, טייפס טען מ, קורס סלו קם, י6 רוב קט, כומו"נ
 פל6 י6, קידושין ס6ו)ול ל"פ ילוםלתי קג נר פקמיס סחוק' קו' סק'ברני

 ממלון ויו65 לקטון נכנק פי"נ כנעים פ13 כו 3")נ שגוו' קו' סק' וכ"קסספנ"י
 -עח.- כליס 6סי'ך גם, כן סעלדע פכ"ס ע, סקס כולם פסו כליסעת,
.,,

 ודרוש! אגדמ .
 עג, לדלס ליון 63 פ"ר, 15 סלח כקל עללס ויסלח ז, 1 סמון:קעיכוח
 וסיימם ק"ו, לדרס ליון יחלו עח, לדלס, ליון נקלח לד, נירכסועקלכס

 טמירה כנ, 3כ*י נכלי 6מ' 'ו*עלח לד, נכו סעדוח 6מס נב, קגולסלן
 לטמר נפייט-. קם, )וטוקדיס ג3יעיס ברבעם פקודי יג, ונסייעלעעס
 סקדיעס י6 ננט" ס, 3(ה'(, היעבות קיוויי עט, טסוריס ולעייףעע6יס
 עועדיס לועדי ספני קו( 6ות סר"ן נכמבי כעת )כי' יו, לעקר6ס6ל6



 לפכי וחכננודכס מכהק פל, פסס יניס כקטל תקח כ5, כ"ט 555פכיי
 וכ' סופטיס 5י, כק3 ועי' נח, כמווים זון סכחו' י5י' טסעי סב,טפס

 ה,),"ן ב' .ה" יען קל, 'ניקו וול'ס כסגכם ק., ;סף י-נח -"מוי
 ))ס 35, '.לוס6 3ריווס סלח6 לחרוגכן כ5ותנ ק:, טופר נחדלסקעו
 קה, מכועס לפכים .קל5 קילס 5כני5 כג ק( 5חיס קנח כעיס ועםטוב

 5ס.- רנדיחוס6 )נ5ס5 5ג, וזס-יו65 נכנק (ס3סס"וו
,... . 

. 
' , . דנהר-דעה' משוסי ,.] ;ן;, -

 צוי, פרק"א .המשולש הופ צח, ,ישנים .נם פט,.'חדשיםאורחות1משפטים.בנ4
 מצבת פו, ישראל טחנה פה, תורה כתר ך פסן ,וברה יפה פ"ח, בפררםפיול
 פנינים. ] פז, המים פני. צ, הכנוים ערכך ,החרש.צה,'. יהדורוה סדר צ,..'זכרון

 ורך ממיל, 11. ברוסק יהר;ס ש,.ת שב. השליש. .,-,ל הנדוליםנ שם צ, ] תורה ריח ן, י:צנ, לדוד ,-ןקרןל פה, פרהין;-כהתה)-קרים:צה,
 (ל., ,, יו.ל-.

 וי"א! ומדית טעלות' ריבנן הן, דאלהויתא .הן- "עול-ת 4האיסו,ין ץ ךול4/-אמצותין, 4י ם נין י,ש - ם ג ם ,ש'י ד 'ת * נתמד,לבשסי חיבור, :-צא:לאור ון.בפשהטייעה
 עמ"ס, לאור ' יצא יבעת "שגסן ב6ונ14ה וביאורים . "ךרושימ . עם י בששם ,,הנזכךום

 מעות,; 'עם שלימ"א המה41 המפוימם הנאון: י:וך)ע,_להרבן'- לוגרכות:';החפץ,
 ; 51011 ח*415ח0ן %561ז :51פק8 זמ*05נן 28..ח עפןי:האד4עסע:ג)קדימה
:(,,י

 תמ4מל'די
 מהדורא לררך ליוצק מנהנים-יד"ת ,, יינית קובץ

 שנ4;,.
 8-02"ר5"" אחימזק,29 .,855ז :88ץ1846א .נו 20ן מעירו בהררו,' -לאורטשא

', 

 נמצא. ,צ"ל, הנאון מאאמ"ו פרק"א על המשולש חוטל' גהמצויון הסמר,י
 ' תמורתו: ספר נם. פ',,ואקבל 2 מחירן מצומצם במספר רקעור

. 
. [ 

 . ז"8ח51861ס5 %פתזז-א 8551ז% ,זח6821זט08%ז808 !,ן ,, ;,,ן,

 ))לע'/"' :ג,י'!יןפולחות.
 אתרעש ,נלך] י. :ב ,4

 ,,,ן ,,
) " ושלחן רמבןם, טור, אלפסי, וחרשוה, ישנות הוצאות ,, ,. .

 לולבים ספרים יעקב,- עין משניות ניו, אומשים, עריןלייץ.ות
 ציציהג טלתים המציאות, ויקרי חרשימיוישנים ,...שונים . .., )ן.

 הדמים מחירם רשימות וכו, וכו, הבדלות 4אזורים; נרתקים,ןשופרות
.,., 

.-,,. . , 
 , לכל.רורש. נשלח.

 ' זן8ג8,ע*% ,י1
 י80ת8051881 62811נ ן "%*% 48 וג1י5 (;

.' 
 ש810זמ8ג8% מסמ"ג

 ח%%"61של תמ"א ן "סגא"עא.ייאוק4ם!,ירן
 לול ) רעמטורציאנען כשר 8' איט בודאפעסטער עיעגאנטעמטע ,,לצנר
 ":ייל'1! , יממאכער.יעו" א שנךאפשע:שאגכעש,_.,'ן-,
 414" י-

 ,4ן. ,ל-, י י "6?4""י,ך ,
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 :שר ארטה' נאנ.'ן שפ,%'"ל.מאמא ינו','שא,אלאווד"גא(,"ן!י(יבויאל,
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 התשיעיהננשרבעצה
 הראשון )פו(כנף

 *י-4-4---4-.8קש
 . %םימז

 עכס, עגומת סו"ת כל 5יץ 5'מ( קי: מ"צ )כנף מנסיברגלי
 ג' ק" פשס לם:ו)נ'מ( ל5רס)א( 6ח ונק' חד, קי' הסיס נווד"י וכשכ.

 %ם מ'* ק" ססלס )נ)נכמני לננקה זכלון 3ק' ע8ס זס ורקס ט'ז,6וס
 3כל סג6ע 6למ:כמ יעיו נקוף נק6 .ז"ל סמ"ק ערן כי 6"ס( 3ד4ס.ג'
 ר6ס ופשק ז'ל1 סלן סל סקליקית תקחו סיתם והיק ז"ל, גיטיןעינ
 סנ"צ סר6טון הפלס לקכרע י6"5 כל סקרי( כ"ה )ביום תסדליקסעומס
 מלועס, לס ל6י"על ב5רקתו 6נל דקפדנ", גנל6 סי' כי לקמורוונרתם
 "כל "וחס, שער סל6 נסניה ו3סרע כן לכקוח לפ רצוי קיננוכי
 ערן 6מ'כ נכער יתרגל פית כל ולדלפון - הדבר כל גכמ לעלעוהו6
 דפס יוקף וסג6ון וככר ,י"כ י חשן ועזלי' סיוס נקומו סו6 גסז"ל
 של היא*צ יום רזשרי כ"ה תריש וקנת י ודל כ' )קס( , סק'ו3קי'
 כלעמו לזכות קופל ממס כיינמינקפרו ז"ל 'סופר מוהר"ם הצדיקהגאון
 טפקיעין ססכייס טהמתו6ין לי' פקייך קמפקע קנ"ס 3קי'ור6ימי
 "עת דין דינו ונ"ע לפקסקן סקוס ים ילסמ"ס לגוזרי, סל6סוןקולכם
 6כלומ קמכסוג דל'ס סקילת סקנ* נכלם כס חיומס נמייס תסי"דכ"ז
 קלו ונקו6ין כחייס חקנ*. נפלס וסלי מריקון, סל כלעותיו ליקויעל

 וכיין למיניק, העני נכלס לגני נמקכ ודתי סר6סון וקורנםקייעין
 ק"כ 6ו)ש 6נלומ עכל' תקפיד3תז'מ

 3סגסום עסלי'ק סג' ד3רי קצני"
 עד' סכ' יו"ד 6ומ "עלום עכל' ישם נמלק וכש לקתיקס, קטוליד

 ולפלט 6עם, חלכ ינוק עכנל סד"ט כיקלי עדן סכולרוהומלמכיס
 בכיניך ישלף "ל "גל הניל, דכת ניוקף ע"ס יוק"ף 6ת ילכוסל6
 וסזכלון "נותימ סתגי"ס כי דגר "יזם עגלון הכעלס לפכעיס תע0665

 דוד 3ים וכי'טוכס,
 )פיטעקנול"

ן וסרן עסכ*נ קל*ס קי' ח'3  נלס 
 עהר"ג סלנ ניהו על ייייי לקונס .הקיק קותוזכול

 נ-
 3ק6לוענוק

 לשו "ום ק"ג נפ"ג לקלס 6מ עמ"ק י5"1 סנרים ל5ו6 63"מיי
 סקד"מ כי פעיל ול6 חנו/ " 6ומ מ"י מלק ססדימ כל ב"5נצעל"ס
 :.סנ*3 רכם סיוקף "מ ר6ס ל" 6ו ילכ ל6 כקלו כלעו 6מ.כסס

(
 ככסוכ ע5" סי' ל6 . וקולי כנ"ל, כליו למכיר נקנים רנות זק זכיתי אני.
 ור'ל. סקפריס, נ6ו5ר לו סל"ק גדולים קפרי כעס כל הנהיר נקמרו )נקועוחנכעס

. 
 שדאפעספי רקס-יי דולפן וועלץ ישראל '

 סנדלר"בר-וךוהירריו זכרון י35פ ספר עיין נא4 ,לן;
 יי4 *ופ 3סו4-סקונעק

 יסל56 עמס יפס עועשס סויג ספ-ג סרם יזיינו כסגם6ר נזם לסיירו 6תי ),וטקום
 .י,.,;,:- "סלע קייעמ קיתס . תסג" -י סר"%*ס 6ססו 56ל קותו סנישו ל6 ז8ל "גל6ס6עז6סן*ייס

: 
' 54 *8 נר.

 וחבשעלליע" נאמל שמעעדי



 הראשון כנף )פיז( והתשיעיונשרב

 במימן
 ק" ניו"ו העו", הזכיר ל6 ולעס למלן סניף פ"0 )קי' פ"רבכנף

 ד0)נ6 סטמייס כרכת )ננלכין להקיך נקוקימו קק9"וכ"ח
 6ס דנסל)נ6 והעלה 3טמיעס? יתננל וקונץ פקוס 1ל6 עליפסיע65
 טם6*כ לנעלה, 3' ובילך עליפה סי' לל)ומלפ כע65 לח"כ עליפסיע65

 ספיר ות"כ וזנמת קל סמוס'ק נזלות לקייס לולס קהות בקמיעה3נמננל
 סכם עכ"י, סקמיעס ע"י לקעסר תוער ס" הקחיעס לקודםטללך

 6יממ תחיעס ממס: ל6ים6 זו ק3ר6 ק"ל ל6 ןנרכות פ"עהירוסל)ני
 תמנגל סע6 לעס עקיקחע 6)נר כהורקי 3ן .יוקי ר' כליו מבלךסו6

 סרכ3'6 ד3תסו' הכ"ל סעו", 3ד3לי 6מלמ העלס יע ולי-.פמיעמהז
 כעו 6מל ניד ססלוי דסע5וס כ' א( מז( לק'י הכניס )וע' י"עק"

 ולסעףז מנירה כה ימר5ס על6 ק6טער מפני לנרך, 6ין והצנקהלרקס
 דקעכינן יליסס יע65 קע6 מייקינן ול6 בקמיעה ענרכינןד)זסו"ס
 דלוב 63176 דק)נכינן לנרך ים ,רקס-י 5יקס גני ניעץ כ"כ6רונ6,.
 נ0 )קידוקין וקשל לקיעתו סוגך דסלסכש6 י"ל 3זס 6ך ו עק3ליסמכייס
 גלועומייעיכן לוב ס6ןסמסונ נענסג31דכמ ססלוי דלוג קבלונותגני

 למכין מ' ק" 63ו"מ נם דהיו'ז לין קעי6 "6 לי ק:י6 ו6ילעעועי,
 וכנעג*6 6מזקס, קעכיכן ל6 סק6 ול6 מוזיר ד)נקוס 5י5יה,צדיקת
 סחייס רנ3לכמ כ6ן כ' ולעה דגול/ סוי בנרכס הס6 דל6 רע"וקי'

 עמזקס עייף דרונ6 ול"ל טס6ין ה6י 6ולט6 דננ"י "רונוקעכינן
 ל. ע"6 ט' וקיןוקין גס וקוניך תננךיר קו"פ כתונוס נפטיכי'

 בבאטורקעם. רב שאספין הכהןצבי

 . נ ו מ ים

 דכוסגין )נס על נ"י* סגנון סלנ ידידי סקקס 5"6( )קיטן . פידבכנף
 פקוקך כל ס6 וכו' 6מ למוחינו נכרכת הכלס 6הלגלך

 דנריס כונס על עמקפקו הלמרסיס על ועתעס וכוי, טסם סקקי'דל6
 סייך דל6 נ"ל כלונג רגלו ל6 זו ועללכם הפקוק כ6ע5ע'קעפקיקין

 נ6ה כלכס וע65ו לנרכס, ובכון ללוי כי קללו סו6 )נ6וחר ענסגרק. וקו"ע 3רע3"ס נזכר ול6 לברכה, עלוס סוס זס 6ין וה6 סנ*ל כללכ6ן
 עמוס ול6 3סס, וגמרו ס6לס כמליסוימס

 קשו"
 כעו ממורס, מקוק

 ומלוס ו6עמ' מקו עעדי .ועסיס לחבלו לוער לקקי פינו סכיכללם, לספי ימם- ולית מקוק סליס 6ו מ5י סלוננ*ס 63גלמ כום3יסעפנו
 3ק"ע כן ל6 כ"46 ~קצי' לי יעזר 6לקיס ד' 16 ע6תיס, 16 עכסל*

 למעלס מקול 6מליס עלים 16 6חר ופקוק 5י5.ת פ' לועל ססקכסססמ

 שסקרך ועם עגות, שמלוס על ענרכין 6ין עדוע ל"ג קי' -סיימי 3סגמל ע"ן אכה"
 מלו יסלול6 יועק ז', ריי אר" קול ס1ע סקרון 66*1 כיק נועם ניגלינזם

 לם8עגנ סרו5ס ומקרומיו עכמ3יו עכסגיו ומולדומיו קורותיו יגל כעם ועכ*, זי"ע ממל,ע"ד
 זש%2ק5 1שבזש11 1ללשז ש8זשד18(1 ש6010ש52( ז26שד ).ט גניו 6ל ישיש3סש



ג הראשון כנף )ש"ו( התשיעיהנשר

 זו נלפיתס וקוף הפקוק ההלת "נולו וכעעלב6 להפסיק, 6קולכי
 סליךקפיר

 סלק3""
 קגנתהיל ק3ת ליל 3קייוס "ו וכו', סקוק כל ה6

 )נילמ6 עוכמ וכו' פר3בויסי
 ל)נס ד"ל'כ ספקוק לוילר טהכוט קסו"

 סח"ק סק, ספיר ל"ערינהולי'
 דקיפ6 ק"עך ועס הכלל, נגר סהו"

 יפנה )נס כלכס" ול" סו" קללה חונ"יו סעי "מ ילפך .וילסןקל"
 עתה.א( סההקייס והלו"י וד"ימ 3לכס סי" 6וי3יו קעל "מזיעך וירס וכו' זרעך "ה "רנה סרנס עקיס נפ' 36רסס 6ת ס'%לכת
~,, שאראשפאשאק. *רידלענדער מעבל זאב .%'.

.

 ריכשיבחו .
 ע5ומ -ז' 6לו טע9ות, ס3ע 6ל, כן קור6 מסי 6ל טמ9ומ סונן פ'ל( )6עורבמהרש
 ס7' סל6 וגם6לתי עכשל, וסעמס יגינס' מוכס, שנלולמ עיניוש 7' סן ו6לו ס3שג1-'

 קי' 16ז9 יפסו"ע ס"ס לולג עסל' ס"ז 4ע3שט ז6'ג עדעעכ3ין 86מ ע5וס רקעיגיס
 96מ. 54וס ש6לגכחן א"ז עעכנין 5י5ימ 7' כ'פ.( יינסומ ייי' ונשל עיי*ם(*טלעץ

 ז6שג עעכנומ 6ין 57י5ית היל 7ל"י סלעש3 ופי' ע5וח, 6לנע 6לגעמן 6ועל יסעע6ל.ר'.
 ל6 ולעס סן .ע5ות 7' 63ערו סמשק 37רי כ,י4 על 6ל6 ל*י סלינ ל6 לעס לם'ןולכ6ו'ק
 . ורשי רעשק פליגי ב.( )גפוטס יסגס וכ'ל א"זק עעכ3ין 6ץ ס6ער 7נריו ר6ם עלפ4נ

 דע5ותסן סשל עקי63 7רי יטע6י ול6' מענו7ו, 3סס יעולס 6ססה 6מ גקנ6 ינליס,3י
 ע5ות טתרישנ ור'י לר'ע ל'ל וכי  תיעס ר", 7'ס )80 סמום' וסק' סן, 7למומ 0של%א
 סרישג ע5 ע5וט נ' לרע'ק לי' 7טפי 16 ג"7 3סכי עשלקומס דלסי עעיכי לעטסנ*עלו
 סורס ריט סע5ות כים 3כטגוס 31לענ"ן טמיי15, עס )עשם ע%ם נ' לל*י לי' 537יר*ו
 כסל6, תי' ססני6 סע7'( )על עסס י7י כעס3ר לנן 3סקיעס ול6יתי נזס(, ס6ליך6'

 עילי מלס 3סגי ס3ר סכשי לפי לטעעייסו 67(לו דל, 6סעגסייס 717 ומ כ76יכוסג6ון
 תלמ6 ועיילי סן, ע5ות 7' 5י5ית 77' פ'ל עמרי'ג עטת נ' לי' 9קרו ועעיל6 לסומססס
 7ק*ל סו6( רשע 7רשי עסלוקס נר )דתתט יסומ,ור"ע מסן 7עפיק נ' מ"ת 57עימ-%ומ
 רסומ, ול6 סן ע5וח דנריס נ' 7סני 0שגי ע5וס ג' ל" ונמר וי6 6שמ ע5וס 5י5ימדר*
 רקי ט6ער דעס 7רכו יורס ס6עמ 6ך וכ' עליח ומעס ל'7 0" 5יון 'סינמ נפו"תסגי6ו

 ע5ומ מריג 3עגין לסכגיק ר"וין סיסי' סלוקוס ע5ומ 7' טסן סכוגס 6ין סן ע15ם7'
 לע5ות דועס זס ו6ין 5י5יח, לעסות 6סס נע5וס נגללו 6ר3עמן דס6 ע5ופ ז"לעקסר
 עיוס7ת 5יוי 6יכ6 96ת ד"כל עסוש סייגו 3סר"נ, ע5ומ 3' ססן ר6ס וםל יי מלססילין
 5יי. 6ל6 3ס ס6ין 5י5ימ  3ע5ות עם6שכ עיגיך, ולסופפוס-3ץ י7יך על ל6וםוקסלתש
  111 ככפות 33' לספיל כ7? לו יש ו6ס 5י5ימ, )5ות ועקייש 3ו יסילס 6' לגנ4 לימןיק. 5י5יפ לו ו6ין גגפומ 7' טל ננד לו ים ו6ס ז6שז עעכנין 5י5ימ 67ין עזס ונר6ס6שי,
 עצצמ 7י וקונע פתסיס 7' עס  גית ל1 טים לעי חץ%ס וג7', 3נ' וכן סעטס כופלסו6
 פ*ג )ענשומ  י5שק  171 נסי' סנדוליס עטניומ 3סוף וסנס ע*ס, ישם עזוזס ע5ומק"ס
 )סינס יפליגי עפישע עוי ולכ6וי"ל כ' ו6ס*כ סג"ל, ל7,* גשנ6ון 6' 3מ" ניכ מ"עש0
 ו6מלוג 6' סלולב כסס 6וער  רשע  ש'י ו6מלונ 6' לול3 עיגומ נ' ס07יס נן ד64 :(6י
 ז1ן עעכנין 67יגס סי" 6שת ע5וס 7עיכ 6יגו זס 6עכס סני, ועייל סך ו6פיק"9פ וער3ס ס7סיס 3' 7סייגו ע5ומ ג' עו7 גתוססו זלר*י נע65 6סמי וערנס 6ן סיק כך6'

 נתנימו 7סס ל6 וענשז 5יוןי ססי3מ 3קו' נ*כ גטע~ר 9יופ י5שק ל פכ"ון סליעכען
 . לער1מ 3עיכיו גר6ס ס" ס6' מן' 36ל ססגי מייעו רי  1ששו עעכ3ין 67ין סי6 6ש7י%וס

 )ינעגסופ כלעשי ע'כ ר3. 5שע י~דנר ולכ6ו' ז"*ז עעכנין 6ין 5עי8 נשכ לן8י 7סל6זקום"
 לוע,ר- יכוליס, מק" טר3ך ועל 13 כל וי7 3כל יייו נסס טג6' סס סו6 ססויא(לעמד

 י: :- . : י3נס. ל6לסי. ס" *ת רק ענרןין 6ין ו6כו מו"יה  טעי  4ר6י1 .ויים' ,ן ,: '"-.::
 , .ע.)

-. 
 עאל.ןךאנשא;, ש"ון )



 הראשנן כנף) )פ"0 התשחרהנשר יו

 לי יין 6ס 7לת"ק היכייסו 6יכ6 53י5ימ קנין 6ר9י ומ"ק 7ר9י געייתו י6י פרין סל"
 6ינ6 6' 3כש 67פי' מיי ולר"י 3כל6יס ס3ג7 לסור 6( ככפות שד' 1כל 5י5יפלפעיל
 7לר"י היגייסו 67יכ6 נפמיטומ 0ס"ק עסני ל6 לעס מס :לטנ'6 83י' וסק' 5עימ,ע5ומ
 כסותך ככפומ ד' על 7גתי3 (6"ז עעכ3ין לר"י ינס ותי' עעכ3ין, ולתיק (6", עעכ3ין6ין

 ו6י עוות 7' דמוי ס6 עסגי ס6י דלגני 6*3 )5י5ימ סיין ועסגי גיגייסו ע6י מפילומריך
 לסכי ע"ע 5י5ימ עלות עקייש 7ל6 ומע"ג כלגייס עסוש לקי ל6 נסיין 5י5ית 3נ'נסיק
 וכ"6 סוטיו כלליס עמוס לילקי 7ל6 )מטס 63מי עמוס עינייסו ו9ז *י לכל קר6סוינסו
 עלוס וס67 ס67 כל ע"ע נ' 6ל6 7ליכ6 כעי ססס6 7' סס לכפיס" סי5 453עעלוס
 שועל כעו י5חק וזרע ר7'6 סג16גיס דניי 6'ס וונעתס לפריכות, ע"ס לקי ול6סי6

 וערטל ע5ומ 7' 6ר3כסן סוי 6יך 961כ לריי גס (6"ז עעכנין 3*עמ 5י5ימ טסד'דע6שר
 5י5ית עומס 6תס ו6ס עלוס, ו6יכ6 סר6סון נכנף עלוס עמס ססו' ניותם יגןדמ9ל
 וכן מן( עפול7ין עלוס סני 7ס6 )נכפל סנ' כנגף 5עימ סססיל סע5וס ק"עס סנ'3כג4
 בן עסעע ל6 עסלסב"6 לכ6וי כי )6ש קייעיס מכעיס ופגיי וס7', סנ' כג4 שלייפית
לגערי,

 ולחי"( כן( השל. סגול סג6וכיס 36ל 3ס, זייק ל6 לגס נסית ול6 שקשי וסעי
 7נריו, ר6ס על ול6 סת"ק צנרי 6כךף רק י9י פליג לעס לעיל טדק7קתי עםשיומס
 דת9ל סרע"3 ל7עמ 6נל' סרם693, כעיים סולק 6יגו 7461 סעעכנין ינליו י6ס על7*עת
 זר" טס( ענ19מ )קוף 6רי' 3ן 3סגסות וע' כיעי עדיין (6שז עעננין *ין ליריינ6עת
 על סוי' ק6י יסיד למון ל5י5ים לגש ועי' 7כתי3 עסו0 עקות 7' *לנעשן סוי ילכן89ל
 ענות ז' ממש מעשומ נ3ע סעדר' ע6על דנעל י"ל ועעתס פ4ם, 3פ*ע עס5י5ית 6ף*כל
 קסם 7ס" סי6 6ממ 7ע015 כרקע פזל ד53י5ימ וק"ל מפוסס( שהליס ג' '3סמ נ"יסקל
 עין 7כל ק"ל ע"כ כנשל עתרי"ג עוות ג' שסיין ל7יךי' ו6'כ  .יסייד 3ל' ים" .סולםלו

 וסם ק6י נפסס 63פי ועין עין כל כל לכס ולקסחס וכליווי .סי6 נפ9ע עלססנלול3-
 עיין ולדונע6 וסכן, יסעל6ל רו על ג7יגו סרסג"6 וכע"ס 61"1 זעעכ3ין יחע*פ חום7'

 ד"ת (' גל ל1ל3  עלוס תתקדם זחי 17ל 7לרע3ץ שעיגן, 047 6סו0' כ9ע,: קונסהכפופ
 ורען כ"טי עלולך פ"ש בס"ס )ע' יעים 3ס6ר ול6 6' גיוס רק עס9מ זעינן ל6 נפשע8ע
 וע93י עינין, עס7' 6' יעין 3עק7ם סגי עכ"ת יעים דבם6ל 7ה9ל ס9ס( סגדך לולםפ'
 סם6ר יפול 6תלונ נו "ין 06 לזיין 6פי' ב' זגיףס ע6וילייגם ול'מ עסמ6 שלמץק"

 5' עלוס רק יו עלום ד  כן ייניים סדי 05  3ינייסו יקי  וכיס עליסש, וינתןעיפוש
 6"ס גיומר  כן נמר ויש זית,  הככפין ימיי ט% לוער זקסס ז5'1  סעעכניןלקלסר
 לעקום לילך לו ים 5ש ד6"3 חל  כעובן( נינ%סו עלי קסס ול5 עפורדין עלונו רזדסוי
 סיכול עקום לסניו וים מוכס עלות לקייג( יוכל ל6 סס 36ל עיקש ר עש עינסמא
 ק" לפריס )עטס .טיר5ס לעקוש ילך 7ל7יגן עיגיס 70' ס0 5ין 36ל פוכס ע5ומלקזיש
  עלות לקיים שיוכל לעקוס ילד 6713י סס עלוס 7' עיגיס רד' ולנועזים סכ8נ(מללשם

 דעברעצען 7קס'י יועש5 שפערן משה ' שעניש.ו'
 אניה- ה'כמיכלן..דברי

 ק'( )יסע" יכלו . ננימוק שיך לך נסו כק53ו כלם ור"י עיכיך  ומליבשאי
 סכורי סע5נ כל)ממטכן

 ל3 ויחמצן ימטלמל נגובס כמכ"י טל
 קם "ין ער"ן כי סז6מ? לקרן ככס ד' עסת עם כל שקערו 3סרכל

 דע3יד מקלס מסיד וכי נטוכס יסלק 3"וכק וסכל י"מי עעי1קפת
 י4ל צולי סיקל סכל 6ל סד3ל ולקרב יפח ולסנמת ? דייכ" לל6דינך

 הסס דלי לק מלריס טנסיענוו סתות לפ' זמירך 6לף נק'פפע9ס
 ס6כסיס ונקלו דמנו קדם בינני גס נוהג כענסגו ועולס נסרך,ענדו

 סנננל6 ומי ומזקים, נלי6יס ,לסיומן העד*כה ולננל6כמ עצצ6סיו65יס
 3כי סתליס ענני עמל ועוד -לקיתו, וע3 סלך 1ל33 )ולך 3עזטמלס

 ע5עס פדו ולדנים עיע  רוי  וכליבו .שמרזות י5ו '6%משכיס



ה, וראשון לנף )פ"ז( התשיעיהנשר
 המעתר, )נ;ך יוני .כל מפאי וילקונע)נונס,

 3סס כהקייס סל" ובוניל"
 3גילגוליס, העולס כר" סהקנ"ס עקפה"ק וישע "יה:, וענווענדוס
 ;האורעו הנסננוה "והן כל הקיבות כל וקיבת הבילות כל ונכילהע"כ
 וינעמו ניחנות, ממנוה נההקנ5ס מונהן ככח פורכין ):ה;יכנודכלזנן
 גלום "ת להאלים למיכון יעלה והכל והעונוה, הרכות ת5" נ"ימ'

 ונזם כפלקות "ר"כו טנוררים 5"הך וכילני וכנ"רר הו:, החלהקמרון
 ערפו עסקסס )זה ;כל מוכים פרעם וזועקה 3כ"סן הגאולהתתקינ
 )דס( )מנת ענס סתכלס יס"ר סיקולה, "ת קירנ כן כולווסכרית
 סנה ו3רכוהיס סנה ותמל כוחנו, ה"; כי הטלה 3טו3ןוקללומיס

 ;ו"3 יחיב משה ו3ל5נ"". רקק להלנת 3טסרס וכקכס ככ"י, ל6ס6מ מע""
 קל ויק"ר לכ"ג .כתנכי טה"מ( "3ן ומרק וחוע3 תר; ))נמ"ק3ק6לל6
 "לול. כ"6 ריכס 3ן "לער )נמזס מ' עולי "3י)

 ר'כניבער
 סולע וסימוכו י3ל ולרוסי לכות לעות "וסו תט5"ן כי וסי' :4לך

 הטקמר. רעיוכום ניעולי "י )ו5ר הכוכמימ ;בת נגזילמלמינינו

 סיכנו! כדי מחול, ניפוח גס . לסרוח "ומס המכרימיס "מל"ילרונ
 סימעקרת כדי נעיק, גפיי מניוסיהס לפהוח כנגרס סגזייס סרכיויוטמר
 הר"סוכס פקפעס יק( ))וכילם 6יקעיובלי 3ן רסונן ר' דבליטעק
 לגזירפ הגור)ניס "ופני קעס מנ"ל לנו סקרו וכבל ק3ה, גזילתנגזלה
 למיקונס הניעול ותנקיהגנת

 3עו3ד"
 מבגליון 3ן לקר"הו 0י65 דרככ"י

 נ3רםיס 0:ל לסהלו5ן( הכסיס נין הרגיל קין הינוק כבו)הוקפוח:
 )נ65ו ול" ונ;חגעסדקיקל

 רופ"
 וס5ילוה*. רככן ד6הו עד סירפ6נה

 "קכהו דננו כל לקקול לגכזיסועיילינהו
 וקרכוס סקלוס "על" מסו"

 על מורנר כננין סנ;הל;לי הגזירוס כל ננקור : ע*ס סלזירסובמנעל
 קבעכם -קרים 3רמוכומ קהתר"ו יערטל, נגוח 3"ק)נה הססוקרינו

 לטס "והן ט(הירץ ולהיפר ההטוווה, וקיטועיהן סיפוח3)נלבוסיהן
 "ף. ס3ת 3)נל3ו;י נפוטכי גנעייליס הזם הכנלה כגלום . . .התרינו
 .דקיקר, כרטיס מויין כקלו )נ"ךע כל קמרי ו)נ;הגעיס המולמינוח

 ככקכה, ה;3ווש ינני 3כל הככו "' )51ד 5ורליכו, ל3 י5ר 3זסוטעוררין
 כלינו 3" הרכ"קיי"ן "טנס למול, סנת 3ין הפיק "ינו מקניונעצר
 מוקת 3"ה נמול, "ף סנת דגיי סלב;ת כלמי כלטס, מעלוס הקנתע5ד

 )ס3ת ך"חז"ל הקני, ויועבר סחול, יעות כל ג"כ סמקמריסססניתס
 בגו מולן בל כ)נל3ועך סכת סל טלכוסך ים" סל6 וכרדתו,קי"ס
 _במול 3זטננו "קנס שטווס כנר מנס לק3מ ה)ניומדיס 3גדיסמקלון
 סמניוט נסחימס .גס ע5)וו למקוות ספנת כקינת 3"ס זה ונגללגטורן
 עולס מ" ענימין סגזירס, לבעל טועילס רס3"י פהגס כידוע ג)נול'כמול

 ו60ל1 6בן "טדו)נסן ,סעס כחיי לכקוק הכולננימ סם3ת חייעקריבין
 1עייליכסו במנעי "3ל ומקבלוסו, :לטס"ל לפון ד6ית טס כל ככומנונ6

 ,פע5פ.)_ ]מכקקצוכש .-מלצקו. *ג3תיכס" פירוע ינכי, כל לסקוללגניו""



 הראשון כנף )פ?( התשיעיהנשרל'-

 3כי דיקר"ל סו" קוקע" קהרי פכי)נס, ונלך 3מ כנוים כלסעלד
 3כימ לק "3ל לקיקר, 3רמיס ו3נומיסס מסעלכיס

 ול" גריד"
 3ל"ק

 מ)נ65 ", "יגל"" סקי 9"קכמ ו)נקייס, ס"לס, סילול ליעימולות
 ומרקס קפמייס לזות מקירו "קקלוסו" סג(ייות כל כל עקפיקחיית

 סגזירס. ותמ3על "קלכוסו* זס ונמקוןעינים
 מרכ"ס כי 6דס, 3ני ל3 )נקלכ קיל פורלמ סרומ 3סתלועעותהאזינו:

 "ן סולם: לקערים ניולת ספייתן מיקד כמו מקדר", וקוףסכ3ריס סי "ל עלס סקב*ס לו כע"ער "ף ומדוס סלמס ננל"סי'
 קס מד"ס דת , גזירם מיקו נדהמו .סכנלים, סל "ל עלס כניו3קעו3
 פס פממע כור לו תנמן "ולי קמקנ פמומס, זו פרעם לפיכךלק3נ
 3"רן, ליסכק ידיסס כל לזכות כבקיני, סוס 3סר עיקנל סמועום עטתכ*י
 ס3רכס חקת 3ק' וכקכלס דועכותיה נקתהטו 3סר וינום קתמכ כיע"3ל

 קתועס. עס ספרקס כ3י '.
 כנר "ור ערמפת מעיד ו3נ5מס 3סלומס בנ"י לכיני התורה:ממיכות

 3ס3דלס, 3עהק ו3פרידמו סק3מ, וקולס 33ימס מנדלקי
 ממונס, קטמן ט:ל כיפור, לוס כיוס "ו סקכוכ, 3")נלכ עמל 3*ו*ע3ין
 עג"ולס 5רהתיסס נמקכת יתי6קו נלי לכוררס ר'ל, סיכל יעי 3ק3ס:ת6ו

 סמו' עקמייעם לפיכך "ורם, סינוס ליהוןיס 3קס סנקו3ס)ניוכדם
 כדכסע סקולן דסייט ס3לי"ס 3ר"סית כס כעגילך יסי6ל כללכיני
 3קו4 כקנכעוד תעיד מכינינו יעוק ל" כלוער חול, ימי 6לקיסויתעל
 ג"ולמנו ליקים עממילס ס"חרי' ננמסכמינו כפי סקנל כמיכולם
 מביט ע3ל6תימ. דולק סוייד ככ"י מלכיני עס.סקולי
 לכל למעון ומקד 5לקס רודף סנכנד סיקר סר3כי לידיינו מעבמזל

 3חו לנירוקי נ"י )נסק"ק ג"מל סננכון עו"ס ס3קךוססד3ל
 36*ד ספרון ו סל3 3ן כס תמי' רכלם )ר סעסוללס ס3תולס זקונ*ס3מ

 ונקיר מכס סכתן לס3' מ3י3 ועמלון יפסן יפלס זיווגס ז"לפ6פ6
 קים". 3נו לליוס עליק פליה "לעיר סל3)נ' 3"פ,צמ*ג נשיסילעענסכלד

 הרה"נ מאחי התשליך תפלת וסדר ומוסר אנדה ודברי "מנהנ מקר המיםפני
 .גו 20.צ מורח בסאטסאר נש הכדו שמואטטףדו

 גה98י5ם8 61טש84 ט6מ(*מז*ש!818 *צמ*115*8 *17.41
 והמם הלכות מיני 5כל פרקים בשקרם דג1יוסד הנהטר השבור ישראלמחנקה

 לכ אלה בימים מאד. הנצרך ומוסר וסדורובמרביתכם
 וצש5 חים חפץ כע5 מהחי"ק ש5ד בט ר ירא רק"ם בצבא ואוצא תווהק

 ידידנו עא הרבים לזטת רביעית פעכם מחדש עתה נרמס העבד( בכנף)שדתכרע
 בה תקוי יה" דובים וזטת נץ מפאפא מייער הלף יחיאל מו'ה מפז ד,יקררובנ*

 רגחה יקבץ ספרים אהה הקונה .גנ 2 המחיר מז51וח בהקרכםנשורו
 זשו*18 צ581541 ,*ע*ע פ1יז0(1 הססם.7

 רעש אהבת בחבררז ותמט השנה לס סאתטקע
 *11זי ע81 4ש.18

 שסם*עשז0 4*זא6185? !616זש81 887161 81שק44ט13
 ל %*ז18%8*081ע *ןש*1ש%%ש8ם.80858

 רופיי תתן אט .אמך ובבן מהלאה גם אוהו תסכו נ4ש ~נ" נכבדים להקוראיבם ושע"פטאד*



ז השני הכנף )פח( ההשיעיהנשר

 %1ן ולתי סמוקקיס 3ין סמ5ונם6 פ"ל )סכל%"ם( פנחם לקושי סיקלבם' ימימן
 ט3מי3ם דל עווילכ6 .סגר"6 3טס ו)נ3י6 ל"6, 3יוס וסלכח6 3כולסם7יון

 תסלס יוס שלסיס אמל ר6טין בן דנועליקין סוס סדין עלו%(בראשי"ת
 ~סכעטס. סחולס ק%יכם נ5ו"ג מס"נ ססיי פק"ק %6למי ("ל ועמתד'עכ"5
 3טנם[ סי' ל"6 ויוס %מס לסוק ס5נ6 נענו7ח סי6 ס6נ כי ט15ס ע*יספדיון
 אס ש5ומ יעסס 3נועליקין - סיין %לו%ו סמולס 3קיף ישרא'ל בחיבםכי

 לפדומ יכול 360 ד6ין טכי סליב"ע על ס5קו יס6מלוניס ל6כקורטקוסו
 טלום 5עסומ יכו5 יס36 %ודס סלע"6 גס 013 63ומן יל7עם, ט15ם,עשי
 5סטסום טל6 טלום עסס ,ב6כקו סכימוסו ו65 לנימו 635 יכו5 סיןד65

 קשק ט"ס ס" 3מ"ס ל%'ס עוד 5ו%ל ואפשר 5יוומי, וכ6סי )שס5%וט
 3עקוס לכחמלס ט5ום לסיום יכו5 6יכו דכסן 6לי' מכי מטי3ם נטסע*1
 כ'ל נמינם כל%( נ"כ 7(ס יעי=ס, וכו' %מס"ב מעול ע%5ו טסי6 דכיתס6ב

 עבין ד6וליים6 מעמועי וכל ל6כקו, למקוסו 06 טלום יעסס 65 דכסןישרא'ל
 מארנאליא. מומק"ק באלאימי אפריםח"ם-

 חמימ!
 מ"ע %3קי 6'( )6ים ק"ד קי' פ'ס 3כנף סקוטי'ע'ד

 וס5"ם 6%ס3ס סו6 ?9%ע %ל"ם נדולס יעסס יעד5שמ 3עע6% סל3%"ןמ.פ ומיי 36יון, 3ך יס" יל6 לשם וייכס 6ב יכינו7 עטס י63 ל6 ד6%6י6יס, 5כ5 קודס ט5ך 36יון 3ך יסי' ל6 כי 6מק ד6"ק קו7ס טלו 36יוו6נזמ 36דחי ל'"
 ז76ס 63סבס כ6ף6 יק53 6יס כ5 %ט5 קודס זסלך וס5"מ עיל6ססי6
 3ך יסין ל6 כי 6מק 7עשס 5ק"% 5דעמי )ב( עשכ 6סנס 3נמיכמסקייס יטניסס ס5"מ 5דסום דכוול עטס 56יס ל6 %טו,ס %%וכו ע35סול

 5סשק  סרפ'ס תפר*  3ליך 3לור  לל לס' ני  ניוס יללי  לפוס כן א'ה)א(
 5ניסו 5ג* יכו5 ג"ס ני' עיניע 6נ"ד *נרסס ע' סס"נ ס6ניל גועפנס65ן יוו"סנ'

 ק"ד סיען"ישו יוקף נוו5קע 6ז ס*ערפי עס ועיין 1'5ן ק6לע6 "ג"ד סנ"ון סומגו פ5וח עי'ונפדס
 כ'6 עסל קודס דט5ך ס5"ס עקייס ז6דס 6"כ י6ף 5ססינ ים לפע'ר)ב(

 טעס6ס ופשי ינע5ס 6ס סעוגס יו6ת נס וסייך סי6 5"ת ע"ע ססי*ס וננפםכ*סנס
 נדפת 6סו ועוד ס*סנסי גס ס:ר*ס זו5מ 3ט ויס *סנס נחי' גס נס נסוסףע6סנס
 עיר*ם ו65 ע6ס3ס נ'כ ס5'מ סמק"פיס - גדיקיס יס חר* עי5מ6 .סלוי' ס6יסונכונס
 כל6ס 31י עיל"ס, וס5'מ ע6סנס סי6 דע"ע נכו5לפ כן סי* סו' ופס וד6י "5"סעונסי
 65 "עלח ד6* גע5י5ו סוסס נני ע'( )כסונופ סנע' עפשי3יסו3ו

 נעיג"
 5עסס ליס6

 סגע')נ'ע דק6עי וס6 דכנור, 5עסס 5ימ6 נכ3וד נעי ט5* 6וער ס6נ 06 וס"גכ55י
*עיס. ד*י וסעע6 ס6ני סחס עוע6ס( )סיינו ועסס 5*מ וס6י נינוד( נסייגו עסס ס6יל'3(

 נכ5 ס"יגו  פפס סוי  ירס  3רלון  דתלוי דכיון עטוס סי6 5עססי 5ים" נעיג6 65
 נכלי טוין *יגו סויין דעוע"ס עו5שמ ונין דכנוז עסס ו3ין מס( נטוג'ק סונ6)לעכ"ן
 עסס עקע* נד"ס 5* ססיי גג5 סעוס 5*ס סי6 6רס לכ3 קוזס דס5ך 5'ס סךעם86כ
 נכ5* סוס ס6ינודכנוו

 55 8נה



 השני כנף )פח( התשישהנשרח
 יחי' ל6 6( פקוס טל ר5וכו כמטיס 06 סנעימס סמולם לק לשם ליס36יון
 דגל לק לע7ל"ח ענין (ו וקין ל"ת לב(, 36ל סם ורם"י סקעלי וכע"םשבוין

 ים6"כ עיל"מ 6עייכן מס מעסין יענין ססי6 ים וכן שקרן *ניןעש"
 )ד( ולקעע שלקוין נשנין סוי טל6נקש

 למורס וחקם יכמינ דס6 נ19( )ע"ז 3עק' טס גי( )נ6ומ מקום" ועקרי
 9%5י5ול

 'ל6 67יסו כ"ת 67ערו ולפ*ע 6סר, ע9י סייכו שכסיס מקולס עילט-
 מקולס 3ע5עס לפולס 60 מלים עסני סליך '6שכ סו* ע5י ל6 יעליס ושכידט5י
 ם6עס .למסיעים 6ף ש9ק ניל וכים(. כ9נ )קייוטין 09163 כן פק' [הצנר ?לש%
 ע*ם וידוע לקיד קי' יגוז בסושע וכ"מ נוסכי פנחס 6י ומעמ*כ לעול ואץ6יל6

 ל9ע פניי ל"ע 67יסו כ*פ 67עריכן יעם ען קי' סלוסין בסלי 6מרסטשטש
 961כ ל6, כעסני סינ6 יס6יכ עסכי ל6 עניד ד6י סז6 )ק א ס6ססו*
 )ה( )ג( כעתן. בלוס פ"י יפנדס סגתן סי' ספיל ענ7ס 6י יימל כען6"ש

 ושיצען* 36ש7 זילברשמיין יודאדוד

 םסימן
.

 ומשמס טל6פל 3מל*' לבפלס ס5ימס 6סס נכית מוס( נקיי ס"ס בכנף
 כדבל טכ"ע 6סמי . 5וו6ם לקיים ס3פל עסוייב 06 יקם, ננחולי' 6עסלק

 טסרכ עם סים ימיי ועלס 5*ת קיי )ועגם ילס63? 1זי11ג1 לנטי6מ1ננוגע
4 י - 4 ה 4 4 4

 נקריס פפיר סע5וס נעמס 083 6ע*יסס דגלת סיון ג( ססיל. 6תי יאגיד ע5* ל15.676 6ע*נ 'טלות %סו* ע5י לפסיקם סג אריגו ד3עקיס מיעוט :לסגי אס יל"נ3נ*
 ע5י ססליס 06 נסליא מלו* זסכ3 ס"ס סי' (6ת"ע עס"ס סגונ** עפ*" נ( סוס,ען
 וכיין דגר "וסו נמורס סיסי* לק ע%3 ע5י ל6 דסעב5ס 6ף טליס לסעפוס *כולעציי
 וסכך טס'מ, ול6 .שולגגן יק סי6 ל"ע עניי יקיע 7סיכ6 דסש סעבקיס והוסגתישע ד( קיד. קי' יעקג ניס שעוית סס געשו נזיין דעי6 דעתו65 געתן וללס ל'טושלס
 סמוק' ע"ס דסעלס שילם מס' סלינ'ס'3ע'6 על גועלך זיך 'ע"פ ס( קי*עינן. פויסעיץ
 לססמד13*נקס סקונ עועל סע3יו רק יעול נעלנו 0ס6נ  תכעס 6ין עילס זע5ות סס()%3שו
 ס** .סו"ע ספ'ך נר6פס 3ון דברו "סרוניס גדיי .סלישסי פיס בע' טיקי שוסעגס, סזנל וננוף עילס, ע' לעג*ן טליקום כ53 5*ם וצבי, ס6ס, פ5 בועל שיגו יפתלקובץ
 .ם*ג קי' סחע שפריס וגיפ ,ר5'ו ס" יו"ד טיס 6הס סעי וגב*לספלנו

 ל4ס, יסיט יצכ,ומ* ליי' בעפך מניט *65 כמיי עלי עסעע ל0 -)ע"פ שוה)י( באטוהקעםי זקיק ל3 שאממין כהןצבי
)וקסאיייו

 ס*"
 יוסף גוילקע ,קפרבעעוי ז'3 -נ"נ, עס0 ע' סגנון סב5ס כני "עגם עפ*ס מישלג"ויס ו6"כ סי6, יפס יספי ק5ס עספע עעך שגיוס וגוס ופדל שפס ג3ועל

 ל08 לפיוס מניי גדרך סניי רכל ועוד קווסי ר0ל6  0ייעון פיוס פמנ6י  סול תגש*"65 ע5ופ עוני סוס 5סו עי*מ" דל6 עכס עול'מ ושיגס "סרס( קו' .שלענין ק**ס קי'עע'ו
 עסדו*ג ספוע, מסגיך 6חרמ קוסי' לענין פשרי סי' חע'ו יוסף בוילקע חיי וגןגה( כ"ס(" יופ פדל'מ  ס*נ עסנס 'ופ' בלל עול*פ  לייעובש
 דפליך ג5לפס ייחס לענין ק5"נ( .)3סגמ ו5,ל גנעס פסל"ס סנ6ון נסס קס*ע ס"ס?4
 ויד וגס" גונם וס סע3ס ק5*6 קע'נ נס" סס 6עגס פס( קוסיחגו נס %תייןעיגוש ,סי"ך ונפיס ינס )ולסיעומ כ633 "6* 51'0 לתו-סותפומ 6?ס ג36ו סוי זצ*ן %14יסיסיחו פנל כיון סע5ופ צכל וס"ס סליחומ מסגי שוסשופ .לי' ג'יפ גקדסיס וקער כפוישתגם ז*3 סניע*6 עפ"ד 0" ושוד וגדי ונניד 3-ע ז6*סו כ'ע סרי 6מר ליענו 6טר "?כש61*
 לכפן. ענין 13 ופין קופימו 6סר נתי'מ"



מ השני הכנף )מה( התשיעיהנשר

 דוקר 6ל6 סתם ינק לקיים פלוס יל"6 סספלס קרס קי, מ'6 סט3ףיע5
 קיי מ"ג סחם3ק מעוי ד6יסתעיעמי, ל6 עילי 3ע6ל 6בל וילוטחו3ככקיו
 ]3סטק8כ ספם ינלי לקיים עלוס על כומין עילי דלכן סס סעגו6רקלוץ
 חומקי 3ט ולממקו זסולאח לי זו י6ין ססבמי כי 6.סמייטחיו לסין עלעעימי
 וכיתמן סמל%ו7 עקוגי6ות קונית עעכו כעלעס 06 לק כן לועל סיססל~לס
 סמימוס 6מר%6נט

. 
 ושהדח עצפ סי6 סטכמס כי ססי6, אגר עעכו כסעט טעם 7נ6ומסלועל כ3י הון נקי' למון יסיך ל"6 63וח %לסכי ניד ע65מי

 ו3טיא עטה לחיי וסניכן מ"כ לעפע לב 3ין חילוק יט ו6ס ס6יטיס כלכוסס
 .עדרכם

 עיטשת[. ט"מ 6וח 5*9 י"ג וסלק קפשנ כלל " וסלק סן"ז כלל ס6לף
 ולן הטו קיד 6ות ע' כלל סג6וכים 73בלי קדמו כגל זו מעלס נפיקלנלס
 סטרתי פל ויחולק, ע"ד קי' ס6ס"פ 6ק6י %סליי טו"מ ע7נרי טסעיל עמ'נעי
 לחה כצל סכיי פסכ*6 ע*7 נס פיס, סעמ 37כי לקייס עלוס עילי 3כלונס
 6ף סקמק 3פיקל ס3ל6 עם*י כלעכ'י 3כ7*ד קולס ע"ס. סי' סנ6וניס3י'
 5של יזוע סד53 יען ס6גההי סכל לפי 6גל מענין, פלטית יודעין 6ניס6ין
 י5ז*ס י' לי צפים בס וכס טנם6לען נעל עגול נמולס לסטינ 65י קסםכי

 טיסאיס עם *60ל יה1 6ליכמ מלקמל סיטצ מנעל טייפ כיון %עי65קטכיס,
 מטס לו יסים למילו ז6מ עוי 3מילס, לספיג סד3ר יקסם ויל73קיכיס,
 טילי*ס פס וסתמכסנ מבכיס 06 373ל ממסיי קסס 3חולס דיסינ עקודסיהלמו
 בלוט ע"כ כמי', נכיס על 36 וכלמס קטניס ליחועיס כלקוי רסיסבכמעים
 טל6 ולק 6ך לפכים סי' ט6ער ופס סי' עעו גל לנו %עטם גטעח כמרקס6פ"
 3ל6"ס ובס קכלס, כקרש ול6 כן משכיס ל6 נלגו 35ל 3מלי', עלים דעמסמטרף
 בטבוע כדשיי עסני דל6 פ3רס  לפסוח כבלוס נסוי יס"ע לקייס 7ע5וס 073ל"ל
 פהל קרס כ3ל 6מיז וס"ט ע"ע לעו"כ עתנס למס טניס 03"ע ק"ג ניוקי'
 ה"נ עיער6 וסי6 קתס 6, ק" 6ס*ע גט'ע כ67יי 6סס 3ל6 לעעוכ לו6קוכ

 ומיי ינרומם שלפנס ים6 ל6 צמילס יטיב ל6 06 נכביד 61"כ ק6:()מהיווה
 סייס, לסילו קליך 7ל6 מוסט 5לי7 דין לים 6'כ 6סס, 3ל6 ליסר לושקול
 יססיע6 עילמ6 וסקי סלבס לו טימילו סי' לשוי עו3 עסיוח לכטמלסכק

 יו*י פ"נ ד36וח עילי טףמ ]עית561'ל
 ודויק. 3זס[ י' קת
 כודאפעספ. לקמ"י כורן ווע5ץישראל

 ימימן
 קכ*ן קי' וידיי תלתו קי' 16'מ לללי6 סקי י( )16מ מי קי' מ"ייכנה

 עליך ל55 ק'6( )3לכומ 6י5פלך לעס יעכול ול6 הפוכו ימן 37ל,מקק"ס,
 עמס 67יל63. וסי' מס גרוים ס3*ס כן .ס"ק כ3כ כן. סחולס בכל ס36ע*ז
 כל יעקול' בטת 7דיק6 גלעד וילטף. עקדך לכל 6י5עלך לפס עיעק"סל6"
 כלקט סס"ז סי' בריג"ס סגין ו3ווקיל א( סילוק, 67ין 6ל6 לים גבל. ול6עעוכו

 תהדך  111 רלליו' %פי  יותרו ר5י' ס3י6 ' עחרי'ו ומסו' עוסיס 5ייו עעוגו גלסו5י6 745 לים על דוס זס דין, 31*4ת וכ' סס, סני"5-ל;ו*ד גני5ולי נס סקי_ יגןא(
 חזס דין )חוליי סס( 5ו"" )על סחייס חנרס'קגס' יחס י0 קיסיי עסעת ונכעס געשן,לק



 השני ה:נף )פח( התשיעיהנשרי
 5ליך פעון 6ג5 ע5עי 3מס קיעות ול6 3סס ומי ע7מק"כ זס ל5עו7דר5ס
 נהס, ומי ע76ך גכל קי6י ני לן סוי ו6"כ לדמוח, ניסן ל6 (ס 7לגנילעקול
 536 תסעע 5"מ גם6ל טיעוח ו65 גלי 7קל6 כית לסימך י'ל 7לע"יז6ל6
 מקו"כ *5יף 06 וס"ס נע"ז, )ל6דך נכ5 5ריך לעס 6"כ לעקור 5ריךעעוכו
 5ריך 5תס 6"כ ל6 עעון 6גל 5ח5יל עומל יכפסו לק ייעיכן 65 ילסמעס6ל
- ע76ן?בכל  3סס עומי פקו"כ 7י5יף 7עש7 זס, בעגין קו, ג"כ 56יע ואגכ 
 )כגע' כע"ז יסעיל6 0303 65 536 3כס"מ סייכו 7לת6 6כחי טיעוח,ול6
 6ולס כן? ס"כ 3סבמ 61'כ נמסי 5תקול 5ריך סרי 31ע"ז טס( ונלט" ס,סו5ין
 סב6ים כמו3'ס עג' מ"5 טנם 7ומס דמקו"כ קל6 כל5 6י5עלכ6 5עס 7לכ6ו'י'5

 6וחן? 7ומס מק"כ 6י' 6037ל עכל5 כמטו 5עקול י5ויך וטמשי ג"ע 3ע"1)כ6סל
 עקסס לכן יעכול ו56 7יסלג וקשי כמץז סעול6 טבמ 7סלי כקוסין 637עמ656
 טפיל ת5 נשכ נסס עומי י7לים כעי ולסתו56 יייק6, .טנמ טיימס למק"כעכין
 עדגלי 7ילעיק יעום י6ל 7יעבול לסמיל קל6י 6י5ערך 65 65וין 5ם6ל,7סלי
 5סנמ, גס 3סס' וסי עמוקס וסץכ ויסרג כע"ז סוי ק"י יטנם 656 וג"עגעשז

 3כס'ם 5עקיל 5כיך 7עתון ו5לע7 ע76ך נכ5 קר6 סי לק כם6ל 65ועעיל6
 ס~יך ונאכ נעא עדגלי י7עיי ול6 ימק"כ קל6 י5ליך ל7מומ 6מטל לכ6ו'וסכס
 6ע ע5ע1 ססו6 לק כדע 65 7זס 7ומס פק'כ נכסשמ 60 עעעע כמםלעסול
 י6כמי 6ש5 (ס עטחם 6י חכס כ7ע, 65 נסנילו ס3מ י7סו ם6מליס 6ב55עק"כ
 סו6 לק י5ע6 בסס ומי יעס6י ט3מ 5טלל עומלי' 6מליס סגס 63עמענלן
 ו7ףק, ג(ס, סי5וק 67ין 656 65, 6מריס 6ב5-ע5תו

 איפאלישאנ. 7קס"י ל3 וויים פייבל יעקבחזק'
 - 3ס"ל וסיינו כפסך 3כ5 קיינן ד65 דסיכ6 5סק5 יס ענופו יוסר עליו חנינ עעוגו"ס

 ס*ס5 עליו 5וס ככר *נ5 ע*'ם, ע*וך 3כ5 קיינן 63 ועפ'ד כשפ עפ"ז סוןענילופ
 פס ניו"ד סמונס נזיכי ועי עוסי סזנל וגססקפ נע5 ןנל ססו* .וכ' עסדו'תינלסס
 פ'" )יוע* יוס'כ מוק' נקוג' נ6ון סעוס ק' נין נס זו ס5ונמ6 ססני" ע"ז*ופ

 ונין
 ויו'ד 6ו'ס ע5 "סרוגיס גס6ל ע,ס ועור ע"ם קס"6( סקסל נוסי )קגחדלין פ3ין פכיק'

 עשס טקוסיי נזו נסעולרו סכבל סג31 סעסכס ע5 חדסיס ותוק' נלכומ 5531"ססנ'15
 עפע'ס 5סעשדוסגל*ס

 סססרם'"
 רנסי' לס" ע5 פ*מחגן( סר6"ס קוי 5ייס3 סס ננלכומ

 נמויי כמינ* דנסדדי ע*דך נכ5 ס"ס ו6שכ סענופ כ5 ע5 ססס גפסך נכ5 כ,סתועס
 53כעס 6פי' ע3ירומ וגנ' ע*ןך( 3כ5 )וס'ס נססך 3כ5 6עריגן ענירוס 0"י ע5*מי' דכפרסקי* נמ"שג וכ' חנ'13 עגירופ 3נ' עייר* נססך דנכ5 עסרם ע"ד וכשסדרין פשבוניוע*
 ט5ו כדי עעוכו כ3 יסן 5'מ גס6ל נס דנסלססי6 סל'ן 3סס סיע'* ססק ספ*ל61"כ
 עעונו(. כ5 יסן סנ5געס 5'מ ע3 ז*פי' ענו6ר גר"ס "סלוניס עם*ר )6עוסיענור

 6לי1 דנל נקו*ק ני6ור וניומר סס( )נרכופ *3יי נסכוס סנר"* עפע'ם]ועונ"ל
 כך וכויי ע"יך נכ5 ג*עי 5עס נספך נכ3 ג*על *ס 56יע(ר לי דנל* ספי' *יוג(ע5
 נגופו ע5וס 5עסומ ימעולל כ* סייגו ענוסו יוסל עליו חגינ סעעתו *דס 5ך יס 06כו6
 ס(סיל ע5יו ע?ון 5סו5י" ו65 עווסר סו6 סנוף עלסם כי נעעוגי סיעסס עעסיומל
 וסו65מ סנוף נערחם רק כסס עעקירס כ5ל ר"6 *יילי ו5* ע*וך נכ3 וזס געעוןם*עסס
 65ים *סי כ5 ס65 ענופו ע5.ו ח3ינ טעעוגו *דס 5ך ים וכי *'ס דנזס ופמ*ק עאסעעון
 ע'ס.( לש6 דנלי 3פי' כסנלש6 ק"3 דל6 עפעע כ"ס פקסיס יסל'ן חי'ןו.')6עגס-כסס סיע"" 5כ' עעכין ל"6 ט5 דנליו "ין ועעי65 סכלו יקח נעוסו 5* כי נפסו נע1*מן

 עי קעשס 9" ח'ע סלדנ"ז מטו' נסס סק'ו סס ניו'ו סס"מ עסע'ם ועוי"ל-'
 "פי' עעוכו ג3 5יסן דחייג "סיייס זנלי0 *5* מגו5 עת" ו*ין סעכו"ס ני1ססו"



)4א השני הכנף )פח( התשיעיהנשר

 יאטימן
 6( למרן ולעשד סס'עז סגל'5 קוסיי טני6 5"ד( )ק" מ"ס בכנף]א(

 געו5ס פפס סין 06 7וק6 זס 03"ל, ל"6 ל%י0ס 7פ%ימס כ'מ ז6פל%ס
 דסבילול סיכי 536 3ת"ל 6ז5יגן 65 7פ5ז% 6תליי 6( כוג פמ6מ לק ו65פגוכל
 3)קק5ין 6"כ לוב, 6סי סו5כין ל%ימס %%ימס 6ף 6( לו3 ע5ד 06 כי כעעס65

 סי' טימפל3 7קודס יפן טקלט 3קקי5ס כדון 6פמשכ סלוג טסס 6ףסכחפל3ו
 דפפימס 6פלינן גופין 3מכי דלק ופותל 3( ונכון. קקילס סיי3 סס"פ3ולל
 6ף 6מטל 16 גופין ב' סוי 657 כסן 3נמ טט6"כ לו63 3מל 5'6לפיסס
 )נקי7והין ספנ'י 5פע*ם כלו ע5 ושלישים לונ. 6סל סו5כין 5פימספמימס
 כספוך 6סד עד 5ענין ו6פמשב פדיף לו63 וס(קס לו63 ד6פלי' 6ףקשס(
 7קי"ל 5מישע 6'כ פי"ס %סי%ן פש6 לו3 וננד כ%6ן 6ינו סזקס נבדיפש6
 4כ סמל6ס 5שס 6סל 3פוכט ססלו ו6ס ניי י%מולם געוכס לססלחםז5ליך
 עיב61 67מסל נמשכ 6זליכן 7ג6 3נסלמין כקק5ין כמעכנו 06 ?עםשס 5פשזת5
 עסףמ לוב ננז עסיטן וע'6 ססלס סטל6ס 63וסס 657 וי6פל טסמלסעי

 5ספיל יכו5 י6ין כסן במ גני פם6"כ סלו3 6מר סולכין 6ין 5פיססשפימס
 61'ם. פ5'פו דסוי 6ף לו3 6סל סו5כין טסושס ח(קסכ5ד

 וואיפצען. זילבערשמייןישראל
 ל6סס ס6ופל סירוסלפק 3סס %בו6 ס6וטל ל'פ גקייוסין סל"ן]בן

 דמימ6 סד6 6לעזל 3ל3י י5מק 6'ר כלימומ. (ס ד6ין גי 6יכו יוס לן גיעך(ס סלי נפ: 653 יו65ס 6טס 67ין 5עו5ס עקויסס יוס סלסיס פקו7קס 06סלי
 ק*7וסין כמב ל%דו וי6 סו6י5 3טעל קיסס 06 536 3כסף 3טקדססטקודסמ
 ט5ימוס 6*כ טעל קידוסי פ5 רק ק6י 65 וסי0ס יע6ס יססיקס טירוםלעייי6 פמורס פקודסמ, 6יכס 3קידוטין 6ף טנורטס 6ינס 3גירוטין %ס פבילוסין656

 יססיקם סילוטלפי ולפי פש6( )קידוטין וסימס וי65ס עסיקם יילעיכןבקי7וטין
 סויומ 67ימקם ו6י פנלן, כקף נקייוסי ספחומ סער קידוסי על לק ק6יל6

 51שע? 3סיר כטו טקו7טמ ז6ינס ניפ6 געי יוס 5' ננסף 3טקיסס גסלסד7י
 שאראשפאפאק. פרידלענרער פעכלזאב

 וכוי סימל י3ל מיע5* עד וכו' פכו4ס סח5נו ס5נ נגון דלנגן "יפיי ד6*כ6ס*כ*
 5ו יסי' 3* ד5ע6 5מלוע עעום 5ו ס'סי' עד 3ספסנס 5יקם עסוי3 ס"ינו נל"סוע'ע
 ** *כי5ט נעד עעונו כ5 5יסן 6"5 "יקול ז3ל "פי' טעון( )נ65 "סשכ 15 יטי' 5""ס "ג5 עגשפ "יקול 7נל "ס'כ 5ו יסי' עעוכו כ3 *סן ס"ס געוח "0 זס זכ5 ינ"5וסוקיף סני*י י* *ומ סס 6ו*ק יעקנ וס3*ר ע"ם. 5סככס לסום וים "ותו סוגסין טעכו"סו*ז
 וק *פיז *ו סככס לידי ל3ו6 -*כו5 סמו כ5 סימן עשי ס*ס פינריסס עוכק עכשפק'כי
 וכשכ עעוכו כ5 ימן 651 ס5שס ע5 סיפטלקפק

 603ל וג'ז עשם, סקעשו לע"ם קי' סענ'"
 ועיוסכ קככס. 5יזי ע"ו ינ6 *סי' עעונו כ3 5יסן ס5ריך סנש5 נ' גסנ* ו5"עגילום
 כפ'ס ספוס זסי6 פגוסו יוקל פ5יו סנינ .סעפמו "דס 5ך ים *ס ל"6 ס6פר פסכפי

סנלש"
 דעברעצין* יקס'י 7ופיז ,טמערן כןשה ע6ד. )כון ו5סי*ז סף3

.
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 השני הכנף )%הז התערעי"נשר%4

 יבמימן
 סל 3לול3 *65 ליס סלם683 סקסס ל"פ( )קיכס יטלל'כבמוני'

 ש סכל עמק53 עעכס חגוף סכ6מ נס לו ים סל6 עללס'כ עעפס6סיכס
 לק53 ע"פ פוססו 6יכו סו6 ס65 קוס" ט6י דלכ6ורס וג"ל ספ5וס?פשץ"ס
 ליס6י מקיק יסוי "5 5מנס 7ס6"פ, סו"ל '6"כ 36וח[ נליס ]כפנו6למכק,

 סכ6ס זסך י8ל 6ד סרסג*6, סקטס וסמיל סנרו יקפם 65 3וי6ידסק3*ס
 כל פרק )מ3מ נ3וכיס 3עלעי ועבו6ל נלפ6 רק סוי לעוס"3 ס6לסמפק53
 סע5ו' סכל סנ5ם 7סוי 6טייס סל נלול3 י65 יסמיל סיי' 3גלע6  דפירכחנ(
 3סחנ יפ3ו6ל לפ*פ סכ*5 כ5 5דסומ ויש ו7ו'ק, גרפ6 לק סוי %אימככ עם" טס כווכמו סימס (6ם ו6ו5י סלס683, קף יעויס3 זסלי. 3נלע6.מיל
 ו5ט*ע פוס*ו, עכל ל6 36ל גלע6 לק ססי3 לפוס39 ספניפ. עכל זדוק6קופל
 סנס כיק 3עשפ רק סו6 ליכ6 עלט6 3ס6י פ5וס 7מכר 57פליכן דכ6סם3יע:
 פ5" .עגיפ פונם 7גס כיון 3ל'ם עס6שכ פלע6, 3ס6י על" עניפ 6יכופוכס

 6*כ פיי*ס* עלמ6 3ס6י ים סנל סבס כוסן סדין כרם, 16 פלקום3פוס*(,
 סעעניסין וכיע וכוז נחסלמס מוקעין ט6ין סכס כ5 3ביי י6" שומלנ3י
 טלם3*6 קי וס7ל6 גלפ6 פקלי ול6 3פוסא עניפ טכר גס 6'כ פ5פ36ס6י

.
- פנולו, סנל ספק53 פפנו כסכס סלי עק ס5 *3סרפר*י *65 לפס75ו5ם6.  
 גומנימ סנ6ס 5ו טיס 3כך 7טס סרט3'6 קו' 6נין 65 יפ5ט6 03הקל6.אמנם
 ס"ו( )נ7כיס ק*5 בומ6 סרטנ*6 סל6 סע5וס קיוס פ3ול סכל לו דיניפסס
 קה תל ובמ"ש )1( ו5*ע. פ55ס*כ 6פרינן פ5וס סנ6מ 3סדי סנוף 3סכ6חיגס

 6סילס טל 7לול3 5י6( )טקוכס וחפסו 7ר3כן, ספניוס 3מקיפום ול6עללס'כ_ 6עלינן 67ולייח6 7סוי 7כ"ס נמקיעמ 77יק6 סחייס סכ('ס פלס6סווכיס
 י'5 ? 7ל3כן כק 7סף 5ף פ5לח'נ עעעס ממוקי( )נש, סמ 1ףעע6

 ע5וס סנ6ס 3ס7י סנוף לסנ6ם 5סלס3*6 67ף סעלס עלולנ 3פ*סיקעס*ע
 סכ6מ געול 7ל6 פודם ללנכן נפ5וס 6נל 67ף נ%וס יוק6 סייכו ללס'כנ"כ
 פופל נני 7נ6פס סכ("ס, כותמ (ס 6ו5י 6"כ פי'"ס* פ5וס סנ6מ 5נניסניף
 סי7ם סמיל 3(ס 6*כ 3עוס*ז* עליו סיס ססכל פעפס נ*כ סגיף סכ6מיע

 3סקיפומ 1ל6 פ5וס 5גצי סגוף טכ6מ 3עיל 67ף 3מקיפום 7זוק6סח*ס
 וסנכ פלע6, 3ס6* סנכ זליכ6 לול3 נבי עס6*כ ססעס*ע, וכקברמי35נן,
 7גס סח'ס. 071 סס לג3ס, סנוף סנ6מ וליכ6 נלפ6, לק ססעספוס"נ
 בודאפעספ ראזנפעלד אלעור ויו*ק עללסשכ, 6עכיכן3יל3נן

.

אנדה ינםימן . דברי
 פסנס וכפפפ סקודם, 56. 16133 קו5ו וכספפ ונסעפ, נעססלמםורה:

 ר6ס*5 דל טנל6נע6 קיחפל יוד6 6כ*י עהס סכ3כי פףס כ3ול 6פל .ספלך,
 סיווסי וטפ-  פנף *שגס קי*5,, קיי ע*1 3ננ9-  עיין יוויט סיפיי5  ייניי א*הי( פע"י 61עכ 5נסעע, כפעסן סקייעו 5עט סייוק נ5ילוף לעלס עכססון(כגס

 עי"ען 5סקיו*1' סגזתיס נטס כע"מ עסייענ'ש קוכסלס3"ש



יג השני הכנף )פח( .התזויעיהנשר
 6דס טל יע3ייו 3כל כי זעמו* זרכיך ,3כל עס*ם סידועיס ו"לסלע3"ס
 טכינ?וז וכל ועחגו נעטפו 3ע6כלו נס סנורך 5עבו7מ כונמו סיסי'5ליך
 עם נס 6ל6 סמולם סערות עסיימ 3עמ לק ו65 ח', ד3ל 6סל שכ5ופערו
 בכוקס מע5ס לטס ,נטטס" טוס'( עניני לטיס נטניני סנעסס ךנלסיעי
 סוכם 37לי כל 06 לעסומ הכמטע לעס 5עזל זס לנו סיסי' כדי סססלע713
 סלקום 3ז3ל מן זיכינו 3כ5 ונטעע" ,נעמס סיקורם ונסו ע5וומיו, ו6םס"6
 קק לנו גקמ 3עעוגנו ונס יטברך, להגו לעטוט לק יכונס נעקם גע5ומומן
 למכי כ"מ( קיטן ע'ם ככנף 3(ס )עע'ס מולס ולין ים שים לגו סילףעס
 כלוי כזפ כסף ויין 7ם יודעי לנכן תלכי ט6ן סע5ך* פסבס *נסיע6סל
 נ3ג7יו סנס"ג טל קילף *ונטעע ו(סו כסינס, ולננ7י לגיטכן לימןויקום
 ונטטיש כעמס יסו56 ט6עכו *3סעס סטינס נוונם הס יקולס* %*33או
 ועטמעיס סמולם  זכך על ימיי 1ע73ס וכ5 ועחנס יטפס סכל ככילמכונס
 סן6 לטוי וד6י גבס טעון 3"ס ס' 6על עיד חסנס, כקמם על יקר6 'מןוטס
 פאפא. פפייפער שמואל מלועס*: לי *ויקמו למסכן ערכו 5קס6350

 יטייח גנס5ט נ,כ כ"כ מליחס יום 5מונ טל6 : קינן קיי פיולכנף
 פקס סנדמק ס5יס'6 עבל6טסוי .לסמ"ג 7פני6 .6מרקסמ6 נמרים .גס ('6הם
 פקס ליס עלס6 נס 6יע6 174 67ם6 וכית ע"ס, קכשנ קיי 16*ם ליכסוןס5ק

 ועוד כן, ולסליו כוספים 6נו וקין ינמק 06 סגע5 ניחם עסטס לזבינו36כסס
 ס5 רדום ט5 וסקעויס 3לפ(.סג-עג לק פוס ססי6 עילס קעידם 063לפס
 ירננו *טל6 3חקמל עטם עילס קפדם 6מ 6כן 3עמולט, ג(כלמ סגתךיוס
 מטיו קלסחל פלוים כיון סו7ט כ.7 לנקוף 6נל טכס, נמענרס ע6ביתלדפטיו
 ס7ועס חוקריו זרשעמ .%מ35 נעול שסיומו 3גדלוסו יוחל כיכר סילדס5

 פומבי קעורת ק3ע לפיכך 3קעגומו ע6סל נכסרומו נעמולקס נולת65ברסס
 3וק "בכמס 5כ' ס"ה עועי .6ס5 3ק' כחונם סי6 סל6 7ייק6 מעלקנקומו
 סבי"פ דל.עפשם

נעוריכן ירורימזנשר

 ס6 ע5 פיקפק ק*ס( קיען )3ט6ו*מ (5וק'5 ממ"ק חג6ונ עלןכקין
 7(ס להמפללן סומרם 5בסכ"כ לכנוק וסוחלס 7סו6יל עם פי' 3עג"676ים6
 ויע 6סת בי"ס יסמס לי3עס דופס וקינו פכיניס, -גי לנתלי דהם נסיעל6
 ורס"ל לקליו סומל ל5רעמו וסומל סו6י5 67עלינ1 נע5ולע וכן 6יקוניס, זיגס

 עט6קכ לסטי, וסומל סו6י5 קפליכן 6יקולי וחלי 6מד דבל לק נסויעקופות-
 עכיכיס, 3י הסווכ6ן

 6עליגן כן 607 חקיוטיס, 37ליו לסגין ,כימי 65 ולענאי
 ביסס יקפילו 7עקקינן כסן בע"ע !( כז6 קידוטין )בע"ק עיין סוכמונכעס
 גג* וכן סדם עפסס 7סי6 6ע*ג תיתמרי ו6סחלי דסו6י5 עותר נתיטכי'
 ? ו5*ע סמים עעפס כ6ן 67יכ6 6ע"כ כמשג 5סיומ כמכנס ו6מ*כ 3כס6סכס"נ

 פאפא. 7יס"ל סלימימ 7סבכס ג63י מבנח פרענקלשמואל



 השני כנף )פה( התשיעיהנשריד

 מיי, יייף יפי"י4*"
ש *ן44 ש ע ת ו  - 144 ו *! 

 קסם6%רק 36"ד גלינ3ורג נמן סטמס סי סג6וניס לכנור מכמוטיןברכות
 סמ"ג סנ3 ניקס לכטיכמ סם, ס3ל6  דס'ק לב נליק ט6יל יעל6ל ועו"סג*י
 כולל 6עמם3 ולמ"כ נקונין ר3 למכיס סולווין 6יס סטוי גניטין יונסןטי

 פטיחו יום טד )מדק'ג( 3קכ6ק6 סביולס 3ככקי' טבחו ט6ז !'ל, 63סאקסו'ל
 36נ6ס6טז6סן 6בלסס 6מליס סו ס36לך ו5י7ייי מכלל, 53נכי טלססחדל פקק65
 ט3וו6פפקי, עעס 361 6סכן 3"ל רוי נניעין טףס סיקל 36יו למעילתכעי

 6טו 5פעיכנ2 כאי נ"ל יטע" טויס ססלו7 סטומלג כסלכם מסמןולסלסול
 ע"ס. טפ6פ6 גלולים גח ס5כוטססכגכיח

 ההבטת נשיהם לפטירת שליטיא הרבנים( טבמהם טארנשושיחני אב"ד הרה"צולכבור
 בגבולעת4 ושבר שוד ישמע ואל דל מבערעגסאז שווארץ שלום מחה המפורסםהטיד ההבני דהי וחתן סוליש אביד בהגיון קליין שמעלקא מו'ה היקר ש'ב הכבוד ואחרון עידוה"מ

 מאיר מה% ההע אביו מקום. למלאות ושזכה נ'י בלייא גרשון מו'ה האברך להרבמז'ט
 עליה יק זכותו בחוטווארדום*ץ

 כיה וציל מרחושו! לכ' קט! יו'כ נאמר געווירץ, בליח השנהג בלוחותטעותים
 עקרה, יד תצא כי .הפמירת נאמד שלעזי%ר, בלוח ה/ ליום חור וג'ל בטליו לד* זסטר פלות!

 ערב ש-ק שמר יפו בלוח לה, הסמוכה סוערה עג" דכ ציל סכיג שעיט אפרים השעריולפם'ש
 ו תבשילי! עירובשבועות

 בו טזעמז ונהמר מתוק מפר ומאחדל בתניך וביאורים פירומנים חיא בפרדםטיול
 האחדות עים מסודר וסומר ררת לדימוע המשתוקקים תף ואוהבי השם יראי ותלמידהוןרבנן

 שוההשכ*4 שלמה ואבן ויי'ד או*ח שלמה לחם שחת מחים שליטיא סהשימלויאן אבידרייך עהדנ- ולמן שלמה מרן פאה'ד הצדיק הבאון ערב .מכבוד רפים קנ'ף ומאמחו*ל לכיקומפתחות
 י הכתבת חחלקים, לשארי נם במהרה ונזכה ית!וסי

 אמו2אאש8אש .$ 661שש15 ע(עשא$0ץ40שו52 )פו6טזש(.

 ביש שנזדמר וחומים אורים גורלות עמ' הבשר קוראי לכל בחיל מראכרוז
 נכבר ריר מרור בו והשתמשו ורבים ליחיר כללות שאלות ע*ב על החש! אבני י*ב עפיי שגיבית
 בצה'ז ובפהק לכל מאד הוא נחוץ בי לביהד*פ ונחתיו השגתיו רבא וביגיעה הספרים משוקאפס
 %ם העמישר חמשים קרימה מעות ישלח בו לוכות הרוצה כל עיכ מצומצם במוספר רקונדפס
 י 7886 ז46ש 86116 )שע8שוא64ש868( מקבלו דואר בי שיעיי

 פהוקי בדיממש%צ לאור יצא בבר יונתן התרגום על ונפלא רחב ביאור תורהכיור
 בסיב, החלקיה שאר גם ' להו*ל שיוכל ליטיט יעמדו עמינו ונדיבי יתן ומי ביה, דלהדור
 א%שקאשז7פ0 .8 661פש15 שצאת 18ע( )51שק8ט80 המחברוכתובת

 משנינו חבם שיית כהונה וכתר פסחים, על רובם סתי' חיר~שי כהונהפרחי
 עיי והל נמדד תלפיות, בתל המפורמם זול כוח ביץ צבי רור סויה הנאון מהרב כהונהקרושת
 שש ומשיא% הסחוס משלוח בהקדם מחירו בבודאפעסט מי זלטן והשולם מ' הנכבד והשמידובגו

 עש 4 ג(4 עכ"פ ישלח משנת ידו שאיןוסי
 1190ש8872 .5 16652מ65889880 %$שק4פט8 פפם821א הששש .834ח516

 םפענ 02ד1י4נ,4ךוןו(15 ,.ןנ פנשר*18282,1םןנ,ך 41.880( קאנטא: לפ*סמהשפארקאסמע.
 4 16101 8ז6 4 885שק 11748868 1פשם8ז1 18.ח8211110

 א2110תס7א מו18א 8ש07 השש70םץ1087 םא66 ם4ט!4ץ1$(1..:



סו השלישי כנף )מם( התשיעיהנשר
3"ס

מך רצון שבענפתלי0ימן
 ! זי"ע הבע"ל כמליו י"ב רהילולא ליומא הגה"צ אאמו"רמכ"ק

 '185, ע5ד לס"ק מיכ'ד מעיני עוס*ק3"ס

 לי משה יעפב עו"ס וכוי סעסורקס ס5דיק סרס'נ ייידי על לכבוד סלועיסלג
 תעש, באראליס"נדקס'י

 הליכי עו'ס חג6ון סרב י7י"כ לניקו %6ולס עלמי וכצל סגיפכי,בוע"י
 ס%ופלג מלנכי י?יכ"מ לככו וכן י5"ו, מ6ל6 כ' ס736"ק כאי סלעזיננעל5ני

 וקין 13, לעדוף ס6"6 37ל סו6 כי כ"י סוו6לען קעורי עהס ונוינחותם
 %ס וע"ד - 3עסלס. ע5יכו יכמס ובוודעי ם3"עיס 6ניכו על 6ל6 למטעןלנו
 ?כ'. 3ס6טסקי

 6ל6 למט6מ עולס סכי סק7יס לל6 מ'( ו' )ויקלט למאי
 קק'מ. 3י ק" %ג"6 וע'" וי( )נפקוק לעיל כן רם"י פין ל6 עיועלפקל6ס,

 לפכי ועוי ל7ו7, ומסכיל ססמ)ן,ס 3(ס מעילו ככל כי יניסו לכוכם עיכיומכס
 עמידים וסככון 73נלו, סלבס ומלסלמי סללו נעכייכיס מעו' עלכחי טכיסכעס
 גדול 16 %סיירו מטיט דוס ייייקי' סיכ6 :ל )3סק%7ס( טנעס נסלם3ק'

 כמולס מעסיס נ' 16 3' (ס י3ל כמוג 06 ס'7 כמקוק, ל6סין פלכיעם3ילו
 6ועכ סאתי לחסרן פטם עק7יס מעס כל סי' 06 7"% .עסיס, מעם כלוכי

 ל6חלן %טס פקייס מעעי' ולכן מעס, נכל סחולס עיסק7י%ו %לסלן גדולט%טס
 סי' 06 עם6"כ וכון, 5לממ7 33נומ וכן מס ססקילין לופל לעלס יסרן~פעפיז

כחובי~
 ]עייי עתם יומל מסו3ס סו6 סקו7עמ מזו יועל סיימי בסיס מעס כל
 ינל6סוכס סקולם 3ס. לט" עצל טל6 לפס י"ל ולמתז ר[ קימן מ"ג יוסףוילקט
 טכימ מעס וכחיי ס7נכ סנכמל %סיס 6ל6 למט6מ, עולס נקי7וס קמי67ליס
 ולכך לעולס, קורס יסט5מ נכ"ע קייע"ל ס6 סוק"ל 6ז לסטיות קתסעולס
 נא[, קיען נממלי נים טוים ]ועיי' וסנן, ל%קר6ס, יק 7ל"ס למרססוללך
 ירידו %נ6י טלוס וקוער עקיר סככי 373כיס לסולליך עע?י ס,%'ג 6ין כיויען

 ז5וק"ל. %סליקי 3סג116 שווארפץ מכסן נפתלי סלם. כעלכו ס%וקילוס7ום*מ

 .מימן

. 

מז לצלום רב
 יייק*ל ארלער שלרם וגויס סנס"ק ש"זעכ3וד
 מסורס פל  בלוס רל  נכספס'ס  ספרגרני  ינו.פעמיי

 ו5*5[. עסה פנסת נגעפ עצם סטון ]סו* יצו סעיעגטם דקיקינ נ"י בילליפצער פנתם ע' סוט מתורס לעעסלת סע5וס'נ סיג מתי135 כרק"םש,

 טל6 יסייגו ככור, אמק לו ססי' 6ן 6יס וע"ד עכמנך, קנלמיאהדשת
 קק"מ( וטות ט'ך טכ"6 קיצן )עניו"ד %סיכם בל6 כסף נקנין לק ס6ס%כל
 סיכול סי' ול6 יעיס כעס 6מל סבכב ונו651 סנעליס -יד עחסת סנכילוכנכנ
 טנעס סך לקלס טלסס 3עלכ6ומ סגכ3 וכקנם ולכלו עגמו כי כעולסעור
 לסלי עמס לסכום עומל 06 3ם6למו 631 מבכול, לנעל מנכור 3עי,סו*כ
 ע"כ. 3חכ6ס 6קול טסו6 מספים סעיס ככול סלופיטסו6
 68 ןנו-



 השלישי כנף )פט( התשיעיהנשרפז
 סי"1 6קולוח 6%כלומ %סי נמ"מ חלתב"ס 5טיעמ 5"ע כל6סולפענ"ה

 %ותליס, ח7עיס וכוי ט%כל כבון 6כ5 ול6 נסנס 06 וכו, 60כ5 כ5 :חא5
 סר%נ"ן ו7עמ ע"ע ט5 מת5ן ב3י ין )טו5ין לם"י טסני6 י"6 7עס סו6וכן

 קוטיח ל"ק ו6מ"ס ע%5ו, 5עמ5יף עוחליס סנ6ס 6יקול 7מ5ימי ,"5וסכייב"6
 דמעול 5"6( )פקמיס %3חכיי 5עלו ו6יך 5ם3"מ יעיס. ע5ינו י6"כ 3סו5יןלם*י

 6ק*ס 5סמליף 6קור ד5כממ5ס עטוס וסיינו %7יס, 5ו ם6ין 5פיפחט5ופין
 טיעח נטס מ"6 סמומ"ז נטעס"% סו63 תנני5ס, דג%לינן 67וליימ6 6יקולוסי6
 בשכ ע%5ו ל%מליף עומל סעכלו כ5 536 רמיס, 5ו 6ין 1לכן ז*5 לסלסנ"6כמ*י
 5יסכומ 7תומל פי7י עניי ו65 סמ5יף 65 טסו6 3ני*ד 7כם9כ מטיע66"כ

 פכלן 7"ס נ*ו( ונע*ז טס )מו5ין רם" 5קיעס גס 6ף %6כס סעעומ,ע6ומן
 %שפ ד%יס מסקי 657 6ף 6קסשנ ותכל ענל ד6ס סס סל6"ם שית סו6וכן

 %*ם( )כדליס 3ל"1 ועיין טמיל 6מי נ"כ %ללנכןו 3סנ6ס .6קוליס סד%יס6ומס
 דינו %טוס ו6י וכוו נכו7ל 5בעי 5עו7ל ל3%"מ 6י3עי חמ%סכי סכן מנןי'ס

 במילומוסה עומל 6מל כעסמלימן 6ג5 סו6 כסעמ5ימין דווק6 סנ6סז6קולי
 ופנ*י %ומליס, 6מל סמלימן 06 ע"פ כלט*י %5ס5יף 6סולין דפ5ימין 6ףסלי
 ליימב מעיב קי' 163'ס ס3"ם וע%*ט כל"ן, ג"כ טכמב קע*ג 3טס לי*ן קי'יףד
 וכו4 סם .6מל מפן 3ע7 ילקום טקנמס 3ספסס %עסס טס3י6 סעוליבלי

 ו6עפ"כ כלס*י כ"מ ילעח טכי %7יו מומק 6ינו סמ%ן למי ל*מוסתילס
 סטען 3ע5 ס5 ידיעחו 53י סילקום קכמס סססממס לע6סל סילקוחסתיל

 סכבי6יס 5סקס סס ספני6 63ליכום עחפףע מ"6 ובטעס"% דתייכחסליכ6
 נל6ס עי7י עביד ו65 חס5יף 65 טסו6 כ16 י6"כ לס*ין נ7עמ כןססי3ליס
 3ק* סנוס ע5 סס מו5ק נפ"מ אוי[ם סננ3. טטי5ס %3עומ ס%ימלבכול
 6יקול נעי יסטמ6 ו6ע"ג : וז*5 סכן לם"י דלטיתמ נכת זס ס6ין וכםבסנ"5
 קכתס 6מיי 7סכ*כ ווד6י %טפע וכוי ל6ו י6י עמ%ן %מסני יס6 5נב"סי6

 %ט%ז עמסני סו6 קיף סיף נכך עס מ%ן סנע5 יייעמ 653סטפסס
 6פכס ו7עיעיי לם"י 5יעת עסיעומ לסכומ 6קול כ6ן 6ף 5טיימו61"כ
 085 7זס 7ת5 מד6 תיצעי, 3חלי %ס%עוס 5יסנומ 3נ7"י 5סמיל יס סעיע6סל
 י6ום ד"ס טס ומוק, 3גפר6 ( : ק"3 )ע"ז 3ס"ק עיין ע%ם סנ6ס 6קוריס5יפ*
 4ק ונן 3סדי6 טס כמב סל6*ם וסכס 56סנן, וס*ל סלא טיעמ פנ7יןסן

 דמופק נקל 3יין ילוק6 "5 6ך 3כס"ג 6ף 6קוכ דל7ידיי קל"3 3קי%ןסימנל
 5קורין 3ט6ר 536 %7יס סומק 67יכו זס 5ענין לק חק3ל6 זס עסני 65י%יו

 ל*י .נסיעם ספסיכס 6סלי ס%7יס 7קינל חיכ6 ע%5ו 5פמליף 6ף סקנל6,ס עסכי 6קס"נ סלופי %סוס 6קור ע7לנכן ולק %ותליס סד%יס מולס ייןז5%י
 סס 56סכן ס"ל כסיעמ בעולס עוי 5ינו 67יקול סיכ6 עכ"פ 16 טם3מוקי
 כס"ג גמ%ן 3פילום %מיל .קק'ו מע*ג קי' מקמ 3סי טסע"6 ל6ימי)6ס*כ
 סחס5ו%ין גטעם 3עולס 5"ס סחנכיר 3כד"ד ו5מ*ז טלי( ימ%ן ונ"5 מסטעקייס

 ס5כמ6 י7עיכן 657 3נ7זד סקפק כ5 7סא טנימ כ55, 6קס*נ מ5יפי סוי65
 67כן זען כ5 וו67י וסנס קונס, עסיכס 16 כסף 6י כל'ח, 16 כלם'יכע6ן,
 %סיכס 16 7כקף לסמ%יל לכו 7ום פסיע6 נכול 6קיוטת יסיינו 6ד6וליימ76נין
 5סליעי לק. 7נין 6נו. 67ין עמס %ט6"כ סס, סם"ך וכ7פקק %סכי 565מוד



פוב השלישי כנף )פמ( התשיעיהנשר

 לט"י 6יעח לקנוון 5כו יט ו7לנכן 7רנכן 656 6ינו סתמתירין 5טיימ 67ף6קס"נ
 60%מ 3טם מול"מ בקי' נונ"6 ט3%י6 מתן 3תכילס כעו בככלי קוכס דכקףוקייעחי'
 ועיי"ס ד6וליי' דסו6 3כול ום6כי תדרננן דסוי נוסוס למוד כסף דתסניבמ%ין
 אדרםער. שלום 63ס"ל. 0170"0 דו7ך ל%עטס ונכין נל6ס (ס ססקל,לעמ5ימ

 יס*ל סנע"3 כס5יו י*ד ס5ו דס5ו55 5יוע6 סס'י יסגו 5סל סססונות תקיגסוקסעמקת,ו
 סנ"5. 6ב"7 אדלעך כמנדץם נפך2ל1 גנ"6. נל0,3 גיסועס )0וספ געדינו עונעיע)ין

 -יפה כ"ובכמיכמןמורת
 ז"ל אויו1אראש אב'ד פעסיל בן פריעד הכהן מיכל 'וץיאל עו"ס חג5ון סרנעכנול

 סנע'3* נק5יו ס"י ( 3א )ססירסו טנסלע53ות

 %ל6ס עד ס6' 3יוס ללוי קל6ו דמנוכס 6י 3יוס ת"ט סם6לסע'ך
 קלנן זס וסייס סני יוס ט5 6מלף מל וקל6 קול6 סבעל עעס ולסליסיקעולט,
 וסגידו נ(כלו ו6מ"ז 6סכוכס, בלכס גס נ%סירומ סעו5ס וכירך 5ועל, בןנמ:56
 ק)"ז קיי 16"מ נם"ע 1הנה סיטיס, יעמך נעועהד וכמנמ יעטס, תססעעס
 סקל6 6' ביוס 7קיכוח סוס"ת ביוס בעעס לוגלין ר"% כמנ קק'ו3עג"6
 65מלי' 3ירך וכבר ססליסי וביוס קל6 ול6 סק*מ וגל5 סטני וניוסלעמעיל
 סג' וביוס לס נקו5 35ול סס5~מ ויקר6 סולס, סקמל ולסחימ למזולוסולס
 3סבמ י6ף ועוד סו6, וילבכן קמק תטוס 7סוי ול6מלי' למני' נלכס3ל6

 וסענ"6 ססקיד, ל6 וסיבלל 3לכס 3ל6 זיקל6 5היו0 יכיל 517ג 706מיזי
 3פ' 6ך ותבלך מחל בטנמ 6' מקוק דילנ 06 כ' קופליס דבתק'מו5ק

 למני' טיבלך 3מל"מ וכ"כ טתבלך ומוקק וכוי 5סקממק יס 7תוקמיןסעועדים.
 וניוס 7מוס"ת 6' 3יוס קל6 06 ו%טתע כ', טס 69063 ובמת"נול6סלי'
 בלכס ב65 קור6 כ"6 ססני יוס ע5 ותברך סו(ל 6ין 6נו יבקי6יןסטליטי
 יוס קי7וק וט6ני עבלכין ל6 עתנסג6 גס כס"ג ז") ע)ונ5ין %סנ"סכמקק

 וביוס ויקל6 7ימזול כ' קע*ת מ' טעל 6מריס ונסעיי עכ"ג קלזלו דל6טני-
 סטני וניוס 7י5נ ו6ס י65, 3רכס 3ל6 קר6 ו6ס ו65מלי' למני' וינלךסנ'

 יעק3 וניסיעמ )ב( עיי"ט בלכס נל6 סטני וביוס יקל6 לגד סמ וניוסויקל6
 5בלך 67"5 לוב5ין כתסל"ס ופוקק סענ"6 עססגומ תלוב5ין תסל"ס יבריעחסנ
 ט5ליך עס עכל כיון טיעס 6ף נ%י סכ6 51"כ יעיי'ט, גלכס נל6 יקל6לק

 ס%בי6 6מכון פקק קופליס 7בתם' סק"מ עוד כנל5 ול6 5מכיו סו6)קלות
 ט6מ"כ, טס סנקע 5סגנס ולקמוסו סחיבס סנגל5 63ופן 6יס6 לעילסעג*מ
 סל6 כיון 36ל לנלך, ס5ליך יעי'"ם ותנרך ומוטס וסחל סמינס 06סמזיל
 וכך סיוס 6ומו ט5ריך סנטי6יס' לקרומ 6עיקל5 סיי ודעחו סק*מ עודסננימ
 סל 6י מל %סקוק 5ססליטי תסים טיקי6 לענ"י נכין 6*כ חפנלך 3יעמס"
 כ%ו סמקק סוי ל6 ט7ילג %ס כי וקוףן חמלס ,נלכס כל6 סל6סיןניוס

 סט ונפת"נ טסב6חי י5עי5 סעעסס ק5"ב נקיי סנ*5 ספוקקיס עכ5טכל6ס
 סטכי יוס ע5 ו%בלך מחל 6ין דנקי6ין סג' ניוס קל6 י6ס ו%סתפ וכחצ,קק*ו

 י5'ו קעגעפעסעל קיויז סגסם וני סחו*ם )סני סנמנ עסססונס ספפך סא)א(;-
 קק'ז. סס קייס ונסעיי )ננ( ע'. קיין ס' נכגףסגד'



 השלישי כנף )פש( התשיעיהנשריח
 תבלכין ל6 עעכסנ6 גס כס"ג ("5 לובלין %סריס כמקק נלכס בל6 קול6כ"6
 3עעומ. עדלג טסי' סיילוג סמקק ל"ס 3וד6י סכ6 )וכט"כ 96כ עיתט,וכו'

 3לכס 653 סל6טי1 3יוס המרטס כ5 עוס"מ ייקכ6 סנ"ל ט6תול'תר
 ינלכס סעו"1 טכ' וכעין 3ל6*ס, די65 כיון %עכנ 6יכו סנלכס וגס %עכנו*כו

 כלל י65 ל6 סחס רק קק'ד, ק5"ז נקי' געעומ טסי' כיון סמקק ל"ס6מלוכס
 כ5ן 536 5מלונס, נרכס מעס עוד לבלך 5ליך גזס מקוקיס 3' רקטקל6
 )דף טס ו3חוקי עיקל, לעטוחו נמכיכס עטגיחין - י6ין כ"ע יף נ%בילסד6ים6
 3סנוכס, טסנימין 5ין כ55 ימכיכס פ' קר6 ל6 06 ט6ף כ, יל%יוכו בקסכ'ג(
 3קלי6ח . מעס עוי ויג%ול טיקל6 ס6ח ולימל לברך, טל6 נכון ווד6י6שכ
 סי 3עלך חק' וכן קיסיחך עיוס3 .וע%יל6 נלכס, 3ל6 סל6טון %יוס 6מימל
 ק" 6ו"ם בבלכ"י למ%"ט 31מלע עיי'ס, קכ6 וסקל קלי6מו סקומל מלפ"יקיי

 וכיו65 ססליטי נטי6 פ' מכוכס ט5. 3' 3יוס וקל6ו יעו 061 סז קעי'מלמ*ד
 טיק %סל"ס נטו"ת ו65%מי עעס, ב5י עכ'ד בי%יס קפי67 ד6ין לססעלמס
 סכ' פ"ט ב%"ט. ק5ם וסלגיט נעו'י 63ליכומ כזו 3ט6לס :טכי טל6ד קי'ס6י"ם
 5'ס כסניס בלכמ -לק 5כסן סל6סין ביוס נקל6 י6ס 3ק'6 ' טס כ%"טעעעו
 יכ%6ל דת6י מ"ע נמטיי 3לט3"6 ,עפע"ם לנילס 3לכס ול6 5%וס 3דבלעעום
 כ"כ קפי67 ד6ין %מוק' וס3י6 ופטמי'* וכסלי דכסלי יוק6 ל6ו 3זס%3קכס
 למכוכס כ"כ עכין לסס 6ין סכטי6יס יסקל3ס ועע%ס במכוכס, סכטי6ים3קכי6מ
 06 36ל מכוכס נקל לקרומ ימיקנו 6ף 6ב5 עליו %גוכין %מקכס ס3י6וגס
 סקנס נ65% 65 ע"ז מנוכס 3ט5 למעיטי סיקל6ו 7' כנל 3ל"ם וקל6ועעו

 הקכס %ס6י מקנס א6י 6ילע6 6%י פוקיפין 67ין סמקנס כגד זס6ילנס
 7(ס כי 3חט1י )ולט3*6 ניס6 .לפלסס מקנו כך סנסי5יס קלי6ס ולעכיןוכוו,
 ל6 טני נםי6 י3טכי סר6טין גסי6 6* ניוס. טיקר6ו 36ל %%כסג6( לקנ"כ
 ו6ין 73יטנד עיכו3 ו6ין %נסג6 רק וסוי 013 ום טוניס ט%כסגיס מקנססוי

 ססו6, %6נסנ מוק' סלגס 5דעח%ברכין
 ל6 ונ6לו סכסי6 סוף קר6 דל6 קיפס לס 6י1 7ליט6 נכע .סכ6אטנם

 7כל קמי67 6ין ע"ע עו3ן1 ו6יכו סחסלס 3ל6 סקוף קל6 וסקני כלל,קל6
 6מי' מכז"ל סקכם קייס ס%סך לסס ט6ין 6ע"ם סז'5 כמקכמ מקוקיס גןסקל6
 5ינר ט3מיל סק1ק 73ילג ד' וקעיי ב' קעיי קל"ז %קי' וכ%7וכס בכמייסיילג
 %טכ3 6ינו ל%פרע קל6 ו5מיי טם זוי6 563יי כ%'ם 5%63ע, 7ילג ו6פייעעכב

 קול5 סי' 03' ננלכוח וכ"% וכוי, טס י' ונקע" סס נלגוס כע"סבקלס"מ
 ע(כוג 67ין *וסיו" כי 7ל6 קלס"ם ילענין עוט7 ס%נילס סקוכ6 3פ'ובעני5ס
 כעיט ולייכ6 וכו', 3נ7"ד וס"נ כק7ל, נעינן 7וק6 ולכחס5ס 73יענד%53מרע
 ליוס טייכוח לו 67ין 5ע"ג זס סל6מר פיוס כטי6 7קולין מלם"י בקי'ל%*6
 עעס 3ט6לחך יסכ6 6ף עכ"י, וכו' דיו6% לקמיק6 מוסטין 6ין ~בסנוכססזס

 כסניס נרכמ לק 6' 3יוס טקר6 6ף ננלכשי כ' 60 6נל ל6סין יוסגקלי6מ
 סל6טין ניוס עו0(מ טיקי6 כלע"ר ס6ח ולימל לבעלס, נלכס ול6 עעומל*ס
 . 3*ע כסטין קלבן 1ס עיכו5ו

 716% טכ6ליך ט"י סעלך קיי ו%יו30 וע6י

 המקק ול6 יילב ול"ס סדפומ כל סיי י5מ'1 6ינו יזס 3סקי טקי6כקוטיימך
 למ(וכ ט6"5 3טקק וקייס בזס טס6ליך אם ק" סלי3"6 3סו"מ ע65סיטו3
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 טכנל כבל סנדלג עם לקרוס הוזליס 6ין סעועדומ מלטיוח י3כ5 כל5ולקלוס
 נטעו י6ף טקל6ו יום 5יזס על תקמידין 6ין וכמנוכס סקסן נסבסומנקלפו
 דנסי6יס 7כלסון עם(יכין 6ין ג"כ סקלינ סנן גיוס 7מכוכס מני כיוסוקלינו
 ס6לס כת3ו6ל סו6 וסלי ככ"ל, כ"ג עגילם עמוק' וסנילי סו6 סיוס טלסוכמן
 עמוחנך וכי כ6וכס"ט לטוכס עט6לומיכו כל יעלץ וס' 6קייס ובוס ודו"קמנ"ל
 טכ*5. 36"י פריעד מכסן יחיאל כמניס. נגרכמ מוחס נס5לממך ממן6וס3ך

 יחסימן
 ע65 ולקעת מקילים דק' עעטס טס ס6ריד נ'( )6ומ ישראל ידא(
 %לכ6ום כברו יטי56 עיני %31מכ"ח עלי, קו33יס י3ליו וכ5 סזסלן3סק%7מ
 %קולס וז59 לסמי7"6 קימום עיבל 3טס ומס )קק"ל(. בקפלי סו63טכ3ל
 סיכול 3נו פתיון ע5וח יקיים 6טל 6יס כי תקד8ונים טק3לו זקנים תפיוציינו
 תטוס 37כ סוס סכסן ימזול סל6 לגערי 5ו וסי, מסלמס לכסן ס"ק וימןכלין
 לאים ויסי' ויגלל סיניים מולי עמגעי וינ55 יכיס ססילד פעום ימייאופן
 בכום סו63 וכעתז מקימים, פק' 37רי נכמן ע"0 )ק"ק בקפלי ופסעכשל,
 3על סטיון ע66תו"ל ע65מי 6סי סג"מ סוקסתי ומס סילייס. ונעל6ספייס
 37לי ת5 סכי ס3ע"5( כקליו י"3 ביוס טלו 7סלול6 )יות6 ז5"ל נפסליצום
 יסיע ככול לפ7ס"3 סעוסין תסחס הנן יסיע טפי' ע"6( פ' )3*קלם*י

 ומיי יטועס לטון אייך 6ין 7ע")1 הק' וסחוק' מדיון . כינו פולקן%מלנתינן
 לכן סיסיעס סי6 סע7יי ד63)וח 6"ס ז"5 תק"ם ליברי 36ל טים אסרח 3חי'כ"מ
 3ל6סים )נסק7תמ 3זוס"ק והייי 171"ק. למייס עתית נוסע ס3פ7י' תכול3ן
 וכ"כ עכ"ל. עיט מייס 5י' קלי 67 7כמולקנ6 טלס 3נסול6 וסובך יד(יף

 5מ7ומ סדסש3 בת5ומ סר3ס לפוסל מסכל עוקל חס ס"ת קי' א"ינעלך
 63ליכום. עי'"ס 3כעיעיס וטנומיו 3עו3 יעיו י6ליך לתעןכעקומו

 מנ"ל. לת"ס סיד טס טס63תיל"ו לכעוי טס 3חיקוניס כקמלי לעיין כטובו יעמיל רע"ס. 3יי להיייומ"ש.
 מלום 6סל ויסניס סלילם בתמילמ נעוליס ח"ם כענין י,( )6וח שםב(

 3זס. טתפלמל 6' קי' מטו"מ לוי מ5ק בסייחגעית
 המביק גי קיי פלוס עעעלח 3קן יעיי' 3לילס. טיק כענין סי( )6ימ שםנ(
 בקועו עיד מיטטו סי' ול6 נלילח ע"ק לו3ס סי, ז"ל %קיי6ניוו סס"5'60ט1
 לכל ע6קף 3ק' ועיי' ע"ס. עליו ועברך 6סר ס"ק ולובס חמלם קורס6ל6

 ע5 כלכס לענין זתע %טינ6וו6 סגס"ק 3סס %"ס י"ג( ס"ק ח"ז לסי,מבמנוח
 ע5עו. תנגעי מון לולס 6דס סנגעיס כל 6מ("ל וכלל ועיתעזטיק

 פנחס.לקופי
 יפמימן

 ט5 טען 1ס"י וקוער ניו"ס סליפס נסמן עזליקין 6ין נ"ך( ~3מ במשנה'
 651 ועפנה נייטב זו רשי יסרם ל6 מלעס וסע טעע6, עפרם וננעי עע"סימלועס
 551 ננוס ננ' זו סעסגס %סלק לעס וגס טע6ס, סרועס סל נטען ס6י*לי סליפסנספן
 ננעי סליך ע6י סק' נזילכ ד"ס וחו0' ניו'סי נין נסנמ נין עליפס נמען 531ק%5ל

 עי5יקין "6'ן 3סגמו סנמ עעולס לקען יקף געגעו סו6 וס65 למחלי ניו'ס :,עעמסוש5"



 השלישי כנף )ממ( התשיעיהנשרכ
 סקדם'ס 6מ )סיךף סע15ס כסס ל3 ס6תל (ס ע6י "ק' ייסנ"6 עי'ם, סיימס3סען

 ק6ער 'סלס"י ועו*ק 5נעריי ר3 ד3רי סני6 )עח וכס נ5"ע' טסכיח פיי'ם וכו'סנסע6ו
 ט5עי) וסקסו תק)ס עסוס ועוד )קורס סדפי' סגטע6ם ססרועס 6מ 5סלוף סעגוסכמס
 יוכ) חק)ס )נטוס 5י סק' וחוק' טעעיס, 3' כ6ן ק6ער ו)עס תק)ס עמוס לקק5ער
 וחכ') נסריסס, רק סוי סע6ס  רסרופס  3ספורס  ספפנס  סייר ולפס  ר3ר נכ353ער

 ועועזמ סעחו5)ס 3(1 סרי יח5)וסו כי 13 ועסו סקר6 פ) חנע' ק6עי מ"נ:(ניננעכסייי1
 עורננן סע6ח נתרועס נ"כ (1 6עריכן 6י מקר דתלועות פ" ועם)'ע סע6מ תיועספ3
 סריפס 3מען ו)6 ר6סוגס נעסנס ע"ס י") 61"כ עיי"ס, עס"ת טע6ס גתרועס לק16
 ססנ5 עם6"כ עךרנגן רק סכסונ6ס ונין עס*ת סנטע6ס נין עע6ס פינייתלועס נכ3"ייכו
 כ6ן לם*י לק עפלס ופ"כ עס'מ עע"ס 3מלועס 6יילו סייסס נסען על)יקין 6יןט6על
 ניון )סמל* 3יוייע עעמס 556 36יי סק' ועס*ט עס'מי מחוי פע6ס גמלועסס5יירי
 6ייל* פנח דעו)מ עקי6 )קען 6ליי ס6על עס עם"*כ עולנגן 3עפ6ס יק עייייסעס

 ירל3כן 3טוע6ס 6יילי ססס עסוס "ד6ניי 36יי סתום' ע"ם 3"ק 1"'כ עס"פוגטוע"ס
 ובין 3מ3ם נין ננ6 3חד6 )עגקס יוכ5 65 ופ*כ עס"סי 3סוע6ס 6יילי מגען ע'סעם6"כ
 וזו עס,ס 3גסע6ס לק ."ייל* נ*ו*פ עם6"כ סוע5ס עיגי 3כנ "יילי י)פי3 כיוןניו'ע
 ווק" כ6ן 6יילי ז)עס ע'ע חנע' טסגךעס

 סורפין ם6ין עסוס ועו*6 עח"ת 3סוע6ס
 פגסע6ס סקדסיס כסלוף עע5וס כסס ל3 ח*ס עת"מ, ניוע"ס יק )"ם וע"כ גיו*סקדעיס
 פגטע6ו סקדפיס 6מ 5סרוף סע5וס כעו וסיעו סגטע6ת חמלועס 6מ )סלוף ע5וסכך

 3נטע6מ 5יירי .סגסע6ת סמרועס "ת )סרוף ס5ייך עס ג'כ כך עס*מ נעוע6תט"יילי
 עדיגגן 3סוע6ח 6יירי דכן נכ) סחסנתחו סע*ם 5מוקן קף 3'ק פ"כ עס"מינסוע6ס
 סליסס 5ריך 6י תוק' ע"ם וע'כ עס*ת 3נסע6ס 6יירי סליסס דוק6 מנליך עסעע6*כ
 5'ס סריסס "י עס"*כ דוק6 סריפת 5ריך עת'ת סוע6ס סוי 6י סייוו עוינכן 16עס"ם
 ככ*). עדרנגן 3טוע6ס לק כסע6ס )6 "ס (סו עדלכגןלק.

 סנפע6ס ססורס סרועס ו3ין מעיקר5 טע6ס תרופס נין חי)וק עיםרעהי"ל
 עס6"כ עפיקל6 סגטע6ס עסען "יירי סריפס 3סען ו)6 ע,ם ר"סתח עסכס ו6*כ6ק"כ
 ע'ם וע*כ 6ס"כ וגעע6 עעיקל6 ססול פסי' נסען 6יירי סליסס נסען ע7)יקין "יןע'ם
 עפיקר6י טע6ס נתרומס 6ייר* )ס)ן ע'ם עם6'כ "ח'כ נגסע6ס "יילי יעס סעסרנס
 סגסע6ו קדסיס כעו דוק6 סליפס 5ליך (ו 6מ*כ סנפע6ס מלועם דסנס 6גיי ע3 3"ק-וכן

 5ריך ס)עס ע*ס ג"כ ר3 ו(*ם גיעור, עיכ' נכ) )נכר יוכ) עקודס סע6ס תלועסעס6*כ
 .עד" דוקגטלימס

 סריסס 5ריך 5ח"כ סנסע6ס ססולס מלועס כך וכו' טמ5וס כסס
 לק (ו )עי) דק6ער סק)ס עסוס "י עס6"כ )קורפ טועי6 לם'י ק"על וע'כדוק6

 ע'ם עם6"כ 6מ"כ 3נטע6ס (ו סליסס ס5ליך ע'ס ססוחי קוי 4ק ופ'כ עעיקל36עוע5ס
 נגפע6ס ג'כ סו6 עדל3נן רק "ו עס'מ סייפס סייך 6י וכן עעיקל6 3ניע6ס 5יילי(י)יף
 עדלננן ולק זנן 3כ3 6ף )גפיי 5ליך עקורס 3גסע6ס עם6"כ עס*מ טליפס 5ליך5ק'כ
 ו6כע'5. קוסי' סלכס עוד עיוסנ ונזס סליפס,5ריך

 וואימצען. 6ב*7 וילבעריטמיין יודאדוד

 כםימן
 3מו5 גין )ס כסליס ופחי)ומ סםעכיס כ) כמב מלע"ג נק" 6הסהמור

 כבסט 06 3מו) 60ף וי7כיקכס וימ(ול חכבס טעס מייסיכן 7)6 בםבמובין
 יפן 5כ"מ כטל יעקו"ס עסטול עטעפ ויד)יקכסן )מ(יל 596 (%כס קעבלקו7ס
 )ס7)יק עומל יסי' נעי 7ב965ס מפ*5 וקטס ועי)יק, עמדל 6יכו געי7במו)
 עט356*ב 6יקול6 מבי7 )6 כעי 3ט3מ וי7)יק יס(ול 06 6ף 9,6) 7כבמסכיון
 יכבס 06 ו6ף יכבס )6 ז)ע6 ק"ק סוי 60 6יכ6 7לננן 6יקול דעכ"ם61")
 .5לנס ק'5 .וכן 6ח7"ל, לק סוי 65 יי)יק 06 ו6ף ויי5יק יםזול )6י)ע6
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 567"ל כיון ה6 עסלס טיסבעל לם"י ומי, יעס טע6 עטיס בט"ט מ57יקין67ין
 מטיב נלעיל6 סע5וס כעסס כעכ"פ כיון 6מסל ו6ולס עלם5ל"ג, סוס טונ6"כ
 ? קטס סר6סונס קוקיי 6בל55"ני

 לסקטים חגי6ו לע"ד קי' סעליס ונים 5"מ קי' בניו)ין נסלמבשו"ת
 לס7ליק 6קול עט"ס טיימס יטען סכי סמוק' על ז"ל מעללק ל"ע סג6וןנטס
 113'פ 6קול 7נו"ד כ' בבי5ס מוק' סל6 ונ37וח ככדריס 7סוס עסוס3יו"ע
 ר69 ק6על 6יך 6"כ עטס סי6 עעס עכלל ח63 ול6ו ע"ס עכלל סב6על6ו
 סהוק' ולמ"7 מול"ח סוס ייו"פ עסיס 3'1"ע ק7טש סיומין ד6ין כ"ס()ט3מ
 ו5כ6ו"ק פדל"ת 7ניע6 ענס"ע מכיך דסג"ע וכלפ"ד עכ"ע, ה63 ל6ו לקסוס
 ביו"פ 16 651מ ל165 7סבפלס 6עלי' 6י סי.( )סקמיס לינ"6 לדבלי מכיךעס
 י65מ .לסלק לע"י 7ק6י וע"כ כל5, ל'ת טלימס נעען ליכ6 96כ 5יכ6 ל6ו6ף
 רעס ז"5 סג6ון קף עיוסג טמיל 5מ"1 6"כ נסנעלס ל6ו ביו"פ 6יכ66'כ
 536 על6כוח ט6ל פ5 סייכו עכ"פ ס63 65ו לק יסוס ננלס סתוקיסכ'

 ו6"ט. סוס ל6ו 111 מנפלו 7ל6 עסל6ו ב6 ס6יקולנטיימס
 זילבערשמייןישראל

 כאמימן וואימצע"
  ועמרם עדליקין 6ער וטעו6ל 3נר ענל עדליק,ן 6ין "ער רג 6מער כ,מבשבת

 עס6'כ לסדליק, ד6קור סו6 קינק6 ע"י רק 6ז ע5וס ניזו עסוס דרנ ספע6 6י ננע'סס
 עסוס "ע*ד כנע' וסק' 5סז5יק, "קור נעי קינם6 653 "סי' 6ז ע5וק 6כתוסי עסוס6*

 ועמיק מ5וס 65כחוסי חייסי' 651 עקייס סי' וגס עדליק סי' טעעגס עמנורס6כמוסי
 ע5ו: 6כחוטי גסוס דע"ד ע6חר נחוקי וסק' וכו/ ע5ס סוי ע6י סקסס וסו3נקמי6י
 מגוכס עס' נפ*ס כפסק סרע3*ס על הקסו יפוד פלסז סוי ע"י לס516 יתכן 6יךאיסומנ
 ורק קינק6* נ63 לק 16 עומל נ8כ קיגק6 עי'ד 6י סי' 31" לגר ענר עד5יקיןס'ס

 פיוס 6כחיסי עסוס כעזו סעק טהיפ3'ס ס5ח*ע וגי קיגק86 "ופי"ד סס כסנסר6נ9ז
 מעידין עס' גפ"נ סקק וסכל 6קור 5ג"ע קיגס6 עי'ד "ג5 וסעו5ל .רנ גחלקוונזס

 זסגס ונ5ע'ד כוסי" סקק ו6יך "ימוחנ ע5וס 6כחוטי עסוס חע"י וסל* ע"סיועוסמין
 סס'ס סספ ז6יך יוגס, 3גי מח'ם סנ6ון 3סס 063 קוסי' סגי6 פ"נ קיי נח6ו"ססח.ם

 גסנין ל6 סקרס ס5 דסלסנס 5'ס( )3י5ת 6י' ח65 ע5וסי ל"כחוטי חייסיגן דל6עענורס

 נעקדם סגום ר5ין עסס ר6יי "ין ו6'כ בליי ו5גערי עעגס נד5ין ע"ו וס3 עוע5ין31"
 65 סכ'5 ססג6ון : 11*5 סטיי 03*' סחיק לנוגו סס ומיי קפ'ז( סי' 6ו*מ כ"ס]ופנסו*ח

 6יסור יק סקדס סל טלסגס דסוס סו* 6ייי 57דוי* גריימ6 5סך כוקי נני)ס דחמסדק
 פ*ו ס5 גנל 6פי' יח"ת נסנ6ק 6סורס סו6 6( ננמ5ת עחו3רס סס5סנמ 6* 6נלדרננף
 פ*ו ע"ו סלי ו3פפס'ע קע'נ קי' ניושד וטפו9ז סל""ס סס כ'כ סקדם פל ננחלסוג'ס
 ימכן 65 סק5וסח למע'ד דק ל6 סנ"ל מסג6ון ו*5 רנינו עים עמכ'ס ו6קלי עכ"3וכוי
 סנ6מו ס6ז גנח5ח עחונרס סס5סנמ ס6ס סח"ם לניכו טסח5יע עס כי כןן ע5יומעל
 6ל6 6יקורו ב6ין 5סו סטיפ6 סס גיו'ד וס3,ס דסג8י כ"כ* עגורל 6עו פס"ם6קורס
 5כרך ד"ין ננלכום *יי סל6 ס3סגס פל ענרכין סס עע"ם גני5ס סר6"ס וע'ספזלנגה

 סנרח 6ין עטס נס לספנ'ד גח5סי פעס דיס לסוס סר6"ם ומי' פכו'סן ס5 סלסנמע3
 לנני דע6ים רעסוס קק*ס גע"6 ח5"ר פ" 63ושמ ספע"ג גע"ם ו6פם"5 עס"מיפסו6
 נ*פם וכ*כ חכ"3 סי""ם כונמ סו6 וטכן עכ8ס נ,ס ס6יקול "*ן 6גל נס סמעירונלכט

 יעו5 ל6 ע"ו 50 15לנ "55 ר63 כע"ם נזס סס6יסול סג"5י קוי פל גני5ססססע'ק
 לק."*' חקדם סל ס5סנת דסוס סו" וססס *זיי נ*זויי לס דעוקי סס עעה'.נייסי"י' ו"5 עלן טעגי6 עס נס - ססי נני5ס יוקף ר6ס נספיו ספע"נ ונ"כ דפ6יק פסוסופפעו



 השלישי כנף )פמ( התשיעיהנשר .כב
 ס3סנת סתו5י6 ננליים6 דקמג* עט יוו6י ו5סע*ד גנח5מן עחונלם כמסו6 עם6שכיינגן
 עוסרין סקדס ס5 וסלהנח גס)ת סס ז6ית6 עס 6נ5 6וייי ג6דוייי )6וקעי 5ליך פכ'ססעול
 ס13 עספס*ע רגינו ססני6 ועס גס3סה 06 6סי'עםעע

 יו*פ סל' נסעס9ע סנס ע*"
 עסזמ, סג6סו 6יי 6ין כעי ננס5ם ד13קס סס3סגס ס6פי' ססוכיח 3סיפךי ע65סיפע'ו
 כ'כ ועעי65 סניוה נס5סנס נרו ססו5יק כנון 50סנס, 3ד9ס סס נגי5ס יעשיערכסנ
 עס'ס, סג6סו 6י' 6ין כעי סנס)ם ננוף דנוקס .סם3סנם "סין סקדס ט) גם3סנםכווכס
 5יכיגו ס*5 כו וננן סקדס 30 0יר כ5י לקס ד6פי' ענו6ר סיי עעי5ס רין נקו)ס6ין  ילי  תקע ו6ס נו יתקע )6 עו)ס ט) סופר ס*נ טופר עס)' גפ69 סלענ"ס עע9םוכ*ע
 "ולקיס סק'י והםזך סק'6 סס עסיושז 6עם ססעסיעי עכםשד עעי5ס זין נקו3ז6ין
 עשע ע'ו 556 עס'ם נסנ6ס 6קול ננח3מ ספ)סנע כסרגוקס ס'3 סכ38 וסנ9ם סג**ע3
 סח9ם קום4מ ע3יו כ*כ קסס ול6 סגש3 *וכס נג* 5סג6ון סנליס סינס סקיסך*5ינו*35
 סלענ'ס סיעם סכן וכגר6ס עס'ס סנ6סו "י' 6ין ננסלם ונוקס סם3סנמ 6פ" ג6עםד"5
 פשג גלים וסליפג69 ססקיי עפ)פ ל9מ ר6*ם ע' ססשח עכ))י )גו ענורר . וסגסוים'י,
 עס)כס נדסס סו6 "ז מיוגמ6 כסנזכר ע35ד מירו, לס ים קסי6 ננעי סג(, סגשעדנשנ,
 ל9ק סננ'* ססקסס כעו ד696 נפט*סום לסרן 4ט קסי6 כ6ן סנזכר עס ו3פ"ז5גערק
 נסנגת סח*ם כע'ס ".6 עם6שכ ענוס 6כתוס* עסוס כעשד )ועל נוג) ועפירעעכולס
 6כחוס* עפוס סע'ד )וער נוכ3 ע"ע עועדפי נעקועס סקומיי "ז סכ'5 סר96סדנל"
 כסיעס עסשם 6יסורו 6ין נעי גנח3פ דנוקם ספ5סנמ 06 6סי' סקדפ ס"5) ח31עמס

 3מיעמו סו3ך פסו6 סיענ*סו מעק ססיל ועיוסנ עעגולט* )'ק 161כ סגז3סרפנשס
 עענולס סגע' קף ו5'ק עס'מ, 6יקול 6ין נעי גגם5ס דנוקס סם5סגמ 6פיי סקדם 5560ספחק
 6עור, 5כ'ע קינס6 ע'י 6נ5 פ)וגסמס סי6 ונזס עיוסי 6כסוסי עסוס כע*ד פפילו0עק
 61"כ עס'מי 6סוי6 סנ6תו 6ז ננם5ס דנוקס כסם5סנת רק'5 5וער 6סעי זר6נ'דעם16כ
 קוסי' נם ועיוסנ קיגק6, ע'י 6פ" עותר וע9כ 6ימומנ ע5וס 6כחוסי עסוס עשדעעי)6
 ס5סנה הנ6ח 6י סג*5 ור96ס הרפנשם נס5ונהמ ח3*י סגעי סקופי' ע6"ל סכ'5ססוקי
 עי5יקין ע5וס עוסס הד)קס 6* סנע' ועסרן ע5ס, סוס ע6י סו5) ספיר 65ו 6יעס"מ
 דעגורח, דועי6 נע'ס רם"י על ססק, עס נסני5'ח וע*' עדניקיןי 6ין ע'ע סגחס 6*6נ5
 - קיגק6. נ65 יק ססיחר 1פ9ע ע"ע סו3קס עעק סרענ1סוכ*כ

 בבודאפעסמ. לן*ע הופמאן קמל שמעוןמשה

 ככ'סימן
 סנ6על יוס נכל לססמ(ל עשפ : ספלס יסלכם פש6 סלענ"ס ז'לא[
 יוס נכל ועממלל עחסנן 6יס סית6 סו6 כן (י ע5יס מיונ 6ל6 ונויוענזמס
 ונממכס ננקסס לסס 5ליך ססו6 5לכיו סי6ל ו6ם"כ סקנ"ס סל סנסוועביד
 עניין לם316 ים : טס*ל טר טס כ)סזע עיין וכף, וסוי" קנם כומןאםשכ
 בעיגי וגס סיכ6 לי 6חפלט ל6 כמב קפל קלים ובפל עס"מ ט(ס )לנינו)ו

 כ'ו( )ע' עקג 3מ' ('ל סלעבזס 7בלי עקול וע~סי עיני ס6יל כי 0131 ?ימל6
 עני7 זס וגו' 7"6 161על 1(1 56 ו6מפלל : סס 3ליכ"ן עיין ערפ'סכסמלמ
 וכמלמך עעך וסס 5לכיוז ט6ילס סימס (ו עעך מסממ 6ל סקנ9ס, 50סנסו

 ססו867. נעל סו6 סנעוי' וטלועך סנ7ו) נכמך סו65ח6סי
 מיסאמירעד. ווייםיקותיאל

 יחימוק 61'מ נתירס, יכמונ ע4פ עמכט 7סוי ישס מוק' 5*6( בנוירב[
 631 סעעסס לנעל מכ6ס עסכי וסמס וכוי סלים פשי לקייס 6"6 זכזילומ5י

 ,ב46לו.ב5 _נסטב. .מסםיו .קרננום לסבי6 יכו*ס ס6"רש 6סלי .ו"3גפלע6,
 8ני וו טטוק"קת עקסי , .פ7ופ וקשס שזם* "ח*ס ,עשי לעקא( ען5סעעקס



בג .השלישי כנף )פפ( עי התשהנשר

 מלק6 נכולס חכמי לטטומ וכיכול כ3ל ייענו וחל6 7וק6 כמולס פפ'םעסנס
 ונר6ס סלים, ע"י לקיים 6"6 כ(ירוח וסלף חכ6י מסני מדוע חחוק'ולקקי
 7סו6 עמוס גזילומ נ3י מכלי עסני ילכך סר6"ס 3עס 7סרקכ6 סכק5עפפ"ס
 לק חכ6י עסני ל6 6717י סחוק' וקון קיסימי עיוענ ובוס מלטס, מחםכעו
 יכול סלים לעטומ ינול טחינו 6ף גויל גבי 6גל סייס לעסומ וליכול.סיכל
 סמוק' קוט" ל"ק עעיקכ6 61"כ סרעח, ממס כפון נסוי טסוס מנקילעמום
 סרני 3עמני' כ6ן 36ל מרטם, ממם כתו 7סוי עמום 7סו6 סנ6י עסניעזוע
 עסני ל6 יס6 חלאס פממ עפוס ל6 סטעס 5'ל ע"כ יין תמסמס ע"עככיל
 ו6יך טלית ע"י 6"6 1ס6 טמיכ סמוק, עקפי כמולס עפ"ט עסיס עסוסלק
 סלים. ע"י לעסומ יכול סעעטס כל יכמסנ י"ל דכ6ן ועטכי מנקי,ע0מ

 יכוליס הקמלים עטוס סמוקי חי' על כ6ן לפקסס סגלע68 קוי "יובזה
 60 עניכיס וסק' . סריס לעסומ יכול כקלו נמטר חמסיו סקל3נוח כללסבין
- י6סיי לל' ססעס"ע סק' וכן 53שע1 וסנים סכלי ועסני סליס עיי לעסומ6'6
 )פול לספל יכיל קינו יסלים יפילנס ו6סס יקיענס 6ססלקרל

 יש"
 וסעיד

 עשי 3ס6לס 67יס6 נ7כיס 7ג3י ניח6 ובס טניס, ע4י 6*6 וס6 מנקיעסגי
 ויוזק ומעסיי סנרע"6 קו' ועיוסניס נסלים. סדינו 6ף מכדי טסני סרעסססס

 ו?א*מצן. פריעדמאנןאברהם
נעוריכו כגסימן .נשר
 עם וכו' 5קולין עכו"ס טל 37לים 6לו 3עחני' )כ"ע( ע*(במם'

 6'כ 6'ל עכו"ס עגל* נקי3מ 16מי טעעעי7ין עמני וכוז עכו*ס ג3ינומתקלו
 יתויג ק*ד 67י 3י'ס ע'3( )3"ק חוק' עמ'7 וק"ל נסנ6ס, ל6צ6קלוסולעס
 תינו גסנ6ס עט6'כ ש63כילס* סייכו פי6ו' עכו*ס מקכו3מ י6קליכן7ס6
 5קול6 עכו*ס 7סקלונח 7ילמינן עעע6 נמל חיל ועפלט ע7ל3נן, לקעקול

 ונרם3"6 נרים לסנ6ס ול6 6ימקט ל6כילס טמיס זנסי *ותכלו* וכ' לפמ67יסקס
 ועכי 7סקיל 67ו' ל6ו נעמס הניסעו מולין 6לע6 73*0 רם( קי7וטין)עק'
 פליך ע6י ולמוז ג6וכך, עיי'ס תומס ינקיים ומלמל מכ"ל סמוק'73בכי
 וכתנכי 7ל3נן וקפק דלגכן רק 7סוי 3סנ6ס לקלוס ל6 לעס דתכן על3עמנ"
 51*ע. פליך ועתי לקולון ופפיל6 .סנ*ל ולס3*6סמוקן

 ,טם'-פעפער. קרויזפנחס
 פיו( טכנף )המשך אתרץ קונם תולרורז מפר עד( והוספתזהשטטורז
 טוקימ הורמנא ליקח בהיותו זשךל, השדה תבואות בעל הטפורמם הר מףח לי סיפי0

 גדוע הפעם מסט שסע "ד[ אות הקודש בפנים2בכתבי נעי" זציק*ל אריה קול בעל הנה-עמרן
 עשו !לא ע"כ מעט רק כאדא על לחדש הניע ולא תורה למרו רבים מלפנים כי ויעןעושה,, אני אשר . החףשים השמים )וכמיש עתי בכל יתחרש ררת כסה עזר מאז כי בעולם, חדשם. יצא שלא יום לך אין וכמעט שטים ממינים מינים ספרים טחברי נתרבו הזה ובזטן הללובימים
 חולק חלקו ביותר, טחד"חים בתורה שעוסקים אלה ככן נתמעטו, שוטרים עתה אבלספרים,
 תורת נועחן ורפח"ח, קץ( אין הרבה טפרים עשות )והמליץ הרבה, ספרים טחברים וע"כחבירה
 במושווארריק,יו*ם, ; .,. שהארץ ויכהן יוסף - אמור,* סו'פ מהדאבמנה



 השלישי כנף )פט( התשיעיהנשרכד
 כמליו( ח"י שלו )יאיצ ז"ל מטד אב"ד עהרנרייך צבי חיים מו,ה הנאון מגיסי שמעתיד(
 מה וכן זוזא. שוה דרך ,כל אינשי ראמרי מה לפרש רגיל הי' וצ'ל ארי' קול הגהיקשמוח'ז
 אין אם כי נינהו סיתראי אינשי אמרי תרי הני ולכאורה מתהרטים' אין הולכי: אין ,אםשאוארים
 הדרכים על דהכונה למאנו, נסיעתי בשעת ואמר ויו, דרך כל שוה אמאי א"כ מתחרטי' איןהולכים
 עושין ואין סתחיטים אין להצדיק הולכים אין אם כי מה, שוה ודרך דרך כל להצדיק.שנוסעים
 ;5"ל(. משד 5נ"ד טסל"ן סג5ון 3ממ1 ייזענצווייג ציון בן וי'ע. ודפח'ח,תשובה,

 פ"ו( מכנף )המשך דיחזקאל רבותי' לס, והערותהשמטות

 הבעל הי' שהוא מפאקש הזקן השמש לו שסיפר מי, טעט הגאב'ר לי סיפי מ'לאות
 לאכסניא ובחזירתי רביט, אצל סער שיק בליל לנייטרא, מפאקש ז"ל רבינו את שהוליךעגלה
 בתוך הצהרים לפני רבא לפני ולהתאוק לקבול וחזר מעגלתו, אופנים שני שגנבו ראהשלו

 ליסע שיוכל חרשים אופנים לו ונתנו הדרשה, בתוך ,האופנים' את 3ם וקלע רבינו ארגהדרשה
 הניל ע"ה פישל אלי' יוםף שר' זצ"ל, הנם הגאון זקנו בשם לי סיפר עוד מכ"ח,לאות [לביתה
 ביומו, יום דבר לו קציבים ארם של שמזונותיו שאחז,ל אחרי הגוצ'ל, רביי את ששאל לו:סיפר
 בצחוק והשיבי בו, אוכלים והם הזה ליום פרנסה נקצב שלא התענית ביום הפושעים יאכלוטפין
 יבא( )המושך . שבת* בחילול שמרויחיםמסה

 [ן
 שנה ארבעים לערך אב"ד ווירמאנן מאיר יצחק מדה הגאון הרב י דאבהין עלהבל דברי יגיר כנפיםליונל

 שנה. ע'1 בן נפטרבמאסיף,
 שטרוי אברהם מ' הנאון חותנו לפטירת ג'י, סאלאק אב"ד להה'ג תנהומיןברכת

 במפרז )הנז' זצ"ל )יו"ר יוסף ודברי )ארח( יוסף יד ,ומפו' הגאון חתן ז"ל פישפיקלאדאניאב"ד
 מרדכי מ' הנאק אביו לפטירת נ'ה סעטשין אב"ד ולהה'ג וקם'ח, קמח קניב, אות דיחוקאלרבותי'
 רודו חתן תשרי, כ"ט בעש"ק שנפטר דל ושאראשפאטאק וניינער! אביד פישער פישלאפרים
 אביר עקיבא בניהג*מ אליעזר( הדמשק )חתן יונק אב"ד עמרם הג'מ ובן וויינערן אביר צביהנ"מ
 אביהם פטירת עלי נ"י ודונאפעלדוואר אראם ווערפעלעט, אביר, ההינ ולהרבנים זצ"ל, ויונקפעט
 עה"ק בירושלם שנפטר ז"ל איהעלי קיק מיקורי מלפכם הלוי-פאלאק אברהם מ' המפורמםהרבני
 א' נ"י, פ4ב אביד מהגאון ובראשם רבים והספרים כבד באבל אלול י"ג תבא ב'.כי ביוםתובב"א
 בעזרם. יהי'אברהם

 הנשר במחיר הרבינו ל4 הסובבים והתלאות הנורא היוקר למדת ! המוראיםאל
 אחד כל לנו רכשו מעמכם נשאל קט! דבר רק ישראל, היד את הוספה עור נותנים אנואדרבה
 חרשו מאר נבקש חובתם ידי לצאת והמאחרים המעמד, לאפשר למע! אחד חותם עכ"פמכם

 'רחמים, 'שערי )'נ נשיר כנפי על תנשאו זה ובזכות תופר לא שלומכם וברית במהרהמעשיכם
 דפי. תתן אל אמךובבן

 הובא שלא ושו"ת ופוסקים מש"ס חו'מ דיני כל ורחב גדול קובץ משפטיםאורחות

 מהגאון בדבריהם ומפלפל וסותר ובונה עתי וערך שלום כשפט גאונים ודברי תשובהבפתחי
 דינים ותכרז כללים ל"א דפים קריב ח"א נ4י, ריסקאווא אב"ד כגץ שלמה אברהם מרההמפורסם
 נחת. ברוב החו"ב גם בכרוב ויוד יתן, ומי מדון, על היושב רב לכל נרול תתלת הואהספר

 2ז%א א)(%85[5% 15,8661 521ן(אן(5*85ע)?עפ?8818,0581ש16ת(

 יקותיאל מי המפורסם טהרבני מגילה הל' על ורמזים ונפשטים גדול חיבור וברהיפה
 1852ש ,045949 )901פו71$2% ספרים כמה בעהם'ח נ"י טטיסא6ירערעיים

 .1קנ 1212[נןיונ80 1.[נ פ3[ך14*8382;םןנ,ך 41.880( י קאנמאנפשסמשפארקאסמע
 4 6201א 8ז6 4 885?9 8(81ת4ז1ע 17081181 18.ש82611110-

 ח1810ח70א 18"10 8~37( 70תץ7ם10 ש 461 םפ46 8*4ז*ץ18א.
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כנ מהרש"םשו"תמימן
 ]נרע[5ן[. לפ"ק תרס'6 נ5 פרסס 5'נ"ס

 כס*ם 56קיס יר6 פול5 חו'3 ס)61וס"ג סרג' לכנודסוכן"ס
 יצ"ו. מערעדנע אברק"ק נ'י אררער יודא כ(נחםמוה"ר

 ספורוח סס 76וקיס 6בל פססרגל, יוחכ - לנן 6ל6 עקוס 3כ5 כער6יתומכיעי נם6י סל6 6ל6 לנ7, סווסע טל סי5ון נעול נ5לקה ט6לחי1ע"ד
 ליעום6 ,ס 67ין ים"ם נסס ס63מי כ' ק"ק לע"מ טנקמלי סנס סנחניומל,
 סגם16 3גז*י 536 6מרח, רעיומ6 3לי סיינו 36ל )לזס, זס לקלוף ט6'6פס

 ע*י טסו6 חוכמס 6יכ6 3מו[ק 6יוקיס ח5לקם ו3עקיס [)1"( נקלמיססספמ
 .וכ6ב ליעומ6 טס טים ע"י עחסוס 6י3ריס נק6ר סנס קרכט, כל כעוריעיח6
 ים טלס ונם6ל 3מניעי טס כלל על6ס סנוי 6ין י6ם נל6מ ופ*פופכס,
 ים 06 36ל ט67, קייק סלחי .ועי' ס3מי5יןי 5לקם ע"י 7כד3ק 7י"כלסקל,
 י*ד 5ום וטס 1'1 6וח נ"6 ק"ק 3דע"ת כפ'ט לסקל 5"6 לנניכימ סכוי5יזו
 לסקל, עקספיכ6 סינק סוזק 53ירוף ננ'7 36ל ;ס, נכעין נסמאפ לסקל5דימי
 ללעו7 יס 3יומל, ע3 וס6רכובס ססיק .מי3ולו עקוס טסיז ח6וו; לנל-ו3י3ל
 לסקל. כמ"ס כע"ם. כ"ג ק"ק נ"ו קיי 73ע"מ- עט"ס7*ן

 הכה!. מרדכי שלו'סקי
 ג*י. סערפדנ5 5דיער 'ודש עכחס ספופלג סנתול פ9יגעמק

כר יפ"התויתסימן-
 נמוי'9 שטויפ פלוכסי ועסנסו סחו9ם כנגי סלעיד* ל5סוני סעפלכסי ע56קי וגלכסיסלוס

 יע*6. נאבא1ש עק'ק נךינמעלך ב1אירי עויח וכויתהנ

 ולקויט לטול ע5ועומ פעילדום ע"ע ו5מל 3עוע7ו, סגיעניירועתך
 ככודע וכו' ר6טין ר6טין פל טקיפוך סעכמ3יס פל לססי3 לי וסי'מחופוס,

 ססו*ד פ'ד קוטיסך פל 63חי ועחס גדולוח, חטי3וס 6י(ס 3*ס ועלכתילך,
 טס יני791 סם"ע 37לי למרן מלע"; קיי 6ףם 3יסיע*י וכ'כ 5'ע, קי'יף7
 ל1 עוסס מנוכס, ס3נל סען ונכומר ול3פל, לסוקיף עומר דר3נן 7נ6יקירק"5

 63יקול 38ל 7לבנן 63יקול ל3על 7עימל 67ף וחי' לנעלו, 67קולע7ולס
 וסקסים וענפלי 7טוקיף תס סנ6ס סוי גום6 נזס עליו לסוקיף 6יןסכ6ס
 פוככיס פ5יס פליסס פר3ס סחנול לחוך פס7קל סנטיי ע5יס די( )3י5ספגפ'

 ס"ע ותטני וכוי 5כסמלס 6יקול ק)31על וס6 וכוי קפסמך 60 ומריךופקיקן
 עג"6 ולמ'7 תוק5ס, כגון 73ר3כן לם"י ופיי ע3עלין, 3דר3נן 6בל673וליים6

 נטנ6ס 6קול ס6 נעוק5ס תנעלין לפס 6'כ 3סנ6ס 5קול עוק5ס יויפ3סל'
 נבל6 וכי לק"פ 4( ליים13 3"ס ולעכ"7 לכ6ולס, נ6ס סעלס וסוסעכ*ק,
 5יכו וסע4"6. 3סנ6ס, 6קול דפוקכס כסג*6 ק"ל 65 סחו"ל קר)וימ6בבל6
 לעכין 37על כי1ן עליסס טמולקין 6סלוניס כס6ל יק כסמו"י לקגורעוכלמ
 כבנ*ם 3על סכ6ס ב6יקורי גס 7נ6עח סכ6ס, 63יקירי גס נעל 6כילס6יקול
 לע*ז נמסוי' ועי" כנ6ס, 63יקולי סיס 96כ לסיקיף טוחל.) ו3דרנכןוכיףנ,
 יגש. ]ספטד לק'ע. 61"כ עליסס טסולקין סבי6 חי'6ו3טד'ס

 67נים באלמאזאויוואראש. 6נ7ק"ק פריעד סכסן מיכליחיאל
( 

. 



 הרביעי כנף )צ( התשיעיהנשרכו
 .' כהסימן

 כס'מ וכוי פו63 סתו'נ סרנכי ירי"ג 6סויי יעפ'כשוכ*ט
 יל*ו. יקחלתגו 6טי כ*י מריערטאנן אברהםעו"ס

 סכסניס י6כלנ ל6 וסןמס .נני5ס קן6 פ5 דק6עי ע*ס( )ענחית סנע' ע5 כמ"יט.
 פל 7ק6עי ע.) עלקען וחקכס קע"5י נני5ס געי "יסמרי עליקס ו"יסתרי 610י5ק7*6
 סי6 דכ3ילס רם'י ופי' קע*ל סי6 רגני5ס דקל*6 ספוף חטימ לרנומ חס6מס לכ3סקי6
 כעס סק' ל6ספ"ו נהקדתס סיפנ דה3"ר דל"ק וכ*ל רגינ6, גיכ וזו גנילס*יססרי' עליק0  עז6'טתוי לסיסך 6עיינן וג6ן גני05 עסוס "קיינן ועליקת עסס עמעע עליקס'עסוס
 לק זל'ע6 סז"6 ק"עי ע"' הק' ניון וזוים ענ'5, סימס קסס ו"'סתיי סו"יליק"על ק"ד לס* בי 5כסגיס, ופרפס גני5ס נ6קור 6פלס פ6ן *סזק6ל ד6תי פד מו6קוסיומי
 7ם'6 לס0'ך העזף נמס6ם ק67 נייך לעס סק' ג*י עענ0'ס וגס עזל*ס' קגקעליקס
 יומנן לי עי6ן לעס 55יון נדורם סק' ופוד 'פד5'ס, פגח דעוסר ספ'5 נגילס עסוסד6קור
 ינינ6 כעולועי

 ע3*קס 60 סס סקסו ומוק' ""(1 נס*' גזס )ופע'ם פד6יסתלי דתד*"
 *ס דנע3יקס ונ"3 פי"סי קר6 נג6 3סס ד6קייגן עכל6יס גתוקי סק' וגפד נכךיעטתו
 סלמס סוי נמל יונ נל" ופסרקס ססדיס כעחוסך ר)תס5ס וירפסי גני5ס 6יקוליסר

 ו6*י סלעס, מסק 3סבסוח כע"ס נגילס סוי סק*תגיס גסחו0ך ו"ח*כ 0סדיס מקיקסעכק.
 כ*ח( )"ולין ופמו*ח גגילותי 6יקוי ע5י' סחל סךסס  וכיליס ע5ק נכ* לל"* כ"ס()נזגחיס

 חנפ, נע"ם 65וין ני דוחס פסס ם6ין ויוופ סיסגיןו*ס
 יוכ5 ל6 טס"ס ו6*כ נמעורסי

 ד6כי5ם פסס 63 1ל6 5"וין 3' יס דגע5יקס כיון פל5*ס פנח עומר ססיי דע5יקס5ועל
 דעליקס כיון פזל'ת תכח תמ*5 קר6 יריך ו5פס עפ'כ קו' ול'ק 5יוין, נ'  ויריטקוסיס
 5ועל 5ריו"מ לי' ניח6 65 ועס'פ לסמיל חפ6מס 5נ3 קר6 . 5ליך וע*כ ל6וין 3יסו*

 רנינ6 עס6*כ לוורססו פח.ד 56י' זו סרסס רק 6פר ו6"כ ל6וין, נ' שיס כיוןסד*6
 וסו*6 סיפס, "ו ננילס 6יקוי יק ד5"ס 6עין ל" ד'0 כ'( )חו5*ן סוק, גע*םקונד
 י"כלו ל6 וסלסס נ3'3ס סקי" הו5רך וע*כ סרס0 "ו גגילס ס6י ס*ס עתם 7סייגן 1כע

 סעוף חס6ם ס*ס נני5ס ס"סור כתו קר*6 ק6תר פ'כ( )דגוף סקוסי, ל'ק 61*כסכסניס,
 ס0ו"כ'ון

 נ' 0וי סנעל*קק כיון עד6יססי' קד*י ק"עי סס עס6'כ 6'שור חז יק
 ו6'כ "קור, ס6עס*נ קן6 סו5רך פ*כ עוסר נור6י חיש עכ'ס עותר ו6עת"כ6יקויוס

 יחזק6ל רק ע"פ עכח דעוסר ק3רו יחזק56 ד6מי דפד 6קלס ע6ן יסזק56 ד6מי יפדל*ק
 *6כלו דל6 לועל גייך וע"נ ע"ע ענח לסת*י 6ססל ול6 "יקוייס נ' סוו זעליקתקנל
 וסו*6 ע*פ ענח 6פס*ל ול6 "יקוליס נ' סוי דנע5יקס כ'ון ננן זעגומו 0פוק' קו'ול*ק
 עכ65יס ל*ק וכן ומרמסי :3י5ס י6כ5ו סל6 קר6 וסו5וך לסרסס גני5ס 0556ויומר

 כל6יס עם16כ פד3*ם עכמ פומר כסניס 3ננדי רק 61*כ 6יקול6 חד6 רק 5*0דנכל6יס
 ודו"ק. קוסיומ סנ* כל ועיוסניס קי6 ג5" "ף 6קור נוד6י כסוגס ננדינ)ש

 ייאיטצען* '3'י זילבערגטטיין יורארור
פי ? יורע מישלשהסימןי

 3פ' סנפ"ל[ טבם י"ט סלו דסלול6 ]יופ6 ז5*5 קומל סכט3 מרןאן
 ד6ט6י ימוחז סמכיס נסס לסקטומ סני6 מעטלו סנמומי ו6ם מ'קיוסיס
 דב65ו לי' סימק לו יטטפ ס6ל סנמ מלל 36יו לו י6טל ס6מילו קל56ריך
 סי6 דע65 ז*5 62וכיס סכי פל ופלא פהם. פו~ם סוט דסנמ מסיע6סכי

 ~ לייסנ. וע5וס ל*נ(? ונ*ע ינעום )רוס סגע'קוסים.
 טאטעסאלקא. 6ב*י' גרינבוים שלום.
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 סתריפ : ו("ל ע"ב( מכ"ס )כליס 637 ס6לי' כיוכח למרם יוכל מיב[
 עלת7, גקל6 סען ס7רגן, סי6 טבר6סי סבר(ל כר(ל, נר6טו טחמינ ענולעז

 סתמנריס. סו6 ו7עח" וביכס שמכעמ ליבר קיען תר7פ, כקר6ו בימרטמיסס
מו"פ

 טתמו 7מפ6מ ק7סיך ילק תקר6 ילפינן ע"3( )כ"ס חיל במם'נ[..
 . מפ6ח ולז לס גתירי סילכח6 קר6 ל"ל נגת' ותקסס יקריבו, 7ל6נעליס

 לימייב ל6 6קלינס ו6י סילכח6 6עינ6 סיס תסילכמ6 6י ותסני 6(יל,לעימס
 וקטס סץס, נעטס עליט ק6יס 5יס עקליב 67י קל6 קת"ל כליס ול6עליס
 סלל*ע על ענל 06 וכי כלוום, ול6 עליס לימייב ל6 עסילכח6 6י (סעס
 עקרי3ין סיס ע%דינמ ספ6חו ססולח )כ"מ( גיעין ננע' ועיין כחסנ, כלוסלול6
 6(ל6, ולעימס נעליס עסו טת6 מייסיין ול6 ונרם"י קיים, טסו6 נחזקמ6ומס
 עסיע קעשל, לע(רס מולין ליעול ל6 ס.6 7מפ6ח עטיס 7סו'6 :( )ססונגת,

 סו6 כ5וס 7ל6 כ6ן 6תל ועיופ 3ע,לס מולין 6יקול טייך 3עלי' סעמו.3מע6מ
 / 6י 6עליכן 3עלע6 וג6עמ ו5ע"ג, נע(לס, סנסמעו מילין 6יקיל כ16 יסוס6

 ווייצן. פריעדמאנן אברהם נל6ו. 7סיי3 קל6 קע*ל 67יקולי סוו6עסילכח6
 כץסימן-

 ט6י5ס נחינורי סרסס, וכוי סגדולוס נ'נ סל רונן נסנרו ס'6 ג"ו סי'בישי
 עסיונ פחוס גסמנלו 06 סק*ו ס'נ פי'נ 53נ"פ כ' : נ(ס*ל ע'ו נסנסי קקשד*5חק
 גספנרו ו6ח'כ יודנקין ימד*ו סגי ע5 סנר סיפנ ו:חחנרו ונדנקו דכסר נ6וסן5לעוס
 5כן עויין גערפס 65 סר6סוכס ונסנירס וגיון כסר לרו3 וסס5יעו 6חרופ 5לעוחעוד

 לס5פרף ילפומ עוד נסנירס עפרמס ול6 נמסנר לו כ6ל1 סו'ל ס6סישיכסנתרפ6ס
 פיפס לרונ וסם5יעו עוד גפתנרו ו6ח'כ סנר על סגר גו3קו 06 536 סל6סוגס5סגילס
 נרנל' סס6ריך ל6מר ע'נ סי' לדוו פוסניס נסי'ת וג'ס ע'ם, סוש יפי6ס 65וזסעסי**

 כ156 סוס ספליפוס ננפי נפרס חעעופים ס35עומ סגל סגקסל כיון כ' וספוס'חיכושפ.
 לכ6ן שדסים.נ6וסניס

 ו5דקו 6ס*כ סנו5ד סקלקול י('ק. ם65 וסח;ום ס3רי6ות לסעור.
 6ילע ר6ס ק'6 קי*נ סלנו"ס נסס חק'ו נולשמ וכ' ע"ס, ו5נויס .קסע"נ דגר*ימדיו
 זס'ס כי חק'ג ונעק'ע כולסי רונ פיסגרו עד כסר 5לעום עכשנ יופר לס ס*סננסעס

 ונדפ"ם ע"סי סיטנס 6וסן רונ 3ס3ירס ספרי1ח ג"ג סלוי 5לעומ 6יזס ספר גנר066
 55פוס כ"ג לק לסן יס גסעופ ורונ כיון דפ5ע6 רוג6 3מר 6()י' רנכס*ג סע5ססק*ו
 סו6 כן 65 נעסכ*ס וסנס ע"סי וכוי כסעומ נרונ עסעיין יוסל לס יס (1 ט3סעס6ף
 ס*ס סדפ"ם כי ע'ז כולס רונ ס*סנר עד דעכסיר ס5נושס על וקוננ סולך סרע*םרת6
 חג'ל סתק'ע דנרי וכעיקל כלוסן נזע'מ עיייי ל6 עמקר 6כל  5לפופ כ"נ לקלסס

 35עיפ גע65י 6ס נקמס דס6 5ענ*ו 5*ע כלוס נרוג סעסערין סלנו*ם 3דגרי י6ייפענ*6
 רנרי נ(ס ססקסו עס ססוח' ונרי *וועיסופהס

 סלסנ'י
 3חיי דס6 6סדדיי סנ*י ור3רי

 עמחלס נמשרס סוין 6יך ערפס כסלסל ד6מז'5 נס6, וסרפג*6 סרענ"ס  עסלוקפ גסנ6רג'
 כ6ן קמר* ו6*ך 3ססעירי ייס גסנ6ל וסס סיפסי ו5סרכ3"6 כסר דלסרענ*סנרייתסן
 סכסנו יס ו5כן לסרסוש6 ל6 6ג5 לסר3%'ם 6ל6 6ינו דז0 נסל ויסל חער7ננר6
  יתר נל עפרט ד6יסו 6מר תפעס כסר ולסרס3"6 ססירגו ויס כן1 ס5כס 6יןסנ6עס
 6נ5 כסר וד6י ניסים 61*כ ספוקיי כי'ס 6סם כנפול 1ל6 עעקועו גגפו5 דעיכגפול
 ערך 3סן ת65מי 6ענס נ(סי ע"ם וסי'ח פו*ז פ'ך 3'ח נו.% עיין קססי עדיין3חקל
 עעעס סו6 מולי6 וימר מולי6 נחסר ססכסיר סעפס פיקר 3811: פכ' קקפ"זססלמן
 ויסר, נחקר נס 65סור סיס נוד6י גיפל 06 ע5תו ע5ד 610 ססטריפוס נ"נר דוו6י6סר
 נמסי ט*יך זס 6ין 6"ג סחס*ם ק5קו5 ווסגי. 6ל6 ט5עו וו5ד ספריסום "ין גכ6ן536
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 6ר סו5י6 כסניע5ס ונסלע6 סוטי מגק חנוף צנין דת6 ימר גגנר6 "1 נריימסכמס"מ
 פס ח3יי6ס עמחלמ וימר רחשי 6)5 הסוע, כפשיקח וסוי סם5יין גתרוסף חו5י6ח3*

 6)5 כסר ס5עיס סימירום 06 ד)ס5פ6 כ6ן חשם 5פ"( עכ.3 ס135שם וכ"כ 5נו6יכפם
 נס ס35עומ עכ5 סגם3ליס סרוג ולסער 55רף סגוכ5 סג5עומ כטבלו 6ס סכ%6ר(6מ

 5סיוס ור6ויס סקנועיס עס5לעוס סלונ נסנר קוף כ5 דחוף פסדעס רחוק (ספס*מירוס
 לגו יועיל וסליך פעייס ננג* חספוס ו60ל סגוף צנין קסילמ חטפ ים כני (סוע5

 י63[. לרפסך סיתיייס נס5לעוס כ'כ כס *ין דולי נוס 5ססליס סיסילומס55פום
 ב"עלשאמעלי. פי'ז עהלבויםיצחק
 כחסימן

 כפס לפוקס 7ר1 75לכו וסלן סיס לכטום וסכם טט"ע 63'נסתפקתי
 וסכם ? ל6 16 ולכחות לעול פמיי3. 6י %סו כיקס ט65 כ(כל וסוגמלקתרוס
 ס~6ומ 5סו5י6 57ליך 6ף וכדופס 3עגלס לסגול הינול סעי ליפסיע6
 דפח פני8יס מלרשו גק" וופ69 חפשי 7ס6 למזול, דקליך מעיע6סכק"צס
 קפנעי כי לקייפס, סיוכל כדי פככקיו פטל עי 5סו5י6 קליך ינענעסלתו
 ו5קייס יסכור חניך סנמפוי כפס ועד ? יסו נגנליו לילך קפופלם חיכי4

 קנוע טיעיי עי לק 35(נ( ט5ריך פענ 556 ספ5יכו 7כעו גופיכן פיסקוס,
 פד לק ס~יס וקלאס למנול פעלימכן ל6 יירם6 נבי כפי סכי סוכו, .כלול6
 עפו 5סו4ך וטכס בללך פסלך ג6מד 5קסק ים 5ן כפו טכס קנוע,פיעול
 בח6 כ(כל, ו6ם*5 ס6מלונ 18סמפי5ין

. 

 לם(ור יכול ד6ס פש3ל6 כל6ס וויקי
 %י% סיווג קוף עו לניחו יגיע טל6 6ף למ(ול קליך דנוי8י ספ5וסולפייס
 למזור, קליך 6713י ספקות לקיים לנימו 5סגיפ ויוכל פונומ 5וס טסו6כוון

 06 ננו 06 ולפול פקסו 6מ לפסוע פסולך פי פיר( )מקסיםוכ%67ליכן
 דוק6 %ספפ מלנו פנעלו ל6ו ו6ס ימ,ול לפטומו ולסיור והצפר ליצוליכול

 וכי%6ריכן לסוור, ס5ליך פסיע6 רסוס . לדגר סולן 06 6נל גלנו, ינעללשומו לסכוי יכול 6יגו י6ט למלינן 6( ננו 06 ולעול עקמו 6מ למסיעכספוקך
 קני 3על6% גניעו5 יפייט ירנכן פלוס לקיים לק 8יכו מסמס 16סיקוס. ו5קייס לם(ור דקליך 56פ6 0רד, יטול. מלסיח ס3יחח ו5סנומ זפמגייבקים6
 שנרסס 5063 פ65מי עוג למזור, יקריך ו6מרונ מפילין 5ום לקייס כדיפכשט

 7יכו5 סרס כיקוי נבי 536 נושע, ומכיס נספילין טס ט%ק0פק)בועם6עס(

 יופייס סדס פן נמוק וטוך כיכל וליסופו ופליטי יועיס 16 יו6 כךלעסני
 ליקוי יפ5ומ כיון ז%63נש 5ו%ל עיד ואסי ולכסוח, ולעלום 5ם(% סקריךפסו
 לכסח( 5ליכין ניכל טכיסיטי כפס זכ5 ולולם ממילין כעו עונלח פ5אאיכס
 ניעל וקימל ס7ס כיקס סל6 כפס וכל ולנע לגפ כ5 כהצלות פקיוופועל
 ס6ינמ 5%וס יפל פיחמן נעלמי וכשם קקשנ כשם קין ענפסשט כיקויפלוס
 כל לבם( 57ליך דת5 סכשג נרקיס ס%כ'ס כלמפק ג%6מ נ%(וזס כגוןפועלם
 5"(ול לפסייבען 61ם'5 פקים, %ס6ל דמעיל ויל כרי כ6ן יכשכ )א(סוכו,
ו5קיוס

 ק5%ו*
 ס7ס נטפף כבל- ושפשל געפיס יליו 06 כנק נקמק ומסו

 סי' נתושע )לט%'( למענין) מסייטו, נעגין ע, עלוס ג%ג,ס *עשס )"ף ש( ))
 . *ש3. נ53 נסעיסס ס** סען56 נס"דוס ועש*קלשי
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 )ו5ייס טלומ ונטעס נונקוס ססמט סלומ, כקסו טכבל 16 כיכר, ליטותוו6ין
 לחמלס נע*י דלנני ו6ף סמיעול, כווס וע7 ולטלומ 5מ(ול ד5ליך 5תליכן6י

 סכ6 6נל 3ילננן, יוק5 סייכו )ניל ול6מליו )וילין 7י למכיו טיענולע5ינו
 סת5וס נוף ק6יכו נכט"י סחס ס6ני 16 מעור, עסו6 י*ל 67ולן %*פדסו6
 51"ע. כ6ן )601"כ 7עגקי %ילי נכ5 לכקומ יכול 63תח7ס6

 שור"ני. סו"3 טויב גרימנ"טיעקב
 כנמש סיכמן.

 עלימ 6לשי ר3ין 5מי כי קי"6( )סולין סגת' ת3י6 מ"7( )קיי פ*יבכנף
 ק'7 ד6יך וקקס לית6, 7ל3ין ס6 ועקיק כע3וסל, 6יכו וכנוס כרוסם5יכו
 קנור 7ל'י7ל3ין

. 

 עקוס 167' ל6ו יע'כ קבל ל*י 60 כ%נום5 5ינו כנוס
 3ע6%5 ופ9כ טלו לי' מלו ד6י' סו6 7סי7ום פטיס ל%ילף ליכ933%76מ
 6י 37סלע6 וכלע7"ל כ*ו, קיי גיו'7 קע6 וע3כו83י כעביקל, כ3וס6מנליכן
 %6ליי ז3יסיל כעו כ3%וסל ס*ס 3כ3וס 67עלי' עס 5ז 67ו' יע"כ5עליכן
 ל'6 5( 7לננן רק סעוכ סוי נניסיל 5י 6נל י6תי, סוי נכנוס ס"סטפ*כ
 למ9( 6'כ 67ול' ל'ס נופיי 337יסיל כיון י6ול' דסו6 פעס נו5פ 06נכ3ום

 ג6ומן 63יקולין לק 6יילי %ד6ור' 5מי' 6קיר ויסי' כ)ונוסל 7כביס ד6על"עס
 6פ" 337'ם עסוס סי6 סידום 337"ם סנעי יפלס יס 6'כ 67ורי,טטע'כ
 67י לו%ל קבר6 סיי 6'כ 67ולי, טע'כ נניס קוגל י6יר' 65ו טע"כע*ד
 6יקוכיס נס6ר 36ל מידוט, טמיר סוס 6"כ עומר ו5פם"כ 5קול יס" לי'חלו
 7עע9כ כיון 67ול' כניסול 6קיר יסי' דכנום ל"6 3(ס 6( 67יל' טע"כדל'6
 7קוגל לם'י סיימ על ם)נקסין 5מריח6 קום" עיוסנ יס" ובזה י6ולי.65ו

 37ליס 603ל י5ף מסעע 0כ"ל )נגיוי 60 וחנליןי 3מו%ז לק כ3יקו75כ3יס
 ע*כ 6'כ 7ר3נן . טפ"כ 7ק31ר לסי' יים"י 6"ס ולסנ*ל כ3%וסל, כ3וס6עלינן
 עע'כ קו3ל 7כ'ע 63יקילין ע*כ 6יילו טלי יו611 כול6 לי' 7סרי 'סו6ספ"
 %סכממ ל6 דעי קונל דלם"י ועוי"ל וכנ'ל. 5קול כנום סו69 %עי9סי6וי
 6יילי וטי* יוע6 כוליש לי' מלו 67י סנע' 7ק6וול 7פס י"ל 6"כ עמיען,סל3
 ספיל 6'כ 33יס ול9ס סכי ו6עפ'כ כ%ניטל דכ3וס 6)וכיי ו3כס"ג עמו)ון3מל3
 יו*7 )ע3צוי ס%ל7כי סע3ו6 ל"מ סיטת סמיר פיוט3 ולפ"ז מי7יס. 33"מסוס
 7עס%ע סנ"5 %גע' ג"כ וסק' ימיס, ב 3ככ3ם רק סו6 כביסול 7כנוס ק"ס(קי;

 סו6 ~ניסס יעיס בי ד5ליך ד%ס הל לפעם'כ 36ל יו6%, נמ7 סוס7כ3וס
 3ככף ועיק"כ )6*ס וכנ"ל, יות6 3סד 5מיי כנקול סוס עסועז ס6ינו3ינר
 וואיצן. זילברשטיין ישראל קע'6(. ק"כ*ג

 ל0ימן
 צככף ל9ע 6סי קגנון פל 00כנ6ו טעס( נספלס )סלו5ים חכמיםשמ

 ספיר 0"'ק סויך %"ע 7%עמס מ(לו ל6 %637מ "ס פ9ס פ*מ, סי'מ*ג
 מנעטס כיון 6'כ תל3ן לסו5י6 כדי טגוס נווס לסקפיד סדל חקנמ סי'67ס
 6יך 61'כ סעעס 3ע5 05 5מיז לססייו ענין 5ליך ס("ל 3סקנעמ (ומקנס
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 על סבי סמי' לס 16ד6 5"כ וק"ל ענבלן טנומ גיוס לסקמיד ל"ע סניםל6

 מבתנות סג ופסי סורו כבר ד6ן טלמ65וח להסכיל יותל דעסי*ס מקוועיקל
 נהיך פסל ע5רמ עטים לססניר 6קול ס" מגרס דקודס ניון 60נשנו,
 סעפס סנע5 6ף לקול יס6 פסודו ל06ר 6ף 6זכ על6כס 3י ויעפיססנוע
 לדגיי יפס סק' טסבע' כצו ("5 הגרון חקי ועמיל וכוי סנעכין 7נלפסוס
 ג'ק סכומנסלנ

 נ6ינ1ו 5דם(יל וסולו נסן מולו טס75וקיס עקחנל נ6 : כמגוהשני
 זס בעועד ונודרי מסוכמו, כערך מעועי 6מל פד ביי טעמטני6 5פימפלק,
 3דלסב*6, 3ל מילכ6 6יכ6 ולכונסו ק*0 )3עכסימ עקבנו סעגיכיס רומס גכ5דנו

 סיטם י63 מלי* 3סקמי 6ב5 5סחעכ6 ד%5 ק*ס( )יף סם לם"י דנייקיושיינו
 )מענים משי וע"ס וסכ; סכי לעיעל ו6'כ6 לטעכמס לינה דבלי נימסמעוגם
 כ35 יו"ש קבעו טס פל 6"כ סיע6 וכי ססו16 היכונס 6ימומ3 63 ע5לחסי6' ססנס יעעסרס פיעוי עיקל 6נ5 תזקן, רומו ס5 עמעפיעו סייכו סמולותי(
 נפיני וסימול לאמוק סיו סס5ווקיס עלם6 6מלם,ס וינקיף 5עי "נסן עכיןע3

 כבפכים עעגי5ם געש מכל 637 ומיינו עו5לממ, מגלמי עעכמס עייססעון,
 נ6י5עם6סן לזל לקוי סי6 קוסע6 6כן סמלקיס, גימל כעו סח(לסזסמליכו

 )8ענמומ וט6ערו סו6 לסבק6 כ*6( )בע*( סע6על 7בע5 5ק'ע,('3
 ק**

 מס
 סן 6פס דבילי לסיעתו גו עויים סכומיס סנס סו6 נעול וילם שלכ6ליס

 לכופיס. 5דיקיס 1,3 למלק כליכין נו67י 67 ונכנון כשב( )ע*( סמוקיכלכתנו

 לאמימן
 מנע, ס3יפ*5 סעחכל מנכון עפרם ל16ס( )עיד סנדע"ח בפררם מיולבס,
 ס"וונל כ5 עס דף)ןקידוסין

  6תלוגנ"
 פוק ונס ונעעפס* נדי3ול נעמסגס נ"01 דים עמוס מינת" תוי 0"יך מעפרםנחד*"נ- ועירס." עיין וו0ח'מן  רוסס  3רפופ פילסת

 דרגש אושד ואפסר אתרוג, ס"כ'3סו 5עס עיו"כ 3" ולכסי עישם, פי3מ6 סוי ע"כבזינוי
 כך ננסעיומ סנוף למחיות עיוקר כק 15 ומיס כעו ע6כ3כ5

 עקתע"
 ששוס נפניפיפ

 מ*" נדיק סלי נס' )עי' מנסם 6פ סעחי'סני
 4' פסיי  דפפריס סכ' י*נ( "ות נסופו

 נרושניס כן ובעו דעם5סלן, ותענית נכסוגוס ועגינו ימר6ל "רן נסס פנפפנחס פשיני*,
 משפסס 5ש פ' נחקס* פ' נעד'ל דסכח *,3 ו3ס*ז ע"ס, סלופג" פעולת עימ כ3לסוגי*
 ונייחס ומניע סנדול 3יס לפרוס וסלך ס"סרוגיס וגעל סום'ר סכנקס לגיס סס3ך נגלנחד
 ייסוד6ין "סרוגין "לין ען 3"כו3 סרסו6תו נעלוס לו וקערו נעציו, חוסם סכע5ךוסעע
 3טי 45כ עייפי ווויסקי "סיונ" ע3כ6 "כ3 וכו' עימק' אס סוס'ר כיוס פעמוןענ5י2
 כן לעקוד ננסעיס 05רונ ם3 דעכעו דכעו **5 זרע לדיק סי* 3על פ5 סקודסדלכו
  וסקפוס 3נעק העעגור כח 5ו ויסי' צרוקו לעגור גקןופס 6כ3ו 06 ניוחגיסשרמו
 בניט 03"* ספת.ס יח(""3. גל יכוו" מי3 ר"ג  פפפנ י"ל  כן  סרשופ, פפיופוכוויפ
זנסלוע"

 95שו3ס "פיוב פי6כ5 נו רסן עינ גיסי דחיס חיסירס קפדנופ6 עתעמ רק
 ע5 זע סים נ0יוור עפע"ט "תרוס סס"כי3ו "מל ממס עיד *'3 וגס נרוסן* 3ע5ור.כוי
 פננד*יס סמס5קופ לו"ין "נו זסכס 3סגס עסגס 3"י3גו דר פסוס שמרונ ע3 לחן*0185

 כועס .וזפ וקו כלסי נועם וס 3עדומ וכן מפגירו, וועס "קד וצין זעשז סוכיסגעכעיס
 גכ3 שעשר 3"י1 סונים עינים קממ5קומ וחניכו סנמעייס דמ"ע ,כחלקי וכן דיןוקלפי
5עס

 )ו5ע"
 יניסמבו5יס לעסיס יט כוי, ממוקיס פירות וים חעו5יס סירוס ים 6סר, עטין

 ועענד כשגט ס3נגס ען סנד3יס 5ע0יס ויס סעס: מנו"מ ועענד כע"ס סחעס עןדוק*
 ו5נגחז פ3 סקול ולוס חסעם ם3 קחוס %יך 070 עעס ססכיס סס וש"כ ירחייז%ס
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 נ6י5נו סדר עפני סור פן מיי גקי6 זס סתפגי ס5יפח יכל תנוגח ס6חוונ6פגס
 סרסו 1"'כ סעמ*ס, סיכוי עיני כל פקיו ופגלו מלסו כנר תביעת ונמנח 5סנס,עמכם
 3זס זס סכסוך נסס סים סריס פ3' תס5 פיס ספכ*סי ג' סקו3למ )תררנהלמעלס
 סו6 כי מעלך לנ3* דפסו ענפן 6ו61 כל סעלך 5פ5י כס63יס ")%ס 3תמלוקה,ופועדיס
 ססמכ55וס נחיכם זהייכו 6מיונ סגחיגס וזמו הק5ווס* סני 5קנו3 ויכון הספכיס עסגיגע5ס
 ודפסו ע5עו 0י3ע3 יופרך 650 6מלונ 6כ.5מ ע"י לו רעז עגוסגוסו פכם ר"כ ע"כעי"מי
 למון 5סרונ נקלי נך דפ0גי בנסרם הדל פן פרי עי0 פס.ס סרע3שן ומגס ולשילנ3יס
 51" לסגתי תסנס גילנו מדל דים 5" 6'כ לעריס, כחעד דסייגויבג

 3"מלון ירעו
 ננ יסווה 371 6תרוגג6*. יי *ליכול פנוס גדרך 6ש5 פ*כ יפגוי גננוס דפחו3יפו5
 6( "מ17נ קוער סייס 06 סוג סי' 3י סלע(ח יע( 13 ספיג 6ענס תרע( סייןיח(ק56

 ספו56 וס6מל 6תלוגנ6 6הרפ "חס 6ע:ס נ6י5כו, ידר עדרם ד65סוק* לוזיר 6פ0רסי'
 פגעו תוסב ניס6 סו* כן ס5וער סכ3 כ5וער לותק, 3רעוח סילם* "סרעג6 סטופרכ5

 ססגי ען לפפ5ס למפלס פוער 6סר מדיין כסייגו סס5יסי לסיום סר6וי סנגרססו6
 טליפ'6( דטס סג36*ד ינביעו)כ2כ1בףד4 ודו.ק. סלךי ס:ווכס ען מסמוך סו6 6'כ לפכיה טעוער*ס5דד*ס

 אגדה 43מי יף**1.-ף.,
 ד6ר** ק6פינ6 יופי יר' ססעסום יין "י6 עטיי יי יד "עי )גי(ברכות

 ו"נדס שחר ע'ז ע3יוי נעעוז 6ססל ו6י יונם 'וכס כככב זס פין כסרך ס0תסוסנין
 *חייסש לם,3וח 6ין ס16פן: ניס "15 וגנונים מכעיס סוד להעמיק נשם ידיגו 563*ס

 סונים סוך ניכון לגיס עקפי שלפכפף לעלת 6ין ולסנויל יחידי עחסל סקודסג5פון
 ו*דופ גלוי כי זס, סו6 לנגס סל6 יודע חדנריס, ועועק לסיך ולייך עססנומ5חסונ
 סיסי* ס*סוזי כוונם ממניפים, רוחם ער"פס לסוגם פגי וע3 חיי סי6 נספתססשועח
 עעס*ו וידעו וסנ5ח'וסי סרוח מקלקי ופוס"ג פוסע ויחבר סי6נד סייגו לניס נלסוןשחייסש

 שלעופף כמיום רק כמליס פגעם 6נל חסעיעסי פביע ורכסו 6י5ש עו5נ לווילסוסעולוסיו

 הייו יעי נכ5 סייגו ויזלו ו*קס וימס וישכל )סולרוס( נעסיו כת"כ .חיד נלסון6ל5י
 סול15ס, סעסמ סל עדם*ס וגויד וססס 6כו5 למענוני 6סנס 06 כי סולרס סימםל6

 ל6 ועמיו ום"רים* 00 שמליו ים6י ל6 ולגרזו תקועו "5 *לך ס3"ס ל? על עסיסעגל*
 סכסר וסייגו חנכורס 6ם עשיו ויכ( כע'ס יתיר 53' לפקען ו6ס לו סקמיק כי 3(ס,חם

 לו הלך ססודסו מנעי 65חל וילך, ויקם ויסמ וי6כ5 ולכן סננח*י כע51ס סקסטנסס6ים
 סרנו ש"וס3יסש יוסג סם "'ס ג6תר: סנ6גוס געו)חר יעקנ כן ל" ס5רןי נ5נוסך

 לפיכך נעמיד מסוס נג6. ה(ס ס" וקמור לפוך שמדדיי כמקו ורקיע 6רע6 שחייסשסס*'
 )עם : ס6וס ע3 חע"יייס מן סעסוס טסכי ט5עס, ג"עינס ע6עיכיס יפקג פדמ6גסגו
 מספם נ6 ננסר יעיו 6ייכמ ולקמל הנופג* חייו סל מסעם עליו וברח ס6דתס עלסיומו
 5סוסרז ססעיס נעלס וזוסה קלני,(יו ויפין סג5ח* סייו סל מסתם וי(לח סקלני קיומומל

 פגם ססמסוחש שנין סקו עסנוף סגפם 3ססרד פ,מס (1 ע5ו6 5עם וס5וסמ ס6ולסגפופך
 פין כמרף (ם ססססומ 3ין וגס סכ5חי, עולס סל ססעט וי65ס מענר עולם 30*וס
 עמסן לוקח 6סר האלעס 36 "18, חיק 6ל לסוג יופו *נו6 עם* יודפ 6דס 6יןסו6:

 כמוגם 6מ נסגסו 6מ טיסססו סייגו 6חייס, )גויס ולנם כנדיו 6ם ופספ : )ו יקויםעמי
 ינני* ויכיוסו 8ין ע5י "לזו יתי כל 3הס גלכם 6טר ס(סנ גנזי 6מ כליוי 6סרסספיס
 פד כי יו5"' (ח זסח-כ ססלס עכג0 שזה ופסריוח ודופי מען עכל נקזיס נגנויס3יף
 )סוד פסלונם 3סכח ח"נו כעיס, יע* 50 סעחס (רחם "ריי*ת חיוס 50 טפסם 0קעס.650

 סווגם מעיך וגיוס ס55סחך נפם ויבוגך* נסמיך סמכו ונליל'ם ניעים סייך *עי כל ותכול, לעפן ייסר, 65 ונסך על ומען לנגיס ננדיך ימיו פס 0נכ5 *סוני מפער ס6לקיחסנ6 (מיי ע פאן סנסונ,יי טמ*גו ופנוכס סגעלס עם הרוחבי* נעינו ס"דס יניפ נוומעתו
 למגיך 6מי שט חשל טונז' וניע יוסי לי 6על מנ'ןי נין סדנריס 6לח ורעו פעוקח;

 סע4'ר שםייסן %63ר עולס 16ל 1(ךי 5ח "ור ושעולוסיך רנסיך וחספוסיך פ51ס יסגוקו
 וסס3ך כש11שס, גחסיג'ס יתיר כיוס 31*5ס *חטיך ל6 חופך ונס על*' ילדליס.לתרן
 בפרעשבורנ. 19'ע אןננך קפב2ך,ךן "נסר. סחייס" שניוול 36קיס3סנ'



 הרביעי כנף )צ( התשיעיהנשרלב
 לנמימן

 סל 6ל לעלות סעס יוכל ל6 די 56 פסס ויתפל כ"ג( )כי יתרובשי
 נט65 ל6 סל6 וקסם וקיימי, סמל 6ח סגנן לתפר 3נו מפדח 6מס כיקיכי
 סננלס גט5וס כי נפירסי וקדעמו* ססל 6ח ,סגנל כזו 6זסלס סמלססנכל

 סננן ו65 65)בר, קניג *סעס' 06 וסגנלמ לק כחיב )פי"ג( סקידפחכמרקס
 מנ"ל, ומנבלת סמקוק על סמילם*י פס ו6קדיס לפרע, וכלע"י ,ססל",6מ

 ,ל6על* וסל6ס סגנון ען יקרבו סל6 לקיטן ממווףן לסם ק3פ*ומבבלם*
 נספחי ופילם כן1 על סזסילס ובסס וס65ס פכ6ן מטפלו 5)שס 6פלסנ3ו5
 סננ5מ כי מעערו, סח6פלו סעס 6ח וסבנלח לופל ימכן סל6 ודלומכעיס
 ופמכי פסס עס 65 סגנון עס עמונר ,65פל' 5כן עמיד 6זסרס נסויעקועום
 פטם טנס כך ע5 מזסילס ורמס לם*י סוקיף לכן סזסיל 66*כ עגםסל6
 סכמינ ססעוכע כיון פ"ע עעס עס דבוק 65פל ס6ין 6פמ9י ססעלו, נסס6פל
 טטס וע5 '.מנגון על מסיג עסס הפלס כסכרם 96כ כעס 6זסלח ע5פולס
 טס וייום3 עסס, ע5 כפו מגבול ע5 ס6זסרס ל6על פלח לפ"ז ומכספכ"3
פילוס

. 

 בכו סעדום סמכי לטפל. פלס מילום למק קסם ופ6וי ככ"ל, 65פל
 ל6 העכס 06 6פל לנינו פסס ס6למ, ספקוקיס כווכם ז6מ וליעמיפייי, מילם'י ל6 וכקן סעכיו לטפל על יומל שוי קסס רסס קיסיח ס65*ל6פכ*
 כי קיני סל ע5 לעלוס סעס יוכל 65 ססל 6מ פסטלל ס5יווי בפילםככמ3
 ,ל6על' קניג סעס 6ח סנגל סל6סין לקפל 3עלח ל%6ל, 1:3 סעימ6מס
 .וסגכלח 3נ*י 6מ סזסיל סל6סין 65פר 3טלמ מ כפירם9י וקדסחו מסל 6מסגנל
 טארנאליא. טייטלבוים שמעון קנינ. ססל6מ

 צו סעסס 6סל נידך חקם סוס ספעס ו6ח וכן בייכס, ופקלכסבא,
 65יזו מייס, לגס נו סטין סזס דועס ען וכרי נקלפ, וגן ניס, וכןס6ותומ,
 לירך סיו65 נעעס, עסמפסיס עס לסיס 6כן ? לפומתיס סים וקערכווכם
 סיות 16 לקטים עליו סמנמלו עטסו, על נקפך ק5ח לנום יפרוד גייו,ופעסו
 עכסיני עע5רמם, נ65מס המולס 5וומס נייכס וטקלכס טעמו, פציו ינןערף
 מכלית יסיג ל6 מסמל קסח%ין ע5פס, לסכין 5ריכין לנול לפלכי סעוקקיסמפס

 5פפלס, סודם פלסזכיל וחק 5י3ריסס קסבת 6יזן יסכו סל6 לגל ל6סמדלכומס
 סכפז 63 לפיכך סכו6ס, לסלבס סגולפיס ססס 3סס, דופי יסיעו פוי6נ5

 ומלערך נגדך, חפרן צמיך זעס ם6פילו חרפ 5פען סטטס 6ת קםלעמס,
 טבי'ט. . ם5לם ו6ז שסידק 6ל נעטיד ולסנלוח לכוק 6מ" 16 בעקלך, עליךלסנן

לף הבדיחותא()מילתאסימן
 ו"עלמי נ"מ, סייס יענו סעפמי עדיסו~יו "חס ונסוך י5'0 מלועד )עיי וענ*ר)לנ ס5יי9" מנסן יוסף פףס סרס'נ עו.ס כיוד "0 כנקל סייסי סעע5'ס מעכובבחג

 ספנו. יסוו "סריס נס לפפן סגסר נמוךלסדעיסו
 סססך ומיינו געו"פ, סנליומ "פ ערעס סי' יעיו סכל "י מ3נ פעונר שסגרים י-
 5ספייפנ ססמי5 זקג0ו לעס ו"ס*כ גפעחרוי וס5ליח ונפמולס, נערס וגס סס5נ נסוךוגיס

געגעו,
 בעמס ועתי וקנסי )" ס"ס לעוקם, בסי' עמי וער נעקסיי, סי5 עסיסי כגר ס3"

 ונקע כללו "ג5ו עלקגום סולו נע*נ וסרנח ליוסי עיוס ססויון נתקלקל עמס בוקש"נ5 נכונסי פרס כ5 וגס עיס* חעיו3וס נ3י מסור ס5נ גיסן עעמס חססינ וגבן ?5גיפי



לנ הרכיעי כנף )צ( ההשיעיהנשר

 ל6 כי תדע סרס וענגו (סי ך3ר מסר קומו ו60ל ל3ו, כל 6ת לו ומניד עסורקסלינ
 ל6 סנע"ג כסף וכפסד עינוי 05 וזין סוו65 מסני 6ל6 מעורני 555 סזר(ר ס5דלחגם
 קוניסן כסף כפסס "ת 5ך נסנו נעים ווסו5 סי' ק)6ך כחסר 5( לכן כככרות 56לסינוה
 כוס וכסף סי6, עסולס סקולסך כי יען וכסר, (קוק כסף 5ך 3סת ט5?יכיססס עחס6ג5
 סי' דלסס נכ3 סגס מנס( ח"י )(ס סגם נהמי 611( גי עליי הותל 6ני וכן סע5י6וס,*קר

 פלנגות נס 3י סי' ונ6עח סקסק3יס, גסוקסו יום נכל סליוווד 556 וגס תל6,סניסעד'ל
 סופג ו6נ* ... 5ר עכל חדגליס נ0לועעו 5ד35וג' וכמס גידי סס(יק כ15"6 כ'עלונסן
 3קל6ות סג" 6'(ס נ"כ 5י ס" הססי ליווים לעיר סוד סיימי ככסל עחחלס כיגעפ6%,
 י065ס ולכן וסס5סו3יס, עסדלסומ 3יסגומ 6ל6 לנערי, 5ם'ס כוונתם ל6 נ*כ וכמסכחיו
 וקנסי כי עמס 6)3 עינוי 6ת עין וו651 ניוסר ל"מ ג"כ לפסל 0כקף כי לעזל0יינ"כ
 6סס 3(0 6( כעקןס: וס5יונוד 5סורסום תנכו 65 "ס סוני ?ק לעפוס גפי' 5יויפ

 כ' וספל%*ו, עומל וסיועו )יומל, יינו סנידכס סנסף וגס 5ס"סי גוונסנס סייןעד6יס
 קראלי* שווארץ סכמן אברהם ודסס"ח. מעוונה "3 ומורמי 5כס גממי עוג)ק0

נעוריכו להמימןנשר
 7(3ל פייט'י עש' טי 3ז3ל ר6(7בל6 גיכמ6 ססי6 ע"ע( )ע" בגמ'6(
 עיכי' 7לעעיל לסבין (כימי ול6 לע"(, סכסמעיס וענליס מריס עיס סג6סייכו
 כן מס רם"י סי' ל6 ולעס ע"( טל 3(3ל סנ(ד3לס 7קיס 3ריימ6 חנע')נ3י6
 קאליב* קויפמאן זאב אברהם%"ע.

 יואר נסייע ועו63 סריב"ם ילמע"ם סק' מ"ו 6סי0 סל' השעה"ט3(
 סו' 60 עע*ל פמכס עסכי 6יך סלים לעטש ס36 יכול פיכו ד0ס"נ ס"סק"
 3על ומכלי עסני חפעו0 ממזיר יל6 6ף י6"כ סלים ע"י לקייתי ט6*6סניי
 עמכם ניסכי 6יך לסרוג נ3י ריאס סח.7וסי נ"כ סק' (ס וכעין קיים,ועעעס
 6יכו 6'כ ע'ו אזק ס"ו קיי סענ"6 כקוסי' ביו"ע עמכם ליחן אקור 60עע"ל
 סי' למי 3על וסםלימומ ליזע: פלימ 67ין ס4ם ע"י 0עעסס לעסיסיכול
 דיני לסיוח שלין סיכ6 י6ף 7כ' ר)ו"6 קי' סק5ו0 עשי ונק )3'%(3מוק'

 לקייס קליך עכ*( קים ועעסס נעל מנקי 6ערי' ועגילך עסמ ו65סמכ6יס
 5"6 7טס עוטפם מ5ו5ס נענין נמידום4י סרסנ"6 כע"ס טנילומ נ51יסחנ6י
 6מטל למפיל סכ,ל .קו, סיענ )ויוסנ 6"כ עיי"מי בליח ע"י %0עעסלקייס
 ע5ל סמנטי לקייס וקריך מלים ע"י סעעסס לקעס ט6"6 6ף עכ"ללסמכוס
 בטימאפירעד* נ"י 3סנ36"7 שטראמסער סכסן יודא חייםסכיכומ.
 6וקרמ עלימס דיין סל6"ס לדבלי סקנס קק"י עי"( מ"( קיי ביו"דג(

 סוי 7מל3 לוש ורקס 3קיבסס, טכנולס פל3 מקיל 6פ6י קלימס עכיייומל
 כעיירי 3מסיעומ סירן ל6 לפס וקלעכ"ד עי"ם, ע"( נס סקסם יטול ספןעיקול
 טירחק* לעפקוויטש דוד יצחק ? 51"ע עוקל כפיל ו6'כ טייכס סוילסקינס

 פיט( מכנף )המשך היחזקאל רבותי' למ' והערותהשמטות
) זצ'ל. תפארת וצבי יו'ט הקדושת רבנן זה על ה2בחוהו מ'אלהערה

טחבי בשלהי שכתב מה מרביי מכתבים שני נזי טעט הגאב'ד לי העתיק מליו,לאות
מעיל הג'ל הגאון הרב דברי וויל : ז.ל נפתלי סטה בעל הנאון דודו על א( - זי'ש כתיםהגאון
ופלא הפלא המופלא הרבני את אהבתי אשר אהבה סרוב אלא אנכי באתי ולא חיווק, צייכיןאין

 רב וידיו ד' ברכת מלא וטצאתיו דאורייתא פלפולי כסה עסו לי הי' כי נ'י, נפתלי סףהההדב
 צריך א.ן אבל זה, על סמיכה סליתן בעדי גדרתי שכגר אלא מקום, בבל להורות בפוסקיםלו



 הרביעי כנף )צ( התשיעיהנשרלד
 יראת "הבסתו קודמת יראהו כי ויראי והא פניו, תאיר אדם חכמת יראה, רואה עק כל כילדירי,

 תיטי'ת. מרחשון טויב ב' יום ניטרא אוצרו,ון'
 ז555ה"סך)א( בנעט יעקב 3סר3"פ יחזקאלסק'

 מנס. ו' וי-ע רשי ס5 וה6%5 ייפ")א(

 דברו יגיד כנפיםבעל
 המפורסם הגאון מרבינו ותורנים דרשנים לרבניב שימושי ספר הכנוייםערכי

 שרשי כולל הזה הענקי ופפרו הדורות, סדר הנודע מח-ם מינסק אביר דל האלפ-ין יחיאלמתה
 ורחז'ל, מתניך ומלה טלה בל של הכנויי שמוש את להראות כנוייהם, לכל והתלמודלה'ק
 עם מחרש מסודר לאור יצא וכעת בנמצא, ואינו שנה, קל-ה זה פ"א נדפם מקובלים,ומפרו
 שלום סו.ה וכו' הה? מהרב שלום קב תיקונים עם מרובעות ואוהיות בדפוס.יפה רבותהוספות
 5י כריכה ביתי 8ש 85 סכורך מחירו עמודים ש'נ ח' אית ער ח"א נ"י ריאסעג אבזר "דלערצבי

 ש=*שאג ח="הפ8581 ,*56=ז16 פס=6168ז=881% כתיבתו1החלקים, שארי גם להו'ל אותו ו?חזיקו לביתי וו ברכה ויביא יפהר רוחני בתענוג הרוצה שכל בליםפעעש'
 כן כתב כבר גיל הגמרצ'ח קו' על רצ,ט אות פרק בני בעיך מיש פה אעיר אגב :איה

 הה'ג ש"ב בזה ס'ש ורע פ"א, סי' הג' בהנשר נ"י פעסט רקה" רומ'צ וועלץ ישראל מרההה*ג
 שמות שבין בחילוק ודיבור אמירה שם.- מ.ח סי' בחיר נ"י במאקאווא דום'ץ כ'ץ יושיעמדה

 )מבי'ט( אמור. לס' כגג סו"פ במלבי'ם וע"ע צ'א, "ב סי' הד בהנשר הארכני אלוהנרדפש

 יששכר מךה הישיש החסיר מהרבני בהלוא'נ מחוכמים מאמרים שלשים תורהריח
 זראראוויץ. בעיר נ"י פאטטעשסאןליטסאק

 שונות הערות עם גרויסווארדיין בעיר נכבדים ובע'ב חמסים מהגאונים זכרוןמצבות
 המדפים אצל להשיגו קרמניותי דורשי אוהב* ע4ינרפסו

 אא%אספ1אש 1254% *)%1אגעעם%א 81ש5פ528 .ם .10.י8268

 2 נ לרביםכקשה .ן
 אאמףר מכ'ק רזת( בהם שאק )אף מכתבים קבלות התרות תעודה כתבי בידו שישסיי

 נפצאו היכן יודע או עריק נרפפו שלא יעזא מארע אבר וצ'ל הבהן נפתלי מךה הצדיקהגטן
 לו, נביע הודה ורב אסנה העתקה סהס לשלוח או הנשר' ,להנהלת להמציא מאוריבוקש

 )הנזכר חיי עש"ק ויל גוטא אביד בוים יחיאל מפה הה'ג כבוי 1 אבדו אמנהאנשי
 )הנזכר וירא עש"ק דל קארצאג אביד שיק משה מו'ה והה'ג קליו( אות דיחזקאל רבותי'בספה
 סומר חתן הגאון בן דשוראני רהיק עהרנפעלד צבי דוד סרה המפורסם והרבני קם'ט( אותשם
 ומו'ה ע"ה מסערדאהעלי נייהויזער אליעור מו'ה הנגיד והרבני מ'(, סי' השני בהנשר )הנזכרדל
 הרמים. משפחותהם את ינחם המקום ע"ה מצעל שסערןאלי'

 לאביו בקודש עזר להיות שנתקבל לעבשיויטש אהרן מנחם מחה ש"ב להרה'גטנ"ט
 בתו לחתונת פעסט דקה'י ש"ץ בערנאט שמואל מו'ה והרבני ז"ל, ראקאשפאלשטא אבירהגאון אביי מקום למלאות שנתקבל רי דושינסקי יעקב סיעה והרה'ג שליט"א, טשאפ אבגדהנאון
 לאביו יאמר )וכן מי הבכור בנו ללירת משם וועלץ משה מו'ה החרקן המופלג ולידידי'תחי',
 היקרה בתו לאירוסו ספ'ב סילער שמואל ס' גיסי חביב ואחרק שליט"א(, הנאוניס הרבניםוזקנו
 נ"י. רויזענצווייג אהרן מו*ה המופלג הב' עםאסתר

 .(נקב 5 שש1ב[נ~וובם ,.[נ ומהנמד פנןר2111פנ8 41( 880. : קאנפא)פשספשפארקאססע
 . ג 1"61ע 8~6 4 86מפק 8~81ת6י1צ 11פעפ1ץ2 8241111001.18-
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לה ההמישי כנף )צ*א( התשיעיהנשר

 1'4 מאויוואראש מהגאון כ"ד( מסימן )המשך יפ"התורת

 עכעלין "י דמלוי י"ל קדמית, דלמדוד6 שידכתי ד ע" ל נב(
 ודקי וטוי סומרם לו3 6י ל6, סנ"ס ליכין 36ל מכילי לעניןרק
 דרור כיון סנ6ס לסכין גס 3על )נדל3נן "יקור ושכטלין כיון6ז

 לחלק ימ 6( ונידחס לק וסוי סי6 קמק יק לוב 6' 6בל סוסווך6י
 דפלמי וכ' 3על, ל6 סנ6ס לסכין 36ל 3על מכילי לעניןדחוקך
 ובסכרי רו3, 6חר 3פק"נ דסולכין סו6 6111' לו3 ק"ל דל3 ק"גק"

 וודעי, דרוג רוב 6חל כשעון סולכין לב ק"ל דכ*כ כ' ח"גסורס
 לדידן 6"כ לו13 6מר פעמון סולכין וקין קפק דיו3 ק"לוקלוקל
 דמין י"ל ספיר קפק דרוג 3רו3 וננון עולי6ין 6י1 דקי"ללספו'כ
 )נמנ6 לר' כ6ן 6(יל וסנמר6 סנ"ס, בעיקורי לכמחילס עיקורמהטלין
 לכמחילס לנעל וגומל 6"כ וודעי פוי לו3 דק"ל לסיעמו ול3 ל63מר
 לי ומס ג6כילס לי ועם לגוזרי מותחח ירוה סכל לסכין וכטל3רו3

 ונעכס 3ק' 3'ט1ל וגס 3"ס, ונכון ל63לו נמידוסיי וס6רכפי3סנ6ס,
 מוטיל ורוה קם מפריס והיד י"ר קי'. יו"ר  ציטוטיי כונ"ק סו6רוכ
 - י63( )סמקך - סעטס. לענין וק' ס6יקול כונוסלעכין

 ל"וטימן
 לבחור הנון .שירוך דבר אחד שדכן הי', כד שהי' מעשה ! ה ל אש

 עצמו להתקשר ברצונו אין שעה שלפי פעפיפ, כטה לו אטר והבהוראחר,
 בא ומחצה, שנה כסו רב זמן יאחר פעמים, כפה כן אותו ודההגשידוך

 התנאים, ועשו עצהיו*פ ונמרו הנ"ל אתשירוך לפניו והציע הבחור מקרוביא'
 והנורא, המתחיל הי' שהוא היות, במענתו, הראשון האשדכן באועכשיו
 שפעו לא שמעולם אומרים, החתן קרובי אמנם משים, שדכנות שכרומנקש
טהשדכן

 שכלי והתעסקות בדיבורים והעמרים המתהילים היו שהם הנ"ל,.
 בלי עושים היו והכל הנול, השדכן עם עסק שום להם אין ע"כשלהם,
 להשיכן ליחן יש אם בזה והשאלה החתן, עמם פוען וכ"כ ופעולהוהתהיתו
 דין הזה להשיכן יש אם ועוד ן לו מניע כמה ונם ? לא אם שרכנותשכר
 ?-. לא אם שדכנות משכר שליש לו שיש באחרונים, שמבוארמתחיל
 שטבואר כמו טאר, נכבר דבר הוא שדכנות ענין הנה [ ה 1.ב שת
 דמוכח ע"ש, זוונים מזוונ עולטו, שברא מעת דהקב"ה רפ*ח, צו פ'בטד"ר
 מהד בס' וכן הקב"ה, של במרותיו הדבק בו' *ולרבקה זה בעניןכנשייך
 הכל ונקבות, זכרים ולשדך בהם להתעסק מצוה : ותל זוונ גאותיצחק
 השדכן כי תרומה, פ* נ,ש בס* וקתב שרסור, ע"י ניתנה והתורה סרסורצריך

- ענ*ל חקב*ה הי'הראשון  רע*8, שי' יתרו פ' שמעוני בייקופ עור, ואי* 
 ישראל נין ושדכן סרסור שהי! משום שניו, עור שקרן מרע"ה שזכה8ה

 רבינו עליו שהעיד כמו - שבאחרונים, נדול ושהין וטהרי=4 ע"ש,להשי"ת
 כמה וכט"ש לכל כידוע בשדכנות עוסק הי' סק*ד, ע"ב מי' ביקדהטו*ז
 58 אנר נ"כ.- טצוה שהוא הנ"ל פכל מוכח אחרונים,מפרי



 החטישי כנף )ס"א( התשיעיתנשרלו

 סרסור כמו הוא שרכן, ריני חו"מ בשקע מצינו מקומות בנ' ם נ מא
 בלא סרסר בין החילוק הראשון כר"ה קפ"ה סי' נחו"מ )עבב"ח כשליחודינו
 רס"ר סי' וברמ"א קפ'ה, סי' בסוף פ"י, סי' כסוף וי"ו( עם טרטור אווי"1
 חייב בעלמא באמירה רק עדים, ולא קנין א"צ השדנן הנה י', מעיףסוף
 ריעב, סי' חאעע הרשד"ם בשו"ת כזכ 5ו, שהבטיח מה הבע"ר לוליחן
 מקרי ולא נ"נ, מי' ההכ"צ בשו"ת וכ"כ .ש', אות חאע"ז בוכל"אוסובא
 מנהג נפי הנדוניא מהוך שכרו ומקבל נרוניא; טסך כשדיבר אלאשרכן,
 נ' אש ואמרי ההום בשם כתב 6' סי' חחו"מ חיים מחנה )ובשו"תהמדינה,
 פפרי בכל רטבואר כ' ק"נ מי* ח"ב הלוי מהר"י ונשוית למאה,.אחווימ.
 בשו"ת וע"ע ע"ש, מקום אותו מנהנ אחר הולכים כאלו שרבריםאחרונים,

 נ' סי* לצבי ושמלה נ"נ, סי* חאזע שייפ"א ראיהע5י מהנאון רודבגין
 הרמ"א כ, פ*1 קם"ה סי* חו"מ בשו"ע הנה בנה(, דבריםאריכות

 בוהיי
: 

 שלוי ראובן ואמר לנויל למכרו וסרסר שמעון ובא למכור בית 5ו היןראובן
 לשמעו ליתן חייב אחר עי"ד ללוי מכרו ואח"כ לו למכור רוצה ואינושונאו

 בדבר, רמאות שהי' מאחר לשמעון, סרסרותו שכר לשלם צריך שע"כאיי, הרא*ש מדניי בפירוש משמע עכול, 6"א( קוה כיל הרא"ש )תשו*סרסרותו
 כלום, להמתחיל אין המתחיל, עי"ד ננמר ש5א נמה כאבר רמאות באיןאגל
 הטתחיל בענין לחלק נ"5 : וזעך ע"ז כחב אח"ד סי' יעקב שב בשו"תאמנם
 הדבר לנמור יגול ע"ה רהמתהיל אף רהייבו פעמים, כמח מסקתי כברכאשר
 שע"י הנ"ל, לשידוד הממציא הי* המתחיל אותו אם מ"מ אחרים עיקרונגמר

 להשירוך, מרוצה שהי* צד אותו או אחרים ישרכנים וראו הדבר נתנפההמתחיל
 ע"י הן ע"י הן האחר להשד ביותר נשמעין דבריהם אשר אחרים ירמעם
 המתחיל זה שהי' א5ולי 5~מר, שאפשר באופן הכלל וגה נרמא,שום

 ודאי הוא וא"כ היה, שידוך לרבר אחרים ע"ר עולה 5"ה לוה,שהתעורר
 נתעוררו הגומרים השדכנים אם משא"כ המנהג, כפי להמתחיל ליתןפחויב
 5פי באמת סוברים והם הטהחיל, התעוררת שום בלי מעצמם שירוךלאותו
 פעולה שום עשה 5א המתחיל א"ב הממציאים הראשונים הי* שהןדעתם
 שבאו ואלמלי ע"ז" פרוצה אינו שבעשר *הואיל ההיא, הדבר אצ5פונה

 ולא טעצמם באו האחרים והשדכנים הדברי נשתקע הי* האחרים,השריונים
 דבר. לו ליתן פעם שום ירעתי לא א"כ כ5ל, טהמתחיל דבר שוםיורעים
 דבר שום פעל 5א- אם בחנם שבירות ליתן תקנו 5א הראשוניםדודאי
 פעל לא א"כ רמאות בל? . המתהיל ננד ברבר מיאן אם וכ"ש וכוי,בעולם
 )שם דאי' רסוסה -ספוק מגמ' וה לחילוק שם 'מביא נאה וראי* דבר,שום
 אשר .גפף עצטות ואת וכתיב עמו. יוסף עצמות את משה ויקח כתיב :(*"ג
 ובא נטרו ולא דבר העושה כ5 ארחב"ה , בשכם קברו ממצרים בנ"יהעלו
  ממרר'  לכאירה ע*ו  וע' ומחאה כאלו. שנטרו על הכתוב מעלה ונמרו-אחר
 דור וכי לצור, הבית חנוכת שיר. מנמור כתיב שם, ראי' תהלים,ילקוט
 ע"ש, נקרא עננותו וחשבת הואיל חקב*ה, אמר אלא בלאו, שלמה והלאבנאו
 נ"כ הי* רפשה התחלה בלא יוסף עצמות רנבי א"ש, הנ"ל חילוק עפ"יאב5

 הניחו שם דאמרו רק השבועה, טשום אחרים ע"י המצוה אותה בוראינתקיים



לז ההטישי כנף )צ*א( התשיעיהנשר

 המתחיל שקרפ לאו ראי כיון הנומר, ע"ש נקרא לכן ננדולים, כבודולו
 לבנין, קבוע זמן נקבע דלא בהם"ק בבנין משא"כ מתחיל, נמי הנומרהי'
 התעורר שלא כמו אחר, מלך מתעורר ל"ה אפשר דור רהתעורר לאוואי

 עכת"ד.- ע"ש נקרא לכך 'שאול,
 קצת לפקפק יש הקדושים דבריו לוליהנה

. 

 בם' דחנה זו. ראי, על
 קושי' הביא מ"ג, מאמר פ"א ברכות עמ"פ נ"י( טסאמנור )מהנאוץ אהרןברכת
 )במס' המבואר ולפי עמו, יוסף עצמוה את משה ויקח כתיב דהנהנאה,
 עצמו פימא איך א"כ ע"ש, מקרא לה ויליף כה"נ הי, רמרע*ה : ק"אובתים
 מפמאין, צריקים דנם מה, ד"ה : קוד ב"מ ]ועתו*ס יזטף עצמותנלקיחת
 למחנה ליכנם מותר עצמו מת ואפי* מת רממא הש"ס דרייק ס"ה(. )נזירוע"
 להריא הרי בטהיצתו, עמו עמו, יוסף עצמות את משה ויקח רכ*לויי

 הכוונה אין ונו' משה ויקח הכ* מוש דייל ותירץ, מטטאין,[ הי*דעצסותיו
 כיון ורק בפקודתו, לקחם שגוהר רק ביעיו, אותם לקח בעצמו שהואכלל,
 נטקרא למעמים מצינו וכן אייו, הפעילה נתיחסה לכן לוה, הנורם היישהוא

 ]עי' כלום עשה לא בעצמו שהוא אף הנורם, שם ע5 תתיחםשהפעולה
 הנבעונים, את המית אשר על ע"ח יבמות הנשים, את ישכבון אשר : נ"השבת

- ע"ש שהכהנים[ דוה כ"א מנחותועתו*פ  טרייק איך דאוכ קשה, ולפ"ז 
 העלאת מדנתיחסה הנומרה, ע"ש רק נקראת המצוה ראין הנ"ל( )סוסההשעם
 שבאמת התם שאני דילמא המתחיל, הי, שמשה אף בנ"י, ע"ש יוסףעצמוה
 מתחלה ידם על נעשתה ההעלאה כל כי הגומרים, ונם המתחילים נם היובנ"י
 יוסף עצמות לקח שנשה הכ', אמר והדמיון השאלה צד על ורק סוףועד

 שמו על נם המצוה לקרא דיש ה"נ אין ממש מתחיל שיש היכא אב5כנול,
 דחכמים אליבא קאי בסוטה רהש"ם צ"ל זה ומפאת להוד, הנומר ע"שולא

 המילואים ימי לו' רק בהן ל"ה ע"ה רמשה ום=ל הנוי, בזבחיםדפליגו
 היינו עמו, יוסף עצמות לקח שמשה הכ' דטוש י"ל שפיר . וא*כ ע"ש,יבר
 שמשה ראמר שם, בסומה הש"ס לשון משסע כן כאשר טטש אותםשלקח
 הלקיחה, המסבב רק שהי, ולא ע"ש, בו מונח יוסף שהי' הארון נפלבעצמו
 ומוכח לבנ"י רק ההעלאה נתיחסה לא ואפ"ה המתחיל באמת הוא הי'ולפיז
 רעכעפ מוח לנו היוצא - שנמרה מי ע"ש אלא נקראת המצוה ראיןשפיר,
 הוא אלא רמוסה, הא ס*ל לא ע"כ הי* כה"נ שמרע"ה דצ"ל רב,לשיפת
 דעצטוה מחך כלל להוכיח אין ילפ"1 המסבב, רק הי* שמ"ר כנולמפרש
 להטתחיל נם דלדידי* ה"נ ואין הנומרה ע"ש אלא נקראת המצוה שאיןיוסף
 כרב ס"ל הנ"ל תהלים במרר' הם"ד ראותו י"ל וא"כ בהמצוה, חלקיש

 כנ"ל, ונו' משה ויקח ממ"ש משם, ראי' אין וא*כ. הי' כה"ג רבינורמשה
 יבא[.- ]המשך הנ"ל יעקב השב- ראית נרחה ולח"ז שדרש, מה שפירודריש

 בבודאפעספ* רו"ע ס"פע"ן הלוי שמעוןמשה

 ל"וטימן
 סכי מי לו.( )כזירנגמ'-

 לסכין.
 )רגמן נזני סכי 5יו כעי, ממן

 לספוקי הקטירו( בכל סקול 5ף הפילי ן")נר וס5 סמל"5, גמ"חחננן



 החטישי כנף )צ"ע( התשיעיהנשרלח

 )ד"ס נהוק' והק' עי"ק, עכ(יה 3פהומ הקטלם יק ד6)נלעקציי
 נזני דרים ל6 5מ6י )נכ(ית לפתוח קמור עכל דדלים ל35"6ס"נ(
 3יה וכתיב ח)נן גני דלקני ותי' הכזים, כפחום עליו לחייבחנן

 כוני חל3 נכי רה6 וקלס עכ"ל, עכזים צפחות לכילה וטין6כילס
 והנס 51"ע, כ'ך( יועב )עיין לח"ק כל דרטינן ותפ"ס בכילםכתיב
 ח"ע ילפינן סביך זו קו' טסק' סקפיקות 3קונטרק נפלתילקימי
 ופלץ ע"ק, ונקלע כ(ימ ו6כילס 6כילס כתיג חל3 גכי 60 חל3)נכל
 ילפינן ל6 דעקו"ס ל36יי סכי דסירן ענ"ר זס חוק' סניהקל6
 עכזימ 3פחומ 6כילס ובין 6כילס 3יי וכמיל ונסוס מ"ק ח)נןג3י
 בקור דח"ק קכר יו5נן רן דסנס קוקוונו 3ייתו3 כנ"ל וננס -ו15ע,
 ערערך ח"ק כוך 6כל י6ס ה6חרוניס ופי' ל6י5טלופי, ךחזיולקוס
 הכילם 3י' דכתינ 6ף ד6קור ח"ט עקלה ילפינן טפיל ו6יכלשים
 ח"ק עוד יעכל ד6ס עמוס הקור- ח"ק דס6 ונקעי, כזיםוהכילם
 סתוק' קוקית עיוטב ולפ"ז ודו"קן נכוית עיירי וקלף לכ(ימיתערף
 חל3 רכל קר6 לנו יס דס6 ל6י5טיופי דמ(י ק3ר6 ל"לדעקקס
 סוס ל6 לחוד עקרת י6י ע"מז 3נליית6 לקען ח"ק עלסדילפיכן
 ו6כילס כמיש 6כילס ד3קי6 נ6)נמ סמלתי כקו' דהו"6 6'תידעינן
 מים עוד יעכל ד6ס מזל"ט קבלת ד6עריכן סעת6 36לנכויתן
 וגיירי וקפיר לכוית לטרופי ונטוס לקור ח"ק וע"כ לכזיםונתערף
 לנכון. מחוקי קו' ואיוסר חזל"6 לקברת וקריך שכזיתקר6

 ווייצן. פרידמאןאברהם

 לסימן
 רעם כל רומו עעכילין קטן גל סוכר ל3 6)נל י( )י"6נתובות

 16ר וכוי, ,שמניו כןל6 ל5ח( וזכין לו סו6 ןזכו)ו קע"ל )נ6י3"ד,
 סק' קס( )בכתונות ומרץ עלכיס הס' עפ"י דר"י וסך 3י6סמימירי עסי 3פיע דר"ס סך ע3י6 וסרעכ"ס לעתית, 'כולין מגדילועקף
 סחולז1 נפי ,3עומ 3)נק' סונף דר3 ע')נר6 קס3י6 ,"ל סרי"ףעל
 ל6 וצינר הונס ;"ל הר)נ3"ן וגס כלל, סנ"צ יוקף דר* ס6 סבילול6
 דסנס 3ק'ד, ונ"ל לייעכו, נדחקו ס6מרוניס כל וכעכע ? לעסייעמי
 להדס. ד(כין ינסוס סנ"ל סגע' ימס -לפי סו6 קען גר ד)נע3יליןס6
 לו סו6 3ע5ות )נחויב עהו6 ויע65 לכסיגדל עעיל6 שפניו,קל6
 6ן ועוסה סע5ווס דגדול מקרינן 063 תינמ ס6 לעכס גדולול(כום
 6לר3ס 6ן ועוטם ונטווס קינך יגדול 6"6 36ל לזכום, קמיר לוסו6
 סי"ל הט3ילס עכלם לותר יכול. כי לחוכם לו סו6 "ותו טיבלוזס

 לזכום לו קהם3 ל6 וסעונס עוקם ומיפ"כ ע5ווס "ינו טסי' גרוןטכר
 נותנת מקניט נפניון סל6 לידס חמין וקין לחומסרק

 וצער )ניער קני קמיי לקייתו -וקף רן- עעתס לייחוס, יכוליןסגיילו לעליי לד6( ז ..



ש החמישי כנף )צ"א( התשיעיהנשר

 קי3" מי מ",()3"ק
 יומט עבירנ5 הלנכות זנן מעול קקו)נ5 לו ויגיד

 ממיר לפיכך ועויה, מלווה קנו ונגדול סקונר עוכר לרככןע63
 סרי"ף 5)ננס ל(כום, לו פינס סע3ילה כי ל)נחומ, יכולין הכיילו6מר
 וכוסס העלווה דגדול דהלכת5 5ל'53 ל"5( )רקדוסין כקוגי'קומר
 הגדילו ולפ"ר כפכיו סל6 לידס ויכין לזכות לו סע3ילס סוסממילך
 )נע3ילין וקטן דגר וקפיר יוקף, בר' להינף ולית5 למחות יכולין6ין
 ס3י6 ל6 ולמיכך כלל הממטס קייך ול6 3"ד ע"י סופן 3כלטותו
 -- -- סו5.~ ונכון ר-קדברי

 לערינץ. מן פעשפ וקמ"י ל3 שיק מררכייק~תיאל-

 ג"כ נתלעס סימירס ללע כל טעס מיילי ואם כ"([ עקיי ]ין.
 סק3ילסן ע"י סנחקל מס לססליסנזס חיזוק עוד לו ים וממילםחולים
 רו3 3קנילמ יק חקינות ק6ל גס לדעת קה63מי ממס דמוןז'6

 ע" -יומל, כוך יסירומ במוניות עחמיריס פוק' כעס סל6הללעוזן
 6חת .חוליך חקר 5ס לם"ז ומיסו וז"כ: דבליו בהוך קכי133מ

 המיר ל6 גופי' דסרק3"6 דקקם 5ל6 ירפס, וו6י כריימסממחמס
 המיר ל6 טסיי פירוטו על נקמוך ול5 חוליי כיהר שקונס63ומס
 ללכ ניטל כקלו דימר לכירט"י 5ף דערי בלמוד ללכ כימר6ל6
 פירוקו על קעך ל6 גופ" ןסרקב51 וכיון וכ' _וכסר, דמי6חר
 6יך ע"כ ככ"לן מירוסו על ולקעוך להקל 6נן נבוט סטיךלסקל
 ג5וניס 5יכ6 ללכות ימר קמם 3כעל5 6פי' קימי, 6מי'קיסי'

 ופר"ת קק"ט כנסמזי נספית 5פי, מסלוד ימר הס 6ססמחעיריס
 כקמור הרכס סח)נור יתירום נחוליום גס ו3פלע קקל'6,ודכות
 נוקמו ק5פ" מוכיחו פוק' טרוט מגס פוק', וסרנה ופזםמס3"ח
 החמ"ד הו5 טמעה6 וסקי עמרי ויקודם כקר מסרוג יומרלמכום
 וההליומ לנכוה ויהילומ ןחקירות ערפות דס5 3(ס וטעמוקקע"ז,

 טס,מדמנן בליס עןמייתי ונתעקרס, חוליך לס כטסיי 6ל6 פקלול6
 קחקר וכל נ5סל מטעך סייס דקי"ל נקהל מם טורקם לעניןלס"ס
 לטרפה וכן למולל ו5על ננחל, ונטעך 6ינס סטייה ינן 5חתחוליך

 לס קסי' סיירי עומ6ס גני וטס 5', הוליך נמקרון נערפס.קסנסמס
 סנכרני 5דס הי' ק5ס כלל נרסס דלין ונחקרסחוליך

 3י"ז רק
 5ל5 כלוס, מיננו נחקר ל6 5ס - 63הל עדרמו יטען סל6חוליומ
 6)נר %1"( ונחקרו סחוליוה מנין מס כמסיי 6ל5 סיירי ל6ודקי

 3נעקלם 5ל6 מיירי ל6 עקילס לענין וס"ס לטרפהן וכןסעו6ל
 הרע3"ס מר' ונוכח וסכי נרייהס, עתמלת. 3חקרום ל6 36ל)ננריימס

 יבא[ ]המשך ע"כ, כקל לקל נ3ר6 6ס טרפם ניעל מקערו כל דק'לז"ל

 בפעלשאסעלי. עולן עהלבויםיצחק



 החטישי כנף )צ4א( התשיגיהנשרם

 לסימן
 סעקנס גס סק' כן מנס 3'(, 6ית ח' )3קי' חקוק"רברר
 וסליע3"" סי)נ3*ן נקס סע3י6 ונס וכ"ל3קידוקין1

 לתרן עכ' ,"ל
 עכתס('גן יסו"ל ליס היפק 6ותס ול6 תותו קר6 ל"ל סתוק'קו;
 לסחשקס ס6נ _נולות 36ל  גיוס 6ל6 6ינס ווילס רשלות  רניסוותי'
 ס" מילס קל ססחעקקומ ולסניה זעןן לו 6ין סהו6 ומבקקלנוולו
 6ותס, למעור 6ותס ול6 טוסו קל6 5ייך כ"כ חין3ות רנקיססו"6
 נלע"ד ולס"( 6תס, כ"י גס כסירם דססחכקקום דמקיע6 ונוכחע"א
 ד6טס לגז"ד 6יכ6 וזני קם ד)נקקס כ"ז.( )בכ"ז רקיז"ל דבלילפרם
 וסכתה פליח, ע"י ופילק" ומקח 3י' ם 5ל לפורס ומקח וסכהי3ל6

 וככד 6חרינ6 לבינם בערס ועל קלית, ע"י ותקח כל קננמרקויל"ך וכרס* לבחר 6)נרס ופירם" וכביד, 6חרינ6 לקינם ד6גנלסומכרת
 קריך לפס וכויל"ד וכלס, לבחר 6)נרס 6ל6 עלית ע"י פילםל6

 ללינק בערס כן צינרו 3ג0:' וגס כלל ותכרת על לפרקלרק*י
 ולפי וכרמ, לטמר ד6ערס כפירוקו רסס סוקיף ועם ועמיד"הלינק
 כ"י בקמם 03 גס כטלס ע"כ . סססכקקומ מיינו והקח י"לסנ"צ
 דנכ5עס גופס ס)נילס ןתכרם כן ול6 מליח, ונטוי )נ5י ד6יסיקלית
 דכיון קליחיס נחורמ ול6 וכרמ לבחר ")נרם לינול יכולם6ינס
 בערס ומכרם לפרס רס" בבריך ועס וכוי, כניד )נ5י ל6ד6יס'
 כיון ועמידן 6חרינ6 לצינם ד6ערס צערו ג"כ 3גע' ס6 וכרתלבחל
 סי' ,ועמד" 6ל6 ,וכרם" 6חרינ6 לפיכס הבערק בעלו ל6ד3ג)נ'
 ע"כ ס6מר ע3ד קלימות חמולת ל6 הסתכקקומ דגם לויוייכול
 כקתה סלית כ"י ומקח 063:מ 36ל וכרמן על ק6י רזה לפרם63

 סי" גסד3זס
 "לשינם* ד6ערס 6ית6 ד3ג0:' כיון ופוי"ל כקלס,

 על ק6י ע4כ 6"כ ל)נול כסר ססו6 כןו 6)נרס לזכר )נם)נע6חרינ6
 6עס, כ"י גס כטייס דוס ססתעקקוח היינו ומקח, ט:ל 1ל6וכרת
 וק"ל. סליחומ נחורת קל6 וכרת לשמר 6)נרס פירטפ4כ

 נאדיטשרשאג ברייער.יעקב

 מ'סימן
 ןס6 כ' דן( )י3עומ סק"ק 3סגסות ('ל חיות עסר'ןהגאון

 כנסעה 16 נתנס עגילם תורס 6י .603,  מליי ל6  16 קעוכיןדולסינן
 "ז פעס 6חר פכם נמנם עגילס )נגילס תורס יקוער דעתןנתנס,
 עיוחדח נכונס לסדזי קעכן ל6 רכינו ד)נקס קעוכין, לדרוס6ין

 36ל ליתי6ין עקרן עקיני קקי3לן כמי רק עם ד3ר ונענולדרום
 ענינים 3, קעך קעוכין,רעקו"ס לדלוט מפיר.יט 6ז נמנס חמיעס6י

 לכ"ע מורס נעסנס ועקוצה ורם, 6יזס עענו ללעוד כדילסדיי
 וקעך כולס מורס עסגס קדר 3כ5עו דעיע'ס קעוכיס,דר)נינן



מא החטישי כנף )צ"א( התשיעיהגשר

 מ5וגמ6 כי ככיני ופליקס ככ"ר, קמוכין למידרס 5סדדיסעניניס
 יומנן ור' קי( )3גיעין מ" כמיחס 6ו נפנס 13גי5ס מורס 6יסנ"5
 ו5פ"; נטכס, כמיחס קובר ור'5 נמנם מבי"ס קופר 3נ6ס ל'מקוס
 קמוכין "ר" נסןי6 6יי יי ו3נלכומ קמוכין, דרק 65 יוחנן דרי.5'5

 דלס ור"י 3סדי5 סלי וגוי, 5כו5ס 5כד קעוכיס קנ6* מניןעס"מ
 קו5, 65 ו5י' לעלס 3נ6ס ר' מפלס 3גיעין דקם. קוער ודומקקמוכין,
 נ3רכומ 536 ריי, ו65 56כזר לי נקם ;ס עד6ער חונק נינס~מוטס

 851פ.- כן קוטר יומנן דל'עפורס
 סעמיהאי ווייס הירשצבי

לתש . א ' מ מן יסלק

 מלדיק מגלון 66עףר כנוד וכיק גנזי נין ג65% 6טר וכמעד *קלמפטון
 ל"ע ע6ד 36יד מכסן יטת6לען נפחני ר3י עלן סמפולקססדלטן

 לפ'ק(י-- חלח'ס בסגם לעקצו)ריסס
 לך,ועי" רהול"ל בא מלת וע'וקשה פרעה אל בא נ- א צ ת ר,טפ
 ונף הצא ן פ י 1 )6( צ ע" פי* יטליטה אתי בכתמים יש אכן בזה,בבעהשט
 )פ' יעקב לאהל בהגיה אבל בזה, רבה נמדריט וע"' בתיבא הלמאיוקיטה
 צריך אים כי בא( )פ' אליעזר ברסיטק דבריו והובא בפיב פי'במדבר(
 את עבדו 1 כ ל -- לבו הוכנר באמת כיי מפרעה תשובה יטוח עללהמתין

 יכו 'אמר ואחיב ההולכים .ומי מי ליטאול הו"ל דמתחלה וקוטה ומיה*
 ביסוד בזה פי' אבל יטאל, ואח"כ לכו אסר רסתחלה עיטה כן לא והואעבדו
 ההולכים ומי מי בטל ל"צ( )י*נ לקמן רוט"י דברי פי' ובזה בפיב,התורה
 פהחלה רהוליל וקוטה ונו: ובזקנינו ר נ י י ע נ ב )נ( ע*יט אצליוכמעט
 עשןם-- ההולכים ומי מ" למלת נס כמיכ ה, באמרוה בזה ופי'בזקנעו

 דריב" ה' באמרה לזה פ" וראיתי ואזלא, קדמא י"ס תו' ובנוהים 1 ינ נ בב
 1 יטבו'טר ואזלא הקדטא על אוספראסאליע מהרוש "ב* וע"ד הבליסעם

 עיי* בזה הפי' להבין ונו' מבקיטים אתם אותה כי .-- יום שמות יטבפ*ונו*.
 באהל הפי' וידוע ונו' החול ונפל כובד.אבן "ר ובם'ר --- התורהביסוד
 סכיא י נ נ ה -- יטם אליעזר ברמיטק בזה טוב פיו ייט אבל בנה,יעקב
 --- ע"4ט מצרים הגבל ניבר דבארבה במרר' ואי' בנבולכם, ארבהסחר
 )כתהלים( רכתיב וקיטה א', מטין סיטה ריטל ובריט*י כן יהיו לא 1 י ר ח או

 המליצה ליפות 'רע,טה כי חכמים וב,טפתי מספר, ואין וילק ארבה ויבאאמר
 תהליסכמבואר מעלת ודל ר אתו והרין נאמר הקויש דברוח בטיטלקרוחפה-
 -אנכי נר כי גמ"יט ממרכבה רביעי רגל וחי* תהלוה, יוסף בהקדמתמחיד*א
 ככל תושג והיען רנ*ל בני* נ"ר כ"י יטאותיות אבותי כסל תושבבארץ
 עא*-- אתנחתא יש ארבה דבטלת פ" יטם לתהלים משה בדריט אבלאבלף,

 יבא[]המשך

 מס* ג"כ ונרי 3( עס"מ.-- כפתלי ננימ וכדי 6( הטעתיק גנואפר



 ההטישי כנף )צ"א( התשיעיהנשר6נ

 "ב נםסיכון
 על רני קומי מפר בשם כ' לילה, בערך )הנד"מ( בפררם" טיול ' סב
הגמ'

 נינהו, ריטמא א"ע שמעתך מחררין לר"ז רבנן איל ס"ה( )עירובין.
 ושם מביממא, בלילה יתיר דאורייתא צחיתא כ"ג( )ויקרא טווה*קוהקשה
 באורייתא מתעסקין דא,נון קלא . אלא לעילא משמתמע קלא לית ע"א()ם*א

 לומר ואפשר עי"ש,. בלילה אלא תורה של רנה אין. ויקרא ונמד"רבלילה,
 בענין שהאריק סיב רף בהוספות אבות מנן בס'עפמוש

 לימוד.
 ותועד הלילה,

 )בזוה*ק; 'אסתימו-] רו"ע תרעין דאז משום. בלילה ךתורה עסק ושבחדמעלת
 -האור והסתלקות בעולם ויוסתר חשך בחינת הוא שבלאוה ובלילה בהר(ר"מ
 נר כי כמ"ש אור נילוי אז וממשיכים בתורה אן עוסקים כשישהאלע*כ'
 כשארס -לסטה עד"ם כסו למעלה, נח"ר נודל מגה נמשך אור ותורהמצוה
 לו ויש אור לו. נתוסף א' נר עור לו ומבקנין לפניו -רלוק ונר בלילהיושב
 שנהיר . נר לו . .ומניאין בחושך שיושב לטן דומה אינו עכ"ז נח"ר,חוה

 )ע"? :ארז"ל הנה כיום אמנם ערוך' באין מאג ניולה שלו והעוננוהשמחה
 )נתורה. ועוסק יושב ן הקב"ה ראשונות שעית שלש היום. הלי שעות י"ב'נ'(
 ביום שעוסק בהינה יש ל6"ז א"כ עי"ש, את"דכו,

 ינס משיבות לו יש:
 המה. ל'דא"ה ואלו ואלו. ויקר, חשיבות אחר .מצר הוא בלילההעוסק

.. 

., 
.[ 

. 
.

, 
-.

 של*פ"א(.נ- .רפה לחנאנ"ד נטכ*ק.רבינו
..

 ! דבר יגיר כנפים בעל!
 נ"י אהרן יצחק .הר' ניסי )בן_ מילר שמואל יואל הכן לחביבי ט-מז*
- ויראה בתורה ואמץ חזק מצוה בר שנעשיתי ליוםמגאלאנפאן  ולהב' 
 לארוסיו נ'. דעברעציו אברקה*י הגאון נכד שפראםסער שמעון ט'המופלנ

 המופלנ הב' ותלמידי - נוי_ מבערענפאו שווארץ יעקב טווה שוב בתעם
- לחתונתו בפ"ב נייהויו וא5 בנ.טיןס'  משם נ"י ווייס יעקב ם' ולהרבני 

- תי' בתוללירה  נ"י מענרלאוויפש בנימין יצחק מ' האברך ולהרה-נ 
 ואחרון -  ו"ל פישמיקלאדאני . הנאביד זקנו חותנו מקום למלאותשנתקבל
 - - שי*.- בנו ללידת. שליפוא מונ"אפש הנה*צ.אב"ר הרב כבורחכיב

 לעבאוחפיט יובא סיטה מו"ה חרור זקן הנאון הרב בכות!אלון
 ויצא, בע,ט*ק 'סנה צ'ח נפטר.גן ועל בוענטא ספרדים !קהל ראסלאתיץאבאר
 המקום )עה*ת( אברהם הרנרי וחתן לאו"ח( אליעזר הדטיטק גן הי'הוא
 .- שיים*א.- הנתונים בניו אתינהם

 י המהדרין מן למהדרין אפילו הפסח לפורימ כשי .יין.
. 
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נמנ - כהונה פרחי-סימן
 י"ל קאצבורג רבקה בן צבי רור מ' מהנאון שליחות בעניניח-ת

 ארר.-- נ' שלו יא"צלע"נ
 נפלגנו, נוסן 6ס )ננומ )נקלות )נ5ות לקיים יכול 6ידקקרחי
 כח"כ ול6. נכונתי ,)כסלוח כלקון קר6 ך6מקי' כיון נרססדלכ6ורס
 קרך עזם קפח .ע"י קיסי' קפיר דקרה נר6ס סי' )זנות"*וליחן
 ונענין ודל: לי. ,כ' ק"ל דסנר6ן. סגנון 6ד)נ"ו 6כן יותר,כנוד
 זס, 56ל 6כל תגס ר"ל קעודתיסו ר)נחלמי רק'6 לדי עכומ)נקלות
 כצ'ק מעור דחכירו רכסי . )נ"נ דליינו נר"ססי'

 סרג*"
 לק"י לדי

 סזסנ, עכ"ל לסחל?ף, לו לינס נל6"ס קיים ו6ן קיים ל6 סקועד)נ"נ
 נפקעו דגס כיון ע')נ לקון קר6 נקע ליס ידעכ6 ל6 נע.רסולם
 קי' יעלס יסודק לק' נסערות ח*6 חכ"ח לקויי כחכורו ור6.תייו65
 )נעומ גבריו .ע" )נ*נ: ) כנסוח סיו65ין זלוק*ל "ח"ק כעס ינכי6כ'נ
 עמיל ""כ לפלוח דסע5וס כיון כעותו לס-ות קליחות ושיכיןד".ן
 מ"ע קיי ח6ו"ח ק-ק (_ בסריס חסו' עיין )א( -- )נקלות לקון-כ'

 ג"כ סלח רק קיגל ,סלק- 46 לומר )נכות עסלוח לקון כ'דלכך
 )ענדריס סו* זס 'דדין דכ' ר)נגילס קם'ק נתנטל קרנן ועייןיו65יס
 על מירק"י ועיין סחק3לחי כסלו וסוי כנווי וסו לו)נר ריכולק"ו(

 56לו ד6כל; כיון ייעל עליו, תינסו וכצר סררי, קעודחי'))מלפי
  ד6דס  3תירוטון סו6 וינוול סי6 נמנם  כעו וסוי 3ר, עתיקרלתיקורי
 מג6לען 6ו נע6נ6ק גס קיו65ין ו6פסר התקנלמי, כעו ו)נס:יחסוכ
 לכל.- ממיס הנ6ס רמוי יו"ע לענין מ"יעיין

 ז"ל. מאויוואראש מהנאון ליה( מעטוד )המשך יפ"התירת
 _ד)ניק5ס כ6ן לסג)נ' ק"ל ע"כ רסכ6  רלת"ע 3'ס  נלושהג(
 מקיק ול6 כ6וקור6 קעסמך ס6 מסקסם ס)נקקס דס6 נחנ6ס,)נוחה

 ל6 דס6 נסנ6ס מקור )נוק5ס רס6 סנ6ס ע6יקור פק' ול6עלעול הקוקוי רק וסקסם קעספך* ויסתייף דסחיל6 דריכת כיון6דכחי'
 זו קומי' גס. ד6"כ 3רו3 ביעול עמוס סו6 דיע)נ6 6דפתי'מקיק
 3יס3"6 כת3 זס וכעין 3סנ6ס, סוחר ד)נוק5ס ק"ן ודמי 6ל6ל"ק,
 מק" קיי וכיסיע"י כ"ע.()מנת

 דע3על?ן קול ספיר . 6"כ קק"ס,
 3073"6 וכחב 3סנ6ס, עומר. )נוק5ס לדידי' וס6 לכתחלסמיקיר
 יעול מחורם ול6 )נוכניס כליס פליהס ונרמס ד6)נר דס6 סםנצנח
 טל6 רוע קריך רק נטל קינו 3סעת:ממעיקו וניכר בעין ירכיסו6
 דק"ל מ"ע ספיר 6"כ נסיתי, כמעלעל יק ס6יקור כננעליםירמס
 יבא[. ]השלמה 61*ם. כסנ6ס, עותר דעוק5ס כ6ןהגינ'

ן

 בח"ג עע"ק ובכיי, קין ע"י ויו"ד קעוית?' ונחלפי נענין )א(, ה *א
 . . ע---י. קי' ח-ו ל"ט, קיי "?ך 'גזן נ"מקי,

 - ,בוי571'



 השעי כנה )צב( התשיעיהנשרמד
 מדמימן.

 לסקקוס,  ל"ונז  )ולנקזי וכו', יחל פוייס  ר'(  ללוגילסכסיק'
  קורין סטרי  פיוס( דיני  3ר3ים  )לירו; 6"5 כחול 36ל ")נר,קם

 מגילם 3קרי6ה גס "ןוקיס ייניס מרכס סלי וק"ל וכן"סונגילס
 פרקו)ני דים וסקי ? לחול גס מוסס ידרסו ל6 ו6"כ.ל)נסופורים
 דרסינן, ו6פ"ס ניקף מלקונני 6ין יו"ט נקמלי סכי ! בפקח כ6ןניקף

 )נ6י דסימ : 6לי6 מ6י 7"ס נ6מ", סלוקי.. דק6על גנס6, 2ן6דל3ס
 יומר )נקסכר וכו' יום לי  לכן  ונקודם .13 דולסין דלין פוייס"לי6]
 66)נ"ו )למ*נ - ? וע"פ . 3סלכותי' לדלוס נחול 6מי' 'סלייךויומל
 סכ")ו(.- מ6עיק לנוד כערס 3סג")נ פיסל גנרדכין6פריס פ'.ססקג
-..[...

, 
( , .. 

. 
,. 

 בסעמשעני רב פישר צבי .
.,.-. ., . . . .  . .-
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 יש הש"י שיטת דלפי נאה, פרפרה י"ל ולפ"ר ל"ו[ טטי' ]המשך ך-,.
 ומקשה לטול, פסולה דאשה ט*4 דרב כעז.( עוז . )במס' .וא.' עוד,להקשות
 ואחא ואתחלה ]צפורה[ איטי אתיא יומסיק וגו, צפורה ותקח ,כתיב ]והלא"גט'
 ולא המהחלת רק היתה שהיא אף לצמורה יפעויה ומדנהיחםה ואגמרא;משה.

 משמע ולפיז דטיא, דאיתא - וכסאן השיכא הפעולה- התחלת דגםהנומרת,ןש*ם
 כמו בגו, את למול רוצה הי' בודאי מיע"ה רהלא יעקב,. השב כשיפתדלא

 הנומר, הי' ימרע"ה הגם בנה, את צפו,יה נשתלה ואם"ה לא:(שאיתא')בנדרים
 אפ" רמי' ראיהא כמאן שהטתהיל כרחך על שמה,' על למצוה נקראתאפעה

 שמרע"ה ס"ל שהוא לשיטתו, הולך שהוא לרב א"ש. באמת וכוו.בכה"ני]-
 הטצוה שאין יוסף .עצמות את משה דויקת מקרא ראי': לנו אין ואוב הי'כה*נ
 הגם כאן נמ' ס"ל וכ*נ המסבב, רק הי' הוא כי הגומרה, עקש אלאנקראת
 רהלא רמי, דליתא כמאן שהמתחיל עומר לנו אין אמ"ה הנומר הי'שמשה
 וז"ל חדשים דברים ~ה בענין נתב ל"ו סי' החוום נוב"ת בשו"ת וקנה- במצוה.- חלק יש לה שגם טשמע צפורה, ותקח עכ"פכתיב
 מקור הרא"ש דבתשובת אחרן( ע"י מכרו *זאח"כ הנ"ל הרמ"א )עמ"ש :שם
 ללוי אהיכ שמכרו שם .מבואר רק אחר" ע"י *שמכרו הוזכר 9א רינא,האי
 רנשלמא זה, על לדון יש אחרי *ע"י שהוסיף:הרמ"א מה ומעהה עצמועז,
 להסרסוי, רחאו דברמאית מוכח שפיר סרסור, שום בלא לקוי אח"כ מכרואם.
 המעים החדש שהסרסור להיות יוכל אחר,: מהסור ע". אח"כ מנרו אםאבל
 הרמ"א מ"ש וטים יכו' השנאה עבור המכר יענב שלא נכונים טעמיםלו

 האמר שלא הלקו כפי כוונתו סרסרותו, לשמעון ליתז חייב אחר ע"יכבמכרו
 זכות, שום לו אין שוב הסותי באוני: הסרסור דברי נננסו לא שמתחלהניון
 ועוד הזה.- בסרסרות שותף. השני' ._שנם וראי אבל זכותו, אכר- שלאקמ"ל

 השירוך, לנמור אחר שרכן ולקה אוחץ הבע"ר שדהה שדכן ברבר שםכ'
 שם אין המקח בעסק כי למקח, שישיך[ כין יש נדול שהפרש ירועהרבר
 רק' תלוי והמקח אמצעיםדברים

 לעמק אותם הביא שהסרסור ברמ:ם/%וכיון
 דחאו המוכר אם ולכך קנין, רק חסר ולא הרבר ננמר כבר הרמים במךהשוה



מה הששי כנף )צב( התשיעיהנשר

 זה רמאות אם קצת נסתפקתי בזה סרסוו עור הכנים ואח"כ בדבריםלהסרמנר
 פרטים הרבה 'ש בשידוכים אבל הפסדו, הראשון לסרסור .לשלם המוכרמחייב
 בשביל מעמים וכמה ומתנות בגדים ודירה מזונות התחייבות כמו הנדן סךלבד
 אותם השוה שלא זמן כל ולכן השירוך, ונתנטל החבילה מתפררת קטןרכר

 שצריך קטן או נדול דבר שום נשאר שלא עד פרטיהם בכל הראשזןהשדכן
 אוהבו את מכנים מהמדרים אחד ואם השרכן, ע"י ננמר לא עדיין לרבר,בזה
 נם להשוותם הראשון השדכן של . ביכולת הי' אפילו הדבר לנמור קרובואו
 ואין עת בכל מעשים נעשו וכזה כללן רמאות כאן אין הללו. בסרטיםכן

 כלל, טשפט דין שום לא אבל תרעומת רק הצדרים על הראשוןלהשדנן
 המתחיל הי' שאמי' לכאו' משמע הץ הגב"י: של לשונו מפשמות הנהעכ"ל.-
 כשימת ודלא תרעומת אלא בלוס עללו לו אין אמ"ה זה, לשירוךהממציא
 דזה:דסרסור 1' אות חחו"מ_ בזנל"א זה דין מבואר וביותר הנ"ל, יעקב .השב

המקח-לנמרי. נחל ישלט כי ואטנם 11(ל: כנ"ל[, נזה קצת נסתפק שהנונ*י -]הנםהראשון
 ]הדבל ושוב.:נגמר פעמים כמה ובג הלך. אפי' בקנין[. ]כלוטר

 ,שכר:עכ*ליואטנם לו המוכר.אין עי"ד או עצמו הלוקח.- או.ע"יעי"ד'אחר
 "ענ:הגינ*!.וכ'- חולק קפ"ה סוסיי. חו-מ על בהנהות )קלוגער( שלמה .ההכמת
 :.]להטתחילן לו ייתן. דצריך  השידוך,: טזה הבע"ד ידעו. לא -אם מבעי.לא
 סיוע:מסי!ע הראשון נם מ"מ המציאו, כן נם הנומר אם אפי' אלא מזהןשכר
 .להשגיי '-סיוע הי' ]טרחתו ודיבורים השתדלוף שצריך כשירוכים כידועהוה
 השלישי )וקא המחצת לא טה, דבה לו יותן שעכ"פ העלהוע"כ

 לפי אלא*
 סברתו (נדחה לא שלמה החכמת מ"ש עט ובאמת עכת'ר.- הנ"ד עיניראות
 'בתהלת הנוכשי .וכמ"ש להיפוך תברא לומר לנו יש כי הניל, הנובעישל

 ~כרו *שאם הרא*ש תשו' שהעתיק הרט"א,. על לחלוק שרצה במהדבריו
 המכר יעכב שלא נכונים .טעמים לו הפעים החרש סרסור שמא אחר,ע"י
 .היה שהראשון לומר לי חיתי שמהיכא כאן, עומר נמי נוכל .כן וכמווכו',

 ל"ה הראשון שהשדכן שראינו מא;זר להיפך, אדרבה לוטר נוכל הלאהנורם,
 לכאן באו הרשות שפנים אנו אומרים הדבר, ולנמור הקשר לקשורביכלתו
 נראה וענ"פ סרסור, לענין בזכל"א וכמ"ש מתחיל, דין שום לראשוןואין

 : שכתב היות יעקב, השב על ג"כ חולק הנוג"י .על הח"ש שחולקושמלבד
 בפירוש משמע ובו, נ"נ מסייע הי' היאשון מ"מ הטציאו .הנימר אםאפי'

 נם שכי ליחן יש ט"מ הראשון, השרכן דמצאת בלי השידוך ננסהשאפי'
 הב"ד.- עיני ראות כפי הראשוןלהשדכן

 אות קפ"ה סי' בהי"ם ]מהרשים[ שלוי משמרת בקונ' מצאתישלמנם
 נודע לא דאס שלמה החכמת שהעלה מה על שכ' המפר( בראש )הנר'ה'

 חלק לראשון שמניע הראשון, שרכן מביערי כלל השני להשרפן וקאלהבעיר
 משמע .ובריו זלפן ענ"ד.- מודה, הנוב"י נם שבזה נווני, בכלשדכנות
 בלא ושאפילו במ"ש . דבריו, פוף עם רק הנוכ*י על חולק שלמהשהחכמת
 .,הנוב"י -?*ז.."ולק להמתהיל, קצת נמי ליחן צריך הראשון המתחילהמצאת
 שני )של וכחו לנאן באו חדשות שפנים להיפך, הסברא י"ל כי: .לעיל,כמ"ש
 השב כשיטת הוא, .רבאטת כילו .ומשפט הין שום להראשון, אין ע"כ עריףהין
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 ולשיטת קצת, להמתחיל ליחן צריך מ"מ הח"ש שיטת שלפי נמצאיקב,
 כלום להמתחיל אין מדבריו, שנראה כמו המהרש"ם הבנת לפי וש"יהנובעי
 טררכי לבושי והגאון להמקח, הסרסור או להשירוך הממציא שהי' לאאם

 על חולקים שלמה וההכמת יעקב כתב'שהשב ופיז י"ר סי' סהדו*בחחו*מ
 כן, כתב שלא הנ"ל שלו' המשסרת דברי את ראה לא וכנראה ע"ש,הנובעי
 כמו שכר לו שיש מודה הנוב"י גם הטמציא הי' כשהמתחיל זה לעניןכי

 יבא(.- )המשך יעקב. השבשהעלה
 בבודאפעמפ ייזם האפמאן םנ'ל שמעוןמשה

 משימי
 6חזס ונייסף .מונני 'קוס" נ"י ' יפס 0ג6ון ס3י6 כרס,;כקיי
 וממלינן ע"ס( )דענחוס עגע' וסקוליך יע"ק, ונקימות3חרי3וט
 כץ( )ונדף כמניס ג3י ננילס מסמלי 'עלוקיעל'"סטיי

 ד65ן קעל"ן, סי6 ונעלט דקי"6 סיוף חט6ח לר3ומ לעומסלכל 6)נלצן'יקר"
 עופר ל)נליקס )שוס עחעכ וסט ) ננלס, ולקוס 'לקור דעליקסעק)נכ-

 וסקל כנילא ול6 היי עליקס דוקם חע6חם לכל 'קר6 וקמ"רט)נ.ס- לן דעפרת דיחזק6ל קר6 ופנס נחילם, ול6 סרי ד)נליקס.חע6מס' לכל קר6 - גילם .דכ"ן סו6ז חד דחרוויי' וכר"ת נזומר, צ'רלס.גס
 6יו5ר רק ודו"ק, סקרם, מירע לן פירק יחזקאל לק סו6 ררםהד
 ר56? ו5ד דעקעס ל6סכגז נס"דעס ס3"ס"ע קוקית לייקד סקסםלן

 ולפי. לכ5ניס ויר05 לקלס למקור -מערס עצןיחזקאל
 עקרך ס6עול

 רק נצל15 לל" ונורר לוקך דבל-קם כנר נוכח חי"חסדלכל
 כפלס ול.6 סיי )5ליקמ דדוק6 נמירום סקרך ומירס 6עייסזק6ל
 ווייצן פריעדמאנן אברהם ככון.- כל סכל ועיו"כולרפס

 מ"גמימן
 מפזלם עקסין עילס קריאת מס ץ עע ג עק .אס-
 לייט ונלכלך סי6, מורס נוני סמגילס קרינם 60 סי6 ר3ומ6עם
 קטרים קס)נפ סלוען ")נרינן סניך דפריך י"מ( )עגילם 3גע'ר6י'
 ס6ר5ס, עכעי וסוס עירי וכנסני ק6)נרו ע6י ייכו ל6 סל6י65

 עמוס 6ל6 ידכינן עי סרעכיס גני 60חסחרניס .6נן "עוע5קיף
 אמועד סלוכז לענין נפק"ל: 6יכ6 למי"( 96כ כ"ס' .ניקטטרקועי
 ס6יכו 3"טייים סייטו נלס"ק סועכ וס)וגילס דוקט 3לסונוטורס
 ד6ינוענין, ננגילס לקרי6ח סחו' )וליכוד לבעל מליך ו6עפ*ס35י1
 רנום6. סו5 אפילי6"כ

 כלס"ק קורס ולעד כלס"ק סע3ין לוני אפי' נפק")נ .ףיט5(
 דעכתם.5זן

 . שנן 6סר ניוגילס פקוקי טז"
 ו6כפיכ כנ"ל, ע3ינין

 לצין,-""5 י46נו לגיל" -לפקוקי ")ננין -מורס הלילוד לנילמליך
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 ח"ה ימ3עלין ")נרינן. ספיר 5"כ ולגילה, דקיי5ת יכוה" )נוכח)נ(ס
 סיגינו )וגילה לפקוקי "פ" הייכן מגילה לקרינית ס))3ין )נס"פי'
 סילוקה.יורע

 )וע)נ"ם פקה קורס יום ל' ודורקין קומבין ו'( )פקחים עי'ג(
 לכרום קריך י3פורי6 י"3( )3קנהררין ו"ימ" קוי( קי' פ;3 ככנף3(ס

 לכעל ו5"5 ומקהר )נרדכי קל הכק קוים עיר סן' (ו יתקנס -ממוס עדיפ" סי" פקח כסל' עוקק דהו" כיון הו"ל 6"כ פקח,בהלכות
 ר3ומ". הופ ספיר ""כ לקר")נ לבטל קריך 5עפ"כ מורס,מליעור

 וואיצן. זילברשטייןישראל

 לן הני ל6 מה"ד בעל קל עלמו מלפי ל"ע[ ,עטעוך]סיוטך
 קכ ג3י מ"ב( )מדף דכריו לחוק ים וסעד כלכר, ונעקרו .לוולמט" "ל" ךערפס "מרי, ל" לדבריו ןס6 יתירומ מס" ללעותגכ)נס

 6"לת)נעממי
 )נמנ"

 ול"ל טרפם )נעיקרס 5לע נעקרס ק)נו"כ ")נר
 קם נ"ב( )כדף וכן טרפה, נגני מנרייהס כחקרם "סי' היל"לכלקרס_

כל
 סלקל"

 נחוגי"ס עי"ק )נכרייחס נחקרו על ול5 נעקרו על .ויריך
 להיוה )והרגלים ה5לעוה רונ סנקנרו ננ"ד עכלפ בוס, .ע'סו)ננח"ס
 בגיני עי' וך"יה )נערפה ולהוליך ולהכקיר יסלידו רקוחן ני)נ6עס"ה
 רונ טנם3ר  ספוק' וכל וטוק"ע כר)נב"ס לסלכם הוקנע וכןקס

  נ"מ וו"ס נ"נ קי'  היו"ר ח"ק  וכמו"מ ורטית, ירפס סו"סללעוס
 סכ' )נ"ב( )דף ברסנה הנעיין ובפרט תרפס, ודקי  כשניןסרט3"6
 וטס )נכסן סם סהס )ננחר נ"נ( )לקנן ונרם"י 5לעומיי רונקתס
 הרוג )נסעייס ס":ו "יה" ו"ס ע"ע, )נכסן ו"' ונכסן י"6 5וונכסן
 רונ נ"נ" כסי מסכל 'ם יתרוה ים ללעות )נכמס מיתרותעם

 לנו ס" סגני מקעצות למי "וריס )נג)נ' (ס לסוגית ס6יוויקי 5ל" )ננ'נ5 וכ"ל טרפה )נוח כסס ק5'ן )נקיתן חון סכל ביןמללעות
 "יך )נפרק יל" כיון יהירות 5לעוה בקבס אפי' להתעירק3ר6
 מ"(( )כדף כונו ולברר לפרם סג)נ' דרך כן כי יחירות 53לעותסדין
 קמיי מנדיי" חס ונמרס לרי"ס 5ונוה ס' 6)נר דרכך רי6סלענין
 כאלו ריי "ין כנעול יהר כל ד5)נרי' דס6 חוליות 6ו 5לעוהכיהר_ ה)נהירין לדחות מסקריך נמרגח נ5)נמ מ55חי וכן ע"ס כמייותר
 ן")נרינן כקר ים" )נרום ג' לכהונה יסי' 05 דלפ"( 6הך עודכטול
 .הר כל ר"ל "ל6 5' 5ל5 כסאי ל" 51"כ ינני כטול כאלו כ'על

 51"כ. כלס, נטלוכקלו
 "ו)נריס 5נו הולים וכעם 5לע ניהר ס"נ

 לידו )נעמס סג" ססלח' וכ"כ דערפס ופסיט6 כולם נטלוכקלו
 הו5 וגס ע)נריך ("ל מייבם הר' וחכם לזקן וסלח .להתיר .ר5הול5
 גס סדנה..53,ק1ר..וכ"כ65.1 לההירה )נכע :"ל .עה"ב נעל ממוגהק רכו ו"מר..קגס אחובנקוב

. 
 הדנריס וכקס5כתי ו)ננה"16 סחכ"6

 ג"ל5כט5 אב"ד עוקקכו4ס. יוטע )נ' סגסג5 אדמו"רלפני
 מליט""

. 

 קקט"( 3ס"ך ח"ד בקי, ו)נסרם'ל סב"ת בפלוגתה חלי' ס(ס6)נר
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 קסיהרות כמיקור "מריכן כדרק סכומדין כיון סעסרק"ל לס"דדמיינו
נקתכרו

 ו)נ):יל"
 ככת"ד, )וכולן רוב סנססנרו כד לן 6יכפס ל6

 ססיטוס כל סוכחמי יכנר כן לו)נר קתס סו" ר3 כי31)נחכ'ס
 ס)נערימין פוק; כגס יק יסרוח 3חליומ ונפרט ימרות53לעוח
3פקיטות

 )נטיל"
 סוליות לכס סיע עיירי נודביי ללכות קנסנרו כיון

 קנקמנרו ד"וסס ניזנק ו6ס זנוח לסס טית עלרימין טוחן דרקג"כ
 יחלום וחוליומ 5לכום )נעכס 3נ"ד ככ"פ לסחעיר סי"ל סיחרוחסם
 כ' ו3פ"ח כס"ק, ודתי 6ל" (6ת עי(כיי פוקק )נסוס סיענולל6

 6' 3כולי6 לקוחת סיס כל ימירס כולית נע65 "ס 6ף כן63עמ
 סגם לכן כ)נןס, סיכן חילוק סטין נפי' דכ' סרי כ"ק ערפהעפן
 לס5ערף סיחרומ לנו תיוכיל 6נל סכתננו )נעכס 3(ס )נקיליןסמנו
 למקוק ים לדיג" לכן נר"ס תינו חורם תיקור טחסס ולסוליתללוג

 3כ'( דכל)נ6, כסינוס טרו3 סרוג לסכר סים ("ל דס"ת נכלכסג6ון
 5ין - ס)נקילין פוק' וסקי סל3וס %ל ו5ו"ג .3ספ")נ לסקלסקוסך
 3(ס.3ק' כיין ונ)נחינות )נונסק סוי"ס וגורס כ"י וכ"( מוסוט(ניחין
 (מ 3ק" ספןפרי

 בפעלשאסעלי .)נוין ~הלבויםצחקק

 ו במ. בשלח לפרשת לדרשציוןשיכמן
 וי*ע. שאד ה' אב"ד שררארכןק הכהן נפתולי מו*ה הגה"צ אאמו*רמכ*ק

 ומבואר צרה, אלא אינו ויחי שנא' דבכ"מ וידוע וגו,, בשלחריחי
 ועיין רב הערב היינו העם נם שהי' מה לישראל צרה הוי נמי רזהבספרים
 הכ, שיאמר הי' דדאוי ברטב*ן ודקדק הוא, קרוב כי בזה.- משהבישטח

 בזה, בפנים במר"ר להמעיין יותר ומבואר בזה האמונה בימוד ועייןלהיפוך,
 כמ"ש וי"ל ונו' הקשה ברוהו הנה ההיד פרעה צוה ווי ווי איתאובמד"ר
 ובעמוד בפירש"י עיין בתי, עלו שים וחם )6(.- ע"ש קנ"א אותבליקיפים
 הדבר ומבואר רב ערב וגם פסוק אח"כ ונם ויסעו פסוק בא פ'העבודה
 השביע לא ולמה ובפירש"י עצמות את משה ח יק ו כאורך.- בא ס'באפריון

 בדרך משה בישמח לוה וההירץ ויחי בפן כן רש"י הק' לא דלמה וקשהובו,
 עפי"ר באפריון ובזה יקר דבר ואי' ונו' מצות יקח לב חכם ובמד"רנפלא,
 רעיקר הא' באופן בא בם' שם האה"י שכ' ע"ר עוד וי"ל שם, יעקבהאהל
 וא"כ הנולד את הרואה חכם איזה כמ"ש חכם הי' משה ואוב הים,הרכוש
 בעצטות היינו אחרת במצוה התעסק וא"ב הים ביות שיחיי מה רעיקרהבין

 ויש כן, שבת בנם' ומבואר שם ובמירש"י הענן, עמור ימוש לאיוסף.-
 ובפירש"י נפרעה, ה בד כ א ו כראוי.- בתוספות בזמנו שבת נר בהדלקתליזהר

 רשע וגם למענהו ה' פעל כל כדמצינו ויובן ונו' ברשעים מתנקםכשהקב"ה
 את הללו במאמר המליצו וכבר וכו' ולכנורו בשמי הנקיא שכל רעהליום

 - נפרטחנו. נפסלי 3יח עיין ה * ב )א(.א-
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 ונו',:יקשה שלחנו כי עשינו זא, מה ז"ל.- מברדימשוב הנאון וכמ"שוגו'
 64בואר השלים, השיעבוד קושי כ' ידוע אבל אליהם המנות מכח הוכרחודהא
 יייראו הטד'ר על אמרתי הענין ובסיום באורך, א; דיבור יעקב באהלהרבר
 ע"ד וי"ל להאמינם, להם הי' ולא רואין. הי' ישראל ונו', ה' אתהעם

 אחר דעיקי וובפ לפ"ו הנונל במקצת י"ס אות שובבי"ם ימי פנים בייטבשטבואר
 )כ(, מכבר בדרושים המבואר זצוק"ל אאמ*ו וכמ"ש כאמונה יעבוד וחקרשהבין

 סיחסימץ
 סטראפקוב . *ב"ל שלום אברהם מו*ה: הנה*צ דורי מב"ק שם,תי .:

 ..באומר טהורים וליטא פלאים *לפהר הפרטן לפרשהכשם
 .ע6(טי5 קדושג:

 ח~שינן 5א אמאי מקודשת. אינה עדות גפסולי המקדש אמרינן אמאיהררב"ז
 מקורשת . במור רשע . אפילו -צדיק שאני ע"מ במקיש כמו .תשובה,שעשו

 . ותי' נ מ"ש:( )קדושין תשובה עשה שמאשחוששין
 ע"מ בםירוש שאמה רזה:.

 :ופושעים פסולים בסתם אבל תשו', עשה שמא שפיר חוששין צדיקשאני
 נוראי שהי, מי טצינו ולפ"ז למעליותא; נשתנו ולא דהוו. כמו, לחומחוק'נן
 -שאפשר ומי צייק,' שהוא שאטר בשביל תשונה שעשה חוששין אעפ*כרשע
 לרשע, אותו מחזיקין דבר אמר ולא הכלים א5 נחבא אמנם טחפאיו שבכבי
 קרוש, שהוא שאמר בשביל *באוסר, מהורים,, ולטמא - פמאים .לפהרזזה

 טאטעסאלמא הפ,ק ה;לברשט6 ליצר . - ועכ"י. יי"עעבת'ד

 : . מעם)סימןי

 שליפגא המחבר הנאון הקר קרקע, ערך )הנדים( בפרדס טיול .בס'
 האוצר בית בס' אדם. אינו קרקע( לו ואין סי כל ס*נ( )ינטות חז"לעם*ש
 אלי' יד בס' הנר"א ע6י"ד לה מפרש. י"ד כלל זצ"ל( עננל רוי)להנאון
 "נין 11"ל בעזרו, אציהם ' אלקי לתפלתו מקום הקובע דבל אהא ו:()ברכות
 .הארם כי מקום, שהוא יהביא .האשה נשים, ב' לארם יש כי מקוםהקביעות
 אדמה נקיאת ע"כ כי הארץ וכן המקום היא הנוקנא ועיקר דכורא הםוהאשה
 הנ"ל ביכטות מאמרם פי, ובזה עכ"ל, חכם מן חכמה משקל על נוקכאשהיא

 ואר"א ונו' שנ' אדם אינו אשה לו שאין אדם בל אלעזר אורוהסמיכות
 המאטרים שנין הנה 'ז"5 הנר*א ו5פ"ד אדם. אינו קרקע לו שאין אדםכל

 :של "וקבת בחי' עצמה היא הנה הקרקע כי להם אהר ענין האיההסמוכים
 לו - שאין ארם -כל כן אדע אשה.אינו לו שאין אדם שכל כמו לנןהארם
 יוצאת קול הילר.בת יצירת קודם יום מ' ב'( )כסופה ועש אדם, אינוקרקע

 שהאריך 'עיקש וכו' לפלוני סלונית שדה פלוני בית לפלוני פלוני בתואומרת
 לפ"ז אמרתי ואני בדפה"ח.- בקודש כדרכו בש.פ מקוטותמנמה

 השעץ אול(.
 ולא -היא .קמייתא רארעא לה. מזבנינא לא ונינא א"ל נ*פ.( קידושין)במס'

 י'*- דרוס ס3ימ-גפתני נפסס כיין)ב(
 - ' י ..1-' , .'.



 הששי בנף )צב( התשיעיהנשר ג:נ
 כלפי ואפשר אניחוש, רקפזד מחוי רהלא לכאורה וקשה כו' מילתאמסמנא
 דמעות, עליו מוריר מנבח אפילו ראשונה אשתו המנרש כל חז"לשאפרו

 להבין צריך אמנם שלו, נוקבא בחי:ת נ"כ היא הקרקע הנ"ל הנר*אולפ"ר
 :שקול, אם . ליה איכמת לא במתנה למה נישקלה במתנה בעי אי שםדאמר
 - למכר. מתנה בין לחלקויש

 שליט"א( הגאבד"פ רבינו)מכבוד

 ב' ימןמ

 באינעיא ל"ג( : )קידושין הי"ו ישיבה הבני עם פשופ שיעורכלמדי
 שכן, כל לא מפניה עומרים יומדי' מפני הנמ' קאטר; ס"ת מפני לעומדים"י

 כמה שם וקאמר כ"5[ ]ממנות א"ע )סותת ..שהנמ' הראשונים קושי'וייוע

 .שללומרים ונראה ע"ש, רבה נברא קיימו.מקמי מות,ולא טקסי דקיימי,שפתאי
 אטר .שם( )במכות הנמ' רהנה ;רל*ק ;אמרתי ס"ת, מקמי לקום ,!ריך יותרעגה

 ולכאורה חרא, .ובצרי רבנן ואתו יכנו איבעים כתיב. :בפעמא..דבתורהמילתא
 ..ונ"ל ל-ט, על ממי רבנן , לי' בצרו איך וגם לזה, ראי' להביאלמה:צריך
 ארבעים .רכתיב כיון והא נל"ל יוסיף, ולא יכנו ,לרבעים כתיביהיץבתרה

 יוסנף לא דכת:ב כיון .הי'_.קשה לרננן ;אלא להוסיף, רשאי אננו בוראי.ישן
 תנרע -ולא תוסרק רלא לאו; .שכתיב )כמו סמ', יגרע נ-1,'לא כחיב :לאלמה
 הבנן מזה הוכיחו ע"כ אלא הנרע, ולא הוסיף ,5א .יכתוב ה-נ..באןביהד

 דלא וכיון הקפידה, לא תנרע לא על אבל הוסיף שלא רק הקפידה.שהתורה
 אל"מ, ואוקמוה אחד דהיינו מהם ספחות הק אתי לגרוע תוכל כמהכתיב

 רבא נברא מפני לקום צריך בודאי ס"ת מפני רקמו במכות "נמ' סידוש"כ
 ולא יוסיף ולא. יכנו ארבעים' רק שכתיב בפסוק שהיו.מעיינו .רבא -.נבראשהם

 מפניו לקום יותר חייב הוי כזה רבה ובנברא חדא בצךייל" ע"כלא;,תגקע
 אם שפיר . קאמר לומדים בסתם .איירי .בקירושין הנמ' מ-א"כ ס"ה,מקמי

 הראשונים, קושית ול"ק כש"כ, לא הורה טפר מפני. עומדים 'לוידי'מפני
 .ודו-ק.

 תאיצען אב"ד זילבערשטיין יודא דוד

 נ"י.כןיכמן
 לי והייתם זריתי את ושמרתם בקשי תיטמעו יטמוע אם ועתה :,:יתרו
 פה-ומיעומ על רוב הורה יוחנן א"ר ס'( )גיפין במם' העמים.סגולהימכל

 רוב, הוי איהו אלמא .עטך ברית צרתי האלה הרברים ע"פ :כי ,צנא'בכתב

 רובי לו אנתוב מתמה קא אתמוה קפוא תורתי רובי ואכתיב  כת.בההא
 יצעכו"ם נח,טבר ןר כמו בטדיצאמרי, בתוס' נכ' מ"טכו, ור,וצהתל;הלא,גטו

 ולהכי כותבין !תכל הי,:עכו*מי נכתב:ל:שראל. וואם,הי/:הכל_ את:.ההירהכיעס
 נחיטבו כמוחזר לקם :יצכתכתן :מה .רהלא .לר;רובנ.תוותי :אכתוב החמנאאמר

 אלה ישראל עם ברית הקכעה כרת לא אר"' בנמ' יצם עור זרים,יצהעתיקו
 ואת ברית אתך הדנרים_האלה.כרתי על_פי כי 'טנא, ,צבע"פ רבריםבשביל



נא הששי כנף )צב( התשיעיהנשר

 מה הוא ישראל ]ל הילון כי לרעת ; .גוכחלו רר:י מאטר.ם משניישן~ל,
 שהיא לאטר יכולים העכו"ם נם שבכתב התורה על ני התושכע*פ,שקבלו
 -לישראל רק חביב אוצר הוא שבע"מ התורה רק זר כמו ישראל והיושלהם
 אם "ועתה לזיש"ה ישראל, עם ברית הקב"ה כרת וע"ז בו חלק לזריםואין
 בהם שטרומז'ם הדברים העשרת מפני ח51י תושב*כ בקולי* תשמעושמוע
 נרת זאת על כי תשבעים היינו בריתיג אח *ושמרתם ונם מצות התרי"גכל
 אחם בזאת כי העסיפי סכל מנולה לי *והייתם אז ישראל עם בריתה'

 .*6 ל( . "הי' .יאאם א*ו6ות: מ**ר %61ויינים6ו6חרי6
 סנולה.:__

..ך
. 

 *אי***אט*קי *ר4דלעצדער 6עבלזאת
.סימ,נ'כ

.. ..
,

.- 
: 

,

 נ)בפטוק ושם נעשה, 1, דיבר- אשר ההברכם. כל נ'( )כ*נ . -למשפמים.
 צצתה ונוה .בג"* האלו;וישלח_*ת:געיי טאמריק שני_ ובין ונשמעו נעילהז'(.

 ;הידוש זה - אין מופלאים; , :ומופתים לאוה1ת _ערים_ בהיותם ממערים,ישראל
 הראשונה מצוות,ונהתלהבוחם ;וכטה כמה צמרה חני-תם ) נתחלה עליהםשקבלו
 בבואם .אכן יו. .נענו . אחד טה - מצ11ת, קתרי*נ כל על סשה פקדםלולי
 אסרו בגר שבסרה וסייגים היאשוניפ; ה?מןם התלהבות עברו חלפו סינילהר

 גצינו שהשו"ת לעטו וסיפר טשה; כשעלת סיון ובחודש .4-7 דנינועלירם
 )אשר כל..הדברים לו השיצו ביר?הם, מהמוהזקים. חוץ -שלמה בתורהלזכותם

 ה', כבת -ריבי
 לא כן. על. יתר נעשה, במרה אליני

-  על )סש*ר _וכשההבונן 
 ובאיזו בלבם; חרשה ההלהבות להכניס צורך ראה האוינה, לב שתפסהקפאון
 וזמרה ן בשיר עולות ויללו הנוער ושל יום-פוב והכריז הצעירים' ע"יאופן

 .לשמוח, הזקנים הסבונרים לב נם שמשך בנ"י, _נער* ע"י קודשוריקוד
 )ספר את ויקח. עוה-פ, סשה קרא טרומה פסנק על עיהה'וכשההתלהבות

 ריבר אשר. כל. כולם ענו אז , זו מתעוררת בשעת - - העם באזני ויקראהברית
 להנח;לנו.- שעתיר התורה פקודי קטאר נם זנושמע נעשה במרהה*

י
 - מבסיט. . .

נעוריכי נ"נ ינתזנםנשר

 )נסג6ון ח)מרס קוי )נ3י6 קק34. )נ3'ן חקי*ג קי' 6ו'ח בנם3נ"ג.~
 מ43ט: ו5ר63 ק'ע( : חולין .ל' )מקחיס רעיי .לסי' (י"ס 3ר3יעסר*ס

 ו6קכ לקרנות עכר3ין 6ין :( סי )כממורס קונך 637 סל6 3)יל,ל6
 יסקכיר.ן6'כ וכס ספר. מרס )נולקח נטיל ל6 דמנ")נ ל)נילף )נ5יל6
 .גלולם 1וע? ולצעד .ע3'מ, כרך ילקס'ג. וכי' בייל, 65 ; ד)31')נכן'5
 )נכר3ין 6ין )ע"ד ומים וז"ל: ז6ס, מחסו עכבר יסודם ול'בי"ס גינכ6ות-כי3: ד3רינססוי_ שכס געי מעס שנכבס כולס. גגוני סניכל

 יס(, ד9 כדכסיג ושפק"ל ום" .3)1ינו, )ומין פול;ין ,מנ6,.ל;;לקרנונם



 הששי כנף )צב( התשיעיהנשרנב
 ח"ל )גס 3תו"כ וכ"ה 3קוכו, יונהן ר' ו"ה נ"ח.( )יו)ג6 סמוק'וכ"כ
 רם"י וכיין סקרכס נ)נינס נהכר3ס 060 לרנות דסדס

 "' ויקר"
 ס'.-פקוק

 קאמארן. נ"י 3סג36"ך לעפקאוויטש שמעוןישראל

 .. . . ... ב"ה.סיטן

 3קופל .י65, תקע ו6ס יחקכ . ל6 3קופר:סלי:עולס )כ"ח.(ר"ס
 ל6 ע"ן סל כסופר וכו', י65 ל6 .חקע ו6ס יחקע ל6 סלעיססל

 י65 דל6 )נקל)ניס )נ"ק ןתי)נ6 ;3הוק' ןסקי- .5"י חקע ו6סיתקע
  סקתו  ס)ופורתימ רסנס 3"ס, ונ"ל כ"ם, נחנו ליסנות דע5וח)נקוס

 גכי נסל)נ6 וקל)ניס, כולס והנין,:עסל  ן"ין רנ"ת רתופר כתסנעו"
 ייכול ס6לס כ"י קניסס לקייס 6פסר דסחס )נסוס לק")נסל)ניס
 .ל" קכיסס לקייס- ךד6פתי, סיכ6 וכל עלהל6מתולי

 .ל"מ:כד6י' דחי :
 ?ק6 "י)נח. "ר63.ך )נ6י"עקקת ;עולס גני "נל ע'()ענחומ

 עכל_
 כוי

 לרכ6 ס6לס )נהני ל6 דעעל מקע.ה6.כיין ק6 63יקור. מקככי;
 כזון - סינ 6"כ' .ך'כליס. נק6לין 6ין כולה 6כלס כ*((רק'ל.,)ק3ועומ

 ני)ז6 6"כ כלי' נם"4ן ד6ין כולס 6כלם כעו. הוס .סי6 חוליןדענל)
 ו"יח6 .,כדל"ח ".ד"ין 6)נרינן ,)3,3חיסי5*זז( דסנס ונר6סעגלשסי
 ל"מ ג"כ : )נקרי חוקיף ד3ל, כחנ כ'ח( )י"ס ע"סיי3יו"36עקרם

 'ר6ו דל6 :דל6ו 6י5טלזך- ד'ס ו'( )חגיגס נטו*6 .וע"עתנעקדק,
 דל"מ ל)ני)נר 6יכ6 ך .ס"נ 6'כ סנ)וקיתן. ל'ת נ)ני. סוי ריקס .מכי

 6י- )זקופק קע"נ )נ5וה קוף דס)ננ"ח לסםי3 ים 6)ננס סוי,ס3עקדת-
 ל6י. 6ו :כתס..דהניס 'גכי סנ)נקדק עיל"ש ד6'ן כלל6 ס6י.6ערינן
 סוי וקפיר .ז)נקדת עתס 6פי' דוהס .דרכיס עקס ..וגכי 6פקר6"כ
 כ'ד לסכ?ר סית )ו)נס : קק"נ חמ'ו נקי': ס)נג"6. כ)נ"ס דרניסכקס

 6ערינן; דר3יס, 3כתס -גס ר63)נמ נרי- ")ננס; 6כ)נ"ל.( ,)נ"(:)נ3רכות
 וכ5ס. .3זכחיס( -)סחס 46ח6 דסכי ת3)נקדם עיל"ח' י6ין כלל6ס6י.
 דכמס ניננ6 ועקעס וכוי עוח 13 סים כ5ס 6חד 13 חתגרו;ל6

 ק3)וקדק עדל"ת י6ין )נקוס ו)נקני דתק3רו ל"ה דוחס פקחד6כילמ
 רחי ול6 3כידנ6 ל"ס ס6 דכקלים לעי)מל ק"ר ד6וך 3יעק' .ו"ק'
 כקה סוי ךדפקח סרי ת)נךוך נקיי -ס)נג"6 וכ)נגם 3כירנ6 3עיכן;"6 דרניס ינכתה דר3יס כמס ס6 דמקח סתג"6 טמ" עס וידועכי"ם,
 יכולס' ג3י 6)נרינןן .תפיה ירכיס.,6"כ כתס גס-ג3י :6)נרינןכלל6 -רס6י )נוכה 6"כ- .ס3)נקדט כרל"ח )נס:י.,סם"ק=ך6ין ז6מ"סדר3יס

 ")ננס: י3גנקיק-.ן'"ו'1 עתוס: "עדל"ם' -6ערינן ול6 6קורדלכתמלס;
 -:)נקוסי :"ל6  (ךעמע6 לעיער 16כ6 כ"ז; גנן.' 6צל- -'כולס ;מינח';גויממ

 :: ':ך -:'.;: כימכהעו~קנן- ליהנופ ד)נ5ומ.: לר"י ק"לטולעו.זלעולס

 י-1 מידץ,3עוווכץ,?עט--ן ן ;-':': י.ךז רב:- ! :.;.,:7;י ;.)::



גג הששי כנף )צב( התשיעיהנשר

 פט( מכנף )המשך ארי' מול תולדות למפרהשממה

 ]הובא פוקם, חנה מרדכי מ' זי"ע, מאא"ז תלמידים שלשח י"ס.להערה
 נוכפריער יודח מ' ע"ה טייטלבוים זאב 'שראל ומ'-- ב'[ אות קל"נ בסגשם
 1ק6"א.- קט"1 נ"נ אות )הנדמ"ח(- נרו"ד דעיר זכרון במצבת נז'ז"ל

 .מכנף:צ( )המשך ריחוראל רבותי' לכ' והערותהשממות
 הנאון -העב דברי : בזה*ל כתב ז"ל אליעזר ומשק .הנאון זקינו על נ(-
 מרוב ואולם לו, רב ידיו כי חיזוק צריכין .אין לרף מעבר החתוםנ"י

 חכמה היבה ולבו וביראה בתויה ומופלנ המופלא הבת, של נבןחביביתי'
  .שושנים, בשמתי1 - יבטא אשר ולנל ,יחמא. ולא השערה, אל קולע-ראה,.
 נבור . מנון, יה" אחריתו וכנונים, חצו כוונים, ועושה השוה,. עמק: אליורר
 מובפחני..אם זצ"ל, אפרים ; ימרדכי טהו' תמים צדיק איש בן אליעזר,טהו'
 סי לו אשרי .ראש, למעלה .עד יעלה:מעלה.-מעלה, נאמן, ה'.בית לו..יבנה

 נלבבו, אמת הדובר תמ:י,:דנרי צתו,,;וארוחתו. לו ליחן 'ביתו;שיספההוגאל
 [- ..ן-:'] .אר'"ב.י'; .י"אךניסן יום'ף' פק*תוניפראוחוחם

-
 זצלה"ה. יעקבנעט בהרנ"מ יחזקאלהק,

 לו נהו למ"ק תרי"ר ובפ'.-שופפים רושם עשהה הצריק ברכת ה ע א _..
 נגף בהגשר- או שדרש הדרשה -)ראה לאשה כתו נ"ל היביא -תשובתהנאון
 הנשנים אחי תוי להני רב"י אהבת שנראה אלה כל ואחרי ק"ה,(, סי'פיה
 על להסונ יוכל לא ק"ך אות שהנאמר,בפנים מובן ממילא הרברהנ"ל,
 זצ"ל. חיים פלס -הנאון השלישיאחיהם
 הסכרין-שלזיננר מסחר בית הוצאת ישראל תם5ת .נסילור לתקן, -קלעית~
 .ופרוס; בכובת. נחסר חרשה הוצאה ואלפים, למאות שנה בכל כמעפהנד'
 -. לתקן-, ומצוה ישראל כל.)עט0על

.. זטעבר'ו יביט גבנכטינםגבקףף

 עזר להעת ,צנתקבל קאלפערט_ בנצען מו' האברך להרה"נ פובכמיי
 הה"נ לאביומקודיצ

 שנתקבל געי מלארינץ ולהה"ג נ"ט_.. נאנאיצ אב"ד'
 "ון וילכליצפיע -יוסף .מ, ההרוץ המופלג ולהכ' :אףצט.- קי"ט דק"קלרב

 נ-י.טיצגי וו~יסמאן זאב מ' הרבני %1'ב בת עם בעלער("ל,לאירוסיו.בהנאב*ר
 האברך הרה*נ עס )בתו לאיבוסי יארמאט נ' אב"ד הנטן הרב חכ,בראחרת

 ;-.'. . ןךגי. -- ; .~: נ__י נ"י סקלויזנבורנ גיאזנער צבן נודאמ*
 6*,יםנה6 הנאון נואטה.הרב ישראל לראכון-כל-בית "מטני-מנחם ד1ה1,~,

 טבת_.בעיר י*נ ביום זצ"ל מוחוניצא הנה"צ בן"אדמו*ר וויעחיאהאנריאנ"ר
 הן"ףיצ טעברוךצ-;דךדגהינ.ולש~ן ,היב.-הה-גן בני ,בהר,,קלוחענבורג;,במקוטה

 נספר קל"0 'אות 'דיחזקא5 נרבותי" )המ' אנ"ר,תאראיטחאר במם ה"מם,
 -ע"היןדכקום פביפ ;פישל ציינם .מא-ר טויה דקר והיבני --ןבבודאמעסט.

 .~ף"צ"פ4ליאקע"י '6' לכבוד'"רב,הנגק תנחומק ברכת, ' "ף6;ם!עחם"משפחתםן



 תתשיעיהנשףנד
 )צקי

 הששי כנף

 ספעהעויארטאמ יונגרייז יעקב מ' והה"נ ע"ה, הרבנית זונתו לפפירתמיוייצען
 ע"ה.- הרבנית אמו לפפירתנאי

 ידי לצית המאחרים ו השקלים על משמיעין באדרבא'
 ואני באמונה אתכם עובך ובהנני תראו הלא כי עוד יתמהמו אל נאחוזיהם_
 בכם כי לנכור .ועליכם היים* ופרי ישראל *יד הוספות שני כנר לנםנותן
 ואל מצוה בע"ח ופריעת בתיהם, בני וכל פקודיו עווריו הניחר הייתלוי
תשכנו

. 
 יבגבורים, ד, לעזרת לבא קרדם: א' שעה ויפה עויה, באהליכם

 הייו. הנכבדים הקוראים לכל ם י ר ו 6 ת ח מש

 .אורים הננכד הס' מחדש לדפוס שנתתי והנריו הנשר יראהכאשי
 עהות אבן חרש חיבורי ליחן נמרתי מוצא בסף היות ולטען נורלות,וחומים"

 פעמך 1,20 בעד. וקלסהו הארצות בכל כרצון שנתקבל דפים .פ*זד"ח
 המהיר, חצו בעד זבחורןם, טפיפים,. לרבנים, פראנקא, המחיר משלוחבהקדם
 הטדפיס ;אצל להשיג ח"א ,ז46נ6ט8[' ימ46%411זש40ש חנם ענייםלח"ה

 ,ממ8משזפא 8118זפ44 ז11,13168*
 ת י ש י ל ש ה ר ו ד ה מ ם י ל ו ד ג ה ם זע לאור הוצאתי הניםלנקשת 118ץ40510~

 טנחה 1 50 מחירו ספירה עומרי-עה"ל מספרי:.מנח% 'מזפ .לצלי עו4נמצאו;' כן .וכה, הקיים וכן י 6ל* מהיר מספר במעפ נדפס הנרולה הוננרית איץ כלמרבני
 עללהדשה

 שבועות:
 פענג*. 1.20 מחירי
 ט(8ש506 .6ח%40"2 "866ז68(4*%18

 מבתכים התרות קפלות תעורה כתבי גידו שיש ט* 1 לוביםכקשה
 מארע אב"ך זיוע הכהן נפתלי מ, הרה"צ אאטו*ר מס"ק ר"ת( בה* כלאון)"ף
 תויה ורך מהס נאסגה העתקה או לן. לשלחס. מאד יבוקש עריין נרפפושלא
 לו.-אביע
  2!(8שעה50 זק625ן !66ב[ ,86ז4ע?8%א 11ז55011ט4ג [3.16

 המהדרין מן לכהדרין אפילו ופסח למורים, כשריין
 ט,טפ16פ11פז',פ0ח511

  2!(8שעא50 ט0םזפופ8 ,!8(1 852482ס[ס8 -
- 118ץ1%0פ[,ז846  זפ61ק1מפ5416$2 

 .003(1!7י
 14ו*6ן6ז -.ננ 82טפ(%

-זפט8161 - ז6ט1פ!5 ז424[ 1181 6זססו6?43   8!4ג %0102 ק.!ן5 פ61 טקט%( 
- פ1פ81ק4648ג  

- (פ%זפ6םם[1( 1פטואפ5יחן68ז1?א ,108ח!(ץ פקפק -ך 8!(ץ8%0(% ,1פטואפ;5 8טפטז0[ך  51פק68ט(מ .ץ 461[%פ15ץ .ט .19 
 !פ6%נ .3..ם אם118פ%.,- ,412מש1 18ח18*3( ננ-. -%ז518 '6תפנז4ע%18

 ..י

 שק 2זא4שאם8 .4 8661ז שא8ש18%אק(8?[ן4088ץ יופ*62*א שפ88
.

- 
 י 4 !פ!6א פז8 46 ,ששו11צו*ג3 41ו%פ6א8:102ז!8ת4ץז( ש1 .טש10!82611 '

-----ר-:---
 א.81.841 181818ופ*8. :ז 688**8*ע*שעפש* ,ל*481זז848 ש8881%8416שא ,11.



גה השביעי כנף )צג(דנשר'התשיעי

- אהרן יד--מינמן נ"ר 

 שהי' זצ"ל טויבער אהרן מו"ת הממורסם הצדיק הנאון אא"זטחירושי
 סעידאהעלי. פק"ק ומנ"כ באשורקעסאבוד,-

 קטן סיע, יכ"ך מנח פל' סר)נ3"ס ("ל נבלות,46כל רקעןבקיגי'
 ונעוין-סלינו יסתלק כגון סנוב )נקום מסוף יבר 3סנתתעמס

 תניחו 6ס 4כן להמריעו, ע5ווין כ"ד 6ין 3כר)נלימ עילעל -6ונקורו
 ס6ס רכינו ונוכרי נרמס מס")) וכ' עכ"ל, צידו )נבחין "ין36י1
 לפי סלעה כן וצין למפריסי, )נכווין 3"ר גדורם )נל"כס סקסןעקם

 )נ"6 ס' קוף . פקק עפנו הר)נ3"ס וגס ק'"ד( )דירנות החי"ק)וקק:ח
 .סנ6 קען כ' ענת עמ' כפייס גס נר)נ"ל, 6ין ד6ור' 63יקולדמפי'
 ססו6 כדבר כ6ן פרע לננס 5"ע ות"כ כרס"ל, 6ין ע5)% )גדעת-לכצות
 נהע"6 וע"ן ע"מ, סיפג 'ק" מנת ה' סעור וכן.סקי תנוס,עקוס
 ככר למ"ע מכלן סקחירה- מנס 3(ס, סח" חס 3כ"ע- סכקמיק

 כן ס" לפי וכחכ דקדק 3מ*6 סרס וחלקתי מרוך, זען זססירקתי
 המעיי וכסן דעת3ן

 לח.נוך הגיע מל6 כקטן .6.ירי רמס ממס זס,
 וכאן- בדע"ל, 6ין ד6ו' נ6-קור אפי'ולכך

 ר6יירי )נמו( זס מקמיע
 6נל קנותי עסיס ססו6 כדבר רוקם כ' ולכך להימך, אמניעמקין

 )נץ .ככדם רם" על עמל*ע . קים" כ' ותיר5תי כדע"ל, דמוי63יקור
 קוס" גס כ"ל נוח, ר6ס על מחדר 3חי":י עכםיו אענש63ורך

 סמינו לפי כ' ול6 קין רק ג"כ כ' תמס פי"נ, מנח מה'הראשונה
 ככיבו כ' ומפ"ם לחינוך נפגיע ג"כ ר)גיירי ו)נסינעו דעת,בן

 כם):"ס לוער רעיוכי על עלה ריסע6 ולפום 36דע"ל, עתנוקינדןת
 עק56"ל דק"ל כר"י ע"כ .6תיי ד)נחני' ס"מ ד"ה קכ"6( )נם3תתוק'
 63ין איירי הלמו"ס ומ"כ ע"ס, לפח)נין וקריך כר"ם 6ו עליי,חייכ
 לחינוך כהגיל אפי' 6בך)נ"ל, כ' לכך לי"ח, ופעול לפח)נין(קליך
- דל"ם 6ליב6 לק סי6 ד))ס56"לכיון  קינו.. סוס למיתי 6)ננס 

 מל ס56"ל אע"פ שלנכס כל ס"( אנת עם, מ?6 פקק הר)ונ"סדס6
 כ' ולננס ד6ו'ן הו6 כיכוי כל לסיטתו. הרי וכו,, עלי' חייבעל6כס

' 

 דמיעת ופנס והוק"לי 36דמ"ל לחינוך הגיכ 6מי' רעסעע קתסנקען
 ספוקקיס 3ין גוולס עחלוקח סוס ראיתי ד)נס56"ל, הקוגי'- עלעיני
 ונג)ו' הנר על כחק 6עמני' )נדליקין נמס כפ'. גניריס הסלטיכע"ק
 ק"ל יוקי יי דלנעל6 יוחנן, וי' דעול6 נמלוגח6 ;( ל"6 3טנח)מס
 יוחכן ולר' חייב,- דעס56"לכריי

 ר"-

 מטוי, דמם56"ל כר"ם ק"ל
 עכבן ונרמס מס כ' .סכעט")נ גס ע"ק, ;וחנן ל' דעת סכיםורי"9
 מגס וכפרט יוקי- .כיי. הלכס וי'י 'יהודק דל,. 3מס"5"לל. . כר"טדהלכס
 )מ"ב( .כירם )דפ' היי"ף כל, וסקי נחלא, סו6 ירבע כר"מ ק"לנוטל 5כ3,6פ'' גס כלכיס, ' והלכם יהויסןיחיך רי והויי כווהיי ק6יי"ס

 36ל ברס"ר עמכת קל גחלת עככין ק"ל דק)נו6ל הא"ק למוןקסני6
 -.' 58 8נח



- - - - - .
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 השכיעי כנה )צג( התשיעיהנשרנו
 עז, סל כהלתל6

 ט55"ל וכ)נל5כה כר"ם ק"ל עהכוון ס5ין ו3ד3י
 פתוח עוליכו נר"ס קון סם דר3ינ6 ))י)נר6 ס3י6 גס כר"י,ק"ל
 כר"ם יוקי דר' 3")נ 'פ' הרי"ף דמ"ס וסירן ע"ק, שנוח עד'פחות
 דהלכמ6 מהין סילכה5 לעיפקק ול6 ממניחן למרוקי רק סו6ק"ל
 עם5מל טכ' עס"ם פ"6 והרע3"ס נסורך, וכ"ט חייב דעם56"לכר"י
 כ"ט כילת 3פ' הנ"ל הרי"ף כל ע5עו סקסך טס סס"ע כיחייב;
 5וכלין ה)נו5י6 "מחג" _5"ג( ה)נ5ניכ )כפי וסר"ן מנ"ל, כבכס*ננוסוט
 קי"ל ור"ס דר"י 3פלוגמ6 מלכס ולמנין וז"ל: כ' )נכםיכולפחוס
 -ססי6 כירם ז'ל_.3פ' סרי'ף סהני6 ועם פעור ד)נק55ל"גכר"ם

 ל5  כר"י,  ו5וסיענ5 ק"ת ל6 36ל )נחכמ קל גחלמ עכ3יןדסמו6ל
 ל6תעכינן ס3ז6ס לכך 5ל6 וכו' נתכוון כריי מלכתללמקוק

. 
 ןלננ6י

 כמלי. כל )3פ' . גס 63ורך כים וכו' ונותר כן קל 6ף כר"קיקמל
 עקוד ס3עס*ע סקריך 3ס3מן נסרגין סעזיקין כל 6רי3"לקכ"6:(

 3עלע6 לן 6יחוור6 וננדל6 מעור, דעס"5*ל כר"ם ק"ל דלי3'לוכ'
 6ס6 קעכינן ל6 נעס56*ל כר"םדסלכס

 דריב*ל,.
 נ5ייכום, ות"ס

 ר6יום וס3י6 כר"ס' ומקק עקוד סקריך קם 3ננלחעוחוסרע3"ן
 61)נמ וז"ל וכ' כר"מז ק"ל סרי"ף דגס סרי"ף, סס3י6 לנותע)ני)נרוח

 לעס, *רכנו ול6 נפירום כעומו סלכס עלפקוק נורחסי3רי:מחו6
 3כל ור3ינ6 ר'" עיט קמן( מנם עקי )עקוף רמיי ס3י6ולנקוף
 6חר 3עקוס פילקס סל6 סרייך קעך כ"ז כב"ק, מלכה כולסהסיס
 לנח קוף סרס3"6 וכ"כ 63ורך, כים כו' לרען 6ל6 כמוחועסלכס
 עכייין כולס עכס סיו65 כן, מקקו וסר6כ*ד ר"ח ומגס כלץדסלכס
 דטם56"ל דינם 3סך לסדים תסיק עקוף רמוס סלכמ6 6ימקק6דל6
 יבא[.- ]תשלום כר"מ. 6ו כר"י סלכס6י

 נץ.סימן
 נ"י פישל 'גלום טאיר טויה חו"ב המופלג הרבני ש"ב ליר(רישוכ4ט

 בודאפעסט[ טק"ק ע"ה רתא]בן
 וכלך מי נ"סל6נן יוקף עו"ס ידידנו כ" לקחלף 3רךד,כס
 דל6 וח5 קי"ד, קיי עג"6 עם"כ כל קוסיי ונקעך לי ולעל6סי3כס,
 יקריך מפטר 5י ו3סחרימ למכריז דקריך ננסוס 3קחרים)נתחילין
 3ס3ם ול6 נחול דוקם זס סל6 וסקסים לחפלס, ג6ילסלסק)ניך
 דיו"ע 0303, ול6 ויו"ע נחול דוקט קי*ד נקי' וננוטל ומנסככור,
 גלולם לסקעיך וקריך יו"ע הוי דמע"כ 6*ם 6"כ דין, וניעי הויג"כ

 ג5ולס להקעיך ים 3ע3ם גס ככ"מ לכתחלס 3ל6"ס וגסלחמלם,
 ירחס וג5ולס, נחפלס 5קייס וסנה 61*ק* מס רמ"6 כע"סלמפלס

 נ3"6. מלס סי וככיר- מלעס ג6ולס ויג6לנו יקרטע טפלים כלדי
 )כנפם_ס'3.

: . 
. . 

- 
,;:

- 
 ז"ל[. אילאק ]אנש שטיי.ר הכהן סשה טאיר *ומף הקי ,



נו השביעי סנף )צנ( התשיעיהנשר

 לשה[ מעמור ]המשך ים"התורת
 כל ר6ס ח' 5וח ל"ת קי' יו"ר ונכין פני כמו"מ דכ' ב"ל י[.-

 להפכו ותקור ליקור קם סחפן על )נועל חמלי ליקורי תורסליקורי
 6י גלר6 וכעקורי מס גברת תיקורי תורס תיקורי 6ס 6כללמיתר,
 ורבינו כ' ג"כ( )נדרים ור"ן דמח"ח, עיי"ם לנעלו ונותל )נסניעכיד
 ולגז"ד ע"ת; סימר וזס תיקור דוס קוס תינו רכ6יכוח 3על ונצ"מק"ל
 תינו 61"כ הס גנרל תיקורי מורה - לתיקורי נעיל ל6 )נכ")נדק"ל
 לרב _וכן למ"ר 6"כ 33י"5, .וכ"כ לב"ע והוי סיקור החמן עלמונח
 חורס ליקורי כל ח"כ נתיל ל6 ד)נ3")נ ע"ג( ונצ", 5"ח )בחוליןדק"ל
 פוק' ולכהנו זס ומנס לכחחלס, ליקור )ננעלין ומה"ה גקך6ליקורי
 )נ3עלין 6ין 06 יוקץ ים כעיל ל6 סנ6ס לענין דיננן 63יקולד6ף
 ל5כילס דרק דרגך חד רק כדרבנן נחתינן 6( ננה"ת לכחחלסליקור
 ו'( )כני5ס 36ל 3על ד)נ3")נ לסלכח5 וזס סנ6ס, לפנין ול6כטל
 מורס ניקורי רכל ל"3 )נכ")נ ק"ל ולב ל3, 6ער מתכה 6"ר6יח6
 כסיקורי 5ף לממחלה ניקור מבטלין )נס"ת ו6ן סס גיריניקור
 להנקט 5ף מדרבנן 5ף לסוקיף מותל ייצנן ליקורי ו)נ)ניל6תורס
 חריף כי סיט3 ודו"ק- בטל, ל6 לדידן 36ל לסייחו לרבוסתיכח
 ס)נעתיל רכך כ"ד כד"ת, למכך לסולח נרוח; 3ק5יס פלפל  כב'סו6

 _ . - דירן. במסרס ס' ליסועחומלמס
 ן .

 באלמאזאויוואראש. 36"ד פריעד הכהן מיכל יהיאל.

 ז ב* ן ם ים
 מ(כירין מנן ברכוה דכעק' מע"ג העלה י"ר קימן 6רי'בם6גת

 מעכה(יג ה"ל )ני)נ ונל.לומ נימים מנוהג כב"ז והלכה 3לילומי5י")נ
 (מנס . ועצר מלף יממת דסל כיון (ו, נהקכרס חייבות כסיסו6י1

 יום - מל (ו סוכרם להזכיר 6"5 סוג כיוס הזכיל ל6 ו6ס3לילס,
 ונחריתי שכרה ה6 3לילס י5")נ למזכיר נוני דחיי3 ולע"ג3לילס,.
 להזכירה ו6"5 ז)ננס עכר יוס מל 36ל הו6 לילה מוכרח ומסוםסי6

 שזכרה וכו' 3י)נ6:1. ז)ננה ועכר חלף לילם סל ס(כרס וכן3לילח,
 )נעני ול6 מעסס("ג חו"ל וחד חך כל ביום ליחס לילה וסלכלילם, ליה" יום ימל וכיון ני:הו, 6(כרוח וחרתי ):5ות סרחי ודליליםדיוס
 הלכך וכו', הי"ג סיין ל)נ"2 לילה מל לחוכרה למוויה יוס קלס(כיס
 דבריו על להינוס וים עכ"ל. נרול וקט י5"מ לסוכרות פעויותכסיס
 וכן כוקוח, נ5רנכ -חיינוח קנסיס דגם ק"ח( )מקחים למניםז"ל
 כיקות 6ר3ע למחו[ לריך קע"ת ופס ק2י"ד חע"נ קייצן 03"עסו6

 כנהים, הגדה סיידר סי'על.סקדר,
 ומ"כ י65 -ל6 כקדר ודלי

 דפטייוה . נסים לגבי דינם לסקי- ממכחת ל6 סא"ל סם'6לדבלי
 נק,. נקומו היו ד"ס .ק"מ( )פקחיס וענהו"ק י5")ו, כהזכרתלגזירי

 לה': מי ד"ס ל"מ.( )קוכם וכחוק' מן, ס6ף ד"ס רתוקי ע'6()וקוכס

 לוער..,עליסן 6ל5 כוקום ד, מקנו ל6 יעקת)נ6 כפירוץ כמצווכו'



 השביעי כנה )צג( התשיעיהנשרגה
 דליל י5"מ הזכימ ס6ני כסן גס קנ")נר ל6 6ס ? 51"ע וסגדה,הלל
 טארנאריא חופש באלאטי אפרים חיים 51"ע.-פקח,

 ח"ןסימן
 ס6לי' נכטנת נ'( )6ות כץבקין

 ע"3, פכ"ס ( כלי עק' ר3"
 הו6 ודעת" פיכס "תכעס לדבר קימן עד וכף עגול ען סעלדעת"ל

 מען מס כמוכך מנס מס, 3עסכעם "5לי רקוס ככר ע"ק,סעח3ר
 סר"קונס חכעה 6וח כרמל ,ע" סחכעס, כל מרוען עלמעדנקלק
 3ר6ס ס3ר(ל סו6 סדרכן ח"ק, לככר וילעיס עמלק" הנחונססחכעס
 ס3ינ"ה, על הרומן. דר-3ן הו6 דרכן 6ותיומ כי נינ"ס וסוסעי

 וכן ונר-דע סס על דשת הו6 יחד, קניסס על נקרךסערד"ע
 ודו"ק. עסניס0 כולל מדעת 3חי' חכו"ד 3)נדמ כן לקמי )נלדעחןנקל6ח

 "ו"ח 3טוק"ע סללו, נימיס ממתועס סעמיתי 3עה 56יעו"ג3
 עטעס קכת נר 3סדלקת )נ6נקיס יותר -עוזהרות דנקיס רק"גק"
 עולס מל נלו כ3תס סיט כינורםומ"

 וכו',
 עלי' ה3ימ ד5רכי ועוד

מ"ק,
 חלתו 6י3דה הי6 וכו, סרני ה"ה ( ל"3 )ק3מ 3פירסוי ועוב"

 וכו' דמו וספכס וכוי עולס קל- נרו כנחס. וסיף וכוי עולססל.
 וכו' וסדלקס חלס. נדם על עויסרין ולכן וכוי הנית ר5רכ?ועוד
 3ע5ומ גס כלל וסמוקקי' 3עוקו"ע כקעו ל5 גידוע לי וחוזייע"ק,
 3קי' ס3ח נר 3סדלקח דנקטו כעו וכוי יומל עוזהרות דכסיסחלס
 קק"ד ר)נ"3 קי, 3מג"6 5ך כלל רמן )נ(ה )נ65מי ול6 כנ"ל,לקעג
 לדחוק וממסר ולע"ג, קם 3)נמ5ס"ס ועי' עליו ימ( נעם"ק חלסלענין
 נעס"ק ונוענו נסעמו ר6וי יסמיקון נטענו מס כעמ5ס"קעפצים
 כיו"ד ולכן 3זס, סחיד"6 עם"כ חלס 6ומ לפי 3ד3ס ועי,יע"ם,.
 ונטיס טכסיס 63ממ ו6ן דוקט 3עס"ק ול6 נקע 3קמע6 חלהמלכות
 כי ע"ס, ונקכומ 3זכריס חלס )נ5ומ ונוסגת בחינוך וכ-א"ק מןמוין
 לייטב.-. ונסוס דעתי נחס ל6 עדיין3(ט

 - טשאם אב"ד לעבאווימש צבי יצחסי

 נ"צמימן
 לוקס ו6וכלו 3יו"ע 3חל3 הנסס גיד ס)ננסל ע"3( )עיןכפקחים

 רפוי( ספינו פיסול )ופירש"י כיו"ע גיד ענקל עלוס לוקסח)נסן
 חול סוי' )וכפיי 33"ח מנקל ינסוס ולוקה גיד, "וכל ינסוסוללקס
 ולוקס 33"מ, "וכל ינסוס ולוקה סס( ונסי שו"ע 3גידין יקוקק"ל
 ומולך ועוקיף ושיל מסיב כרוכל המנם סנס יעייס"ה, הנערסעקוס
 מלקוס, עליו וחייב "חח נ6כילס ו)נסכחמ ס6פסי ה6יקורין.לינוי
 עיי"ס, 6חמ "כילה סוכל יניס כריחום( וכעק' י'3 )3לי5סוכ"מ
 ועיין מלקיומן חעס לק קיחיינ ע65 ל6 3יו"ע ג-פ"נ 3ענסלוכקן



נט' השביעי כנה )צג( התשיעיהנשר

 גודוכ ו5ל"כ עיי"סי סח ויסחיינ עיוכ"פ קפיטל ליחני ססק'בגל"צ

 )נכקח לסכול טל6 3ל"ס וכובר. מקח )נקרנן גיס"נ קביסל סכיל"
 ערל ה" סהו6 וס6וכל נסה)ונטל לחסונ יכול וכן ומנוטל,נ6

 כרל כל )נסוס ומי.3 ג)נור יסתגל טסו6 )נילס )נחננה סחיושנתו
 למי"ד פקח דליל סקח יסכל סל6 נסנט 063 וכן 13, יעכלל6

  וכת - ס);15ס לנטל מ5 ט3וכס סטין וסוכל מלוקס חינוךס)ננחמ
 סר6וין הרכין ג'ך'ן בכלל וסוס 3נו"ע 3גידין ריס כ6ן ססנ6לקיטת
 ל6וק)נ6 דומק6 )נ6י יקסם וכיומר פ"נ(, דף לקננן )כייןל6כילף
 חמסם )נקכהמ ספיר סל6 כן, קיי"ל דל6 ננו"ע נגיןין יסוקקכר
 וסו" ביו"ט .3חל3 מקח 3קך 33יסל עלקיומוסקס

 לחיו שנסו כרל
 3' פקח כילול )נסוס 6' דלוקת יסכל חל6 ונסכם ופילס)נח)נמ

 13 יעכל ל6 כרל )נסוס ס' סוכרם די 33"ח עוכל גי 33"חפיסול
 הכהן עיור ולל"ג. וסנוכסו'

 פריע-
 מונמאמתט

 בחלב ניר מבשי משוס חייב למה מקשים האחרונים דחנהאפעל
 הקשו ההוס' דהנה ואמרתי פטורים, המקלקלים וכל מקלקל הוא הלאביו"פ
 הא מתוך רל"ל בב"ש ראתי' שאמרו הנמ'על

 אפי',
 שאינו כיון חייב לב*ה

 בשיש אלא אינו רההיא אע"ג ונ"ל כ"ב( )מכות בריטב*א ותירץ יו*פ,צורך
 אף מסלקות לפמור אנל לנתחלה למשרייהו דההיא י"ל .יו"פ, צורך.בו

 עלה דרביע אלא ל~ו"מ ראוי בעצמו שהבישול כיון לוקה אינו כזהנסבשל
 אינו רבעצם כיון מקלקל משום הקושי' .ג"כ לקק א"כ עכ"ל, ראיסוראארר

 דע*כ נ"ל לפ"ז דבב"ה, דאיסורא ארי' טצד בהנאה שנאסר רק כלוםמקלקל
 עלה רביע דארי' רק מוב הוא בעצם רהבישול סנרהו הריפב"א אמרלא
 קרבן כאכילת מצוה באכילה משא"כ למצוה עומר ואינו חול באכילתאלא
 תעודה לו אין שהקדישו ואחר מצוה משום הוא אנילתו ענין דכלפסח
 הקרשו ע"י והכינו הזמינו שהוא זו מתעודה פוסלה והוא זו למצוה רקאחרת
 למיבני מצי לא ע"כ ס:ה נדול טקלקל לך אין מזה ומשחיתו פוסלועתה
 - כנ"ל.- בחלב שבישלוק*פ

 לא משום תו חייב אינו אח"כ. ואכל בחלב הפסח בישל ראםעפל
 להנה*צ שלום יד בשו"ת שראיתי הנם מבושל, ובשל נא סטנותאכל
 שנפסל פסח דקרבן ס"ל דהשואל הגזצ"ל, השואל עם שנתוכח זצ"למזאבנא
 ס9ל הנ"ל והגאון מבושל, דבשל לאו משום עליו עובי אינו תו יוצא~בפסול
 משום עוכר הכושר שעת שהי"ל בפסול דאפי' קיי*ל עצם בשבירתראפי'
 לקושמא ואמנם : מ"ח ס" הנ"ל שלו' יד בשו"ת וז"ל בו, תשברו לאועצם
 במקום מבושל פסח באוכל ה'יכ דאינו כ"ת מצא אנה ירעת' לארמלהא
 נם והרי אש צלי כ"א ל"ת משום פסול[ באוזה הבשול ]מקודםשנפסק
 בכשר בו ודרשינן בו תשגרו לא ועצם הכתיב בפסח עצס רשבירתבלאו
 שעה רהי"ל היכא חייב אינו אם דתנאי פלוגתא איכא מקם בפסולולא

 הכושה שעת לו דהיתה מ"ל רריי פ*5( )נפסחים להדיא כטבוארהכושר,
 .עצם, שבירת משום בו ואין שעה"כ לו היתה לא עצם שביית טשוםהיינ



 השביעי כנף )צג( התשיעי -הנשר --ם
 משום א"ב זה ואחר זה אחד אומרור"ש

 ש"ע~
 היכא אש צלי כ"א תאכל דלא לאו לענין ה"נ וא"כ פ"" ק"מ ה,ברמב"ם. כמבואר כר"י והלכה

 לענין נם והרי ל=ת, משום ח"ב שפיר שעה"כ שחי"ל כיון ביוצארנפסל
 גם חייב מ"מ בו יאכל לא ערל כל דכת'ב לערל הפסח מן להאכילשלא
 לטעם דבו למוד רליכא ע"נ(יכיון )פסחים הצל"ח שהעלה נמו טרפה,בנטצא
 השואל כדעת מכריע הייתי ולענ"ד - עיי"ש, כפמול ולא חייב ככשרררק

 נא ממנו ליה . משום תו לחייבו אין מקודם דנפסל דהיכא הנ"לבשו"ת
 עצם שבירת משום לא ל"ש פסול בקרבן המברה מצר לעולם רהנהומבושל,

 מהיש*א שיפת עפ"י קרא, לוה צריך ואין בק"פ הנוהנין לאוין שאר משוםולא
 שם עליו שאין וכיון מיניה קדשות שם פקע שנול או דבנותר נ"ו()קידושין
 יאכלם או העצם ישבור אס יזיק למהקדשים

 במבושל,.
 יודא לר' ס"ל ע"כ

 בכופר רבו קרא לן למה א"כ עצם שבירה משום שייך לא הסכרה רמצרכיון
 שם לנמרי פקע לא שעה"כ - רבהי"ל להוהות ראתא ע"כ אלא בפסולולא
 בכשר בו הפסוק ומפרש עצם, שבירת משום עלי, חייב ועדיין מיני,קרבן
 קצת פלפול וע"י שעהוצ, היש בלא בפסול ולא שעה"כ הי*ל אםכלומר
 רהנה קדשים-.טיני', שם פקע נפסל ראם כמה-ש"א ס"ל דר"י להוכיחיש
 חולין הלא ומקשכם מנותר לה ויליף שרפה אלא חמץ נעור אין ס"לועי

 קדשים שם רפקע משום יליף שפיר דמנותר ועכצ*ל ילפינן לאמקרשים
 הסברא דמצד וס"ל לענין--זה דבו דרשא כלל מיל לא ריש אמנםמיני',
 שעה"כ היעל בין לחלק אין ע"כ עצטות דשבירת לאו שייך לא פ",לבקרבן
- עי"ש שם בפסחים אברייהא בלשון זה לנוון ויש שעה*כן הי"לללא  
 שנפסל כיון הפשופה לסברא הדריגן אש צלי כ"א ל"ת לענין בנעדלפ"ז
 משום עליו חייב לא תו בחלב- שבשלו- ע"י לטצוה שנפסל או ביוצאהקרבן
 ללא שעה*כ בין רמחלק עצם שבירת לענין כרעי דקיי"ל כיון וא"תל"ת,
 רלענין אינו דוה י"ל אש, צלי כ4א ל"ת לענין נם נחלק א"כ שעה"כהי"ל
 שזורק בשעה שפירשון כסו או כשהקדישו היא הכושר השעת עצםשבירת
 ש"ע, טשום שנפסל אחר נם וחייב זה, לענין. עליו פסת שם ע"כהדם

 הפפח אכילת טצות שהיא אש צלי כ"א ל"ת מצות על דנין אנו אםמשא"כ
 היא מצוה.-וו של רשעה*כ פשיטא זה לענין היא ופרפית מיוחדתומצוה
 ל"ה א"כ אכילה של שעה"ל לו בא ולא הקרבן נפסל אם וא"כ אכילהשעה
 ה"ה וממילא אש צלי כ"א ל"ת משום נחייבנו ואיך לאכילה שעה*כמעולם

 ופפיר.- לאכילה שעה"כ ל"ה בחלב הפסח נישלאם
 יברייתא דתנא די"ל כחלב פסח המבשל למ'תנ' מצ' דלאעוי"ל

 לא בב"ח בישול ויענין ב"ד כמאכל נהבשל אם נאמי ק"פ  מבישולס"ל
 דבב*ח להיפך או :( ק"ח _)חולין דנמ' כסתמא צרכו כל בבישיל אלאאסוף
 ק"פ ובישול ופרם"נ( ובם"ה' ומבושל, נא במצוה נכנ"ח )עיין סירנאסר
 זצ"ל שאניא לבעל ארי' נבורת ובס, פעם ברוך בס' ועיין אח"כ, אלאאינו
 רבלא*ה בבוא באו ברייתא בהד איסורי' רגל להמצ.א שמיהו כ"כ, מכותעמ"ס
 דגם ום*ל חל לא כהל"ל בנ"א באר דלא בנ"ר וא"כ איסור, על איסור חללא

 * מוסיף. איסורי ליהבא-ה"נ
 אב"ר'4אגשעריע. שמרא"מער הבהן מרדמי



מא השביעי כנף )צג( התשיעיהנשר

 ימצא לא שאור יסים שבעת ת"ר בנמ' :( ה, )פסחים רפקדונותסיני'
 שהגם' הק' כבד והנה וכו', לך יראה לא נאתר כבר והלא מח"לבבהיכם

 יסטין יכול גבוה ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה א"א שלךקאטר
 אחרים בש5 בשתים שהתחיל - ימצא לא ה"ל העכו"ם מן פקרונותויקבל
 דמלינו 'ונם הנכוה, טן ולא העכו"ם מן פקדונות רק בחדא ומסיים גבוהושל
 וללישנא דמי כממון לממון הנורם דבר למ"ר הניחא קאמר דבל"ק לישנאתרי

 סחוזא לבני רבא שאמר מה על הק' ת"נ סי' ופרוח וצ"ב, איפכאבחרא
 ותום, עי"ש, בקיומו רוצה מכח אסיר הלא וכו' חילא דבני הטיראבעורו

 )במנחותסצריך ונבוה נכרי יטעוטי קראי תרי מצריך לא רהכא הק' אב5ד"ה
 נופיה דלך רמיתורא רשב"א בשם משום דיה תוס' הק' ועוד קראי,תרי
 תרי דל"ל ר"ת שם הק' וכן שכבשתו, נכרי למעוטי מצינו ימצא בלאאפי'
 )דף ותוס' קרא, הר רק ע'1 5"צ ובחוליכן כבשתו ושלא שכבשתו עלקראי

 לו- דיחד עלי' ופליג בית לו יחד בלא רקאמ, ארש"י הק' יחד ד"הו,(.
 מחתא, בחדא הנ"ל הק' כל ליישב והנ"ל ע"ש, באחריות אפי' אייריבית
 רק או סה"ת אסור אי הראשונים פלינו אטור בעת בקיומו דרוצה זודחנה

 דחסץ רזו י1ל וא*כ דהבנן, איסור רק דל"ה כתב בע"נ וריפ5"אמדרבנן,
 רק וו מהית אסור אף אלא טדרבנן רק ולא אסזי נקיוסועוצה

. 

 מכה ידענו
 דבלא"ה יטצא לא בתו' כתיב ל"ה זה רכולת לא-יטצא דקארר הקראיתור
 רק ימצא לא נ"כ כחבול לא והתו' יראה דלא האסור טכח החמץיבערו
 בקיוטו_ דרוצה קם*ז סי' נח"ס ועיין בקיומו, רוצה מכח איסור שיששנדע
 רוצה לוש קהנו להפסיד שלא רק אם משא"כ להרויח רוצה אם רק-אסור

 רוצה מכה הילא דכני חמירא נעורו רבא שאמר מה ל"קבקיוטו,_וא*כ.
 רוצה בה ל"ש א"כ הקרן להפסיר שלא רק להרויח רצו לא ששםבקיוטו
 עושה אם רק בקיומו שרוצה הטפרשים עפם*ש דליק י"ל ויותרבקיוטו,
 חמייא בעירו רבא מ"ש והנה בקיומו, רוצה ל"ש בשואית משא"כמעשה
 מעשה שיש מצי לא איסורו ויאח"ז איסורו ומן קודם עוד אמר חילאדבני
 שיפת שרוב אף- .והנה כמ"ש, הפריח קו' וליק בקיוטו רוצה ל"שוע"כ

 איסור הוא בחמץ משא"כ מדרבנן רק יקיומו שרוצה בע"ז שםראשונים
 לא ת"ל הנכרי מן פקדונות ויקבל יטמין יכול מ"ש הנמ' *ובן כמ"ש,סה"ת
 'מן ופקדונות בשלו ות'נח בקיומו רוצה מכה קרא מכח שאמור והיינוימצא
 לא יפסיד אם דאף משום רלקיים לי' ניחא לא מהקדש משא"כהנכרי
 יקבל יכול הנם' קאמר לא וע"כ שאסור, מאחר ממנו ינכה דמיישלם

 בקיומו רוצה איסור לוש שבזה מותר באמת שוה אשום הגבוה טןפקדונות
 של רואה אתה והאמרת הקושי' על אח"כ הגמ' דקאמד גבל וגהכמ"ש,
 אסור אחריות בקיבל והיינו אחריות רל"ק הא אהריות רקבי הא לשקאחרים
 בקיומו, רוצה איסור דל"ש מותר אהריות קיבל ולא בקיומו רוצה איסורמכח
 שייך שפיר שאז היינו כבשתו- שלא בנכרי אלא לן אין :הנט' יונןוא"ע
 שכבשתו בנכרי משא"כ מסו יתכע כבשתו שלא מאחר בקיומו רוצהמשום
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 שאעפזכ מנ"ל בקיומו רוצה אי' בה שליש הו"א ממנו שיתבע יואשלא
 בקיומו רושמז אי' שייך בכבשתו אף מגלה התו' וע"כ ימצא לא ת"לאסור
 לטמר הניחא אח"כ נ"כ הגמ' וז"ש בק.וטו, רוצה אי'  ששייך בממונוכמו

 לאו רהנ"ל אי משא"כ בקיומו רוצה איסור ששייך מובן שפירדהנלכ"מ
 יימצא לא דאמר שעה ותי' בקיומו, רוצה אי' שייך יהי' לא דמיכממון
 כקורסו, רוצה איסור שייך אעפ"כ דמי כפעון לאו אם אף מגלההתורה
 ראעפ*כ לנלות קרא צריך שפיר דמי כממון לאו אי הניחא אח"כ אמרוע"כ
 בלא 4עש קרא צויך למה רמי דהנל"כ אי משא"כ בקיומו רוצה או'ש.יך
 הדר אית41 רבי כיון. קאמר וע"ז בקיומו, רוצה א" בה ששייך ידענוקרא
 צריך וע"כ בקיוטו רוצה אי' בה שייך יהי' ולא דמי כישותי' לאובעינא
 כחן דלמה תוס' קו' ל"ק .וא"כ בקיומי. רוצה אי' בה שייך ראעם9כקרא
 שהטעם שכיון מישום קיאי, מב' ושם וגבוה נכרי קרא מחד.יליף

 הפעם ווו בקיוטו הוצה אי' ל"ש שוכ אחרים של ריאה אתת אבל רואתאשא משום*
 דבעמץ ידענו מזה שרק משום צריך דוה ימצא לא צריך דלמה רשב*א,ו' ב"כ -לצק וא*כ עיפה,. גבי כמו במ"ע א, לכל קרא ע"ז ול"צ בתרוויי'שייך
 על קהא4 ב* צריך. דלמה רות קו' נ*כ וטתורץ בקיומו, רוצה אי'גנייך
 שלא נכרי רק ירענו לא קרא רמחד משום כבשתו שלא ונכרי שכבונתונכרי

 רוצה בו של"ש הו,א בכבשהו משא"כ בקיומו רוצה אי, בו ששייךכבשתו
 בקיומו, רוצה איי שייך שאעם*כ בפ"ע קיא צריך וע"כ כטיש,כקיומו
 שבמקבל עליו אחריות קיבל שלא רק בית לו ניחד דקאמר רשיי לךויתבאר
 בקיומו רוצה אי' מכח לבער שזקוק רשיי סובר נית לו ביחד אףאחריות
 פממי*מ בפיד הרמב*ם נ"נ יובן ובזה בנם', וכמ"ש אחריות שקיבלמחמת
 פשוינ וראב"ד לבערו טחייב אהייות קיבל לא אם אף אנס דבעכו*םהער
 ארדעת קיבל בלא אף וע"כ בקיומו רוצה או אנס שהוא כיון והיינועליו,
 ~. . בקיומו.- .רוצה דבוראי לבערוחייב

 וואיצן אביר זילברשטיין יודאדוי
 ס"אמימן

 נכנס 3פ3י סרוס פסו ימס ק)נמ ימ65 סל5 סדנלכסנורם
 לנכרים יומס מכרו וככח )נרינס לתנן סכומך )פ5לוופל(נילוקיס
 כניויס חען ינסוס. 3;ס וסם5לס עיננו. יומס ויקכו ימכרוו6חס"פ
 3שס סלסמס חעס כל הנקלל מק"ן קי' וכבמצ"ח ד6קול,נקיונו
 דיומ בקרן סכיחס מקח כססגיפ סחים ונכל פקוקים על"וכסבו

 מגן קים ופכ)נג"6 נקיו)נו לולס. ינסוס ועקרו 3ס וכס מפקחוסחי
 וניעיל*ק~קר 3קיועו. רולס 05 סקור נכרי סל חע5ו י6פי'קק"ל
 3קיועו, לולס פקוס 5חס"מ ויקנס כחזור 5יפת5 לגוי סקוללעכור
 יכמסו סנ;סר, חכמים קמרו וכנר כן, לכסוס סקול כ5ן גסומ"כ
 5ל36פךרי, 53מי ל5 ;ו,ו5ני כמנס הכטול לר יכ5 סל6 נטוחחען

 ,נו קנמכל3 סק)נח. דין מס ג"כ לברר ללוי _]איה - יולווס)נוריס
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 סעולי6 חלס לכנין עטמות יוסר 6ד)נס וממוחי תוגלננ6חוע'
 - ?[. וזי)נוןוברסע";

 )קעוינ6ייכר( 53יס כפר ג"כ כ6ן חכוםין נככין 6כולרו6גנ
 רבים, ימיס יענידו לעכן לעפר "ומס וטומנים מבליס עמ"נסיסמיינו
 ע-פת עס~ס חמס יס וגס ט)נ"יס נגיס נסס "ין 6ס הי6וסקפק

 וואיצן. פרירמאן אביהם - נעל. ול6 ענייו לטעונך ונניס וייונןןס
 עח"ק נ"י 36"ד-ד6)נ3ר"ד לייכפאנ אפרים ינ' סמ"ג כבון)סכם

 ולנוסי מ"ו קיי יו"ד נסוזכ ועיין נוס לחוס ס6ין ססול6סעפחח
 ננסים(-נ ינ' קי' חיו"ךערדכי

 ס'בסימן
 רו3 6נל 3סנ6ס, עקול סי6 לפקח* זס קנקר לפניו סעונח נסריק נזס'; 6ער 6דס ק6ס סי6, תקיע( קיל )נ"ו"ח ס3"חשיטמ
 ,וכ' .3סנ6ס, סכסר מלקור 6ין ק3דיע3ד. וק"ל עליו חלקו,,חלוניס

 :( נ*ג )מקחיס עגעי תקו' שליו קטין רמיי ים קלס3"מ סעג"6קס
 )נטוס . ק6קור לפקח זס 3קר 6ער 05 דק"ל ר3 . על ק0ססק'
 "ל6 חכ)ניס לקרו ל6 תוווק 56ל וסלם קנטיסן כעקדים'דנל6ס
 3מר 6ער ס6ס "מריבן ו6י ע'ם, ל6 עקולק קאינו 6כל מקולקגדי
 6פ" "קור עקולק דייל כידי מריך ל6 לכתחלס רק "קור לפקחזס

 לפקח זס- כשער לכתמלס רק לקור קינו )נקולק "ינו 36לבדיעבד
 נייכנר ס6פי' לכ"כ לכממלס רק "וקר קינו נעי ורכ עותרו3דיכ3ד

 טל6 ס6חרוניס םיעח לם*ז לסבין ולליך סנ*ח, כסיעמ סקורנזני
 דהנס למרן, ונלכ"ד כנ"ל, עפורסת שי' ים לסייח וסלט כןק"ל

 עעעס דלע6 עותס, עקולק דקינו העקקס- סוכיח 6יך סק'ח5ל"ח
 עפוס מעכס 6'כ עקולק קינו עמיי כגדי- עוקר דר3 כיוןעקמס, הו" רכך ומי' נר3, מקור נמי עקולק שינו ס"ס 6נל סי' כךמס"
 מהכיל "שהה למודוק סלמו לעס 6'כ קטיו לפקח קם)נ5ןגדי

 שחה הול"ל יותר ל6ו, 6ל6 שינו ס6כילס נקעו לעסקיסיס'
 כ6ן 6ין עקולק כססו על6'. זען סכל 6"1 כרת "יקול טסים*עסחיט"
 63ינו ד'למ6 סג"מ כקוסי' לוער ד6"6 6'ם ו6'כ ע'ם, פקחמסם

 מלחו ל" לאנס סלל"ח, קו' קםס ד6'כ מקור לכחחלס נעיעקולק
 עקולק כשינו עסס עוכמ 6ע*כ בחון, קדסיס עמחיע ס6תסלו

 :' ו6'ס. הפוקקים פקקו וימס לגערי ונוחר ו6,וניחר

 קק"ג קפ'ס קי' 3חו'ע תסקס ססמחי הנס ע'ו.[ )נעעוד]העטך
 רק סלדדי'. כל הרונסון לסדכן שין )עבי סכלך סנוניי כידכ'

 יכול שין לוונתו לי כלל,(יכר6ה ודין עססע סיס ל6 6נלמכרועת
 סעגיע חלק לו לבלס סלריך'- ודקי "3ל מגוער, חלק כלללח3וכ
 ס6ס עע*ן, נסס סס כי - וכור טס, ה)נדינס מקנת כפילמתחיל
 "ין שידוך - לגעור קלהס קרו3יס סבכיך לקחו. הקידוך גערנעכס
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 גס סיכתן. יר"ל ומתקע ספ"ח, ח"ן נכ' 3סרכנוה, כלוסלסקלוביס

 )נה5רייס 6' ו6ס הנ"ל הנו3"י סכ' ננס זה ולמי לה)נמחיליס,חלקם
 )נקפע דין קוס הרקבון להמדכן 6ין וכו' לגמור קיובו "תמכניק
 קקס י63)נה _נ-- המ"מ עכ"ל התקנה )נ5ך וכקן היין ע5ד היינוכלל,
 להקרכן "6ין סכה3 למונו כממעוה היפך סנו"3 דברי כן לפרםמקוד
 )נ5ד והן הדין )נ5ד סהן במירק מסמע תרעומת" רק ס5דדיסעל

 עע"ז 3קס כ)נ*ק דכויו מ)נוסיס וביותר כלומן עליו 6יןממקנם
 ולין לקרו3יס קייך להכל הכו"ב קע"ת הנו"כ, )וברי עםלסקוותס
 לית סל6 ס6, לי' דיננ" ם )נ5ל נמי מיינו כלוס הר6סיןלמסדכן

 3דכרי מ65תי ונט-רות הנ"ל, סנו"נ 3דכרי ר)נין6 6ו רנן סוסמזם
 6ס לענין 6( דוריס 3' לגידנו מנ"ל נות ק)נדנרי ק"ו כללגחונים
 ]וכן כעע"ן דל6 המנוין מלק לו לפגיע השידוך לגילור קרוכלקח
 כהנויי[. פ"3 ק" עסרו"ת קלוס וסקילת ג' קי' מסני חוע 3קו"ת.פקק
 וכן ע"עי וכו' סיקוס לפי טדכנומ . חלק לוקח ס6ע5עי' סגם3(

 ד' תקנת על חולק _ססנו"3 קפ"3 נקיי_ תו"ע על תלום סונקפעפקק
 נממסיו דל6 נ"מ קי' חו"מ מח"ק כתכ כ3ר לדידן ובמרע6ר5ות,
 ח6ע" 6ס קמרי נסיים ,וכ"כ 3מדינמינו, 'ד'6 סלתקנומ

 מץ קין
 הביסס סקנלו ידענו מל6 וכל ל6ר5ומ רק מעולס לכל פקנודל6

 חו"מ מ"י ערך -עיין וכו', ד"נל רק ליון 6ין לחרם כעדינתמקנמק
 סכ' ע"ד קי' קג"ל מינן מהר"מ ]_31סו"ם  וסליך ך9ס קעי רק"דקיו
 כדי מענין בהוך ע5)נס 6ת מכניקיס קקרו3יס יום 3כל עמסיםכי

 ונקמת ע"ם' נדגל התחילו ל6 סהס כיון סדכניס, שנס ועיעלגמרו
 לנו יו65 עכ"ם עדכנים( נקר6יס סכל כי כן1 ה)ננסג 6ין56לינו
 קנלעדי סיכם 3(ס, )נודיס טלמס וסחכ)נת הנו"ב קגס סא"לונכל
 ס6מי' מח"ק ע*ם 6ך קכר, לו טיק .סדכר, נגער ל"מ הי"סוןקרכן
 עין לס)נתחיל, ק5ת לימן סקריך המהחיל, 3ל6 סע5י6ו- הגומר06

 יבא[.- ]"משך כליס.- עליו לו סגין יעקב וסיב ס5ו"בחולקים
 בנודאפעמפ. לן"מ האפמאן _ הלו! ",טמעקסשה

 מ"גגמימן
 למר- כי מ"ט(, )3ע"ן ("ל רק"י ע"ד 6'( קונו 1"ה -)פקייכיק

 מנציכע לכ6ו' מותר, וח"ג נקוגץ קברי דרבנן מעיקרך דק'דמס
 קרקע סרן הממס 3ימומ לנעוע לקרו לסירם ד53ל עליהוןקסמי
 ידוע ומנס ורכנן, -ד"ס ,( ))ג"ח עחו"ק .וליסתלי, גרועים קניהםו5ל
 דקכיעית פ"נ כריק מחוק ונקר6מ סליחות  ;סו6 הזבל .כחקכל

 השל הום בקרקע סנ3לע תרס יבון עסכיל 'למיכך..כל מטןע8מ6"י-
 קל תי' ונונן ,מעילת סמדס, על )סנופלין .יכווין עעלזן ביוטה'החרוף
 עס 5'ל ש6ס* בעקום 3דנריהס נפלו עעיות תמד ]ו6גכ תם.טסוקי

 הס קנ3ייהס יהיינו .נוילנה[, נם"ס סעפנה,-ועחוקןעסשטג*-5"ל
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 י3ל יתר עם יחד רק גריך5, מתל 5ינס לחודיו סנוקליןסעלין
 כ-חד כ"ז וקל סימר 3כרסיני קנמפע)נס לתרס קפיל ודוחסרסימר,
 נחוק' פ',' וכן ועותר, (ו("ג ונקרס כפרס לפעם סופיל1ססכיסס
 מלחס סי' לפי כלו' בכין סוכל קווין רמיירי ח(לע קוס ן"ס)ע"ע,(
 ג"כ וכ"מ כןכסי3כ6, דסיתל סקרקכ (גל מפלובח כ"י טסו"קמליס
 רע"( מריס דרדס כיון למרס מ5י ל"מ ולמיכך י"ל, ישיסיעם
 ]כדטנינן מקרקע נגוף סנכלע חריף (בל "וי דס5י עסוססיירי,
 (3ב קיוכח נלי לידס ונופיע לתל[ לגננין ונעכר ג"ח:כיוונת
 ימחניחן כלל כונו לרבנן ק"ל סרי (ס ונכגון_ ס6ר)נס, לרוותדסימר
 פליסון, קקיסיס דממניי עמוס דרבנן 6לינ6 כ"( וקולס ועקור,(וחג
 חילוק 6ין )נוחר, . (ופג ק"ל יוקי דר' פד6וקי)ננ6 3עקקנ66בל

 ונדין ד)נומר מילק"י ונקוסע6 סיי' וס כמו כעין סוי 6פ"לעיעתו
 סל שחורין וכ5)נה(. פרום פרח ג"כ )נפיקר5 לסכקע יכול רמויסו6
 דסלכס6 5לי53 למרס סכ6 ייעד נער 5כל סדות,. לתל סעופיליספק
 סכל ינקוד ועועיל בפין דמוי 3קלקע סנדלם דם אפי' יוקידלר'
 ס5י גניי גס לגזירי 6יעסר5 ב3ס)נ"ק "פ" לגננין נ)נכריןטפרי
 סשה -- מותר. * (ו("ג דק'ל לינקן כ6ןגינתר

 ווע"
 בודאפעםפ.

 - בחורים.. . נם"ויכמיכמןתפארת

 זיל רבנן ראמר ט,להא הא טנא ר"ה נתום' י"א( )חוליןכשחשת
 דרונא רובא .בתר כ"ש ~הזקה בתה זיל דאטרינן כיון וא"ת : וז"ל הק'בתיר
 לא טחזקה ,עדיף דרובא דהא בחידושיו הרשב"א ותי' עדיף, רובאוחזקה
 אי טס*נ דלכאורה ביאור קצת צריכין ודבריו רובא, ידעינן רלא עךאמרינן
 נימא בת"ר ראזלינן דידעינן קודם אף הוא סברא מחזקה עדיף דרובא-הך
 אנת? בת"ר דאזלינן גמי השהא הוא סברא לאו ואי התום', .שהק* כמו.הכי

מנלי
 ת-רצו לא למה נמי נבין ואנב ונ"ל בתרה, אזלינן חזקה ננד דאף

 פנים; בב, לפרש יש הזקתו על. הדבר נעמיד הענין 'לי והוא הכי,התגס,
 שבא והספק הואיל אלא כלופ- מכריע החזקה שאין ז"ל הרשב"אתסבור
 שאין היכא )וכש"כ הברו על מכריע האהד צר ואין השקול ספק הואלפנינו
 ולטה בתהילה שהי? כמו הרבר הנח שנשתנה( לומר לדבר רגליים שוםכאן
 ונכריע הספק צד של -הא-- שצד במקום ובאמת שהי', מכמות שנשתנהנאמר
 שבודאי לומר כירוד ענין החזקה שאין אחזקה משגיחין ולא בתרהאזלינן
 הכרע אין הספק .צר) שני שמצד במקום רק מחוקתה יצאקה שלא הואכן

 נתרה, אזלינן בודאי- טכריע א' צד אם אבל שהי', כמו הדבר הנחאמרינן
 ובתי.טיעופא בתיר לרונו שיש כל נטצא בתיר ראזלינן רירעינן "מקמיוהנה
 ושלא בתרה, ליש . לנו הרשה מי אבל נת"ר ליזל נותנת שהסבראאע"פ

 ,לחוש אנו .צריכים ,שהרי ~טרי שויפ ונצררים דשני נמצא במיעופלהשנית
 טפריך הזה י צר _נמצא בתיר דא?לי' רחמנא לן .רנלי- כיון אבללמיעומא,

 הרשכ"ץ, .זהו;,סבךת ,כנ*ל,'ן ההזקה ננד .אז נתרה אזלינן ממילא _שטכריעוכיון



 השביעי כנף )צג( התשיעיהנשרסו
 שיצאתה בבירור ירעינן רלא כמה רכל הוא, כך דהחזקה יסברו התום'אבל

 לא מכריע השני וספק שצד ואף חזקתו על דבר העמיד אמרינןמחזקתה
 ולפי קעי( סי' ביו=ד חזקה בסקופ טהני דלא סוס )כסו חזקה במקוםמהני

 רובא וחוקה דרובא מגלן בת"ר דאולינן רירעינן אף תקשי אכתירבריהם
 שהמברא לומר אתה צריך כרחך ועל היא, מכרעת צר שהרובא בכך- מהעליף
 לול תקשי א"כ ידה על נשתנה שהחזקה הוא ודאי. כמו שהרוב כןנותנת
 והוצרכו התום' הק' ושפיר מחוקה עריף שהרוב שהסברא כיון לנמריקרא
 ק"י ~פי' שם ופו"ב הש"ך שמביא הרשבוא תשו* פשפות ובאמה אחר,לת"
 חי* הרשב"א הלא כן תאסר לא אם ואף מהני חזקה בסקוס דם"סמשמע
 יהי' אולי הא' לתי' אטנם אחר באופן נםכאן

. כם*ש.--

 . בודאפעםט., אפפמאנן יעמבמשה )

- לשש טין-סימן ס 
 , וי*ע. מאד ה* אנוד שייאופץ ולכהן נפתלי רני מרן הגה"צ אאסו"רסכ*ק'

 בקרא דנקפ מה משה, חותן מרין כהן יתרו וישמע : י83רשת-יתרו.
 כהן- יתרו שהי* מופר ויקח תלילמ אדם שום יתייאש לבלשניהן_ילחורות

 .מלת ליישב רהוא אהרן בבית כמ"ש א"נ משה, חותן נעשה ואה*כסדין
- ע"ש אח"כ שכ'ויחיד  רמכואר והקשו ובא, שסע שמוע _מה ופירש"י 
 הוציא כי רשיי לם*ש י"ל אולםבקרא,

. 
 ששאל 11 וא"ב כולם, על נגולה זו

 קי"ט 11"ש אלקים, עשה אשר כל כונת מה והיינו שסע שמועה מתרש"י
- בפיב שם התורה ביסוד כמקש אני*ל עטלק,ומלחטה  אליעזר האהד ושם 
 לא אבל אליעיר האחר לקרוא רהו"5 בספרים והתירץ השני, רהול*לותמהו
 דהוי שמים ש6 הא' על לזכוררצה

 בתנא-

 רזא .. בפענח . ועיין לעת דהא'
 לתורה. בתוס' תירץ יש נ*כ כנקורם אמר כי נאמר שלא וטה לתורה.ובתופ'
 האסונה כיסוד כזה באורך ואיבא כזה, ובפירש,* יתרו חותנךאני

- שם בתהילת יעקב נאהל .טוה מבואר ונוי, לחותנו טעהויספר שם.-  אשר 
 רשיי רז*ש וארא -לב 'ה-יטב למ"ש י"ל מצרים,ג ,יד טתחת העם. אתהציל
 11*41 ע"ש. מצרים מבלות מתחת רהצילם נרול ברכוש יצאו -ואח*ככמ"ש
 שונאי -- שם הייפ"ל בגליון וכם*ש מתחת ונם אתכם הציל אשרבכפל
 אהרן בכית מכואר בזה ופירוש בהין, מטונם את ששונאיי. ופירש"יבצע
= בטיכשם  טצוה אם בננורה המלך ובפירש"י עמד, ויכלת אלקים וציך 

 מצינו לא. ולכאויה יצליח, במצוה רדוקא בזה משה בתורת מבואראותך,.
 אם שמצינו עיד והיינו וצא, בקונך המלך לם*ש י"ל אכן בנכורה,דהמליך
 ולכן ררכו, יצליח אם זאת יכיר הררך תפלת ובאסירת בפיו. שגורהתפלתו
 משונאווא - הצדיק וכמ"ש - בטיב -5ררכו שיציאתו ירע למען פרפאהשיעוד.

 להכיר שיוכל רק לשאוף הצריך 5א בזה וכן ועל, מלובלין . הק'-בשס-
- ודו"ק כן הקב"ה ברצון ע"כ .חפצו 'את - השינ אםמסעשיהו_, .  ובסיום 
 רשעי למשש. שנים,ן. , אלקים .עשה בבעה"ט. שמביא -.המפורה לפרש_אטרתון
 .לשוב ישראל ויכירו גרחטים :שיתנהנ והיינו לדיז רחמים) הקב"ה..שהקסימו



סו השביעי כנף )צג( התשיעיהנשר

 לדין להם הי' המטמון שמצאו מה יוסף באחי שם ובן לטובה, זהמכח
 זו, טובה להם מניע שאינו והבינו חזי מול" חזי לא ראיהו דאע"נונקמה

 עמו ולישראל למשה אלקים ענין היא עשה אשר כל את יתרו הבין בזהוכן
 הכיר מזה וא"כ לדין, השיבא להם ברחמים זאת שהי, ח* הוציא כיאף

 בעולם.-- ישראלמעלת
 סזו . ג:.ם.ן( )"מלה .סימ,

 זצ"ל ראפפירפ הנהן שאלף זאב לבנימין מו"ה 'הממורסםמהנהוצ
 י הבע"ל. נימן פ' דהלילא ליומא יצ"ו י148כ8אאנייד-

 נם מלת יחד נם אחים שבת נעים ומה פוס מה )קל"נ(בתהלים
 סבל, אחד עם יחד לשבת להסכין יוכל טוב אחר אם הענין אבלמיותר,
 03 אחים שבת וזה פוצים, שניחם אם נעים יותראבל

 יחד,.
 על הטוב כשמן

 משא האחים הנה מרותיו, עפ"י שיורד אהרן זקן הזקן על יורדהראש
 וברש"י שמיני פ' בטדרש כדאי' אהרן נגד עצמו התקפן משהואהרן,
 משמן ראי' נופל הי' אותו משה רחוא ואע"ג השכינה, שרה שע"ישאמר
 בנמרא כדאי' מעל ולא מלבושיו על מרותיו על יורר דהיי 'נופ"המשחה
 6שח שהוא אף למר כן לחולין יוצא השטן אפ"ה מקרשו רשמן אף)6(

 ראיהא ונון חרמון ופל בהיפוך ,למר ואהרן ממנו, קטן הוא אפעה.לאהרן
 מחיה המוריד רק טהי' הטל וכי הסדים תחיית של פל רהוא עמוקותכמנלה.

 כמו. רק- טשמן ראי' ואין טמנו, יותר הוא משחו שמשה כיון ראי* לקחכן
 שמשה שם כי הקרוש, הוא השמן המוריד הכא כן טחי'; הפל המורירשם
 נם אחים שבת זו מטנו, נדול שמשה סבור ואהרן ממנו נדול שאהרןסבור
 לאומרו.- וראוי ' עולם, ער הברכה י' וצוהיהד

 - בש"זכמיכמן
 אחד זה ופרחי', נ6תורי' משוקרים נביעים ארבעה ובמנורה :ויקהל

 כפתורי' משוקרים גביעים אם *רוע ואין הכרע, להם שאין מקראותמחמשה
 כאץ דיש נואות עינינו .הרי ותטוה' נ"ב( )יוטא ופרחי' כפתורי, משוקד?םאו

 ברואי איך בראשית, בס' כ*פ( מי' ע"ח )בכנף הקדמנו כבר 1 הפעמים לפיהכרע
 נטתה אליו 'הסתדמה ישוכח אולם ע"ש, לקוניהם להתדמות רוציםהתגל

 נס שברא עד דעתו נח לא עולמו' השלים נשהקב"ח שהרי והיאהרביעית,
 כולן על . העולה המדרנה היא זאת א"כ למקום, בנים ונקראים האדם,את

 כדפקו ק3ר (ס, ט(ונור כ3 36יפ:ר ו3י3קוע יינו ת 1 י ר ו ה )6(-
 סי' ח"ו פ'6ז קי' ח'ס 3סכטר יקריס ד3ריס סרגם ("5 סעכוסשסגנון

 כסוי גדוליס כלכיס טני -כ65%ו ועוד 5'3ן סי' ח"ח יגעי קי' ח8(5',
 ועי פס כ"י ל6פפורפ (36 נכיפין -פע מלנכי ככדו ניד נס3ו6'נפינו
 ו(י'פ.- מלניס טכוס סוזס כעו ויפטם 36יו יפכס _3סדפקסס ככוחטרו5ס

 - ן. .,.)י
 . - פ6פ6. עג*ס פרענמל שמואל .



 השביעי ---כנף )צג( התשיעיהנשרמח
 להעטיר שקטים משפחתיים חי,מ לחיות השוקרים הכי-חשונה הרביעיתהכתה
 ידוע כי - המרומות המרות שלש שאר אל לבם המנות בל. הגונים,בנים
 בעולם היינו המנורה, בכוונת וכפרס בנ"א, על"חתנהגות רומזות המשכןטעשה
 כבור, גס הבצע, רדיפת הראשון גביעים" *ארגעה הטאור למנורתהדומה
 בני אצל הכרע להם ואין משוקרים כולם שהקרמנו, ורביעית המלוכה,וכן
 וטרמזת מכרעת התוה"ק אבל - לשקור יותר כדאי מהן איזה עלארם

 )כפירש ושושנים התפוחים ופרהי' כמתורים על ששוקרים אלה הןשטשוקרים
 כן היער בעצי כתפוח שהמעוה כטאמר והבנות, הבנוף הם והתרגום(רשוי
 וןמבי'ט הננוח. בין רעיתי כן החוחים בין וכשושנה הבנים, ביןדורי

 גרינוואלר ח~קי' יעקב מ' הממורסם הגאון הרב כבור לדרכו הלךר,קנ
 בית כל לדאבון נפפר זצ"ל הנושם הערונות בן נפאפא ער"י רק"קע5*ר
- שליפ"א הרבנים וחתניו בניו את ינחם המקום תרומה, בש"קישראל  ולחרב חי* בתו להתונת מקאיפא נפיק בענרפ מ' הרבני לידידינמו"פ מסאפמאר.- דומ"ץ נ"י !וסף מ' הה*נ בנו נבחר מקומולמלאות 
 חנ את הנכבדים .הקוראים לכל יו;פ2פ1מחת לאירוסיו.--- נ"י מראקאע1מאלאפא רושינסקי יעקב מ'האברך

. 
 בדיצות יחונו המצות

 נפלאות.- נראה ממצרים צאתינו וכימי האבות, על הבניםוככשרות
 המהדרין מן למהדרין אפילו לשמח כןסןת**רבע

  12ז1זעאם5 108ט5%14 ,!8!1 6%82482ןפ[2 - טיטפ6!פז!ס[ך*מספ51
 118עס%זפ14.*ז846

- - 52טפ"(1 -.0105!!,1 זפ61ק1מפ2*5816   
 1%!פמז0['

 ז0!510!54 טק%4זפ61ק.1(5 - ז424[זשמי"51 פזטפזטע43ו2נ1זפמ1פ*8.-נ-
- מ1פ1שק!1,ז546  

- 18!ץ0ש4ז% ,ופט1ם58 %נ!88ז0זי  
 ,05מזי(ץ (ק4ק

 1פפק68ט*ש .וי !46ז%פ15זו .ט .19 - זפ%זפ86טזנ( 61טתזפ5פ42אע8פזוזא
- %ז518 לתפן*68ז4ע%18 - 180%!פ% ,412ח1% 18טפ1פ43 -  ה-- 6%81ן .ט .3 

 סאפמאר אב"ד נרינוואלד דוד אליעזר ט' המפ' מהנה,צ לרורקרן
 10*3 כריכה בלי ביאשית 2.80, מכורך 2.30 כריכה לבלי שמו) ע"סזצ"ל
 כריכה בלי לרור קרן שו"ת 6 )(8 יחדיו מכורך שמות בראשית 4י:נ1:מכורך
 לכל ול"וסיף 2.50, סכורך הנש"פ על דור חסדי 6.50, סכורך*(5.5
 נמצא ולא תמו ספי כבר המועדים על לרור קרן פארפא, העללר 20שמנה
 118ץ0"4405 .)[ 8ק6וו ע6%602(1 .ם 19) הרב אצל להשינם לטנירה; א'אף
 בלי תר"ץ שנר, האחרונה מהדורא מרדכי לבושי שו"ת אצלו נמצאובן

 הראשונות, המהדורות כל נ"כ אצלו להשיג יש וכן י2.יז מכורך נ(2'2כריכה
 שוין.- כנגר אחרים ספרים בחילוף גם הנוכרים הספרים כל נותןוכן

 ו מובמול 1 יעמור והצלהריוח 1 מגב'מזל
.

 . בייא לאאזע קלאסמעןקויתם .

 70782ל 8618 68 .788 62ת%ת88  1עמ6ןם7088ל',81םק68ט8 ..ט18
 .%ק מנזא74עאט5 .(ע !5טבז 8צ[[058(עץ %*יפ%פ908181( *ו**12ש88%פ 41)פ88
 .1פסאח826-ך

.!* 
 (ל 1פ!%6 6?6 *נ ,45*211פ4נ1 8"6ת6ץ[% 1ת!%ת0!ש182

 אפ1פ1פ*זש פ1פו8188ספ ן .  4%111[1פ8פ1ו1%% ,פ*18זז8*8 *14פ8פ88פפ.11



סט ' ח-ט כנף )צד( התשיעיהנשרב"ה

03"3פ עמרם מצפוני-סימן
 תשא יינק דקשק רב זצ"ל פישער עמרם מו"ה ההעג אא.זמכ"ק

 תרפ"ז( גדחוהמ"פ)נפטר
 רס"פ, סי' יו"ד מהרי"א בתשובת מובא המקנה, דברי לפי שליחות,כענין

 משום מהשי"ת, עליו שנצטוה קודם מילה מצות א"א קיים שלאמעמא
 הרי לפי"ז וק"ל עליונ שנצטוה בעצמו חכורה איסור על לעבור רשא.דל"ה
 רובו יציאת עם הבכור על אמר ששת לרב עמרם רב א"ל ב"ה( )בתמורהאי'

 נשירת עם הלקפ על אמר אילפא רבעי היינו וכו', בכור או הוה עולהעולה,
 לי', תבעי מאי אביי ואמר וכו', הוה הפקר או הוה לקפ הפקר, יהארובו
 מי רברי התלמיד ודברי הרבדברי

 שוקעיי
 האב יוכל האיך לפא ע"ש,

 דוקא היינו שליחות התושק לנו דנילה הא דלמא ? בנו למול שליחלעשות
 נדנר בי' לית השליחות , מעשה לולי בכולן אשר ותרופה נירושין בקידושין'

 הוא עושה כאלו וחשוב המשלח מעשה לעשות. השליח ייכל נזהעכירה,
 של עבירה הוה סעשה ברבר יש המצוה לולי אשר במילה אבלבעלמו,
 להיות. יוכל האיך ש"ק רמחלל בשבת אוהבלה,

 דברי נימא האב, של שלוחו
 לו שמצוה ההלמיד ורברי שיק, יחלל ושיא לתכול שלא לו *צוההרב
 -זמצותו אלים והאיך 1 עשומעין מי רברי ש"ק, ולחלל לחבל_ שלוהולהיות
 המצווה האב רק דלטא ? הרב מצות על לעבור רשאי שהשליח המשלחשל
 וביום מקרא או כ'פ( )קדושין בנו יצחק את אברהם ויסג מקרא למולמה,

 רשאי הוא מילה( הל' ריש כ"מ ועיין המצות במנין )כרמב"ם ימולהשמיני
 לאחר, זו הרשאה לסמור כח לו אין אגל במילה, ש"ק לחלל אולחבל

 לא או מת* או למול, רוצה ואינו הוא עבריין האב אם ובשלמא ?בשליחותו
 מח-יכו אבוה מל דלא רהיכי שם( )קדושין לנו ציותה התו' ראו למול,יובל
 על הוא המצוח כאז אחר למול יכול שפיר זכר, כל לכם .יטול שנ'כי"ר
 הישראל ארם רשאי האיך למול, ויובל קיים האב אם .אבל הישראל,נאו"א
 ולא ה, חוק עליו סומל ולהיפך עליו, מופל אין אשר במצוה שלוחולהיות
 כ'( )נכרכות הרא*ש מרנרי נס שוק, לחלל ושלא חבורה לעשות שלאועכור
 וו קושי* מכח וצעונ. עיי"ש, מפא מן להצילו החוב עליו עריכותמטעם
 רס"ר, סי' יו"ר בר"מ הובא האו"ו, רברי וקיימין שרירין נראה הי'בוראי
 בכה"ת הלא עליו תמת והד"א אחי, למוהל ליחן אסור מוהל האב ראםרכתב

 או הרשות, ברנר רק ששא"כ דל"א קושי, כאן אין הנ"ל לפיששא,כ,
 בשו"ע אבל כמילה, משא"כ עבירה כאן אין המצוה לולי אשר מצוהנדבר
 מוהל האב אם שנם יום בכל ומעשה כותי', קיול ולא או"ז של דינוהשמיפ
 הנ"ל אביי כרכרי קי"ל הלא כן לעשות ר,צאין האיך למול, שליחעושה
 בטו"מ השייך צוח )וכבר וכו' הרב רברי ואילפא עמרם דרב איבעיבענין
 למול לאתר בנו את עיתן רשאי אין מוהל שהוא דמי סק"ד(, שפ"בסי'

 אבל שלו, מ"ע רטבפל האנ על רק הוא והערתו עליו, המופל מ"עדמכטל
 בנו כמילת מ"ע יבטל לא שהאב כמה רעד היא, אחרת קושי' ריריקושינו
 בפ-59. . ולהלל סנורה לעשות . אב של שליחות מכה למול לאחר אסור יהי'בידים,



 ח-מ כנף )צד( התשיעיהנשר'ע

 )שבת מגט' הנ"ל והש"ך הדום על הק' ב"ה סי' שור ובתבואותשוק(.
 שאתה כ"מ ר"ל דאמר אחר. .ליעבר אחר איבא ואי הש"ס, דפריךקל"נ(
 קממריךן מאי והשתא וכוי, מוסב שניהם לקיים יכולן אתה אם עולותמוצא
 צרעת, ודוהה דאביו עשה ראתי קרא וקמ"ל הבן דאבי עשה מעיקראהא
 שויהם לקיים יכול ומקרי העשה מקיים הו"ל לאחר מרשה רכיביו היכןאלא
 ליעבר אחר איכא ואי הש"ם רקושית בלל, קושי, כאן אין משם לענ"רעכ"ל.
 דר"ש רק ראסור, רישא בפסיק מודה דר"ש אביי שמבר קורם בס"ד קאיאחר
 פעמא דהיינו צ"ל ' בעזכ ולפא רישא, בפסיק אף שרי יצאומ רדברמול

 לדבר רק לזה מתכוון לא באם אבל הל"ת על דעובר דאף כונה בחדראזלינן
 לדבר היי כוונתו אבל המצוה עשה אם מ"ע נבי הה"ד ולפ"ו שרי,אחר
 לקוץ באומר ראיירי וכאן הכונה, אחר רק הולך הוא כי המ"ע, קיים לאאחר

 בנו, למול האב של מצותו מקיים לא בודאי למול ולא מכוין קאבהרתו
 לא האב אם הוא ישראל כל על החיוב אשר ערל, אינו הבן ממילאורק

 ערל יניחוי שלא מצווין שב"ר מילח הל' ריש וכרמב"ם לבן, מצותומקיים
 שמצווין מצוה על בנו,יתר למול.את ,האב על *מצוה שם רפונ וכ"כבישראל,
 ופועל בידים, מצותו דוהה כאלו והוה שביניה,ן. ערל כל שימולוישראל
 ואי ה~ם פריך ושפיר ישראל, כל על המצוה אי ממילא, הל"תועושה
 כי האב, של ושליחותו הרשאתו בעבור לא אבל אחר, ליעבד אחראיבא

 בעצמו דהאב ברשיי -להיפך מפזרש שם אדרבא שמי., דכר מאןהרשאתו
 אב לוקי *ולא אחר למענד ופיושזי הבהרת, לחתוך המעשה לעשותרוצה
 מעפשעני נקיק ינ פישער הרש צבי - ודו"ק.-להתם"
 סס"ד 3טס סלט"6 ט3י6 נ", קו"ק ביו"ד ומנס כ"ס[. טקי',]דקעקך

 לעקרו דקי"ל "כ"ג ססו6 מעליפות הכלירין ויק ערימותיפקפק
 ויק סו5יל ליעל5ל ויטכלנו יחתול קט6 ול"ח לככו'ס ל)נכרועומר
 עסעווכי רט"5 ססני5 סמס"ד לסין קסבי6 קקנ"ד ונשך כ"ס,וכמילין
 נמ3קכו ול5 לעיס ונכסיו סחטיס כל קכס כל פי 16" ניסעסני6
 וי"ם כוק53 כסר ויזפ ט'( )כמקריס וקלוקל כוק53 טור נסדמליגי

 יטכרנס ל5 דט)נ6 לככו"ס, למכיס דעוסר ס5ו"( וכ'כסטו5לי
 יכונה וכ' לגוזר?, דשיי כטטו5ל מלכס ע)נ5 ייוכרס וחמ"לניסיאל,
 סכירה וסיקור סקור, 5י לג'פרי סרי 5י 3ד3ר דפלוגס5 דכיוןד5ו"(
 ליקר5ל, ע"י דרבנן תירס 5ל5 אינו לכל לפסוע 53י' אפי'לככףס
 סי15 תורס 3טל ספלוגמ6 דכיקר ככ"ג סטיקל, 5מל סלךו3דל3נן
 3מל ושלינן קוסליס 3סל סמלוגת5. פוי לככי"ס עכירס לעניןע"כ

 וכו'סעיקל
 ע"""

 כ"5 כ"ג לקטוך דלין . כליו סייג וסס"ך 53ולך,
 3פלוגמ6 5חר 3טרימומ 35ל לססיי5; לדדין 3ל5ו"ס דיק3דיוקס

 טכירס להמיר 5ין לסחיר 3ל6"ס לידין דליכם סיכליל3וו5מ6
 די3ווס5 פלוגמ5 .דיט נכס"ג כ*( 5טנס שסי המ"מ סקכיס וכןלנכלי,
 ל,סר5ל מנכרי י)נכרנס 5ס 5"כ כ5וקל קיש ואכן אקור .16 טלי5י

 ע"י טיכוס לנכרי. סטכירס וספ"ח סע"ך אוקר 3כס"ג ד5ו' 6י*'יאכל



עא ה*ט כנף )צד( התשיעיהנשר

 יל3ווח" דסמלוגת6 סיכ6 6בלליקל6לי
ל6 ועכקיו ר6ו', 3"" הי6

 דמקחיס כה6י המיקל ."חר רסלך עוןו כו"ע דר3נן, קפיק6 6ל6יה6
 וק)נו6ל עוקנ6 ד)נר מלוגמ6הנ"ל

 3ל"
 קס הרי"ף קכ' מנ1ק, כתבקעו

 בההי6 "ימקק6 דל6 כיון ו6נןון"ל
 )נלת"

 כ)נ"ע ל6 כהרי' סלכה5
 לחוער" עכיינן כם)נו6לול6

 יה"ל עוק3", כ)נר
 קמיק"

 וק"ך ד"ו'
 6י 6נל 3פיניי' חעיי להני עיכלינהו לכנין )נילי וסנילחוער6,
 3יסול" 3הדימקמכחי

 כמקסו חמז תפרונות ן6יקור כיון נת3קעו ול6
 קכרי וחלת מרי 3י' ד)נמחכמי 3יקול6 לס6י 6טייכן ל6 הי6דר3כן
 וכ' לקול6, וק"ד דרכנן קפיק6 דהו*ל מקוס כסעו"ל, נחנקעו"6"כ
 טררכנן דקיעור6 כיון סו6, )נר6ו' 6י' דכיקר ו6ע"ג : וז"ל עליוסר"ן
 .וס3י6 לקול", 6(לינן 3עקסו 6קור ל6 עד6ו'דס6

 ר"--
 קופומ )נ3'

 חרו)וס 6ומר ס"ני לקול6 הלינן דר3נן 3כד6"פ כזיח ד6י ק6ין,ו3'
 )וד6ו' 6י' דעיקר ו6ע"ג נפל, חולין לחוך וחולין נפל תרועסלחוך
 סר)נ3'ם 6ענס סרי"ף, לקון כך ס3י6 חו"מ מה' מ'י סס"ע גסע*ט,
 ק6ר ו"וכלין וקורפן 6וחן ))ו5י6ן נה3קעו ל6 ו6ס : ו,"ל כ' ה"מקס

 ו6ינו חורס סל ג)נור ח))ן כח3קע ול6 מכ3לל סרגן ס6יןסתנסיל
 6וחן וקערו 3מ5וח ה(הרו כלו' סמ5וה 6ח וסעיחס קני עד"ק,6ל6
 מטהו "יקור קזה הרי"ף מ"ט ולם'ן חק"( קי' ה3'י וכ' עכ"ל, 5דעכל
 יסו6-6ינצ כל 6יקור 6ל5 געור, ח)נן 6ינן 6לו קחעיס לו)נרסיינו
 וסס"ע, הר"ן כע"ת מס)נע הרי"ף לקון ספקע ו6ע"פ עדר3נן,3סו
 עפרם סרע3"ס ןגס "ו)נר י6ני ע"ק, כ)נ"ם 5"ל הר)ו3'ס לד3ריע")נ
 עטסיס פחוח נהער3 05 הרי"ף דלןעת 6ל6 כפסועןן הרי"ףד3לי
 6פילו קונר והרעב"ס לדכמו, קקי'3 תק"ז ק" העג"6 כע'ם.6קול
 ר6וי 6יקור נו 6ין הפרוכוח וכ"י נחבקעו דכל6 עותר, עקי3פחומ
 מד6ו' "קורין חערונוח 3ל6 נענמסו סחעין 6נל דר3נןי 6"כ"6
 המוק' כל דלןעת נ)נ65 (', 3הלכה קס כווהי' ומקק עוק63;למל
 ד6ו' 6י' דהיינו 3עיני' בחעין ומ))ו6ל ד)נ"ע פלוגמיי' דעיקר6ע'ג.

 לסרי"ף דנחער3ו סיכ6 ננ')נ לחוננר6, דקד"6 כוותי' וקי"ל עוק63ל)ני
 יי3נן 6י' כ"6 ליכ6 דהסח6 עק' נפמית 6פי' ולסרעכ"ס3עססו
 ק"ל דסר)נ3"ס 6פ"ג ולכך לקול6, 6(לינן סר"ן כ)1"ט טיפורמכח
 כ"6 56לו )נל6כה 6י' 6ינו לכו"ע 3קען )נ")נ חייכ ד))ס6"ל.כר"י

 קעוך מופל6 6י )נ"ו( )3נרה וכדמריך עונקין, 3ר 6ינו וה6)ניר3נן,
 דכחי3 ו6ע"נ הו6: )נך6וי 6י' 3ר ול6ו עונקין 3ר ל"ו דקעןליכ6י. נ)1י 6יקור6 ל"ד ל"יס _ק)ווך מופל6 ו6י לקי נ)ני עילק6 ד6ו'ל6יס
 קי"ד( )כי3)נות היר5ו כ3ל הקענים, על גדוליס להקהיי ו6)ניח6עול
 דכי3וי וכיון ק)נ"ג, קי' 6ו"ח 33"י וע" 3ידיס, להו ליקמו דל6סיינו
 6ע'ג' כר"ק, 6ו. כר"י בהוי' הלכמ6 6יפקק6 ול6 עח56"להו6

למוער6,. וקד"6' ר6ו' "י' סוי דלר"ן 3גדול רק סיינו לחוער6 פוקקדהי)נ3"ס
 - ל"ס מקק לכך לקול6, וק"7 דר3נן סוי דלכ"ע 3קין 36ל

 כקו3 עפ5*ן 3ת3ח יתלוס "0 )1ט6"כ 3ד)נ"ל,' 6ין כ5)וו )נדכחעוספ



 ח-פ כנף )צד( התשיעיהנשרעב

 וקפק, פליגת6 13 קמין וכי"א 6יקול ד3ל יעכל .6ו 3ל"ק יעלעל6ו
 בנוהרה( 5הו"ל י(ככי וה' מכי"ק )העתקתיו ודו"ק אלול ונס 3דע"ל,ודקי

 דונאסערדאהערי כישיץ צבימשה-

 ע'סימן

 וכו' פיסרפ"נ %י' סקע, כוורמ כליס, דעק' מ"6 פעיו .למ"קבמוק'
 ועור פן כלי 6ל6 עת עוע"ת לענין מפנקס כמיי ל6 סל616"מ

 פרי מ'( )כ3רכומ כד5ערי' פן על חהי3 נעי דקק וי"ל ועקווצגי
 וק3מ מ"ו חוקי ועי דל3נן עו)נ5ס סך 6"נ סי', העס לרס"לח6כ5
 דק"ל לל"ע כן קפיל קס עכס מוק' כ:מ3ו סעכי' ולדכםי מ"ק,)ק"ו.(
 36ל וכו' סי' דחטס תם 33לכומ כשי דק"ל וכו' עטמ6 קטכוורמ
 ק"ל ור*ע וכו' ר"ע דירי וכו' סקס כוורם דנקט 3מסנס הכליסכ5ן

 התוק' מיי כ6ן ל"ק 5"כ יכון הי, גפן 6יס"ל ד6כל צילן קם33לכומ
 קל מקני תי' על דר"פ חוקי רקעך דכדקדק 65 05 ולל"ג,סכ*ל
 דכי 5ה6 סליו 3יכות עסי 03'7 הכ*)נ דכי 603 05'ל ו3זסמוק'.

 לסקסות וסקריך וכו' סמם 5מ מער ל6 ספרמלת פל נלךסלע3יס
 רכל רען וכנגוד י65 3פס"ע ספמ פל בירך .ד5ס ותמטר וכ,טס

 ע'( )3לכומ כרוכס גי' יסלי תעוס וסות פ"תן וכו' סי' מעםלרס"ר
 ל"5 6רנ3עי פקיט5 ופרין י65, ל6 3מס"% סקלן- פילות פ5עירך

 ק)נ"5 בפה"ע 5לי' ליערך קד*6 ס" 6י5ן עין מעס ד6ער 5ל'י56"
 במקורי עי' סי' חעס ד5ער כר"י נקי" דל6 יו65 עפורם ות"כ%"חי

 הנ"ל תנם תוק' לודרי 6ך פ"ק, 53"ע ומניח קס 5נני(רט"קסר3%"ס
 דכליס 3פ"ע פ,, כיומ,, ונקעי, וכוי )נעע5 מקק כוולס דק"לדר*%
 חטם כל"י ק"ל חוקי לדביי ור"פ פ"ק, ע:ל' קפכ"6 -ו3סל"סנני"ז
 ג"כ דנקיט זו"ננ 535 כי"י ק"ל ל6 דנלכות דקוג" ניסי 61"כסי'

 33ירך ד6פ"ל מכ"מ כ' הפיר ולכן סי' דמים כל"י ק"ל סםכוומי'
 61"ת. וכן, הפס על 3לך הל"ע נקע ספיר ו)נקו*ס י65 3פס*פ אפםט:ל

 פשאפ דפס ל3 לעכאווימש צבייצתה

 ע"אסימן
 %טכס ותמס %סכם קחס סי6 לבגיטין ל5"ק כלטס קק"ג, כ"ונם"ם4ללתי,

 טחטכ"3 כיון וע"כ ד6ול', חסנו3 כ"3.( )3סקמיס קוגל ול"% ל"%ז
 נמזקמ סקלנן ד%קלינין 6ט%יינן וע"כ חי קינו ט6% דח"נ סו*6ערם
 מט3"ע דק3לי ול"ט: מד3ל"י 56י63 סגע' ק6על נפזיל מסה"כ קייסטסו6
 כיון כלום ט:5י, 5יח~י3 65 6קלי3ס 6' דסו'6 ק"ל וע"כ ד6וז165

 יט 6י פ5וגמ6 ינץ נ%ליקס ומכס )6( קל6 סוקרך ופ"כ 5'דדחטי3*ע
.

 6( על" פ3ר ו6י ס5כס6 סו'6 %ס5כח6 6י ק6על י3נ(יו מ"ש)"



עג ח-ם כנף )צד( התשיעיהנשר

 ק6)יי יע"כ כ";ו.( )כזיי הבוו' כינ"ס תס"ח מסכ"3 סי3י ול"י מסכ"3חיונ
 כר3.כ6 לו)נר ר5ס ו85 לרורסס עהיר ה5" ;ו פלסס )נ"ס( )3)נכחותר"י

 סעוף חט8ח 8י טזו )וסוס. ננילס 6יטחרי תליקס ונד6יטמלי קך"6ד6)נל
 ד8ו' ל6ו חסכ"נ ר6י 65 16 )נ0"ח חסכ"3 6י ג"כ מלי' סקפק ע0635

 עני6ין 8ין 6( עס"ח חסנ"נ 6י תס6"נ סקפק על ספוף חט6ח)נני6ין
 )נבי8ין 6ין ינס"ת חסנ"3 דקובר 5ריו"מ וע"כ סקפק, על סעוףחט6ח
 וכוי ווליקס )נר6יטמרי לקר"6 לופל יוכ5 65 וע"כ סקפק ע5 0עוףחע6ח
 סעוף רחט6ה דקונר ר3'כ6 6נ5 6קולסו נני5ס )נם6"כ סימלרע5יקס

 0"ס סוחר ו6עפ"כ ננילס סוי 61"כ ר6ו, ל16 דחקנ'3 קפק פל063
 ככ"ל. ל6וקלס קל6 סולרך וע"כ סוחר ג"כננילס

 וואיצן אב'ר יודאזירברשפייןדוד
 י כ ' ע ן מ ים

 06 לררכו וס5ך סדס 5כקומ טסכח נעי כ"מ( )נקי' ס6יקחפקם6ע'ר
 3זס לפלפ5 15 5)נס ידעכ8 ול6 63רוכס, עי"ס ולכקומו לחזור)נמוי3

 3( עימיי653
. 

 וננסון נחד קגי ל6 ליסכ6 ס6י י6)נר סיכ6 כ5 כלוס, 1ל6
 ע5וס נענ'ח ר6י' לך וס6 פנס, ד65 3( עבר ר65 6( קע"ל 6גגדדרך
 סרי כסייס, 5)נתיס כפרס ד8ין 6ף עת לסס חט6מ סקרי3 ס6סקל'ח
 כד)ווכמ קסס ו6כתי פגס, ולים קר3כו נפק5 ל6 ו6עפ"כ סלע"קן עלדע3ל
 וסקנר, נסנ6ס ט6סויס כמסנ 3עזלס 5מו5ין טסלי כ"ח( )גיעין03"0
 3גיטין פריך דסס"ק סקוני', סכי 3ין סס3דל יח63ל ספיל וייקח כד6ו5ס

 ויני6 נעלי' סעמו 8פסי מסס כטיט חט6ת לסקרינ טיי 6י,לכמחי5ס"
 לן 6יכפת ך65 ועסני תטתע, נכמחיל0 )נקל'3ין טסלי 3ע(לס,חולין
 3י' 6יקול6 למיז נחימ 851 קייס, עס61 3ח(קח טע"ן'קין יס,דחזקס

 3ייע3ד ונ(יר חמולס 3)נק' כ8ן 36נ ח(קס, טיס ו6ין וסקלי3כסע3י
 6י כ5וס, ול6 על" ע3ר ד5"ס סו6 וקוטט8 6ייליכן, וסקלי3ס ע3ל6י
 8ולח לסרנ 5י' דקסי' ו)נ6י כ)ובו6ר. נעטס דק6י 6סעעיכן קל1656

 נכזיר כ6ן דלכ6ו' נ)נחכחאס, לרייי סו6 פסוי טס( כ"ס )3נזילעיטול
  לפכין  ל"ז(  לד33כורוח 3ל6ו דענר קי"5 וננכונוח נעסס רעונר)נקיק
 ו)ו3ו6ר 3ל8ו ענר חט6וח )וס' ו6כל ענר ט6ס קר6  סעיסחעי6כילס
 לענין ר6ס( )ק' עסס יי5פיכן נכזיר וכ6ן ט)ניכי( )ק' 6סרן3קר3ן
 5"ג( דף 6'ק)נ"( ל)ו5ל )ועםי )ועי' סס )ועניכיס סל)נוד ודבר עייריסקל3ס

 בודאפעמש וועל*ומשה
 לק")1 לדעחי עי"ס, כחס3 כלוס לול6 סלל")1 על ננר 06 וכימ"לן

 ל6 6ל6 כלוס ול6 כ6קר ל6 6קרי3ז ו6י כ6)ור 65 ננ)נ'דס6
 36ל.63)נח ענר 65 5"ח 18 עקס 66יקול ררק ד)וסעע כלוס, ו65ליח"ב

 דע3ר סיכ6 סו"6 )נס5כת6 6י דק6על ט"ן( )ננכולולנ יע' 3י', סייך6יקיי
 ק)נ"ל.- ליכ6 ל6ו 6יכ6 6-קול6 חע6ומ .ס" עסני ו6כל6יקרי

 פימאפירעד כ"י 3סג36"ד שמראססער הכהןמשה

 ,4,,ין,:



 ח-ט כנף )צד( התשיעיהנשרעי

 6פי' כסייס ססטחיעס סו)1"6 פקק 6' קעיף כ"מ ק" יי'י נסי'עדסכס
 כיקם נ6 ו6ס יכקס סו6 סתמע )ני מ' גקעיף וסס כיקס, ול6 סזיר6ס_

 כיסוי סע5יח סעור כ' וסעע0 טס, וענדר"מ לכקוח, מיינ 6חלול6סו
 לכ5 קודס סססוחע 656 נסס מיינין יטי6ל טכל עסס ע5וח כט6רסו6
 חיינ דס6חר ע' קעי' נסע"ח יכ"ס עי"ט, וכקס וספך סקר6 )וכח6דס

 ביו"ע כיקוי דיני כל לענין ח5"ח קי! וע6ו"ח ניו"ע 6פי' ננרכסלכק1ח
 הו6 טטמע עי טסוין 6ף ועעתס 3כ"י, )53 6זסרס לנכ"י ו6ועלדכמינ
 כעמ מ5ס סכיקוי ע5ומ ס65 יח(ור 5עס גסוגג כיקס ל6 06 עכ"זיכקס
 כ5'ע5

 קיען נ6ו"מ וסנס ס;כקנו, חדס כחכסס סל6 סלו6ס יסר56 3ר
 ווק6 סו6 לחפ5ס 65חריו 16 לפניו נט" 5עכין לח(ול ט5ליך דעס כן345

 ע'"ס, לח(ול 6'5 עיס סס י)651 06 נקפק 536 )ניס נוד6י ;טםק'ע65
 ק"ק ויס .כיקוי 653 סדס טס היע65 ימזור 06 קפק נ"כ יט גנ"ד61"כ
 סגסעיס ע"י כעטעטו ד5ע6 ס65-ר6סו ו6ח"5 דיוו וכיקס 6חר ל6סוד5ע6
 3יי5 06 לק 5ח(ול 6"5 5כקומ טכמ נטהגג 06 וע'כ סלומ, כססו16

 ע5 גס 5מזול טמיינ לסטו56 פסי וע6ין 5מזור, עמוי3 3וד6י 6(3עזיר
 5ח5ק טיו5ס )ועס נכקיו, עיטור עד סו65וח 5עסומ 16 לנ5יו ו5כמםסקפק
 ק"ס וקועכיס טעמפל5יס עכטיי לדעמי ר6ו'ז לניקוי דלננן מפלסבין

 ס5ויך כן עסלי"ו טדעמ 6עח ר6ו'( סמפ5ס גס ע'כ י6ו' וק"ט5מפ5ס
 טיינל 3וור סד3ר . 06 וק ט(ס ססיע6 6נ5 נכקיו עיסיי עד5סו5י6
 16 נרג5יו )וי5ין לכמם לטלוח לו 6ין נוד6י נקפק 6נל סע"ע5קייס
 עיס 15 ט6ין ע6מר כי נט"י נטגי5 טחו(ר עס וגס כ"כ, סו65וח5עסומ
 6ומה סרו6ס )ני כי עכיקוי ימנע5 65 3ל6"ס 3כ6ן 6נ5 עמפ5סימני5
 כ5ו6 יחקן ל6 653"ס סלומ נקסו 16 נסעיס .ע'י נמנע5 ו6ס 5כקוסחיי3
 יועיס 16 יוס ל6מל לעקועל ח(ר 06 )נחוי3 3וד6י ז6מ רק ימ(ורי06
 )6( סיכקסו. לוח 16 6מל כקסו 651 כיכל ליטועו 06 13 געסס עס)פיין

 מאלנאק דקה'י ומ'ע ש'ץ בערמאוויטש סנ'ר אלטרהיים

 ע"גסימן
 )פ* ויע"י ע4 העולם קו' מתרץ כ*פ מי' ח"נ מאיוות פניםבתות'

 הסקרא סרס א4א זנף אלעור י4פ" טשה לפף ותעמדןה' בפסוקפנחס(
 לפל ועטדו יהעבק הי' בבהם"ד אומר חגן אנא יאעף, ר* דבריודרשוהו

 ,ח6לר צבי ;טמיאל עו"ס סעופלג סלנכי ג"כ ספילו כן 6'ס,)6(
 6נ"ל (י35לסטיין יורא דור ע, סס"ג כנוד חנינ ו6חלון ג", ירפסטו"3
 6חר 6דס 'טע6 5קפק יחט3 ד5עס סעי3 כ"י סטו56 6עכס נ"י,וו6י5ן

 5כקומו, נרעמס כפ5 ל6 דס לו6וס בכ"6 ססרבס ל6יכו בעיכיכו סל6כקסו.
 ע5עעס גס עפל לימד 5ליך ס65 כי 5מקן *ט"ענס

 ויכקכוף-- כיקף לס טזס יחסונ גור6י עפלומחתע.



עה ח-ט כנף )צד( התשיעיהנשר

 ולפני משה לפני ויקרבו דכתיב שני פסח נבי בהעלותך( )רפפ' רקשהנולם,
 לא ומרוע ושאלום, ובאו יויטבים הי'. בבהמ"ד נששניהם פירש"יאהרן

 ריני הי' צלפחד כנות רגבי ותי' ודדשהו, המקרא סרס שם נםפירש"י
 או"ה הוראות הי' ב' בפסח אבל ההלה קטן לכ"ד לילך רשאון הי;מטונות
 דשניהם שם מורו כו"ע לכך משה ,לפני להורות ארם לשום אסורבהא

 עור הוסיף ובתו"ח חיים, בתורת שכ"ה שכ' יעיי"ש יושבים הי,בבהמ"ר
 אהרן, ואל משה אל אותו ויקרינו דכתיכ מקושש נבי נם פלינו לאמדוע
 להעיד באו אלא דין שום לשאול המוצאים באו לא דהתם משוםותי'

 הודיעו קורם ?ה אחר זה שהוריעום למיסר ואיכא שבת שהילללהודיע
 האטת מבואר בסמרי הלא עליהם גדולה והתמי' ע"ש, לאהרן ואח"כלמשה
 .הנן ואבא יאשיה רי רוגלינו הכלפחד ובבלות מקושש ובפ' ב' פסתבפ'
 שלה ם, בהעלותך בפ' שטעוני בילקוט להד'א מבואר וכן מקוטות נ'בהני
 מרוע הוא דכוונהס ר ש פ א ד - ? והילקיפ הטפרי מהם' שנעלם פנחסופ'
 וטקושש שני פסח נבי ולא צלפחד בבנות רץ הפלונתא דילן השום הביאלא

 המקרא סרס לותר סברא אין ומקושש ב' מסח דנבי 16כר דילן דשוםמוכח
 המש"מ ואת נם אף יפנמוא, התו"ח מלשון במשמע זה אין .אמנםוררשוהו,

 פלונהת הביא צלפחד בנות מענין שם דאיירי כי?ן כללם להוכיח איןדילן
 במקום לתלמיד כבוד בחולקין פלונתתן מעת ומפרש חנן ואבא יאש"ר,

 הספרי על במלבי"ם ראיתי וכן ב', ופסה במקושש נם שייך הטעפ וזההרב
 מקומות הנ' בכל שייך זו דמלונתא סובר נ"כ דילן ש"ס ובאמת כן,שפירש

 הפעם וזה פלונהתן. טעם אחד בטקום שמפרש כיון להביאם מהצורך איןאך
 מלשונם שנראה עליהם לי ק * 1 ע - עליהם וצע-ג מקומוה בשאר נםשייך
 רשאין ל"ה איסור דבייני משסע הקפן לביד 'לילך רשאין ממונותדבדיני
 רשות להם נתן משה הלא זה חילוק מצינו היכן וכי ממרע"ה רקלשאול
 להקל כדי הי' רהטעם ממונות דיני דוקא הוראות,ולאו רנם.אשארונראה
 למשה לילך מוכרח קורקכן או ושט על שאלה לו שהי' מי ואםהמשא
 איסורא איכא ג"כ ממונות בדיני הרי ועוד עליו, המשא כבד עדייןרבינו
 אלפים לשרי רשות משה נפן דבאמת אמינא רמסתפינא ולולא רנזל,לאו
 ישראל כל עם משה למר שכבר מה רק אבל אויה, הוראות גם להורותוכו'
 שמצינו .ומה רשות, להם נתן לא ישראל כל עם עדיין למר שלא מהאבל

 כל עם עדיין למד שלא דבר שהורו משום היינו ואלעזר נו"אשנענשו
-ישראל  כמ"ש לאווה ד"מ גין לחלק טקום שיש ראיתי כתכי י ר ח א 
 קותרים יין דשתויי מ"כ.( )סנהדרין בתוס' המבואר עפ"י ופנמוא,התווה
 ובשו"ע ?; סי' חו"מ בב"י להורות,.ומובא אמור או"ח. רק ממונות דינילרון
 פ' פשה בישמת ועיין העיטור, כעל בשם כן הביאו יעקב ובשבותשם,

 מוהר הוא ,רב בי קרי דויל דמה מבואר סי*נ רס"ב סי' ביו=ד והנהשמיני.
 וביטול נומלפ*נ כנון הוראות דשאר סק"נ שם החו"ז וכ' להורות ייןלשחייי
 בהם אסורים יין שתויי מ"מ רבו בפני להורות דמותר אעקנ בששינואיסור
 כ"ש 'לרון מותרים יין דשתויי ממונות בדיני א"כ הוא רב בי קרי זילדלא
 רבריני- ופנט"א התו"ח למ"ש מקור יש שפיר א"כ רבו, בפני להורותרמותר



 ח-ם כנף )צד( התשיעיהנשרעז

 עליהם נרולה עריין תמיהתי אך ורו"ק, רבו במני להורות מותרממונות
 השמים. מן כמול שכרו דבריהםוהמתרץ

 באוהעלי. ישיבה הופס אויסלענדעראליעזר

 "ד ע ן מ ים

 סים פ35ריקכן קל נ)נקקל, הנמכליס )געי3ען( ינקים קמריםבענין
 3נמ5" וקין מפקח, כלימן קע3ר ליקר6ליס נסןחלק

 "חלים עננליס
 סביר מס .רק ליקח וקין למחוזות סעכילס קנהחלק החוק)נעעס
 ורקוחי ליקח מיחק רקעת 6תתקד החרתי מהו", )נ)נחו(עעונס

 מנכלי.
 גס ליקס נכל ם'5ערפו ע"י ול6פומ מרקות לו קים כך עלס)נעונס
 עיין "( דלסלן: כל יקודותי וסמכמי ;וחג, לסיומ סימל קלקפוי

 ססתריס 3ק)נריס לקדד יק רשולי קכ' קקע"( קי"כ קי( קלוקלכליעדני
 גס להקל. יק הכלס גס ללויס הנ"ל סק)נריס קשין נפעל ו6סעשיר, ושניט וסטעזת ז"ל סלמס ומגיני נעל מגלון סל יהוסיע מנידתסינם
 תגש"3 נקיי סכט"ז דכת גס שם ה3י6 עוד 3( עי"ש.- קלוסלס3ימ
 לעעע6 וזקרי ל6 סעיקס לחקיקת רק קסם קכר תל דק)נריסקק"נ
עניד6

 וכיון לסקל, יק ;יום לסקור דגם וס3י6 בקקיס, כטל ונמילי
 סכעס"פ 3חען וש"כ פלוגתן, תפק סוי לסקל ס""(דוכת

 מנכרי ע"י נ)נכייס סקעריס ג( פלוגכן.- , פקפק לסקל יקירכנן דמו"
 "פילו קעעס"ם סחען תשקרו וסגם סלטומ, פיכס סרסיין לוסיח
 6)ננס ספקח, לשחל עד סיתר6ל לו ימכרו ל" 6פי' סנכרי ))ןליקחו
 קנ"קול 3)נס ספ36ריק קל ה"קעי"נארע נגד קנק חכלילי קניין3כ6ן

 )נקחורחס, רק סלמס חנחון ליקח 6"6 החוק מ"פ כי "חס"ם,סק)נריס
 קל6 כ"י ונועיל סקנק קשין ד3עקוס י' ק', ח"נ )נסיו"כ נקו")נוכי
 ל3 עחי' לנס ר6י' ק5ת וסכמתי ל)נקנק, ל"ק ממקד, כ'"ז לו כיג
 נניד עוחר כ"ע על חונקן ג3י .)נותל" ד"ס א3תוק' ד"ק י'( )חולין"לי'
 ;ס "ייך דקיך סחוק' קו' דל"ק לת"י ליים3 רכ' מחליפין קמןונפני
 וכ' נכלים, סל פ10 לקרו סרי מתגבי

 ככין דרבנן "יקור דגכי !
 למלות ית וס"נ ונותר, 6זי נכרי פח סי6 6ס קפק 'ם 06 פתןגזירת
 עדיף ונס ספקח קורס לו ממכר יקר6ל ונקל סי6 ככרי סלדספת

מקפיק"
 לפס מוכריס ייטר6ל'ס עו63 קכיח6 ססי6 דרזדן 6חריכ6

 עפי שכיחך דסתיר6 ס"ידנ6 סכסר כל 3פ, לקננן 6ננלינןוכמ"ג
 דקכיח6 לעלתך לסיפך גס למטוס מקוס סי' לכ"ו' ועפי"1עכ"ל,
 6חס"ם תיכף ליקח נחום ""כ הנכרי עם ד)נמלפי עסיס נתיריתיך
 חע5ן נכליס ג3י גס וקכיח6 וע"ע ד)נמלפי מקוס סנכליס מןממן
 נ3מ?סס, חמלן למניח ע"כ י163 קל כדי ונקנוק קככס"מ יתיעלקי
 לכ"כ "פקד וטין 6מ5ו 3כי חען ולוקח עחליף לק עוכר רוזינווכתן. לגבי ל"ש הקנק ע"י ממקד ליבי ע"כ 6ח6 דל" מלקוס ודתי6ל6
 ל"ק נקגוק06

 קנק"
 הנקם ערוגמ מסוי עיין ד( 3קמריס.-ך ס"ת



מזל ח-מ כנף )צד( התשיעיהנשר

 הגכר- הדחק נסעה התיר (5וק"ל ג"וו 'וד6 )נ' דסג6ון ק"מ קי'קו"ח
 חלקם ונכרו ול6 כהס ליהודים חוק סהי' "ק5-ען קל )וסמ6כליק3כן
 וע", סנקעריס, סיהוןיס וחלק הנכלים חלק יות"ג מיעט מקחקורס
 ""כ ת"ל, ס3קס עלוגת נכל גססקכיס

 מכ""
 סל קעור גס כקנ5לף

 5"1[.- קימן ה"3 יוך6 וכלון ופ3סו"ת ]6"ס עמי, עדיף ורעיסיפר
 פאממא בק"ק רב מילר בנימיןשמואל

 עסימן
א[

 ומס לכס"ח,/ דן 6הס )נכ6ן יפ"כ לימן מסיס ל"( )נ(יי נסם~
 ויק סנ6ס מיקור מיקורו ו6יך כולס סיקור ליקויו סייןנזיר
 ליקר ליקורו ייקו ומוק' ופירס"י 6וקוייס, ק6י עכ'ס ל6יקולוןסיתר
 ללי סגע' מקסם כ"ג( )כפקחים וכנס 3יין1 לנויל קמפר3יןסנ6ס
 מס וא' יס6, קלו כזלו ומקכי ציין לכ(יר מעל3ין ס)נסנס 'מוס36וסו
 ומלל"ג )ו5וס לדהר 6ל6 כמרכין 6ין לגז"ד סכי מריך ול6סמוקי
 וחוק' רמ"י מיי )זדופ כן וקס 3סנ6ס, עותר דנייר מוכח ל6ד6"כ

6ל6' הכרצין 6ין "מרינן ן6י 3ס~ם מותר דכזיר מוכח לנזירדמעפרכין
 הול"ל ד)נלל"נ, 3סנ6ס סומל דנייל ))קם )נוכח ל6 מלוס לדכי
 פרסיי וכי' ? 51"כ 3סנ6ס מוחל דנאל יס6 קלו דנ(רו ונוכחדמקל6
 נסכ"ס לו עוחריס ויין וענכיס 3סנ6ס ונותי נזיל דכי מ"ר()פקחים

 6יקולין לכל ין 6תק מכלן ד6ערינן כיון קקס ו6ג3 ל6.-ותו
 לכל ד6מרינן כיון ועללם לכל6יס וס"ס "ח"כ 6))ר לתהקכתולס

 ? 6יקוריס ק6ר ככלל סעס גס מכמולס6יקורין
 ווייצן פרידמאןאברהם

 ת"ל קופר חסן נעל הגלון 6ד)נ"ו כי ירכנ", עו3ד6 מ"ג, יסי,בנ[

ל3"
 ל6))ו וסני6ן וננוס ולקה 3ר6טו יקוכס וכונכ העליון נגד

 וסכם ר3. ועעקס מנות* ולסלוח לך סכלתי 6סו3ס "6מי לסולעל
 ע"ו( )כייס וכנען לו, ככון לקין מנוח_ וקלחו כחיב נוני נח)ני'נקפר
 לעכול מפס כל וילכו לסלבס וכחיב ח3קילין, פירוד מניח טל6ל)נ*

 3ע5עו לס3י6 לקקי קל6 6דס כ"ד עלס ול6 מנות, ולקלחולקמות
 לה3י6 דרך 6ין כי )סוס' שכ' סדיר וכל' כ"מ, סניח קל6 למימנוס
 ול6 קלימומ למון נמעל לכך חכוקליס, ודניס .5לי 3טי לחמלו3פ5מו
 שאראשפאטאמ פרידלענדער מעכל זאב 3כ5מו. סס63סלעעע

 ב' תביא קפ"ה, סי' חו"מ על יצעי ערך בס' ה נ ה סוד[ מעמוה]וקמשך
 ועיק המחבר יבם 'טטסק יטפ"ז סי' מאו"ח א( יעקב, השב לשיפתראעת

 לבדו לנעול יכול אחי ראם הצבה בער יצניעו 'טנ"ם ה'ך במע" יחם במנ"א-
 ונעלו יכול אינווהב*

 יצניה~
 ואין יטמסייע -יישור_ יפול נו והא חייב היכול

 כרי לבר באחר ירט ראם גורם וגה זה אצל רערלה בפ*ב וכן בי( מטה.בו
 כד4: בו "חיט יה אחר הולך והכל יחייג אמרינך דלא מודו כ"עלהחמיץ



. ח-מ כנף )צד( ההשיעיהנשרעת

 ולנמור להתחיל בירו הי' שלא מאחר הראשון השרנן אצל נמי הכאלחמיץ,
 בשו"ת וכתב עכת"ר. והנומר המתחיל הי' השני רק כלום, עליו לואין

 דג*4. ש"י ערך ראיות על ום"ז י"ר סימן חחו"מ מהרו"ת מררכילבושי
 ועשוב גזירת שהם שבת, מדיני ושכירות ממונות דיני נלמור וכיבזה"ל-:
 שבת )במם* כי ואם וכון כולה את העושה אחת, בעשותה מקראכרילפינן
 במסייע הוה יבול שאינו וזה חייב רהיכול יכול אינו וזה יכוץ בזהצ"נ(
 כסו הוה וסו* בהמתחיל זה בגרון מ"מ קרא, צריך לא ולוה ממש בוואין
 ורף שפ( נ' דף )בשבת מקרא ל:' דרוש ם כמובן, מניה וזה עוקרזה

 נבסר שלח רמותר, נזוז"ג פעמא היינו וכו' רזו?"ג איסורא לענין וכןצ"נ,
 כבמר להחמירך כרי באחר אם משא"כ לבר, הנאה איסור ע"י הדשדבר
 ופעולה איזה שכירות לענין משא"כ להחמיץ, כרי בו שיש ע"י חרשהעבר
 בהושמ רקישל כמו כלומן עשה בלא אפי' לשלם, צריך שהתנה מהשעשה
 המים ממביעת ממורו להציל כו"כ לו ליחן הבירו עם שהתנה מי רס"רסי,
 שהתנה מה לו לשלם צריך עכ"ז מאליון י עלה שוהחמגר הציל, ולאוירד
 פוען הניצול אם זה. דבר על הוצאות .והוציא מתפיסה חלץו שהציל מיוכן

 לשלם צריך השתדל המציל אם עכ"ז התפיסה, מן מוציאו השר הי'שבלאקה
 טשנה. הוה ודאי ושדכן סרסור. וסתם וכוי הניצל כרכרי האמת כי אםלו,

 עכיל.- ע"ש בזה המנהנים נקבעו רכבר דמי כהחנה בשדכנותובפרפ
 המתפיל ראצל הלבוומ מ"ש ראשית ש"י, הערך דברי אח ליישבולענר"נ

 שהמשחיל כיון דהלא תמוהי היא לפענ"ר במהכ*ה מניח, וזה עקר כזההוה
 ממיגע היא וזה ו- *עוקרן אותו לקרוא אפשר איך כלום עשה ולא פעללא
 וביד א"ר דוה צ"נ.( )שבת ובהום* פ"ב סי' תכ"צ ועבשוות ממש. בוואין
 קשים בסימן המנשא הסכים כן וכמו בסומו, סק'3 קפת מי* באושהופו"ז
 עייר נשבת לאשה צפרנים נפילת לענין קצ"ח מי* ביו"ד בנקה"כלהש"ך
 ואין מסייע אמרינן שכ"מ בח"ג. בשם ב' סי' ביו"ר הב"ח וכ*פעכו"ם,
 *"ד סי" באו"ח הא"ר וכ"כ יכול, אינו כשהמסייע שם התב"ש וכ"כממש

 ממצום שפמול הוא הפשות לבנר, הציצית לקשור לנכרי מסייעכשישראל
 דחייתו על הלבו"מ שהשינ ומה זה.- בענין -ומכיש ממש, בו ואיןממייע
 מהשב"כ באיסה"נ הרבר ננמר שהתם מזוז*ג. שהביא ש"י הערך שלהשני'
 לשלם צריך שעשה, פעולה אינהכאן

 בעגור"
 הא'. כהותנה דהוה משום

 רס"ר סי* בחו"ם שם איתא דהלא ברורה, שיי הערך סברת לפענ"דבמחכ"ה
 שהתנה ודוקא ע"ז הרמ"א וכ' שכרו אלא לו אין הציל ולא להציל ירדסע*ר
 6, ש4ן שכרו אפילו הציל ולא להציל וירר התנה בלא אבל הבעליםעם
 בשם משכ"כ במועז ע"ש מאליו המורו -עלה אם וכן לו, הועיל לאדהא

 פסק רהרמ"ח צ'ב דלכאו' ועוד נר"ד, ממש לפניך והרי מפארווא,מהר"מ
 מהמתנמר, שניהם וניצולו הוצאות אחד והוציא נתפסו שנים ראם אח"ז,שם
 צריך הי* לבר בשבילו ראמילו השני, כשביל הוצאת להרבות הוצרךשלא

 הה.לא נהנה זה יהוה כלום לו ליתן חייב אינו הללו ההוצאותלהוציא
 מ"מ להרבות הוצרך אם ראף יעקב בית תשו' בשם שכ* בפ*ת ]ע"שתמר
 רכל הרמ"א. מסק אח*ז ותיכף לו[ חייב אינו להוציא שלא מוחה חברואם
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 עמרי עשית בחנם לו לומר יכול לא טובה או פעולה חברו עם שעשהארם
 כאן רעד בזה החילוק וע"כ ? שכרג לו ליחן רצריך אלא צויתיך ולאהואיל
 הפעולף בעשיית התכוון אם רק שנרו, לו ליתן שצתך הרמ"א פסקלא

 שכרו, לו לתת צריך ט"מ ע"ז צוה לא שחכרן דאף הדין אז הברו,לפובת
 שעי"ז אף עצמו. לתובת רק סברו למובת כלל זה התבוין שלא היכאאבל
 כלום.- לו לשלם צריך אין התפיסה, אצל כמו לחברו פובה ג"כנצמח
 הטנהנ, על שנ' ב' סי' השני חופ משו"ת ראי' עוד הלבו"ם שהביאומה
 מחויבים אעפ"כ שכר בלי חנם פלוני שידוך לך אדבר ' אמר השרכןשאם
 הא רמשטע הלבו"מ מזה והוכיח ע"ש. מקור שום לזה אין שכרו.ליתן

 עושין אין דמסתטא הנ"ל הרמ"א וכמ"ש דמי כחותנה שהוא פשיפאבסתמא
 וכן שם הכו"1 דהלא לדחות 'ש זה נם ולפענ"ד בחנם, סובה אופעולה
 כנון שהשביחו היינו מובה" או .*פעולה הרמ"א דמ"ש כתבו במק*זהנתיבות
 בר"ן הרין בעיקר בפריא הוא וכן לשלם, חייב עמי דר או עמי אכולשא*5
 כשטצילו משא"כ עש*כ נזירות רייניבפוב

 מן.
 שאר לו שעשה ההיזקאאו

 שע"נ ובסי' י"ז מעי' רמ"ו סי' בהועמ ברמ"א ' וע' דפפור פשימאפונות
 מיחה כשבע"ר בנ"ר ומכיש כלום הועל לא כשמתחיל ובפרפ בהניה,מעוי
 ' . יבא[.]השלמה כקום.-- עליו לו אין וממילא ממש, בו ואין במסייע ודאי שהואבו,-

 בודאפעמט ער?עבעפ רחוב בבה"כ רי"מ האפמאן טנ"ל שמעוןמשה

 ך ע9סימן

 מ"ק תפלס פל' סרמ3"ס על סלמ')נ. קו' חנים קק"3 כ"3 3קי,א
 טוס לר3יכו וכנ"ל לטחול ים וכו', לס' וסורי' קבס נומןו"ח"כ-
 כי רע3 ע"פ קטרי 3טס סביך ח' קי' מ"" 3ילקוע .ופנס סםונ"ל. ("ל, סר)31יס דברי )נחרן חפלס לסל' נמחיהם 3פמ"ג ולקימימס"חי
 וקיים יטרלל סל ולרכן וכקוס סל נק3חו פסח טלעס כקין,יסי'

 ס3רכס ו61ח 03' רבינו מקס וכן וכו' דוד וכן מקוס קל3ס3חו
 יטלטל טל ליכן 3קס ולח"כ מלך 3יסייין ויפי )נקוס סל נספחופסם
 6ין )נקוס טל 3ס3חו וקייס מכעיס ס6ר וכרכס יכנוס ו6ל לקונןיחי
 ססמלס קדר 1"ל סרמכ"ס )נ"ט 6"ס ולפ"( סילקוע, ככ"ל יקוליןכ6'
 לגס ולענ"ד כשן וכו' כ6ן 3עקס סמלינו כפ"מ סו6 3ס3חלקייס

 ומללע 3רכוסי כל 3יך סו6 3י)נ6 חלס6 ו(מנין וכלינו י"6( ו')3דני6ל
 סתפלס. "תר סק3"ס טל סקרה כקן גס עמו' סלי וכו' 6ל קרסועודי

 נאדימאראש ברייערועמב
 טלעס כלקומי כן סקטס ככר כ"ג, לקייב

 ע(כנע"
 לך כ"ע( )כ"(

 בודאפעספ וועלץמשה פסס.- ומררסחו-
 3סנ"ס סנ6קר דכד3ר וסיטי"כ מחו"ד כע"ס לסקטוח סכיך כיד 3קי'נ

 כליס די(, )עילס )נגמ' לכממילס )נ3עלין "ין דרננן 63יי5פ"
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 ננסוס ופירה"י נ:וכניס פ5יס כליסמ ):רכס בסכור למוך עסדקלטכסיו
 ולכ"ך )נכעלין ריננןד)נוק5ס

 ס)נג""
 )ונעליס, לננס כסנ"ס "קור )נוק5ס

 מק"" ונקי' 3סנ"ס מותל דמוק5ס כ' ותק"( קכ"ס דבק""סודי הצג"" דנדי סקסי יס""ל קקזג חקינ קי' כ)נחס""ק דמייןונלכ"ך
 קק"כ

 3ירוסל)ני דקי; לרמ"ח ק"ל דלכ"ו' ונלכ"ר נסנ"ס, "קור ד)נוק5סכ'
 3קוגי' 53ל"מ וע' פ"נמקחיס

 ךחור""
 "קור "ין סיתר לו סיס דד3ר

 כ' סטיך ""ככסנ"ס
 ס)נג""

 סוס קוקוס ס" 3סנ"ס "קור דמוק5ס
 דיק מוק5סן עיני כ' דיק וככ5"ל עויו-ע, לניחר היחל לו קיסדגר

 ויק סנ"ס, ויו"כ למנת נסקר "ינו סו3 קויו"ע מכנר כיוןעוק5ס
 י"ל.דע"ק ולפזז סנ"ס, 3סויו"ע גס סוג קנטקי)נוק5ס

 מעג""
 דעוק5ס

 "קור, ימיי ג"כ "חי ויו"כ קנח י3" ק"מ 3)נוק5ס "יירי 3סכ"ס"קור
 ל" תם סויו"ע יכנור ס"ס עוק5ס".3ל

 מעקיד 3טויו"ע "ף "קור יפי,

 דילוקלעי "ף מנ"ל/ וכירוטלמי 3סנ"ס עותק 3"עס עוק5ס סטיל3ו"
 כליס ""כ דרבנן, לעיקור גס)נכ מדלולי '"3ל ד"וליים" ומחרסמ"ר'
 3"עמ כוס ושיקלס "מרס 3יו"ע- "קור ימיי ל" (ס ביו"ט עיקלטנקלו
 ""כ 3סנ"ס,מותי

 ס)נ""
 ודו-ק. קלס, ל" הנ"ל עגנני וגס קרמי "יכו

.
 וואיצן זילברשטיין ישראל

 1 דבר יניד כנפיםבעל
 יעקב" "ינל הרמה בישיבה ולהסתפח בהתמרה ללמוד הרוצים נחורים 1מידעה
 שם ימצא ובעז"ה שמה לבא יכולים היזו, במישקאלץ ספרדיםרקהל
 שיכירו באופן .רק לע"ו. מזון להם יחסר ולא. ובנשמיות ברוחניות.מבוקשם

 זה זולת וכיו"ב, כשרים בפיאוה אלקים צלם ראשונה בהשקמה פניהםעל
 נ אב"ד הנאון רבינו אל לפנות יקוכלו,.לא
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 כעץ אנשיף וט' פשאם,. אבער הנאונים לש"ב מו"מ ברכת הוא אחתהברנה
 ראאב' ואבזר בודאפעסט ראב"ד סופר מישל ומ' במערראהעיי, עד"יאב"ד

 משה מ' והרב עין( בתו )לחתונת נ"ו מאלנאר ואב"ד ובנותיהם( בניהם)לקשורי
 מ' הה"נ ש"ב לאהובי תנחומין ברכת נ"י(.- בנו )ללידת .פאמאנרינוואלר

 שוד ישמע ואל עזה, הצנועה זונתו לאבירת מסוה נ"י כוץ יודאמשה
 בננולכם.-דושבר

 לבית לילך מותר כהן שהוא נעאלאנ רב אם בשאלתו לנו עשה צחוקוקור
 עליו פטו*ל ותמיזד במעמינאר שימד ספני וכי להספידו, שם מונתשהמת

 ק' איסורין כל לו הותרו.,

 .%ק 2זאג7עא50 .ג 661שז 2ץ[[052גץ %*ז9081814%8( 818*088%%82 41)880
 4נ 61!10 פן8 ** .45ו*14פ34פ 8ש8תחע!ן 1ח!את2010ט1 18*בת8261,110

 א0א6888 פאזפ18פספ *1  84111%*94צפ15 ,8*91118** 61-שא58שא.פ



פא עשירי כנף לצה( התשיעיהנשר

- מרדכי לנושי -למימן  
 נמזגת

 יקו ע6ד לפ"ק מסמ"ג .ו6ר6 מ' על"ח ד' ייס3"ה

 כבדה וכוי סגיול סרנכי כנוך ה"מ ירידי ר"מ עלמסוכיי
 י5ץ[.-- ועיט ]בק"ק נ". פיירע6ן 6ברסס)ת"ס
  3נ%רזכ6גצנס  יעלתך  וב"ר  לירק -63 יק"ע כי כמורכ גי סזטחדס"ס
 מיסר 3זס  ידייך%ס

 וונויי
  ן6ין-קלד"ע  תטוס  רבסליה  רסיז"ל  3יס

 לפי"דוסנס
 ננכרזפ. סוממוה לו , יס ס3כר(כ  סל "גענט עקתמ"

  דלוגו יגסוס ילד"כ יס  דנטותפיס  חי( 331"11 ע"ה ונחק )31ו6רוס6
 טייך דל6 יבככרי לפוגעם יעוד עי"ש לח3רי'  נוני נכס לנפם"'רזכי

 כר6י'  לכסית  מוננר קינו 6ס ס"גצנע, הו6 עי יודצ וינימלר"ע
  כן בכלל קינו ג"כ זס  לכנין  %ס  לכיין יס  וגס כידוכ, 3"בככלל
 3רסע"ז נסי  צו(ר ו36ן עג"6 מ"לוקמ טסות וירוש  כגוי, ודינוכריה
  טויח ע"י דיעטס קיע( )ד3")נ מגמ,  ימ"ש כיי"ש.- 3"3  כלנו63ונור
דילע"

 הו6 סלית דקחס 3תו)ניס ועיין  סליהוי קכר ליחן 3.ןו ל"ה
  יטרלל  והקוצומ 3רכומ חותרני בכל לקיים סנני לסנריך. ו6"5כסכי,

 רוקח, 6וס"כ ונפט  מיסורם  כ6ו"נ  סיעים3סר3
  ס3כ"ל(  מעוז י"( קלו )י6ס"5 הנ"ל חפ'מ ווינקלער  ליבמררכיי

ן

 ה " ע ן ים ס
 יטמינו קל6 -כדי לחלין ויו65 ל"סין נכנק )ני"3 דנגעיס טי"גומלע"נ

 סעחי5ס ועד ספחת ינן עובר כמסוק וכו' ככסכ"נ מסהעועדיס
 ד"ס  ק"ג:(  ליגעות עמוקן וק"ל כ"ק, וכו' ננעי יעעוד מ)נ6דחיימ"
 עיע6 נריה וכו' טסכני; ר"מ ע"ה  סם  3סוי"י. גס  ולוו63 וכו'כגון
 עוווד סיסי  מכי'  ווהילוה  טס  טלין  טילן  גבי ודוק" עוור יל6י6צ"פ
 ד6ל"כ הנ"ל, קנמוק' סר"י בסי'  דל6 )ווכח ינכ6ן כי להרע"3דקק. ועכ5*ל וכו', יעמוד סע" דוחסם למרס סרע"נ  קריך  לווס ו6"כוכוי
 כיון ע"ע ה6 וכו' ריטון וליכנק עחי5ס בביהכ"נ ל)נ5ורע טסני1וס

 ס1וחי5ס וער )וסממחטעונר
 ננענו"

 63וס ט33הכ"נ עם כל ס)51ולצ
 ננהפי וקפיר מעונד "ל6 לכד 3עו3ר )נטעך דקינו 6צ"כונכלים,
 ול" שונר יק כטיסי' עב"ם וכו, רונסון וליכנק)וחי5ח

 ועי' יענוד,
 ווכח דבריו ודחס וכו' הר'ט ע"ט וכו' כליס ד"ס ת'"6 ססנתוי"ט
 י"ג מעטנס קיוע וסרצ"3  לפה"ס יס  ולרכתי ע"ק, הנ"ל החוקיד3ר'

 קליך וסדרר ל"צ,  הסוס,  לדברי 6סרמנ"ל
 מלעוד..

 ע"ס טס ר65  63י" סי' וכוס כליס עקריך 6ר" דכליסנבקומ"ל
 59 אנפ ומלפרכס ל'  נפ"  ע4ע יס 3כ 6ך הטומ"ס, נקנות 6יס יטמ6יל6 כלים עק' 3כל ע5עו ל6 ו3"עמ ע"ע, וכליס 6דס לטע6סיע"נ ום" "טוע6וח "נוח עחחיל דכליס ד03"6 6מ"ל ולדעת'נ(ס,



 עשירי כנף )צה( התשיעיהנשרפב
 קם כליס. כור וכן העו)נ"ס נתנות ננגע "פי' קהולה קכוכיהטל
 וכליס "דם נקטו נהחילהה העומקה תנכנקה כליס תקריך מ"קע"ת,
 דנגעו 6פי' עהוריס 3כליס דיק 3עהרס וי85ת היוינ"ס, 3"3ותתכן

 קטין 6פ"פ הרעת כרכרי הנ"ל דפיינו להפסיק וניפקר3"3וה"ע,
 טשאפ אב"ד לעבאווימש צבי יצחמ לקונו.- חק)נעוח;ה

 " ע ן מ יםי
 סעולוד  נילוסיס 3פ"3 סרבס  טפוטיט  לוס ק""( )3קי' הקטלהערך

 יקנו ו"חה'ים )ננס לנכרי,.)נכירס לזוכרו ל""י 6י מלוכהלזמן
 עכזנה ננס נס6למי כנל נחיוגנו, רונה )נסוס 3;ה ליכ" "ימגננו

 להחמיר רוקה כ"ה קי' ח"נ חיים כעחנס סלו נפנין והנה)נקו)נוח,
 ד' -הני כל דחה ל"3 קי' טורק נעפ 3סו"ת ")ננס ,ופ)ניס, ד')נכח

 קי' קו"ח ח"ק ד3סו"ת וכנ"ל ע"ס לנכרי ל)נכרו ומתירו"יקומים
קע"ן

 כלולה רק ל"ק בקיומו קרו5ס כ' קי( בקי' לעיל )סכ"תיו וקל"י

 0"נ קי' נ63ס"ע -וכ' ע"ס, ממנו "ת לסליל 3רו5ה ל" 36ללהקמכי
 כסס נמח"ם וכ"כ סיין 3קיו)נו. סיו5ה "כ"פ פקח קודם ינכרו"ס לתיל סיקור בקיוויו רולס טעי"; נפקח ויעטה לפקות דרוק6קק"ג
 6סס נקמיל וכן עהיאקןסו"ת

 הקלס-סי3"
 מעכרו כיון ל"מ לסכלו

  ועי' נוקטה, נכלל והוי וניקול "פי' לסחר רק למיכלו חזי' ל6וכעין
 נוקטה .3ח)נן ל'  "ות סי  3סר"ח/9י,  וכן חפ"ג  סוק"י 63"6בפע-ג
 ;קוק דלין סיקורו ;)זן קורס נכרי כיד ונמקד- וכקהי, חע5ווכטניעל
 נכרי ניד ועומקד )ננימו דכסיו5י6ו פ"ג קיי 3ס"ג"8 .ועיילגערו,
 דנריס ס6י כעו ובכילה סיר ע"י לזיכור יוכלול"ו ו6ס יונ דודתי ):עט מכירם 'עעי "פסי "ס יע4כ וכשען ענו"וח הי ס" נסד"ח וע"כ המנחה, )נקות פליו חל ל8 8-קויו ;)גןקודס

 ט")נרנו )נה"י
 . ) 6(כנ"ל.--

 וואיצן אמד זילברשטיין יודא דוד ~
 חלס לענין קם תכקמפקרעם

 סגנוני"
 3ו סנמכרנ כקינה ו3רה)נ";

 מר"ג עיין נכולן והחיינה פטיט לפנ"ד 6דעס, וממומי תוגרמיתועי
 קיי ו163"ח קקי"ז' 3ט"ך ק"מ .קכ"ד קי' חלה סלי ויו"ד מ",,דמלס
 ס)וערנין צעיקה סה"ריך ח"י קיי ח"ו ח"ק בטו"מ פיין ]""ס ק"ע,ר"ח
 קכולו קינה עיסה לעמוס 6ל" תקנה דמין ועקיק "דמם תפוסי3ה
 חלה "והו ויעטה הגדולת למיקס ק)נוך ויניחנס טחו" כל "מ"קעמ

 מירשם בק"ק ר3 מנעפפלער אלכמנדר .כליו[.-
 יחודטח סנ6ס 15 כטעניפ רק ל"ה נקיועו דרו5ס 0"כ קן' -כמקו"ח ען6(

 נטו"ת גס )ס3י6ו 6רי כענריח דמוי סנ6ס חסי3 ל6 סי(ק ס5למ.36ל
 דרו5ס סניף הפ"ח נסס ט' 6ומ טס סילף ונעגן כ"ט(, י"ר קי'.מתרי"ג
 נ51ווס דיסי6ל ק"י כע"ז הפירסם וננעעס 3ל"; 656 3חען ל"מנקיותו

 )6"ס 63ריכוח* 5(ט - ר6יוח סדניה ע"ט 6יקייים 3ט*ר35טלס..)וט6"כ
 בעדיעם ומיץ שו"ב גוטפאנו -זאב ישראל . כ"ו(. קי" 16"ח כע"ס יד.ענסי"ם
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 ' פ ן מ ים

 מוסף,' אחר דר"ח תפילין הנחת בענין מ"ש ל"ד( )אות ישראל נירראיתי

 בס' הוא וכן מדש, אין הנה נ"נ, סי' או"ח היוצר נית בשו"ת מ"שוהניא

 דבאמת בצדק פלפל בזה ברכה ולמחזיק ז"ל, פאפייש למהר"ם צדיקיםאור
 שמהרח"ו האריו"ל בכתבי ,את מצ.נולא

 ז"ל.
 עוד בר"ח תפילין הניח לא

 הרמ"ע בר' שם איתמר מכללא ואררבה כלל איתמר בפירוש ולאו מוסףאחרי
 אחרי להניחן יש ואוכ אח"כ ולא דוקא מוסף בשעת העל" דוקאננראה
 או הכהן חיים מו"ה הרב וצ"ל ט"מ שאולי, שם -במחיב לצדד ורצה~וסף,

 מספרי מה ואעתיק עיי"ש: מהרח*ו מחיב כן נאמר בע"מ השמועה מפי~ולי
 והובא הזה, בענין כ"א ס"ק תכ"נ בסי' שם מש"כ ר"ח עהול- חודשעולת
 וכתב סק=כ, כ"ה סי' זי"ע ממונקאפש הנה"ק _מארמו"ר -חיים -אות- בס'כ"ז
 דר*ת.נ"כ תפילין יניחו מוב ומהיות אמשר כי בודאי להגריע נלע"ד ע"ככי

 היום . כל עור תפילין מניחין _'ישאין מנהגינו למי לכ"ע ויששו מוסףקורם
 ולהניחם לחזור ק"ח' סי' בתשו' מרמ"ע מש"כ באמת כי שהכית הפילתאחר
 יום דבלל ל"מ סי' הרמ"ע בתשו' כמ"ש אויל לשיפתי' הוא מוסףאחרי
 יחסר לא בר"ח שגם בזה ההאמץ ע"כ עי"ש, במנחה תפילין להניחצריכין
 . לטה יום בכל במנחה מניחין שאין אנחנו. משא"כ נמלחה, מלהניחם.המזנ

 להתפלל ועומדים עליו ומתינו לא שהציבור מי אמנם מוסף, אחרי בי"חיניחום
 זה ומפעם מוסף, אחרי יניתן או עוד זטן לו אין והוא דמוסף לחשתפלת
 מוסף אחר כלל להניחם שלא האריו"ל בסי' )בראותם שלמים וכן רביםנהגו'
 בצבור תפלה. עי"ז . ומבמלים מוסף קודם דר"ח תפילין שמניהין ע"ש(בר"ח
 הכי למיעבד ארשן לא כודאי וזה ביחידות מומף אח"כ ומתפלליםדמוסף
 )כנז, מהרח"ו מפי יצא אולי מ"ש ספיקא בשביל דמוסף הצבור תפלת'לבטל

 תפלה עי"? עור ולבטל טפאנו הרמ"ע דברי הוא הוראי את ולהניחכמח"ב(
 שיניח .עד כנז' עליו ימתינו שלא מי ע"כבציבור,

 תפילי
 מוסף יתפלל דר"ח

 עבודת בס' ראיתי שוב דר"ת, תמייין יניח כתר קרושת ואחרי הציבור,עם
 דרות תפילין- שיניח קכ"ד( סעי' נ' סי' באצבע )מורה להחיד'אהקורש
 הנ"ל היוצר בית בשו"ת וע" כנז', לנמקן אין ברוח כן הנוהנ ולפ"זבמנתה,
 זכר ולא ז"ל אש אמרי בעל להגאון נאמן תלמיד הי' הוא כי כעיניוחירש
 כמר ידעביר מוסף, אחר מיד דר"ת תפילין שהניח שם יהודה בזכרוןמוש
 ק"ש ואומרים דר"ח תפילין שמניחין שאותן תפלה בעיון וע" וכיי"ש,עביד
 בם' מצאתי אכן למוסף, הקדיש בין הפסק יחי, שלא כרי קדיש קודםיאסרו

 צ"ל דבר"ח וכתב קדישים הרבות בענין שחאריך סק"א( נ"ב )סי' או"חנמוקי
 ולא מוסף, קודם הקדיש וזהו הס"ת כישמכניסין ובלצ"ל לאהר מידהקריש
 בדיבורים נם ומפטיקין ק"ש ואומר-ם דר"ת תפילין מקורם שמניחיןכאותן
 רק קאי הזה דהקדיש. דפשוט אינו דזה השמ"ע קודם קדיש אומריםואח"כ
 אין ט4סף קודם כנ"ל בהפסק יאמרוהו ואם ובלצ"נ ואשרי קרה"ת אחרעל
 תפלת סתחילין שאו שירעו כרי אז דיאמרומו לומר ואין קאי -מה על עניןלו

 וע" תצ"ב סי' בלבוש רק נאמר לא דבזה נ"אמוסף
 בפ""ג.

 סק"א כמשב"ז



 עשירי כיף )צח( התשיעיהנשרפד
 כרי קרה"ת אחף מיד הבימה על נשבת במנחה ח"ק אומרים דאיןהפעם
 משא"כ במנחה העמור לפני ח"ק יאמרו כל. על שמ"ע יתחילו מתישירעו

 ר"ח במופף וע"כ בזה, בפמ"נ כנזכר זה ל"ש ובלצ"נ מקורם כשאומרים(
 חיים בדרכי הובא וכן פשופ, וזה זה ל"ש ובל"צ אשרי מקודםשאומרים

 ע"ר מ"ש צ"ב סימן ח"ב השדה פרי ]ועבשו"ת משמו תעזיב אות ושלוםי
 לוי חלק בשו"ת מצאתי שוב כ"נ[ סי' יקותיאל תוות ובשו"ת הנ"ל,הפמ"נ
 רכשם ולומר זכות ללמד דיש וכ' באריכות זה ענק שמברר כ"א סי'חאו"ח
 לומה יוכל הקהל כל אבל המנין שיבא י" ישתבח נבי נ"נ בסי' הרמ"אשכ'

 מוסף. .אחר עד תפילין הנחת עם להמתין לו צריך הש"ץ רק בנור כןישהבח

 להניה יכולים הציבור בני כל אבל וקריש ובל*צ בין . להפסיק שיאכדי
 המחנות לכל שאסף מבעל נעלם וכ"ז עכ"ל, .מוסף קורם גם רר4התפילין
 --- הר*ן[.- וכתבי שלוחה אילה בסו ]ועיי' במפרו. נלל הניאולא

 קליינווארדיין שווארטץ הכהן זעליג פנחסי.
סימן

 פ"א'-

' 

.

 מירחי 50 סו4 )נ6י ונמגלס יחר "וכי סגמ' עקקס ק6 )פ"(.(בחולין,
 פעור ונתגלם כיקסו וס6 מכקוי לי' נייחי "ס6 ופירק"ליס"

 ? ונתגלם סרוח לכיקסי ונחגים נידים כיקסו _כנץ עם וקקסעלכקומ",
 יד"ח וי65 ס)נ5וס עקם כ3ר לעלינו סו6 סרי ונחגלס 3יייסכיקסו
 סרוח ככקסו 35ל סרוח, ע"ז נתגלם כי לכקות 6ס"כ מטורוכקו"ח
 יוחנן דלר' לכ"ג מטו"מ וכלל כלל מעלוס כור כטס ל5 סו6סלי
 נר6ס לכן ? לכקומ סייג ונחגלס חור כי עכעע כור לכקומ סו5מטוי

 דס6 מכקוי ליי לנידחי *ס5 לוזיר: קריך וכך 3רם"י תדפוקכי-עטות
 ק5 ד"לי3" יוחנן דר' פי'-כיון ))לכקרם"1 פעור כעגלם *ולא"כקמו
 קודם 6"כ מככקות; מטור נמגלס ול5 סרוח דכקהו ק"ל ססמ6"(לינן

 3טל)נ6 מידתי, ד6ידחי כיון לותי לנו וסי' עכקויסנתגלס.נדהס
 מכ")נ ונאכלס חור מל5 5ף סרוח דכקסו ק"ל ד63מת ל"ק6עסנתנו
 לר"י 5נל 3ע5)נו, סו5 כמלוס ייכסס .כיי סנימ עוד לכקוםחייב
 טכך לדבר ור5י' קסם, -טנימ לכקוח לגמרי דמעוי ססמ5דקם

 כחגלס דל6 ()גן רכל כ6ן : רט"י ק5)נל )נ*(.( )מכ"( ס6עחיםסגילק6
 : רט"י ק5)נר ל"ג.( )קוכם ו3גמ' )נכקוי, לי' "ידחי )נלכקוחממול
 כ"ו דף חז5 יטירון בירחון ולקימי מלכקומ; מטול נמגלס ל5דכי

 ולדיחוק )נלכקוח ממול נסגלס ל5 כי דס5 רק"י: לסבסובקרקס-
 וגס שורך נון 6ין וגס *כקשוי תיגחלגנניי

 ,)כנכי
 קריך דל6 ססננס

 ודו"ק.-ן כחגלס" על5 לגיוק קריך "ונחגלס* אחת רק "כקסו"לבלוק
 5ב"ד עמרס בסג"מ פילל 6פליס . ערדכי מ' סמ"ג 5")נ"ו)לע"נ

 פ"טיק-)-
 סכ"מ(י

 בסעטשעני רב פישערצבי



פה עשירי כנף )צה( התשיעיהנשר

 פ"כמיכמן

 )ב"מ הנם' קו' שהקשו וכ"מ הפלא"ה על מק"א( כ"ו )נמיי הקושי'ע"ד
 דהוה מאבידה רק הנמ' קושי; דמיי דל"ק, 'ראה שם ברש"י המעייןל"ב(

 )6( משבת היא הנ"ל הנאונים וקו' להתעלם, תוכל ולא תשיבם השבעול"ת
 כן הק' כבר שבה, על הגמ' קושית פירש"י לא באמת למה תקשהואם

 רוצ"י דברי והניח פריך רמשבת כאמת משמע יבמות רמתום' וכ' שם,הפנ"י
 לאותו אותו עושה דאינו דהיכי לשימתו אזיל דרש"י י"ל ולכאורהבקושי.,
 דהוי חייב אינו מהיזק או ממיתה] להנצל /כרי' אלא במשכן שהי'תכלית

 כמלאכה אצלו הוי האב ם עם"י לעשות המוכרח הבן וכ"כמשאצל"ג,
 הוא מלאכתו רהרי עולזות ראין אביו כמצות שיעשה הו"א לכן רפמורשאלצ"נ
 שבת על הגמ' קושי' פירש"י לא וע"כ לו ישמע שאל תורה בי לכןמשאצל"נ

 רביבמות אינו זה אמנם ה,( יבמות )אנדות וילקה"נ )קדושים( באפריוןוכ"כ
 ע"ש, דשבת לאו על עובר* אביו מצות עשה הבן ראם בפי' הגט' כ'ש%
 רס"ל דר"י אליבא. ש% אויל רהנם' רנאמר לא אם משל"נ, הוי רלאהרי

משאצל"נ
 סי' ח"נ אלעזר מנחת כשו"ת עממ"ש. הריף, נ"ל.רבר אמנם תייכ,

 לקוברו, המת את במוציא אף ר"ש פומר-הי' וכו, רבב"ח אמר צ"ד( )בשבתנ"ז
 מובא וקשה דחייב, בו לקרות= ומזת נו לחפור _נטר רוש ד18דה רבאאמר

 מהית קבורה מצות בו לקיים צדיך הא משאצלזנ הוי לקוברו במתדלחה

 סי" )נסנ6נ"ך סטי6קקער כסס מחרון סעופ5נ ס3' מי' וכן)6(
 יעפלס ;"נ( יפ565ק ))נסג6ון סחכינס עעיכי 5מי' וסלמס נ"י(ק6פיועל.

 דדחי ו6פ"5 5כ5 טוס ט6יכו עטם לסוי כיון י"5 דבעו)נ6ס .לקי;"3דגלי
 6טגס וכן 5:( )גרף סחוק' כת"ס נכ5 קוס סטינו כו5"מ רע3ורסעטס
 רכינור רעסס ד'( י3יג)ווס כר6וקעיכן דרתי רסו"6 י"5 דספיר פילס"י65

 סחוק' דסק' ו6ף ררתי, וקך"6 לחור 165 רק ר5יכ6 לנחמר ב5,ועיירי
 ננטיס ד5יס6 ק6סנ"כ עטס דסו"5 י"3 דמטנוח עטס נלי ל6יכ6טס

 - יק"5.- ע"ס )נעטס;"גדפוס
 דעיקר סריס כ"י )וקעכפכעכר קרוס פכחק מחרון ס)וופ5כוס3'

 יפס סחויח ננו 3סס טס ועב"ם )קרוסים( יוגין לפכי סונ6ס כ3רסקו'
 ועפי ר5'מ עטין ר3' סריפ3"6 קנרת עס טס מי' ;"5 סכ"ק- ומכס;"5.

 13 ים 06 61*כ 316)נ6 )61י 6ערי' עסק וע5 נדחס ד5"ח סילועסריכ-6

 ונס ט6ניו 63ופן .כ6ן- וקייצי דוחס וכ"כ 6ו5)נ6 )נ6' 3יכ6 לסידיעטין
 טבסומי ו6מ 6י5ערך וע"ז ו6ס 36 כינור עטין ב' יק 6"כ 6"65עו
 נסכיסס.- 6ייוי ד65 מטילך 5ך" "י6)נר 06 יס" רסון מכס כ"ט'וכו'
 ניימעלר שמשון. מו"ס סמ"ג טס טסק' רכ"ו נקי' יוסף נוי5קי כי'א*ה,
 ס'( )גינעינ(. 'י5פיכן 6י7 סכ"5 סכ"ק רלפ"ך נ"י י1יסק56ן פק'עו"ז

 סכי 65ו ס% מטיהורו מנטוחי 6ת רשעכ6 דכ' דטע)61 טיב"כיעד5"מ
 536 טירתס ק"ר עטין 3' ר6יכ6 ו6ס" 61נ נכי3ור דוקק רי5)נ6דמי

 רט%עמ6.. 5הך5כח6 ו65 6בר6 לדרום יק כ"כ ל6 דיורן 656 )ונטן,נע5)ו6



 עשירי כנף )צח( התשיעיהנשרפו
 רק הוי בו לקרות בס"ת נם הלא דרבנן מצוה הוי בקבורה להפוס'ואף

 מה ע"ש דאור' מ"ע דהוי ללמוד היינו בו דלקרות נימא אם ואףדרבנן
 רם"ז סי' ח"א או"ח נזר אבני בשו"ת הקושי' אח"כ שטצא ומביאשהאריך,-

 עפמ"ש נ"ל ולמע"ר ריפרקוני', ננר בר כנר דלית וסיים תיכוצו נםודחה
 לפירש"י וז"ל רמשאצל"נ, בסוגי' ותוס' רש"י פלונתת ל"ב( )סוכההכפ"ת
 כנון עלי' פמור מעליו ההיזק לסלק אלא ברצונו עושה שאינו מלאכהכל

 אותה שעושה מלאכה וכל ישכנו שלא נחש וצידת יטמאנו שלא המתהוצאת
 מצל"ג לי' חשיב במשכן שה(' לצורך עושה שאינו אע*נ -צורך לשוםברצונו
 מעין איתה בשעוטה אלא הצל"נ מלאכה מקרי לא - להום' אבל עלי',וחייב
 של"ה אחר לצורך אותה כשעושה אכל מלאכה באותה במשכן שהי*הצורך
 משום בד"ה .פ"ה ביצה ירושלים בשלום )ון" משאצל"נ סקרי במשכןדכותי'
 דננד לוק בלאוה רשוי לשי, /וא"כ ע"ר( שבת יוסף ובראש בהמתו,שביתת
 שהאריך. וכמו בס"ת, לקרות מצוה משא"כ המת קבורת מצות לו בארצונו
 ותמה שם, בעצמז נמניח וכ"כ ש"ו, סי' או"ח שערים כיח* בשו"יל זהבכעין
 לתוס', נם שפיר אתי הכפות פי' למי אך שם(- )שבוז - התום' על'רק

 סצל"נ ל"הדלשיפתם
 אלא.

 באנקה במשכן שהג הצורך מעין אותה כשעושך
 משאצלן מקרי רכותי' במשכן שלשה אחר לצורך אותץ כשעושה אבלמלאכה
 דבר אוהו עם שם משהמצין שיהי' היתה שההוצאה _במשכן וא"כופטור,
 וקירא.בה, נט"ת רמשתמש חייב בו לקרות נסות ולבן שהוציאו מקוםנאותו
 לקברו להניחו סופו אלא רבר שום נו משתמש דאינה לקבור -במתומשא"כ
 רש"י לשי' ראי, וי"ל הנ"ל, הנה"ק קו' ומיושנ היא, משאצל"נ בניר-בודאי
 לשי' והנה באסה"נ, ר"ש מודי ה"ה( ופ"ו ה*1 פ"ט )שבת בירושלטיז"ל

 )עי' שם לו שא"צ מאחר המוציא חייב יהא באסה"נ למה להבין א"אהתומי
 ר"ה צ"ג: שבת ח"ם והיז הרירב19.שם,  וכהי' ירושלים וציין הש"פבנליון
 אתי לרש"י אבל אשירה( עצי לאפוקי ד"ה ע"ה: שבת ובתום'. אמת,את

 מצות לקיים כרי- רק טעליו הנזק לרחוק כרי אסה"נ מבער לכן דלאשפיר
 המצוה הוי המלאכה ועצם המצוה לקיים דכי בעולם שהיא לי' -וניחאביעור
 בעולם יהי' שיא הי"ו שניחא המת הוצאת משא"כ וחייבי מצלענ מקרישפיר
 שעם מאחר א"כ שם( שערים בבית מבואר )וכ"ג ןמשאצל4נ דהוי *טורולכן
 לעשות לבנו מצוה האב א"כ הצלונ מלאכה מקרי מצוה הוי יטלאכהנוף

 בשבת משצל"נ והוי בהול אצלו טצוה הוי זו המלאכה או דבי.מה לולעשות
 הבן הוי דלרירהו לתום' נם וא"ש טשצל"ג, רהו* הש"פ קאמר ושפירוחייב
 אאטוער נוק של במפרו טצאתי שוב והבן, וכנ"ל לקרות ס"ת כמוהעושה

 בחמת דהמאורי_מק' כוית( וכן בדעה ס"ה 6"י שבת אש )גפי שליפ"אהנאון
 ל"ה ושוב מצוה הוי הטת ומקבורת מאחר רוש פוטר המת את במוציאלמח

 להירושלמי פ"ל וכן כותי, במת דאיירי ותי'משאצל"נ
 אך ה"ה( פוי )הנ"ל -

 רכל רס"ל נראה והפאירי האחרונים, כמ"ש כן מ"ל דלא נראה .'שלנוש"ס
 שם רשב"א בהי' כמ"ש ההיפך .מבואר ק"ו דבשבת ופלא מצל"נ הויידלמצוה

..
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 דעברעצין דבה"י דומ'ץ ,שסערן כנשה



מ? עשירי כנף )צה( התשיעיהנשר

 כ"ל[; מרוד;]הקלגס
 לנמור התחיל אתר שאם פסק, ס"ו סי' האה"ע ראש שמן נשו"ההנה

 מהצרדים אחר רצה ולא השירוך.
 ועשה-

 להקשר הותר ואח"כ אחר שירוך
 דנתיאש כלון אחר, ע"י הראשון שירוךועשה

 המתחיי
 ברמ"א עי. הראשון

 סילק דמהני לו נחהייב לא שעדיין הכא כש"כ בחוב יאוש דמהני קס"גסי'
 ש"י ובערך ע"ש, מ"ג סי' כפ"א.-רב"ב הרא"ש וכ"כ ,אוש, וב"שבעלמא
 ע"י מפעולתו נתגאש הראשון שהשדכן מאחר כוה, כנידון ק6"ה סי'לחו'מ
 מנים בראשונה ונקשר ששר דכעת וכיון דעתי', אסח וכבר השניקישור
 סי' אה"ע יהושיע בספר אמנם כלום, להראשון אין וע"כ לכאן באוחרשות
 בשמים הרי בשו"ת .וכ"כ להמתחיל מה דבר לשלם יש רבכה"נ כתבמ"נ
 'הלק לא ונם שליש או מחצה לא פשרה פי על להמההיל שיתנו פ*ד,סי'

 המאחיל בענין שימתו יעקב שב הנאון שביאר מה לפ"ז הנה ע"ש,ששית
 הממציא הל' היא מ"מ לכאן, באו חדשות שפנים הנם לואר, נראההי'

 דין ועפוי המתחיל עיי הי' ונראה הזר מ=מ שנרווה,. הנפ הראשון,לשידוך
 פנים, בבה"נ מקרי רלאי לזה ראי' להביא ויש מהחיל רין להראשוןיש

 ונונה. שחוור נפלה שאם ושוין :( כ"ז סוכה )במס* איהא רהנהחרשות,
 קמ"ל,. לשבעה ואינה אהריהא האי. מ"ר פשיטא, מוער, של בחולואיתה
 באותם אותה שבונה לפי היא, אחריתא דלאו מעמא דהיינו התוס' שםוכתנו
 4א עצמם הצדדים אותן בין נעשה שהשידוך כיון י"ל נמי הכא ע"ש,עצים
 דאיתא ונ'( -בי דף )מנילה משוס ראי' להביא. וש ועוד חדש, שידוךמקרי
 נניא שאין הטצות, ואיה .כתיב והא ותסברא, אמרום, צופים מנצפךשם
 שהי' דרבר נ"כ משמע ויסרום, והרה שכתום אלא וכו' מעתה לחדשרשאי
 נמי והכא חרש, דבר מקרי לא שנית, ונתהוה להיות וחרי במציאותכבר
 מקרי לא בינתיים שנתבטל אף ביניהם. מדובר הראשון שירוך חי' שכביכיון

 מ*נ.( )בסומה דא" להא נ"כ זאת לרמות ויש שנית, כשנתהוה חדששידוך
 חדשה אשה מקרי דלא משום המלחמה, מעורכי חוזר אינו נרושתורהטחזיר

 לא ואפקה נרושה מאשה נרע לא הראשון משידוך שיאוש הנם י"לוה"נ
 פרחא שכר הפחות לכל שייך זה -שבנדון נלפע"ד ועכוזו חדשה, אשהמקרי

 שיתז .. יאוה ביראי יעקב השב שיפת ולפי יהושיע, מס' כמ"שלהמתחיל
 ודו"ק.- המטציא, הי, שהוא מאחר לו הטניע נפי הראשוןלהשדכן

 שנר לו נם יש אם ורנומר, המתחיל בין אמצעי שדכן עוד הי' אםרהנה
 ערוך ובם' שלמה הכרם אמנם חלק לו משמע-שיש הנ"ל מנו"ב ?שדכנות
 להאמצעי אין שמדינא משמע שם תשובה ומפתהי קפ"ה סי' חו"מהשלחן
 השב שיטת לפי ובאמת שכר, קצת נ"כ לו ליחן פוב פשרה מצר רקכלום,
 השידוך ל"ה שבלעדו ער הממציא האמצעי,הי' אי בזה ג"כ תלי' הנ"ליעקב
 ירוא לכל שראו' בערה"ש שם מקש ראיתי כנוסר.- או כמתחיל יה"הננמר,

 אם בזה קרובו או אהר יכניס לא לנמור, שיוכל שידוך לפניו מציענשאחד
 עש"ב. הנ"ל( )מטעטים השירוך ינסור לא בלבד זה ידי שעל שרואהלא

 , השב כשיטת בזה לפסוק יש דעתי - עניות שלפי טרברינו, הנושריםפירות
 - וע"כ ישראל" כל ,~ל רבן *שהי* עליו כהב לבו"מ בעל הנאון שגםיעקב,



 עשיר כנף )צה* ההשיעיהנשר .פח

 כלל, ורין טענה שום להמתהיל אין הממציאים הי' שהנגמרים מאתרבנ"ר
 שיש כתב הלבו"מ אמנם עליו, מתחיל שם ואין המתחיל הי' שלאמאחר
 ליתן וראוי ונכון הנ"ל, שלמה מהחכמת גם נראה וכ"כ שכר, קצת לוליתן
 שליש ש מחצה לא אבל פשרה, ע"פ אלא דין ע"מ לא אכ4 קציז, שכרלו.
 הרבנית חמותי נשמת ]לעילוי נעו=ה.- וא"ש ודו"ק שישית חלק לאונם

 תמוז[.- ז' יא"צ ניפל בת שרה חי'מ'
 בבודאפעסט רו"ט האפמאנן מג'ל שמעוןמשה

אנדה - נ ' מ ן כס י מ-ונרי

 חי' פערל בן מענדל מנחם מ' הגה"צ אאמו"רמב'ס

 ש"
 זצ"ל מיקם אב"ד

 - הבע"ל תמוז י"ב שלו דהלולאליוטא
 "וחן "גל )נ0"ה סמחיס _ל_תחיית לננ( מכ"ן ותמדרי וגו'"סו מחת יניס ט3כת וסי' יולד כי ע( "ו כמ3 מויג*"1 "מזיגיבש'

 ינ"ל כם)י"ל' ו"הרוג גיטין לולס נועלין לנס כתהס")נטכופריס
 לנטירתו שנה מאה למלאות (י"ע עקס סיק)נח קל קרמו דגרינסקדס

 רכרי וירועיס 53ל)ננו "רם כעקם : מפקוק על שתא, דהאי תמוזכ"ח
 יקייע 6חר 6רס,מכל- כל פס כן עונר קסק3"ס פי' וסוף ("ל,רמ"י

 ס"דס כי סקליטוח, לתכלית "ותו לבר" כ)נל"כמולסקב"ס
 יותר גרוע 6דס, מר6 יגדול "( כן, יק"ר וקם מפלח, קוםכלי נגר"

 מקליעות, 3כל נכרזות סנס)זס כי ;)נסנסעס
 סיסיג עד הלס וללסטר ר3ס ליגיפ0 קריך ס"דס ")נכס לי)נור,"ו סככה לקוס וריכס ול"

 קסי' תכלית לקוהו מיג" ער אינס לפסוד קריך -לכןססליעוחן
 ושכקם 6דס לכל, ימיינו סקכ"ס, ")ור למיכך כקמה, סק3"ס3ר5ון
 לתכלית מקלס "וחך-לקים נסקס ו"חס "גי כלויני "רס" "כסקס)נעכו

 סקנ"ס פער ס"ק קרירת "5ל ימלץ, לכ"ו' וכנס בק', עכת"ךכקלעות
 סקרן ו6ח סקוניס "מ ס' 'פסס יגויס פקת כי יען מקנחקנם)נור
 ס)ניית סק3"ס "5ל לסייר לפקר ס"יך לקיית; ; וינפק מכס סנןוכיוס
 סיס לו כסקר ול6 על"כהו . כל "לקים ויכל 3פ" כחיט 60ס"ק

 ועוד עעל"כחו, קק3ת "סנמ" לסין "5לו לנייר "מקר ו"יךענורס,
 לנקס 6פקל ו"יך ג)נר כלי טל"כהינו סכק"י56לינו

 )נכנ""
 סיסכוח

 "סר (ס כי 0"דס כס'סכיל יוכן "ננגס סקכ"ס, סק3מ כונוע)נל6כתו
ל6

 לחקרע ל" סי6 סטליעוה, וככל ס)נעלות ככל סק3"ס "ותו 3ר"
 ה3רי"יס כל על קלו סגרולס סעעלס סי" (ס ו"דרכס, לס"דס,יחסי
 סו"כי

 למכלימו ויגיע סליינוסו יסיג ופעולתו, עכווחו כחיילתו, 3ע5)נו,
 לו ניחן ו)גתולרס יו3טוכס כטמנם ל" כי וחמירמו, גדלו הו"ונס

 כ""סלימותו
 עבור סכרו סיקנל סו" ונדין "ותם, סקיג 3ע5)נו " ס

 חכל,- על ונמפלס הכיי6יסן )נובחר : יקלק קפיל ופי"ןפ3ורמו,
 בההרס כי "( )הסלים פ"ם עמ("ל 3(סו)נו3ן

 כקר"
 וניחרי 0'" "מורס



פט עשירי כנף )צה(  התשיעיהנשר

 וערת יגע' נעתנותסי"
 ו)נ5"

 ינגס נו כי "ובהורהו" כקר" )נדהו כדי
 3ע5)נו על"כחו גמר טל" )נמעלהו' ק5מ 3)נכוונ הם"יי קהקנ"סכלו, )נ"לקיס" ):כע "וחחקרהו ח'( )טס ננ"ס ג"כ הכנתי ומס ולילםס)נ8
 והזר יוכחד 3;ה והמכליה ""ע, טי"ליס ל"דס "' חלקוהקטר

 ל0ק3"0 לו סי' ו)נעתס לה"דס, סמ"רה לעערמ יס' קנסחעערסו"
 : גזולס ננל"כס. עדיין -)ולמכתו, קגמר נעה השנטוה נין ס3ת3ער3
 ")נגס סליגנומוי בכל "וסו לגמוי סג)נר לס"דס ליחן דסי'כ1,לגמור
 לותר ט"ך וקפיר הקלס ס"דס נגמר ול" ממל"כהו טבחסקכ"ס
 )נל"כמו גמר ניכר ובנס לה"דס, תפ"רמ נוחן 1;ס הקכ"ס,קקכמ
 סי' כיוס "לקים "ויכל הגדולם;-*ב"כ מננל"כמו סחכלימ טנר"סית'

 קל וסתכליח 0ג)נר ונרקם ניכר ק3(ס כלו' עסה" "קרעל"כחו
 רק דמיינו פסס" "סר )ול"כהו בנכל ה('. גיוס "ויסכות ע"יסברי"0'

 הנרו ול" ה"דס "ת לג)נור הים כי קם3ח,0133
 ומעיל"

 סכת
 יגעתה ודויק,- ג3נ"" ועערת למל"כה הגוזר נומן וגהעעל"כמו,
 תתגייד "ס 1יהוה"ק, כח ע"י להסיג ולמוכל )נס סכלך בעיןחל"ס

 מנס. לך קיגקצ וסכלית ונכיננוה ממוקות ותניןנלי)נודך
 ל"מ כ""

 )נחורחו חלקינו ולנכר 3ה וללננוד להגות ההוס*ק לנו נותןהק3"ס
 ולילה, יוכנס נס והגית נקיים, "ס ימינו, וקורך מיינו סס ליולסבין
 3ור" הי' "סכי

 3קו)נמס נסנימומס, כריקוח כע"ר ג"כ "וחנו
 רוחני', חיים 3נו ל"ה "(וכ35יונס,

 נ3ר"יס נם"ר כגנו חיומ כ""
 נקר" ל"ונס

 יוהר "נולינו חטיו סוס ("ה ולהר"וה כקנוח, חים
 "ס והדר פ"ר לנו מגיע עי" כי סטלי)נומ, נחקרון "ותנו 3י""סי
 עעס לו "ין "סר הלולב "מ נועלים "נו ע"כ ע5מינו, )נסלינניס"נו
 היהרוג וטה 3נקוימיס' "נו וגה ני)נין הקלימוה חקרון לזכרוןוריח
 "והו, 3מ)נ5ל'לר"ק וריח עעס 13 טים הטלימומ כטמון עלהגנויה

 הנו ויגיע נוכחינו מק3לין טסנו 3)נס רק חפ5יס, "נו 3(ס ל"כי
 3זה יולך" "כי ע( "ו כטנ "ו סול הנד, ומונן כחורתו, חלקינווזה

 הכלי5וה 3כל לכולם 3"יס הלירד -נסעת סעגד התוה"ק לנוסרסת

 טיוכל הטיס ויהרון גדולמ נר"ה מ(ס חייהם, י)נ' נכל יומר יסיגוול"
 הןיוטה לההליף מעליונה, ה)נדרגס פד עררגתו עהחחוה עלמולהג3י'

 ניחי, וחיי ")גה חיי עונג חיי להזויג יחטב לגניהם "סיהפחמונה
 5נל ההורה, ע"י מיינו התורה" ")נן המחים" לחחימ ימן אעכ"ןו,"כ
 )6(.- ודו"ק, במעקל, ו"תיוגבי)נין הלולי 5ח נועליס לבה ""כ לליס, )נטי)ניס ול" כ;0 טכומר'ס"ומס

 3סעיכומ סב(5"ל ל(קינו יעקנ יסרם 3ק' כרי כ3ל ע;ס ק5ח)6'(
 י65 כקטר 63לוכס פס הכמקחיו ע"כ טס, להענק מ"פ ח", 6וחהחו'
 סג6(5"ל.-- 666עחר ערבלעמ עפיקעפי

 בבודאפעמט רחם שיקמוטה



 עשירי נגף )צה( התשיעיהנשרצ

. פ"דסימו
. 

 עובים, 3"רע", כרככן נקריס ק)נוקופין נונס ק"ד( 5' )קי,נמ"מ
 )נקלק.ס מסוט כקריס טעס, יוכ למת כ"לומלמיני,

 לבור"
 עולס

 דורקיס 3דרכנן "בל ללעיס,מתוכן
 פורקכ"

 ך3"רן כתפיס )נסקליט
 רעיתי "עו3יס" חי3מ ועל כחילוף, )ניח(י סלי "3"רע""531ס.נחקור

 )נבוחר ולדבריו חורם, סל חייס דפיינו )נסיי"ח3כת3י
 ד3רח)נ.ו קים"

 ללנד סביוס 5ל5 לילם, "ו יום ננסי ))ורוס כסכלם פרד"ס ידעחג". סערכם וידוע 3ל'3ור, מלירוד "תר, בעיקר נ"רר דרבנן קדיסססר'
עננו

 עקל"
 למי מוסנע"פ, ו3לילס

 סס)נקר"
 ק)נכו ולנכלן די;, עצורר

ללמוד
 ננקר"

 בל קם קלימידינו )נכקסיס ס"חרי' דרככן נקדים לפיכךנלילס, עקל" גס לו)נריס בינים 5לן כלילם, וממכס כיוס
 עלינו.- מלוס יעמס כרחמיו 5ל" דיןייחורר

 רפ"י נקע לננס )נדקדק ע"מ כק )(ס"מ3"קרעי( ללועסנ1סלכס
 וס גס )ניוסכ לפיל( ק"ג )3קי' ולפח"ע פרס, י נקע ול" %"דם

כמו3ן.נ-
. ~ 

 סהילס פתח קמקס עמס יריס "( נ"רר )ננחרים יערסלבנ5"ת
 "בל נעומס, לפסוח סעס 5ס דעת לי)נד ל" עדיין כי3סוד"ס
 קיווית נלי יקלקל יקיר "ן )חקת( נ"רר כ3ר קכס "רנעיסנכלומ
 סיקרון טוסו עדין סרגסכו ל" "סהקד ס,סו)ניס 5כו גסונמס,
 כסיוס ננסוכנו ע"ס ניעל גה סיס מי' )נ' ")נכו נני'לתסקרנו
 סמ35ס.- נקונח נסעת טכסכמוס-

מבי"ט
 מן ויקח בילקופ מזענפא. ז"ל קדישא סבא הנת"צ אא"ו .של בכי"קראיתי
 ונו- אתה למי באם'ת עפמ*ש יל"פ נשר, לו ששלח מלמר בירוהגא
 אחז"ל דבאמת ופ" מיעקב מעבדך לכאוב הראוי מן והי' ליעקב לעברךואמרת
 ויביאו לע"פ נפליים ככפלי - ישיב לעשיו יעקב ששלח הררונות אותןשכל
 ליעקב הכל ישובו כי ליעקב לעבדך הטהור לשונו בצחות וז"ש למורא,שי
 לחזור חיא עתיד כן חוזר שהשליח נמו שליח ע"י שלוחה היא מנחהרק
 שלו את ויקח יבא שאח"כ אחרינו היא גם והנה שמסיים וזה למשלחיהנל
 מן ויקח בזה רמז אבל מנחה, מירו ויחן דהול"ל בידו הנא מן ויקחוזה
 לז"כ לעשיו מנחה בעת שלה לידו בחזרה במהרה יבא אשר דהיינוהכא

 ממנו נופליה שיזקין בעת שהנשר ידוע בי נשר לו ששלח מלמרהמדרש
 נעוריו כימי אז 'תחדש נופו ונם הרשות נוצוה לו ויהחדש הישנותהנוצות
 נשרים( כנפי על אתכם ואשא עה"פ אנרהם במברי ז"ל הגאון חותנו)עמ"ש
 ק"ג תהלים. ורד"ק ערש"י בב"א נעורי' כנשר ויחרוש מתמללים אנווע"נ

 שלוחה אילה בספרו כעת וגר' זצ"ל הנה"צ אאמו"ר מ' וכן ]א*העכל"ק
 מהר"ן[.-וכתב'
 במשאם הצעיר רב לעבאוויטש אהרןמנחם



צא עשירי בנף )צה( התשיעיהנשר

 'מרטן
- בחורים תפארת.  

 כע"הי

 אני גיורת והשיבה את, נכרית שמא יהודה,לתמר אמר יו"ד, סוטהכטס'
 שאלה ואח"כ אני, פנוי' ואמייל אח, איש אשת שמא אותה שאלשוב
 אהרי ותמוה עי"ש, אני יתומה והשיבה קידושין, אביך כיך קיבל.שמא

 .עבורה לקבל אביה יכול איך לפי"ז גיורת שהוא בראשונה לושאמרה
- ץ וצ"ע דמי שנולר כקטן שנתנייר דנר לגרן אב אין האקידושין  

 שליט"א הכהן יוסף מ;' להרה"נ 3נד אכאדמאלאס קאהן אליעזרחיים

 צב( מכנף )המשך דיחזקאל רבותי' לם' והערותהשמטות
 'הושע מ' הה'נ כבוד אצל- שראיתי המכתב מאד מתענין ל"ז, י' ט'לאות

 מו"ה הרב בא ח"מ בפנינו בע"ה : וז"ל נ"' קאמאראם אנ"רלעפקאוויפש

 פה ומורה לרב שמהקבל. ע"ר ח"מ ערים בפנינו מורעא ומסר בנעטמרדכי
 בק"ק וסויה לרב נתקבל וכעת ביניהם, ('שב חרשים ארבעה ערך זהסעטשין
 ביתו בני לצרכי הוצאתיו לחצי סיפוקו די מצא לא מעסש'ן ופהיארטאמ,

 חשלומין בשום א"ע התחייב לא והוא יארמאמ, לק"ק מכאן ליסע רוצהע"כ
 מתי ער זמן, שום- עליו קבל ולא בעזפ, והן בכתב הן בעולם. קנסאו

 כמה עומדים היו פה, הדרים האנשים כן שמעו וכאשר פח, לשרתיתחייב
 מפה לעקור יובל שלא כדי הנ"ל, הרב ריצר לפג. המשמר על וימיםלילות

 הרב מאת והובע'ם יארמאט, -לק"ק מאומה מספריו או ביתו סכלי ליטלוחאו
 רייניש וחוכים מאות המשה סך הנה, ביאתו על שהוציאו היצריות תחת.הנ"ל

 תורה, לדת למשפת נעמדה צווה הנ"ל והרב 'פחות:/ לא ומזהבמזומנים,
 הוכרח ברירה באין ע"כ טב"א, עצמו מתיר הבוקש ואין ללכת, הרה'קווהמח

 אותו הבריחו ונם במזומנים. זהו. מאות חמשה להם לתת דבריהםלמלאות
 הרב עשה הנ"ל כל את דויד, לשום אותם יתבע שלא להם מטוריםלתת
 מקיר לילך הנ"ל ' הרב הגיהו ולא המרובים, היו שהמה אונם, מחמתהנ"ל
 עלה לא עדיין ואם ברא"ה או בד"י או הדביים למפר כרי :חוצה,העיר
 דבריהם מילא ע"כ דבר, שום ליקה או לילך הניחו לא ערי.ן הנ"ל,הפצם
 יעמירם מכאן דירתו שיעקור זמן שלאחר עון"מ לפנינ. א ע ד 1 מוממר

 והכרנו תינות( די )חסר עח"מ ואנחנו בארץ, שופטים אלקים וישלמיטפט
 בעה"ח האמת ולמען הנ"ל, מרדכי מוזה מהרב מודעא המסירת וקבלנו .כאונסו

 הק' דרעזניץ, יונה נאם ל'.- תקס"ו אדר יו"ר עש"ק ואו יום סעטשיןפה
 נפלאה הענין תוצאות שמש.- יעקב הק, כ"ץ, ליב יושיע כה, בןיעקב
 העמיד מרדכי משה ר' והנאון מעותיו לו תחוירו בל"ם הצדדים לכלושוה

 עליהם- קבלוהו שנה אותה אב א' וביום ז"ל יחזקאל רבינו אחיו אתבמקומו
 משה מ' הה"נ מכבוד נעלמה הנ"ל מודעה המסירת ל"ו, את בפניםכמבואר
 וימצא יתן ומי בתונו קרות הנחמד בממרו נ"י שטאמפען אב"ד הערצאנשמיאל
 בהוך הנ"ל מכתב בו יוסיף . בל"ס שנית להדפיסוגואלים

 שארי.
 הוספות

- מאז. לירזשהניעו  - 



 עשירי כנף )צה( התשיעיהנשרצכ
 1 דבר יניד כנפיםבעל

 נ"י, מיכאל מ' האברך בנו לחתונת שלימ"א מקערעסטור הה"צ לנבורכמו"מ
 ולעלותם להההונתם נ"י ופישפקלאראני מראקאשפאלאטא האברכיםולהה"ג

 וחכים היניק בנו של מצוה לבר נ"י ממאטעטאלקא ולהה"ג רבנותם, כפעל
 1(הב' נשי, בנו ללידת כמעסט רו"ם נשי משה מ' ולהה=נ נ"י.שמואל

 מ.-המופלג
 מרים מ' המהוללה ש"ב עם לקישוריו מפעספ צוויכעל יוסף

 מראצמערפ זילברשמיין יודא דור מ' החו"ב והב' תחיי, טבערענ0אזצנקקער
 הגאון דאברין על חבל זצ"ל.- למלך וטעשי רור שבילי בעלי הנה"צנכר

 וכבור מלכים שלחן מהום קלייוואררי71 רבקר לגרא צבי משה מו'המפו'
 רב מייער אליעזר מ' הנאון והרב דחוהט"ם ב' ביומ מלכים מזוזתמלכים
 ינחם המקום העבר ניסן יג בנום ז"ל בבודאפעשס אחים שבת דכהמ"רטניד
 ממיסגפירער ווי'ס יקותיאל מו' וכישיש והרבני -שיח".- הרבנים בניהםאת

 - ספרים.- כמה מהברע"ה,

 ישנים" ם ג ם י ש ד ח * בשם נחמר חיבור לאור יצא במ"ר !כמורעה
 המצותכולל

.. 
 וד"א ומדות פעלות דרבנן הן דאורייתא הן עויפת והאיסורין

 עמ"ס לאור יצא וכעת הש"ס, בסוגיות וביאורים חירושיפ עם בש"סהנוכרים
 מעות עם שליט"א הטחבר המפורסם הנאון להרב יודיע נו 'החפץברכות,

 .. : האדרעסע עפ"יקהימה

 11"51 ת4ת141!0ן 8651ז ,81סק68ט11 עוז6תסל1 .ט*28
 פעטים הרנה נד' אשר עולם, מנאוני מלזקפים מאמרים יקיים'פנינים

 ואותיות יפה .כנייר מחרש היפסחי יחפשוחו. וכמפטונים משוק תמו ספווכנר
 מכורך מחירו ערך, יקרי מאמרי כנ"ל גנוזה חמדה קונסים והוס?ה'נדולים
 הנחה. מפרים ולמוכרי 802
 מ*א4א מ0מזפ581 081ק68ט8 .אפ166זזט(1 מ0ן91ס806 .ט9

 פני האירו אשר הצדיקים השתלשלות ש ד ח ה ת ד ר 1 ד ה ל דס
 המלהיבים ומומיים נאים וסיפורים זי"ע כעש"פ ר"י סרן בעקבות ודרכותבל
 גו"צ מאות מכמה רבות בהוספות לאור יצא שנשמים לאביהם ישראללכות

 הנחה. ספרים למוכרי 1, 50 .13 בער המו"ל אצל להשיגוזי"ע,

-
 06"8ן 1412!ח1 ,מ00670020 נ8מ0ו80כ( .ט.)(4

 1 מוכמור 1 יעמור והצלהריוח 1 טובמול

 כייא לאאז קלאסםעןקויפם
 0152ע1 8618 68 .788 42אאת88 ,51פק68ט8  1עת6ו*85"יל .ט18

 .%ש מנזאגזגוא50 .(ע 661בז !ש,ר[[58ג((נזו %*ז9081818%8( 89%%32668פי88.ז4
 (ע 16,01 פז4 41 .ומז1*ן45*1 8[81ה4עו% 1ח!את152610 פ!.מזס1י!8261

-- = ----
 881511פ16* *1*זפ*81ספ .ץ  66688*81ז*9ע8פ% ,1818ע87** 161-161אט8*.11



צג חדמרי כנף )צו( התשיעיהנשרב"ה
 .סיטן'

 ר ךכ8 ישניםששתי
 טורחי אמי ולע"נ רוזא בן שלום לאיר מו"ה הרבני מארי אבאמכבור

 .. הכ"מ. פישל מלכה בת חנהמ'

 13 סכל נקם קפ"ע קיי ס3"ח )נניף ד3ס)נ"( ר3יפית נרכסבנוקח
 קכר6ס למי לנו ונעיב הו6 ויום יום ק3כל 6י לוזירד6ין

 ינעים הו6 ויוס יוס מנכל "' לשתו רק )נחפללין וצנו רקיותככן
 וכ"כ הרננ3"ס דברי הס וכך וז"ל 13 הכל ג"כ )נ3י6 וככ"יע"ס'

 פכ"ל, וכו' ויוס יוס קצכל וכו' 6)נ"ס .3""' ו("ל 13 וסכלס36ודרסס
 הכליו 3קס הב"ח לע"ע קותר (ס ולכ6ו' תם כדו"פ ג"כ מו63ו(ס"ל
 נכמר ל6 הבדיוק י"ל "כן ט', 3ל6 3כל יק "סככל" לועלס6ין
 טככל לכל והמעיב העוב סובלך הנכון 5נוקח ""כ יקל" עלת33"י
 ויוסיוס

 והו"
 תקל לו)נל ד"ין כנ"ל 33"י סננו63 ס"נוררהס פ"פ

 וקטי ו6ף ה)נגילס על6חל 33יכס ל"פ וכ"כ "לקינו, לקרינןדה6
 )נ"ע הכלכס ס3תחלת סקל עלס כלטס

 )נורתע"
 ס36וורס'ס לפי

 כ3' מחוי כתן 6ין "( כ' טככל לוער יוכל קפיר קל עלתנ6ט:י טל" וכיון 6לקיגו, ")ור טכ3ר כיון קל )נלח לורנר 6ין כ6ןגס
 הט"ך והנס לטומרו, טל6 ג"כ סטייך קפ"ח 3ק" ופיעו"(רטיות,
 יוס תסכל קל 3ל' הביכה כל נוקם ג"כ )נ3י6 6' "ות מש"ע3קי'

פ""
 ע"ט, תכעיס כתקון תחחנה הסרכה לומי צליך יוך"י קקייס

 3קידור וכן יוס ק3כל "' הקירוריס 3כל כד' 6)נ6י לי קקסופתה
 ג"כ כד' יה"3ל 33ית רק ול6 ההע"ז 3קתס קגס 3ל313 ט:ד'יפ3"ץ
 רטיות? כ3' דלחני 13 לקיית,סמל חטטו ל6 ערופ וקעה יוס "ככל6י

 בודאפעמט פישל אליעזר..

. ז ' פ ן מ ים
. 

 )נפיקל"" 6ל" 073 להטליך ע"ע 6ין פ"ע,לם4'
 3"35פ נולקה מנכי

 טופלי ידות הדני : וז"ל כ', "ות ק"ע חו"ח )נפל'להתר"ח
 "5ל לק היפ"כ כל 56ל לככרי ח)נץ )נכירת נמפסע ל"תוגרע"ה
)ניכוע"

 נעקועות "גל חעץ, מיני להס מיס מניוח נפלי ר)ניכוע6
 לחמנסג ו)נוכרחיס סריס ח)נץ עיני ככיחו לו ית "הד מכלהללו

 ספקה נקודח תתור לקטייך כנימי סכסגמי פ"כ מלנץ,כ)נכירח
 "תה"פ מזוען סק"ול סיסיי כדי חזנן מיני ט6ל כס לנכריול)נוכרך
 ממעפע קהי' ינה ופכ"מ סעהור, נלוזונו וקיים וכו' חטט קוסגלחי
 קרצו "חי ק5מ הנחינו וכן כהגתי 6סי פל כגרי ספועדסטים
 יתכן דפיך המעץ כל נללל לנכרי ולעוכרו קפול לסנפירעענין
 לדבר כלצי "ין 33סיכס יע5" ל" סטיי כתו' סימורך 3ד3ר(6ת
 הלניסות 3פיקל דךן 6וס ק"ק.. קט נטד"ח וע"ע- נ- "מך'ק כללכזה

 ועי עיס, עפע 3הס ופילצו - 3י5יס 3עי לכילולו פיפיליפ"ןתקייין
ם-ץ-60



 חדמרי כנף )צו( התשיעיהנשרצד
 להחמין מננהלים ומיםמילות

 יע""
 כפ63וח, ומל"ס 3יה גדו5 "ליכות

 פסוע הנ;' הטד"ח 5רעת עכ"מ געוי חננן יסיי "מ" קיהי'ו"יך
 ב52ננו נסג הק"ול 5הק"יר ו"פיי לככרי 5ננכלו 'דמותלהדבל
 3שכטס הול"מו ע5 קועך "' "ס לב ננפטס וקיי"5 5ככלי/5ננכלו

 דכררבכ6. מך3ל,ו כונמנ"ל ופקק הול"ס 5פכין גדו5 ינלסי"
 בודאפשממ 3קק"י דוע"ן וועלעישראל

 ח * פ ן מ 'ם
 15וס5ס ס%פו'  ו%פ5פו) עמודד סחו"3 סנגיר סונכי י"כ 5כנוושיי"ל

 )3קי' קועימו ע*ד ס"ו, %פ*ק כ"י פליעדע6ן 36רסס )נו*סכט"מ.
 ו6י ס5כפ6 סו"6 %5ימס( חע6ח )ו5ד %ס5כמ6 6י : כ"ס 3נ(יר ג'( 6וחכ"ו

 ננ5י' ק6ינצ 05 עקרינ ד6י ק%"5 ג)ום 651 ע5י' 5חייג 665קליבס
 עע6ח דעקריבין )עיחכי י6י5ילד דק6ער :( כ"מ )%גיעין וק'נעטס,
 6יך 6יכ נע(לס חו5ין 5יעו3 651 נע5יס %תו סע6 5חוס דסו"6)ו%רס'י
 פ5 יזתד 6י7 וגס חטננ'ע, . עטוס 6יכ6 60 כ5וס 5ית"3 ד65סו"6

 נקי' ועיין ]א,ה ע5ועס קוי וסו6 כ5וס, 651 5טוןס55"%
 33סת י~ד ד5כ6ו' ר6טוכס, י65 ו;ס 6ופניס בכ%ס 5תרן ת5ע'ר**' סף6[~

 יי'6 עס)כמ6 6י דס"3 וכף, ס5כמ6 סף6 עס)כם6 6י נג%',כפו5
 ,.צדוטגףן .עפיאד וכ' ע'ט, *ד6י" ס5כמ6 סו"6 גרקו וחוק' 6קרינס,6י
 כ%6ר כך - ו%טני %ומר קפק 6%6י 6'כ, ופריך ס%55"% עו05 :(5"ע
 פיכי דכי כ' טס סל'ן ונחרוטי 6קולן ור6י %ומל קפיק6 %5ססס5כס

 יל6כו ט63 טכ5 כ%6ל ס"כ %ומר דקפיק6 ס5כס כ%6לס רכךד6עליכן
 ידע ,שש סע' בלענ"ס עפלט וכן ע"סי ס5כס נ6ערס טכ7 עומרלוקע
 6חרי י*5 ועעמס ע*ט, עומר וקסיק6 6קול- בחו'5 סעל5ס טיד6יס3'ע
 5בבומ זכר ד6ם %קר6 5סקרבס קדסיס ו5דומ ערמכן סקלטיסדנכ5
 ובחטורס ע'ו )נבכולומ כד%6לי' יסי' 6סי קרסיך דרק %קל6 16סו5ד
 לא65 ד%5ימס ס35"% דסו6 דיכו נטמכס חי6מ ו5ר ולק ע"ט'י"(:(
 ר5ככמז5ס %פולט סס5כס כ6על רכך ו5ו%ר גחידוטי %5עע %קיס סיי6"כ
 גדו) חליק יס" סי6 כדי כ53 חייג 6יכו סקרינר 06 6נ5 5עיתס6ז)6
 1?3ד קלכרך ללק סקל6 ג5ס 5כן קרטיס י5רות 5ס6י חע6ח ו5רנץ

 י6י סמוק* כג" סט"ק 5טין ועדויק עטס ע5 ענר גו ;זהקרחע6ח
 ר'5 כ6זף 651 .ע5" 5חיע 65 6קלינס ד6י עסלכמ6 סו*%6ס5כח6

 וץף5 5חיז 63 61קרנס נריעבד ענל ל6ס עפורט ס5כח6 נ6עוסלכן
 וש5כמ6 סף6 עכק חז5ץ סעס ס%תות דחט6ס 6ף 61"כ דח"בקר6

 3ק"ר. 5ככון קוטימו ו%מלן חענ, טוס 5יכ6 דנריענר ,יפווסנ%6וס
 : חתקק"%וד5 ש' 3ס5קזע סעלרכי 5פ%"ט בפסיעיח, "5 ס(ש ונררךב'

 ס5*%-נמר5ץ %6ל" וס"כ 5%5וס סמכו ס5"% טייעוע ד%6ל"וס6
 יפמועי ניי ו%ר6י5עליך  ל5%וס ו6וקי  רוכקוסיים ע5 ו%זו(ס סק5ףע5
 ,שץ צ שכמו ועבחף"ע עכל, 5כמח5ס" סנ"ע *דקחס ס"ע פקו5 "ינס06



צה הדטרי כנף )צו( התשיעיהנשר

 ע"ס, ולעכ3 סלל"ת טס)נס סיעולין כ%ו לעכנ ויו6 סל"% דקחס סכ'ע"(
 דקמס כס)ורלכי )נוכה רירן ר)נקוגי' כ' מולס 3יל 1"5 )נעורכ6וסג6ון
 כלוס ליחייג 65 6קלינס 6י דבדיענד סו"6 לכן לכמחלס רק סו6סל5")1
 דקחס לכחחלס סייגו 3ע(לס חולין ליחי דל6 רק6על 3ניעין ו6"כעכ"ד,
- כלל ליח"3 65 דבריעבד סו"6 ועכ"ז לכמחלססלל")1  כורע אמנם 
 ע'ס ללכחחלס נהיענד 3י1 חילוק 6ין לנל6ו' :( נ' )נגיעין סחוק'ע"ס
 ר)וס"ע כמנס ר"ס :( ל"3 ))נכחוח סמוק' כ)ו"ט חי5וק 6ין נסלל"עוכן

 דפלוגחמס ו6פסי ע"ט, נריע3ד פס1לס סל5"ע ג"כ דסו6 )ו(ו(ס ק5טלעוע
 3חולין דכ"( קק*ס ע'3 וקי' 6יבל6 ד"ס .6" קי' יו"ר ננלכ"ילפעזס
 דלכמונ 16 לעכנ סכ' עליו סיכס רנכינן לווחח סלכס נקדטיס36ל
 דסנודר ז"ל סר6ב"ד נטס נר"ן :( י"ד )נכדריס ועיין ע"ט! חוקסקר6
 קדוסס לטס וסככס סכחינס טעעי סנלור דנר %קלי נחו' סכמוגנ%ס
 קרטים דין 15 יט ק"ח דקדוסח ק"5 דס%רדכי י"ל י6"כ ע"ס, קדטיססס

 לע"נ קי' יו"ד )וסלי"6 נסי"ם ר6ימי וכס לעכנ, סכ' עליו טינסונעינן
 כעוסו סולד קדטיס ד3כל . 6מרי ו%עחס ע"ס, סעלדכי גלעמ 'טכ"כ
 עח:קם סולד לספקיע ס5כח6 6יכ6 חן6ח .3ולד ורק לסקרנסול6וי
 סלכמ6 קמס 3כל5 רסו6 הוי6 לכן לעכ3 סכ' טינס נעיכן ספירקודס
- לכמחלס, %ל לקססי6  סנ"ל וסחוי"ע סהוק' לדעמ ר6ף י"5 וגם 
 קייס 06 כטרכין ה?ינו גלכמחלס דיענר 3ין מילוק 6ין נסלל'%וגס

 1ל6 סר6טוכס נחיקחו סו6 דעד'ין לו%ר רטייך ס55"% כס3יע5ס5%וס
 לחייבו- כטדנין )1ט6"כ כתיקונס סוו5וס 5קייס ופליו ס5%וס עדייןקייס

 ל6 6קלינה ד6י דהו"6 ק%6ר ולכן כתקרס פעור 6מ(קת 6ותו%וק%יכנ
 נעזלס סגסחעו דמולין )ועסס גס דפעור סייכו כלוס ול6 עלי'לימיי3
 חייג ס6ינו 6יס לך 6ין ('( )ג(במיס כר%6רי' "יונ %קרי עטנשדגס

 וסנן.נעטס,
 ניעי נטמכחו ס%ימוח חע6ומ דח%סס י"ן.( ח%ורס )ד3)וק' עוי'5נ'
 6חמ ל"ל ו6)נר נלעי', 06 נ%יחס 06 ופירס"י %סס, טל 6נלו.

 נלע" ו6לנעס ננוימס 6חמ ופילט"י ח%ט, ע5 וסעעידו לסןכמנס
 נחר כי(ל ל6 6))6י והקטיתי ל)ויחס, 6י(ס טטכחו ח%ס עלוסעעידו

 ל36"י טנמ ס' סר%ג"ס כ5 יטן סקו3ן טכ' כעין לועוח כולן ויסי'רוב
 כל על ווחיינין עכ"( )נחייב ד65 נטנח )ול6כס חד ד6יכ6 וי()ס3ח

 3, ק" סטיינ 3ח53לח ו65%מי לונ, )ועעס%ל6כומ
 ו%חרן 3זס, טתעיי

 לפטימ נמ"ל 6זליכן ל6 בכטלפין דנכקקלון ע"6,( )(גחיס סחוק'לפ)נ"ס
 טקל וד6י ססי6דני

 י)וק' 3פ'ק יסלס3"6 ע"ט, (כ6י ור6י 6' לס"
 חגלע 53 סיין סבח טל 3ר"ס בטופר 5מקוע טל6 טחיקכו ד3)נסל"ס
 ויסי' נח"ר ני(5 6י ס%יחוח 3חע6מ 61"כ לדורוח, כן דקונעיןכיון
 6' דס6 מגרע 53 ו6יכ6 לג%רי )1חס )ו5וח %געלין סרי לועוחסכ5
 לסן כוחנין ו6ין תחוס חכל כט%6לינן ))ט6"כ )ניחס חיו3 סי'3ול6י
 י' 3)נמן ק'( )נערבין כו6ינרי' מוקיף 3ל. ול"ט נטו6"ח סו6ל6כול

 ל%י לעזבח ל%קליבין גקו'ע עוקרין 3רועומ %ט6"ל 6', %3מןטכמערג

/ /



 חדמרי כנף )צו( התשיעיהנשרצו
 :( ס' )זבמיס כר6עלי' ללע" ולכיחן סיכל גופ6 סמפ6ח ולפעעיסחע6מ
 פירם"י דוכן סהו6 עולס לק קל13 מיונ ליכ6 עלס כל וסיסעכמ"ר,
 טכפלס 6חר 6ל6 כועס כפלס עסס פל לכפר 63 טיכס :( ל')ז3חיס
 סי"ר %פקסע"ק פע"ו ו3ר%ב"ס פסיס, לקנלח נ6 הי6 העטם ע5סמקוגס
 טחים מסרי ל3עליס עלחס קל13ל6 עחוי3 פסיכו %י ססחעס-עלדעולס
 נעכייכו כלוס עחוי3 6יכו לסעי טטחעמ טזס ולע"מ יעליס לטסט)6
 ע3ר טל6 גיטי56 6דס לך ס6י1 לטעיס כפרס מייל יש" טל66"6

 טסני6 דסיכ6 העיל :( ז' )פקחיס 6עמ ונספח ע"ט/ ע"ע עלעעולס
 דעלחס עבורו עולס טחתו וסיב עטם כל על וכיפר עולסעקויס
 %כפומ. דעולומ 6ע"ג ופילס"י קומו, עעסנכין ום)עיס עו)ומרמייתי. %3סנס כ"מ( )ולהרכין ע"סי כסוס מייג דינו ט"נילו .כיוןלבעלים

 מלכך למסוי  ולסי כפיס ל6חטינוס עליי הי6 מונס ולקו סו6יל.6עטס
- ש"ט.  רומוע%סככין  6ן)6 לעימה חע6מ לולך רה6 סכי) *לפי. ונמזי 

 על ענר 06 רכין 61כו וסקלינ נעגל 6'כ עדיף טו6"מ מטוססי6
 רלמעעיס ועסס קוס יובטח %זס סלי %סם על טעני ונטהרחטנ3זע'

 סעטס על לכמר קלנן כעס וינילן עטס כל על ונמכמל עולס סקלי3כנר
 טל6 מעולס טכסחע מטוי סרי העטס על לעכל ניעך ד6י "ע6מסולד הקליי והמ"כ עולס עקויט טחביה 6מל חנילו טל עולס עליי טיט"יי16
 על עכל טל6 61"6 6מל קלכן לסביך ועחוי3 לו עלמם. .ול6 געליםלסם
 טסות כיון לנכלים עלמס ט"ו על מכילו קלתן .וכטבע בייענלחעטס
 ר"ל סלכמ6 סו"6 %סלכמ6 ל6י ק%6ל וטפיל .כלל, 3פטס חי'63יכו

 ל8 שתריבי 8י פנל  חספוס ס' כל על סלכמ6 6ערינן טי6"חרעעעס
 טל6 כרי עטס מיונ טיס עלינ דלין. ד%6וי' .כלוס ול6 כלי'ליחיינ
 קדטיך דרק קל6 קעזל נקוזע נעזרס מולין קרכן להקלינ עי"זיוגרס

 :בא[ ]""שך היעל. ודויק עסס, ניעו) 6יכ6דב6עת
 וואיטצען יק'ק יוע'ן טיהריש הירשצבי
 . ם * פ ן מ ים

 יל6 עסס ל6 מערום 3' הטייר דכ"ר ")ולינן ע"כ( )כוילפגען
 נזיר ג3י רחענ6 ערגלי ככולו דלולו "ועלס ז"מ "ח" ""לכלוס,
 3עלנ)" "" כולו ד"יכ" רעד סו6 סכ" יגלחנו המציעיכיוס

 לויו
 50 מנזיר סמורת לכל מע"כ - ילמינן הוויך לפק וק"ל כ"ט,ככולו
 6יקיייו 3ט"י מס"*כ ככולו לויו לקרינן דל" חייי דנ,;רי"ל

 כיסי ד"ס נזית "יל ג3י ל"'כו דהל' י"ל )א( ככולוי לויוד"עלינן
 טכ"ז בחולדה עמובי ברנר עליה קי' ח'ו"ד ח"ק נטו*מ עמע'ס נ"ל)א(

 ונח6ו'ח עזה בחופר רוג עכ"פ לסיום .5ייך ו%חנל )ועיקל6 נפלדטסו, -3ד3ל עט6יכ כד%עיקל6 מחוכר עדיין %קלי .קייס. חינורטק5ח
 ,6"כ. ככולם,. לו63- בענין .עזה ק"עסי)

 לסיומ קריך טע'כ ,י'5
. 

 גנזיו



צי חדטרי כנף )צו( התשיעיהנשר
 זרוע עעס 13 דיט "9 לזי הלטי דננומל ח"יל נקל עםהזלוע
 "ף ו""כ הו", רו3 ע5ך ק' כייעול רפ"י. קיעח ויןוע 3ק',דבע5
 כיק5 . ג3י "3ל נזיל גבי ככולו רובו ל"ו גילוחלגס

 )נקוס רמו"
 ודו"ק, כהיקל טעם עסס י5פיכן וטמיר יו3 3תר "זליכןעמס

 כולס המויה ד3כל "וע"מ ז"מ ד"ננל ונס קטה זה דלמי"ל"
 ג3י וס" ככולו ל" ריוחו נזיר ג3י קר" %שלי ככולו רוכו"ער"

 51"ע. ככולו דלו3ר ננוכח הקילס כזרוע גוס"כויל

 וואיצן. פרידמאןאברהם

 מס טסטעיות כיון סעייח ב' 6פי' לסייל לם6י 1ל6 ננו5ומגלחם
 לגלם קליד ע"כ יגלחכו סם3יעי ניוט סקפירס וסמולם נמו)דס-עחו3ל
 51"ק ממורס, כוונם %קייס 1ל6 נקלף עמונר עדיין ק5ח סייי ו6סכולו

 רונו נעיר יל"6 דס6 וכו' לכ,יר לפס להזיל עע"כ ילפיכן 6יךקוטימו
 לעע"כ,  ענין  וקינו  במולרס עמונרין פוי טססעייח %סיס סייגוככולו
 )נ3"3 חחוק' טסקסו כתו ד6ורייח6 קרונו )נקר6 ידעכו סל6 ל"קוכן
 ל"מ סככתי ססתיעוע )וגלם טסחו' למוכיח לק לוקס כקן כיכיר(

 כקלו סתיעוע 6ח מלוג עוטם עקיס לנסקי עזת )נסוע 61"כככמנלמ
 סנע65 רם חכינ6 כיני 6כן 6ף קניי 6על ג3"3 )עס ככ"ל כלוכ נגכסו6

 ו%יקל63, עכי' ד6יכ6 צע"ג ס%קור יון טח(קחו טע6 קפיקונפלו(יל
 ינקי 61"כ -3)2"ר לזליכן וקלוץ דלוב ז6מ )ועתני' נווכח דל36ייוקטם.
  חכיות, )נן' ידעיכן וסלף לעיל חוק' טסק' כתו למטבעיכן חכיכ6 ל'6מי
 חזקתו וגס סיקור, יון דניס רו3 וחזקם רונ סוס דכ6ן דל"ק י"ל6ו5ס
 נחר י6זלי' וחזקס רו63 כסוי סיכ, לק ידעכו עזס 61"כ סיקור,%ן

 6חי ספיר וע"כ 3ח"ר ס6ןלי' ידעכו ל6 לבל וקרוב רוב %סד"כרוב6
 קרוב.( 3חר ול6 רוג 3מן 6;לי' ג"כ לנד וקרונ ליונ ל"טעע"ל"מ

 וואיצן. אב"ד וילברשמיין יודאדוד
 ד6ולייח6 ככולו לונו 6ועלמ ז6ח 6יק6 דל' נלי' 6ח6 דל' ס6יוהכס

 )יר מבמלמול 6ו13למ ז6מ כל כלין סו6 3על)61 6ק%כח6 וכו'%ת6י
 דגלי יחיל6 קל6 דס6י כני ריקם לי', י5פינן רוקם יוסכם 1ל6על6כי(
 יולחץ ומינם מי3ס דכ5 כס6 ק' לקפלי שניכו ככולו, 13177 כ6ן-עינים
 זיפנך חך6 ונילמ רכהי3 ו6ף ו5ליכ6, ל6טעעינן 6מי כפטם63כפי
 דל6 וסייכו חולק, .3כי נטכימ יקחתם עיים, יגלחכו הג' ניוס6י5טליך
 עגילס( רים ר5"מ )סג' שעמקי" 6ל6 טניריכו, מכלל כפי ")וכלן*ק6ער
 )51יכו טל6 3כזיר "מלכסי מן וכולן %'( )בנזיל 0מוק' כ' טכ3לועוד
 17116 6יך ולפ"( מכ"ל ונ"נ דנדף יזר 6)ור סך ק6י ועלס טעס,בסן
 הי6 וכן 0י6, נעלתם 6קווכח6 ,ע"כ יגס, כוחן ל'6 סל6מלכס

 ולונו ע"ט, 6קל6 6קעוכי ורבכן כיבסו סלכמ6 6ל6 :( )1'6)נלכומ
 ל06 ע' חתומי )לע"כ סללע"ק, סיפווין גני 6ל6 ילפיכן %סכ6 ל6וככולו-

 בודאפעמפ* 1ועלץ משה ע"ס(. תעו( י"6 י6"5 זענע6 פ6ל6ק דנירס.3מ



 חומרי פנף )צו( התשיעיהנשרצח
 ' צ ן מ ים

 ולקוס ל6 חייי ל"מ בחלב סקה 3סי נ"ל ד6ס נר6ס נ"י,לקי113
 33"ח, ותוכל )נותל נקום ול6 גירי' עוכל )נקוס ול" ביו"שננעיל

 כליית" עסתי מוכיחווס"חווניס
 כמותי השרינן יל6 המריס כקעל

 כיון ל6 סכק3רין )"3ל קרימס דמעי כלנידי 6ל6 קיפויךונכמת

הסו"
 גין עוכל מקוש חייב קמ"י ק:עה ד"ל"כ )ניובס( לוען ק"כ(

 הפולס, ען ניעור 5ייך ד3כ"ח כבי"ס וניזנק קיכול 3עי לעלקותס6
 הום קנתנקל הפקם כסי ועעתס י"ג, ק" חלית"י 6ורייןפ3תקו'
 ונירוק' 6לו, עסלכות מי"ע )ענר)נ3"ס טריפה רכפי מקמס"קנכלל
 עונקיף סו6 גוף פקוע מכור סל נחרקו נגע ס"נ קוף פ"1פקחים
 ל"6 )נקי' 6ו"ה 6כרהס 3לימ וכמקו' :( קט"ו )חולין וכלס"ינניד

 )ניד סריפס יעפי הנ"ל )נילוקל)ני עליו סעוריתי ")נח הןולסלן,
 ו)נ)ניל6 3פי( מיסף קליפה קיסי' 6יך יסי' עכ"מ 5"ע, ריהטהולפום
 סוכל )נחוס ל"_ יתחייב ל6 ו)נ)ניל6 דכ)נ"ק, מענין לכונן לה)נקיךיק
 "וכל ר)נסוס כיח" 6ס ו6פי' 33"ח, ועכקל "וכל )נקום ול6גיד

 "' "כילה "וכל יק י"ך( )דכליתומ )נעהני' קהוכיחו כננועחייב
 )וחולין וסקי פיוס פכ"מ 33"ח כימול לפנין ע4)1 ק6לין ולכילהוכו'
 עיין כסולו, על דחיי3 3חלכ קכקלן והעונק וסכוחר הפגולקי"ר(
 כ3ר מנ"ל,3ק'

 נ)נ5"
 הגינון )))חותני ק)נחס כקול נכונה ע5ס לנה

 פל כצרתי ככר ביו"ט, ניקול לענין וכנוגע יעיי"ס' 5"; קי';5"ל(
 עכחח דכונוחי לכלל הנוגפים וכל ט)נ6 נוהר ניקל 6סס)נחקר
 )ננסי )נקום חייב 6סקיעולי

 נקיעור ניקל ולא' סו6יל דייל כקויו"ט,
 ק"ל תנ6 רהטי י"ל 6ן סיכליס ככיס ואס לחייכ, ל6 רכ)נ"סעקום
 לונה קסק' טפס הברוך דכרי כהקרס היואט )נסקל )נקוס )גחיינול6
 מנטל ונטוס נקי ל6 ולזנה ביו"ט גיד )ננטל )נקוס הברייתאנקע
 ח"3 6)ו6י דלכ6ו"ק והי' מגיד, קודם נהבקל רסחל3 כיו"שחלב
 בסנטה הגיד ינ6קי הניקול 63וחו )נקלקל סוס ס6 ניו"ע ביטולעל
 דגס"נ בע"כ ק"ל תנ6 וסטי כהנסה "קור ר3כ"ח כחלב קנסלוע"י

 ננ"ח מסום נתקר הרתיחה כתחילמ ד)ניד ועכ5"ל ע"", נהנ6סוגומל
 ונקלי ל6 תו נהנ"ה נ6_קר תכבל וכיון (מ"( עכס הקבלוכיון

 קבדעתו כיון פורה6 למחקן לי' וחמ3ינן )וקלקל אח"כהפיסול
 ומגיד הואיל ונקלקל ול"ס קמחיינ נעם ""ס 6"כ 63יקורלאכלו
 ו)נל6כמ י)נ"ן, עפם 3קנלמ הרתיחה נתחילה בסנטם נעקרככר
 מיו"כ ולמת סביסול, כמגוזל אח"כ רק ונתחלה טיכס גידחיסול

 סכריים" חני ל6ד)נקוגס
 קסחל3 כיון 3יו"ע חל3 מכהל )נקוס

 מקח 3טר 3)נ3טל כן וכסיות גיד, )נק""כ עקלקל והוט )נידנסנסל
 6ין 6"כ כעאק סרפה דבתי קיפוינו עכמח וכהותי הואיל גירו16
 החלב ופל כלייעול עיקל דל6 ביו"ט כיעולו פל דלחייב מקכחתטוס
 3יאולו 3חהלה 6ס הגס פק"פ וכאן ונקלקל וסוס הואיל ח"3"ינו



צט חדמרי כנף )צו( בתשיעיהנשר

 לקרימה והוה )נקרוסחו הו" כפקל ל:")) חייג "'כו סכגל:רקורס
 ו""סי 3" פ' 3)נכ"ח עיין כיו"ע, ד))נקל מיונו לסיעור וכהגיע)נקידס

 ט"ב. דק"ק סל3 גראסדוד

מרז
 לננול קלית לעסות ס6נ יכול "יך סליחות נענין ק"מ( )נק"מםס
 ? רסנת חרורם עוסה ומליחו ח"כ על )נועל ע5וחו סכי בסנה3נו

 כנר, מפיר ס)נילה "5ל ונמקן "ס ד)נע"נ לק"ע ר"קונסנסמקפס
 וסל לכלכו, כקריך 3לת' מעולים סננקלקלין כל סרי )נקלקלו"ס

 ירוכס פ"ק וסרקך כ" ? ל)נול לקלית "קול מדרבנן דעכ"פממינני
 ול" "יס דילמינן לקען קליחות "ין סרי גניו עליעוינו "ף לחקו"ק קלית לעסות יכול "יך ; סם ההוק' ונ"ל :( כ"ג)3גיעין

 קען,
 טלימות בעינן ל" הגי כתינח ולעסין ברפ"ק כחורך וננוקרותירקו
 "קומל, רק קפי "3על ל"ו לסדוכמנ

 וח)ן5"
 חס נר""מ ההקנר

 רלו3 מקוס הנעל על )נוקב סטווי לו)נל דפין הו"וקוקע"
 גע לכמור מילילך רק התורס וכוונת "וגנן, רק לכתוב יכולין"יכן 3נ""

 כוס ומינק מסופרי דסייכו לכיתוב בויכול )וי ע"ילטנופי
 לכך, "וזנן היייך ד3ר וסכל נזילה"5ל ס5ווי הו"

 בודאפעסט. נראסמאנן משה )נ(.-מריכ", ד)נילת" ציקר" ו)נ)ניל"

 3"ב גני :( ק"ו )3פקחיס 0%רט"6 קו' על ענבר עפ)ו"ס יל"כ)נ(
 3ס3ת, לפיות סחל נע"פ ק"פ מחיטם 3עכין עמס מלכססיעלעס

 כילף ל6 לעס טס, סעסרם"6 וסק' בס3מ, 6פי' 3עופדו סללודרם
 ולקרחי ע"ם, 3טגמ, לסיוח מל ו6פי' סיו"ע, 6ת דדוחין 0רנליסעספירי
 13 דנהיל פקמ דס6ני 3ל3ר, ספקת עט"מ 6ל6 %סס כחעלס ל6דוס

 6ל6 -6"6 ד(ס הכחטין כולן סקסל כל וכי ודלטו על" קפל כלוסיועי
 סנ5עוו סכסניס ססוחעין סלגל'ס טעייי נטליה וסימק טע6"כ,%כ6ן
 נתעלס ל"ת דחיות סרנם ד6"כ עג"נ נחעלעס ל6 .ו(ס סל"ם רוחיןטפיר
 סליח דבס )נכיל כנ"ל, סלית פ"' 6ל6 ד6"6 ק"פ טחיעמ 6ענסנסס,
 דנע' ליסכה לייטב 6עלחי 31;0 דוחס, דג"כ 6מריכ6 פינס ענוגסעוסס
 ק%6ר לינס נזם ה5ל"ח כעד סכנל %נ'ג כמעליס זו' "סלכס לקלטרטס

 %מן וכמעלעס וכו' לסיום חל פ"6 ק%6ר לקמן 60 כחעלעה זוסלכס
 נחעלעס (1 הלכס ופקדים קטגור קפיר סנ'ל ולפי )"סג, ע"סעי'ט
 וכו' סרבליס סעילי כגון לחיומ 60י ול6 פסח טחיעח גני דוקטכלועל
 כד6)נרו מלימומ דילפינן גופם ד)נטס )נ(ס לנו סיו65 כנ"ל, ם6ני.דפקמ
 טעם כעוחו דפוס סעעינן גופף )נסס כעותו, ס"6 מקלוחו כנכלן6ל6

 ד6ערס עטוס ס)נ5וס על טנ5עוס 6יכס לגני ככנו סטנם %פכיודנרחס
 סעטס, נכלל הו6 הקליח דגם יגסוס פד"י קסל גל לוחו וסחע'סחו'



 חלםרי כנף )צו( התשיעיהנשרמ
 צ"בטימן

 וגניעו ה"ינ 6ת מע"ס המס דמכ" 6ה6 ק"ד. י9 "ויין מעקןא(
 6ל'ל הו6, 6כילס ל6ו וס6 3יי כתיבך לכילה לגנני פייךחייל,
 כמוגה וזנקני נזני, 3חעה 6"ס ומריך הטוחה, ללכומ נמק קל66על

 לגר :( ק"ן )לפ"ז ד)נ3ו6ל נסי הל6 להפיל ויק מקלח,6יקרוחי
 לגל ריו" וק6ינס נפלס קרוי' לגר הר6וי' תמנחי לקפליך6קל
 לר"ל 6נן 6כן עומר, דנטלפ"ג ריק יליף ודניס נכלה, קרוי'6ינס

 לדוכמ6 קוקיין סררי 6"כ "קול, נעלמ"ג סתס דקק הקתלקיימינן
 3כך דעס ונקרח, ד6יקרוחי לתלולי וניכל נעין 3ח)נס הכי6י

 ו5"פ.- לקור,. נילפ"ג 6ף לר"ל הל6דנקלח
 לייק3 מלח קק"כ י"ג קי' המלמי21(

 ונהיגת ולסלילו סטור קיטת.
 לעונין" הרכליס "ללועס קקייס להילולו 6"כח ו6סכומ' הל"י,ערן
 עילס זינוק מסני דל6 החכ)ניס עפס יכריו דלפי עליו להפילויק

 עסעע ליחן( )מולין וכג'ני כקוף ול6 נ")נ5ע קזינקה יחייסיכןונטוס
 כלגל 6ו 3יד פילכוק - רק עפני דל6 זינוק וין פיקי עלדפליגי
 דזינוק תי)נ כרגל 6ו 3יד קחמר_כק עד מדק"ננרו תם 3ג)נ'.וכדדייק

 כתמלמ דמרכוק נחמן ר3 הוכיח 6יך דיריו לפי ופו"ק ? )נהניל6
 הסחיטם 3מחלמ ס)נ6 וליחוס וכו' צלילה כסחט ר"6 מדבריקחיטה
 3קוחע ,מרי וה6 מחיטה כקוף דפרכוק ל"6 גס קולר ילונווכו'

 סחיטה כקוף כדין פרכקה סעקחע6 6ו)נרין דקנו ))קוס הי36לילס
 מס חקין)נסחר

 ריפות"
 זו קו' מנ"ל, הכו"ם וכי, וס חקרון טל

 קק"ל גנענק ק"ך נךי סס6ג"6 לקוקיז ספמ"ג כד' ג"כ.כלתקוב
 ומכ.וכחי"ק

 כ"ג( רומ6 הגע; עמ' מינמם" מ3י6 ל"ת, "ות יקלקל 3ייב(
 ען סעקר6 כתנת לטנומ המוכיח רטטי לחסובס העםדלפורר

 שלפזר ר' סגנון זו נר6י' רכנן סקדיעוהו קכ3י ל5יין ושכחס6)נמ,
 נ"י הגנון חעיו גס )נכינו חדק, פולח כקמרו ;5"לפלפקעלק

 ע"ק.- שמריס חמורי קשרונסקרעמ

-
 בודאפעמט* סיל6יס ק"ק נחספס רו"ח פריעדטאנן צבינתן

 צאנמימן

 ונטפס 3עלנין סעע 6ת קויין )נ6ייומי נלכומ( )ליחכעחני'
 תי' לפי 5"ע ולכתורה וכע כתרומתן לתכול נכנקין טהכהניס.

 )נריקת. עליו והקיזו לקולף מה"מ דקם"ד דק"ל הר)נ3"ם עלמחו"ד
.. 

 ני"ד סיוכלו ללגום זכר כל לכס ינוול כעי דדרט" 60 עילס ג3יוס'כ
 יבא[. ]תשלום סלעו לדחי סס"נ 61"כ היטרלל 6יט וסללעולו

 בפאמטא. ר3 מיללער בנימיןשמואל-
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 דלח" כ:וכ" ))יכי' ילמיכן החיך עולסחל
 ותי' מותי, קפק מעעם .

 3קפק ו)נקו"ס קמק ול" ודקי על רק כינרה דהמו' ולקוססחו"ר
 מלוס ונקפק מס"ת )נותר"יקור

 לחומר" קמיק"
 )נלוה צודקי דרק

 חרוזנה 3"כילח ק"ק מלוח חלו הליך קקס לפ"( 6"כ פקפק, ול6יו65
 "פ" "1 ניהס"ע הי' "י ל"ו - "י' מסי" כעונקה חרומסד63כילת
 )נותרין סלמ3"ס קיעת לפי ""כ ל5)נ5ס 6"6 6נל סכוכנימ53"ח
 ק"מ )נקות לענין "כל לקולה קם"ד ורעעם נחרו)נס לאכולעס"ת
3לילס

 לילה וך"י לסיומ אליך )נ"ע קהי"
 .ול"

 האיך ""כ קפק
 3גננ, תי' חד למ' דל"" "לי3" קטי דוס י"ל "גל ? הויןסז)נכיס
 לרש ק"ל ולפ"ז קנו "' חתיכס תלוי "קם לענין ק"ל לגויעתוורש
 כננזף לתועי" עה"חק"ד

 סמל"
 סג)נ' "3ל "חרונים, וקמר סרועיס

 לס קהס ר3י רק ס)נטנס סל סליקך 6)נל ר"6 דל" לקננן)נקיק
 6"כ רועים ס)נל6 טס קהוכיח כעו לקול", סה"ת וקפ"ד ק"לורצי
 סר)נ3"ס )נודם ."יקור" 3"תח(ק דסנס י"ל 36לקלס,

 כמ""
 ס)נהרי"ט

 ט3ת דער3 כהם"מ 3ין עחלק טמ"3 3קי' סיוגי" דסנס ""ס6"כ
 ונטוס נהק"ננ מנות לעסות ננותל דע3ע"ק ד)נו5"ם, 3הה"עלצין

 כתרועה דגס ""ם ""כ להיפוך, וכקרת חול " קה יום עירכהל"תח(ק-
 6ח(קהי' "וקמינן לילם ן3קפק לילה כוך"י רק לאכול להו איי.ל6

 ר"מ 3כי5ה הרזן סכרת לפי 5"ע לס"( "3ל עכוזיו, עד יוס טה"י

העצי"
 ינסוס 3הט")ו ט3ת התוק' סוי לקולת דקם"ך סרע3"ס דלטיעמ

 תל לחוק' ס3ת ער3 הוקי כין )נחלק ול" לקולם כה"ת סי6דכסם")נ
 וסלא 5"ע ""כמו"ס

 3)נו""
 "יתמ(ק הוי

 יו)נ"
 קנח סל

 ולחוננר"
 "(לי',

 למי 36ל יוזנק לעמוקי יועץ עילוי 3ין כך עחלק סם"ח 63)נתומנס
 מלמכס ביקור סחו' רחלי מקוס החו"ד ק3רמ כפי ג"כ וק"ל י"לסר"ן
 קמק, ל" "3ל עס"ת אקור וראי מנם כיוס רוק" ע"כ חקרתגיוס

 עינו "ערי' דל" סכי וכו, ר3 קקנר ניגנב מד"ס ד,( )3י5סוע3תו"ק
 טכמ6 )נ6י ו5"ע סעכר יוס ))ח)נמ ול6 הנ6 יוס עחממ לקד"חק5ו
 עו)נ6ח )נס' נפ"י וע3סעה")נ יוונך, וכעילוי העור יועף מפוקיוסלף

 מיהלאש מ' דטערמא ל3 ראונבערגיהושע תל"ח.- קי' 3פי"ק ועי' הלץ על ע"י )נח:
 ' צ ן מ יס

 וסלך סדם לכקוח מטכם %3י טיקמפקתי הפקסי על %חעס ע"3בקי'
 ט8"5 לי' ךפסיע ולכקומו, לחזור ונחויג 06 לחוקם לררךלררכן

 קלייך ננטור וכן גט%יס, כ"י ונעסעע סרוח, כקמו קע8 ר6הו ל6טי6 ולמזל וכססו, 6חל לפסו דלעת קפק ק"ק, עטעס דנריו ומע5ימלחוור,
 טיס נול6י סס יע65 06 רוקק ג"כ מיינו פרקס עד %ים 6חרלחרול
 מן 5פמח,' דקייס %5ס מנס עכס"ר, לח(ור עחויב 6יכו קטק על6נל
 ח(יח ט6י 36ל ק"ו, 5"נ 3ק" - שם ניולס המשנס עניך כן כי6עח

 הלטכס 3%י6 קקכ"ו ק"( תט"ל קי' פקח %סל' זכייתי %סכ6רטייתי



 חדמרי כנף )צו( התשיעיהנשרמב
 ספר"ח פקק וכן חו(ר, ח%ן קפק ע5 ן6פי' ס6חלוכיס רעמ ססניורס
 וכ%ו דרנכן לק יסו6 ט6כי דכע"י ועכ5") 3פ11'ג, ג"כ ו%ו63 סנ")3ק"

 י6ול' וק"ט )תפ5ה ק"ט טקו%כים דעכטיו )חלס טל5ס ו%סטכמבמי,
 עקקינן גכע"י 6נן רס6 )(ס נפ"% )נו 6ין ד6ול', סתפלס גטל"כ
 דלנכן, לק טסו6 3לולוהו6

 כ%'ט נעפל 16 ג5לול )כקו1ש דיכו3 ונפרי
 עי ק"ק כ6ן טיט כד3ליו יסי' )1 סן ק"ק, סוי דכ6ן וכ"מ כ"6,נקי'
 טפקק ע"( נקו"ק נפ)מי יעיין כקוי, %ע5ומ פעור ס"ק ד%עעס לןייעל

 דסמס )כ6ן וק"ו ע"ם, דכקוי %ע"ע )פוערו 6ין ק'ק ט%עעס3סרי6
 טיס כ6ן %כ"ם )6, 16 חיינ 06 דנין 6לו יע"( חיונ מ(קח כ6ן6ין
 6%ט ונו5) נטו*מ וכ"ס )כקוחו, )פכיו עוכח סי' יסדס חיונ ח(קמכ16

 )6ו 63יקור לוק6 סייכו ד6ול' ובק"ק דלבכן, 3קפק דעקי)יןטנכ"%
 קפק עדיי1 טיט כ) )פכיך .קפיקומ 6)ף יס6 )ו %*ע קיוס )עכין536
 ררבכן בין ד6ו' בין )פועלו עסכי )6 ע"ע קייס ט)6 6)ף עכי6'

 ק'י קי' ונדל"ם נ(ס, סס6ליך די פרי 6' כ)) ח"נ נטע"מ ע"עכ"5ן
 5ליך עטס רסע5וח ק"י 3קיען סמו"ד דבלי ונורעיס קכ*(, קעןקעיף
 קמק עסני 65 06 עעי)6 %וד5י, לק דבלס דסחולס- בור6י,5סיומ
 קייס ט)6 וד6י כעו דהוי )ח(ול %חויב 3וד6י פטס נ5%ות-קפיק6
-וד'5  נם'ך ועי' כ(סי ק*ק )עטוח 6%ול ס%סטי סק"ק, נעיקל והנה 
 3סס ויס 'יס %ני ורחניס עעוקיס ק'ק דיכי : ון") נקי5ול ק"קנכ)5י
 כ"כ ()"(1 3ין 5ספריס ים ורק קל וגרנל וכו' סלבס ועניכיסכ))יס
 סווטולטיס 6ומן 65 06 )סק) קפד*ל 16 ק*ק טוס עכסיי )בדוח )כו6ין
 56ף .ד6פי' רכיקוי נע"ע כ6ן ונפלע עכ*), סעיון, לוב 6חל (סוגס

 6חד קפק סק'ק מעטס 6י7 )כ6וו וסכס ככ'3, %ועי) 6יכו כעיקשקות
 )6 (6מ סלוח, כקסו ט611 ל6סו ט)6 ו6מ"3 וכקסו, 6חר ר6סזטת6
 כקסו 06 )י ד%ס סו6ן קפיק6 דחר6 6ופן, נטיס )ק"ס לו%רנוכ)
 סדס גחכקס ט6% סו6 קפיק6 חר6 קכ'ק סרוח, כקסו 16 6חר6דס
 ו)עסיח ענ4) 6)6 סטני, %קפק יוחל )נוקיף 6' קפק ו6ין )16,6

 ט)6 ו6ח") ס5%וס, ונעטס 6חל כקסו ס6% קפק ס(ס, ג6ופןסקזס
 )6 גס%יס ע"י רכסיסעף סגסייס, ע*י נעסעסו טונ6 6הר 6דסכקסו
 סר6סין דקפק )ק"ק ימטב 6פטר וזס לכקוח, עס ד6ין רק ס5%וס,קייס
 6ענס כחקייס, )6 31(0 הע5וס כמקייס דנ(ס ס3', תקפק יומלעוקף
 נפ5ו וסטח6 נירו, ס%פמח וכע3 סעענמיס ננית טמע "0 16גסייס, כפלו 65 06 סדין יסי' דכי5ר סע)ס, 1)6 6רוכס לסעלומ ר5ס5פ'ן
 ס65 כקסו, 6חל 6דס טע6 סקפק חונוס ע(ס וחון 33יר6, סקפיקומכ)

 ו)עיין רס )כקוח )נו על טיכלס 6דס ט6ין %עיד וסחום סלו6ומעיכנו
 ט6ין ל6י' ק5מ 6גי6 6)0 כ5 וע)3ד על%עס, עפר יט 06 13ו)סניע
 דיכקס פקק ס)עויומ 16(וח לעכין קי"ו קי' 5"5 נמטו' רסנס ק"קכ6ן
 ט" נפמזט ועו63 )כקזמ יטכח טמ6 סוסע ינדוק ו6מ'כ יקודססדס
 יטכח ט6% ו6ח"5 יטכמ )1 ס6% קפק ק"ק כ6ן יט וס6 ונטע"ח,כ'ח
 כמכקס טו61 6חד קפק דסכ) עכ5"5, 6)6 ויכקכו 6חל 8רס יל6סס6%
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 ד5ריל נלע"ד מ"ע( )פקמיס רננעטכס לסכ"ל נמזול עכ"פ 65, 16סרס
 וכן טס ועס"3 ו(', ק"ו חוו"ד 3קי' ס6חרוכיס- לפ"ר ולכקוחילחזור
 )נ"ו( )פקמיס נמוק' וכן כל"5, קפיק6 עסכי ל65 תוכח ספר'חדעת
 עיס, 6חר לחזור עחויב כווי עפלקס יותר ד6פי' ויוכח ולמפלס3ד*ס
 קיעול יוליכו ט65 כיון יח(ול כנוס- ער עוררת 3)נקו)וס קסקחילק

 בעקו)נס, לעעוד יוכן ומלס יעים יש' ער אפי' נעסכת )51וס לכדןלדבל
 סז)ון. טיע3ור עד לדש סיעוי יס יחזור דלפי, ולהסלין לתפ5ס רעיו65

 שוראני דמ"ק שו"ב מויב ג'גיעקב

 כיו"ד כלמוקל, כצוק נעכין סיעיעיס 6י;ס עוד כ"ע[ לק"]העטך
 הי6 חלב הם. 6י דיעות ה3' ה)נחכר ס3י6 ק"ה פ"6קי'

ד3ר
 ונכי" ל" דלעס קקס סחי, זנן חיול"

 3מי 3טי נכיס "ס ג"כ
 "עפ"כ כחלכ ל"ת וטס סקול "ינו כחלד סו" מל3 הזני "סחלכ
 6"כ התוי"ע וסק' )וותר, מרופס פקועי עם חולין קלי)ני ככ3ק"ס "ית" מ"ז פ"י )2רו)וות במס' - 363)וסאח דנכ3ם )נטוס סוקר"קול
 )ד3)נק' כהדדי קהרי ד)נסניוח הק' עוד כ)ננוקל, "ינודכ3וק "ית" כ"ן ה6 כסכומם ככוס קי"( )חולין אעוקל 6)נלסטיך

 6ית" )1"1( פ"נקכיעית
 )שוס ך6קול יקן כקננן קגנסו חיק ויד

 דכ3ום לפ)נ"ס "בל ע"מ, "סידי קמו )שניות ""כ כ)ננוסלדכנוק
 6ן דרבנן עע"כ 6"6 36ל ל"ול' עע"כ ")נלינן "י רק הו"כמנוקב

 רכחרו))ה כיון ק"מ 3קי' סחו"ר למ)נ"ק 6"כ כ)נכוקל, כבוקל"6
 לפ"; "'כ ל"ד, טע"כ ""כ כגנותן "ינן נסן היו5"ין כלקין"עיינן
 דיע"כ הכובם ל"מ :( נ3 )3פ' סחוק' כ' ד3ק3יעית )ויוסדקפיל
 ג'מוס כענוטל כנום דק3יעיח ולך ג3י ספיי.")גלינן )ושהד6וי',

 מסוס כמנוקע קינו כגום ")נלי', ו3תלומות דלוי, עע"כד3סכיעיח
 כנוס עק"ס ל"יו עע"כד3מיו)נס

 סמו6ל על ול"ק כ)ננוקל, קינו .
 - ל"ד עע"כ ד3מרו)נס כ)ננומל קינו כנוק )נק"ס דכתרו)נסג"כ

 בו להריה "קור ונטוס טל סדק לט( )3קוכס ד6י' זנח למיועוי"ל
 תרנ"ג, קי' 3"ו"ה פקקינן והכי 13, לחריח מותר ונטוס קל"תלוג
 ה" לסרית "קור דלאסוק'

 עו)נר דלריה כיון רסדק וקל ל"ע ריחק
 ליח"3כס*ג

 כ(ס קנר6 טס נחוק' :( י"3 ע"ז )ננוק' וע' "קוי,
 גרע דל" "קור כנום יכורך סקתירס מיוסכ קמיל לפ"ז ""כאורר,
 כנום ולס"ה נגורד "יילי דל6 נחלומס מט""כ ריח" לעניןמולד
 ק")נר דעה קחק' ;"ל קומר חעע קוווית עיוקנ ישה כענוסל,6יכו
 הסח נו סטתה_ חרורה טל לכינון ל*)1 דליח6 לס ")נע6 )ננ6ר63

 החו"ד כ)נ"ס ל"ד עע"כ ד3סרועס. ימיי 6ינס מחרועס 60דגנוהר
)נמו"ס

 ליח"
 עומר לריחם ד.כמון כיון ""ס למננ"ק 36ל ל"י,

 הו""
דים"

 ננוכח יפיר ונומי "עפ"כ וסדק ופך כמו תקיר
 דריה"

 ל"מ,
 מעון( כ"ה קלו דהלול6 יומ" ;י"ע הגס"5 "")נו"ר)לע"נ

 וואיצן זילברשמיין-ישיאן
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 צ"הסימי
 6נו . 6ין )ודוכ סלסנ"16 מטונח קוטיח סנ"י סני6 )ו"ז סי'בע6ו"ח
 מורס לל)נור עחויג 6יט סכל 6חלי ומי' סמולס, לי)ווד 6חל%גלכיס

 ע"טן 6חרי' לנרך טייך ל6 ולילס יועס נס וסגימ )נעעם לגע 3כלח)ניר
 כעו לסנפס רוחכי ע(ון סו6 סמולש סלי%ור )ו6חל דנליסס לסקניריט

 %דוע סגוף )1;ון 6חר ענרכין 6נו ו6ס לסגוף, גטעי )ו;ון סו6סס6%כ5
 סעעס כי גכון, ג"כ סנ"י 0י' %6כס סנפס, )1(ון 6חר ענרכין 6כו6ין
 6חל ונלכח וטבעם ו6כלח דכמיב )נסיס סגוף %(ון 6חל עברכיןס6כו

 לסיפך סו6 סמו' גלי)ווד 6נל סגוף 56י לק סייך וןס ענלכיכןססביעס
 חו' 6עלס ע"כ סחורס 6חר יותר לענ סו4 יוחר טלו%ד עס כלכי

 נק' ט3יעס.- סייך 6יכו סכפט ע;ון 56ל כי ולילס יועס נסוסגימ
 דחי' לסקסיח סעסנס )ולכנמ נעל סג6ון 6ניו נסס סבי6 י5חק(כרון
 סמורס לברכם עכין רב 6)ול כ"6( )3רכומ פרוכס גע' כגד סו6סג*י
 נרס"ת לעדכו 6ר"י ל6לקיכו, גודל סנו 6קל6 ד, סס כי וכז'לפני'
 ל6חרי' עעונס לפכיו עעוכס ט6יכס ע(ון עס ,עק"ו סע(ון %גלכמל6חלי'
 דנ%נרכין לסדי6 סרי ל6חויי סעעינס דין 6יכו לפני' טעעונסחורס
 ל%נרכין 53ינור קרס"מ ע5 ק6י יוחכן דר' לו)ור ד6ין ל6חרי',נוס"מ
 גופ6 ~5י3ור סקרי6ס פל נהכוח דסרי סמורס, לי)נוד על 1ל6ל6חלי'
 ד)ונרכין %וכח 6"כ )נס"מ 6ינס בופ5 קלי6ס )ו5וח דס6 )וס"מ8יכס
 ר5ס י"6( )נלכומ ס5ל"ח דסכס (יל, 6ניו קוסיח ומי' ל6חרי',עס"מ
 לעכין %פקיק סרעמ - סיקח ט6'1 סעעס סעיקי כיון חרסי דנרלו)ור
 דעחו %קיח 6יכו ע"כ ולילס יועס נס וסגים רכ' %עוס סחורסנוכח

 מוי ללעוד סיכולין %עפס 3לס"ח ט)ינלכין 6ף נסיס 36ל חורס,)1לל)וור
 6"כ ולילס יו%ס 03 וסגימ 3סו טייך ל6 עכ"פ ע"ע סלסס ודיניןט3כמ3

 ללעור 5ח"כ ויט3ו 6חליס ביבליס ספקיקו סיוס ד63)נ5ע נסחל 3לכו06
 ס5ל"ח לפ"ך ועפחס עכ"ד, טכיח 3רס"ח ל3רך חיי3ין עקל6 דבר6יזס
 ד6ינן עטיס סתולס לי%וד 6חל 6חרוכס 3רכס ל3רך עחויניןכסיס

 לעדכו ל"י 6ער וספיל ס3"י- קברמ טייך ל6 6"כ סיוס כ5 ללתוד)ומויבין
 ל6 ד56לס )נטיט 3נטיס רק וסייכו ס%זון ע3רכח ל6חרי'בלס"ח

 )נדף דס6 עקפיק 6יכו (ס מי' ולע"ד 5חרי'.- לנרך %חוינין ע"כוסגיח טייי
 וסטמ6 6יפטע6, 1ל6 דרבנן 16 ד6ו' בגרס%"( כטיס לן %בעי6 :(כ'

 ל6חר?י 3נלס"מ חיינין דנטיס ייחכן %י' ליפסיע י5חק ס;כלוןלפ"ר
 ק"ו ,דיליף)נס'ח

 %נרכח.
 יעונס לפכיו טעוכס ס6ין ברס)ו"( %ס סע(ון

 6ל6% ל6חרי' טטעוכס נוכ"ם לפכי' טעעונס נרס"ח %ד5ורייח6,ל6חריו
 חייבין דכטיס ר"י יליף 5יך ל6ו ד6י ד6ו' 33סע"( חייגין דכסיסעוכח
 קי' ועו"( סב"ח לפ"ד וסנס ענלס%"(, %ד6ו' ל6חלי' ס0ו' ליעורנגרכח
 )וופדי 6ח )נסס )ווידנר ל6וי סי6 3סנח 53י3ור דקרס"מ טקנלומלפ"ס

 1ל6 נטנמ ב5י3ול )וקרס"מ )ניילי _דר"י סעסנס הערכנם קוט?ח ל"קדז
 ]תעלוס-י63[ סחו')נלייוור



הה חדמרי בנף 3צו( התשיעיהנשר

 צ"וסימן
 מהרן קינן ע"ק לוחו הניף ומלו קל"ב קם הק' יפה )י'לקי'

 מסתי רומה הי' פ"נ( ונרות י"ג על מהרן ))נרום הק'ונרים
 לדרסם ים)נע6ל ר' )ננה ל6 לננס לכ6ו' : טס כ)נ"ם כדברהקובות
 יודך כר' דקנר למיער וליכול נדרסת, סהתו' הענות כיןקגנוכין
 3כה'פ, הנדרטוח רק ענה ל6 ים3נע6ל ור' כע"מ רק דריםדל6
 פההו' 5ער 35ל ההורה, סכל )נדומ 3'"ג יטננע5ל ר' ק6ערמני

 כט.ם נכהה 5ף ק)נוכ'ן דדרמיגן )נודה יון5 לי רכס ועודנדלקת
 דכולס ליס קיט חויה 31)נסכה )נופנס, סהו6 6ו הוכחם6י,ס

 כהנס כמנו רבינו ק)נסס ג'מוס וטפסר ]רכליו_קהו)ניס)נופכיס
 )ננסס ל5 יסננע5ל רר' והנ"ל ו)נקייס חיות[ הגר"5 כדוליוק)נכס
 מבילינו הזה הכלל ולפי בגז"קן נגללין כולס וק)נוכין, ומקקו)נקוס
 ודגילה המורה ק3ר יומנן יר' ן6ף ז"ל רל"ח הג' כל הה)נוהקרס
 כדלכיל, ההו' לכל ק5גנר ל6 קמרי ))ה"ח ק)נוכין .לילול יוכלניתנה
 1.מ  לוופניס יהי' קהק)נ,כין 3מנ5י 36ל יירום בכה"ח ס5פי'ועוד
 קי' ויקרא ק' ריק לה)נלכי"ס המחר ונעילת קנררסהן הוכחי(איזה
 יר' 6לי63 גס ק)גוכין דדרמ" העקו)נומ כל וגנונה קופרלע"ה

 -- )נופנה. 6ו ד)נוכח היכף 3קפר6 יורע-

 בודאפעממ וועלץמשה

- בחורים תפארת- ן מ ים  ן '(1 

 3יו"ע הקען 6ה )נולי6ין דמין 3ה6י היו( דבילם )ם"6בילוקל)ני
 ))ותר דגדול ה"מ וכנטני מקור, כיול ה6 פריך )נת.רין, 31"הלר"ה

 י6דרנה וקלס לקור, קטן ן6פי' דכ"ס כחן להודיעך קען דנקטוה6
 3כל כדקקי עומר גדולים ד5מי' ד3"ר כחן להודיע גדולכנקוט
 נילס נריק סלל"ח לפ)ו"ם ונ"ל ירוסליס, כפלוס הקקה כןסק"ק,
 כח 3דרננן 35ל תוי 63יקור רוקק היינו עדיף דסתיר6 דכתדס6

 ק)נ'5 ע"ח ק" 63ו"מ וע3ו6ר לעס ולפ" ע"ס; עדיףד5יקול6
 וליכין כלונו מת נוטס דחי עקוס פסול לרה"ל מי 6דסדהעולי6-

 5"ד ס3ה .והוק' ו)נחס"ס. קק"ג 3)וג"6 )עי"ס דרבנן עיקור6ל6
 לר"ג, 6דס לסולים )נוחר ד3י"ע כ"ס ולמ"( ק"ל(. דף טסו)נסרק"6

 סוס ים" ל6 וגה ינ"ס כמן להודיענו גדול 6דס דלינקוטוב"ק
 סקור קטן דגם קנרו דכ"ס ה6 36ל ת6ח, ידעינן יעעיל6מירוס
 דעכרעצין פליישמאן אברהם - חידוס.- טפילפוי

 וכו' לוקה עינו שנר רכס לחול עיו"כ הטופס 6הער ב"ובמקחיס
 הלס חורט דים נגנני והקי מואיל, עבריכן ל5 לוקה 6ער ל"ח.
 לח.י3 ל6 לחריטה הואיל ו6"6 לקוין סקנס עקוס עליו וחייכ6'

 ראוי דאינו 3)נתינמ5 ד""לי ועקיק למול, דם לכקוי וחזימואיל



 חרמרי כנף )צו( התשיעיהנשרסו
 )נחלק ול5 ח'י3 כיו"ע דהורק פקק יו"ע 3הל' והר)נב"ס ע"ק,לכ-קוי

 קונר סר)ו3"ס 60 סס6ג"6 כליו וסק' )והונת6י  ודיכו  )ותונמך3ין
  סו6יל  דיבוריכןכרנס

 3)נתונח6 6ל6 ח"נ "ינו שו"ע חורט ולפ"
 למרט ("ל לסל)נכ"ס סוס 5"כ הקיל 5ערינן לכיקוי סר"וידבעפר
 לק חייכ קינולחורק

 נעתונת"
 5ל5 הווניל לעריי דל6 סי' וככר ?

 35ל ניו"י דסותרס כמס יוכל רהו"ל 5ויחיס דעקלעי סו5ילוכסיג
 כנס סו6יל דסודחס לק סוסי ל6 כן קים 5ס 6ף 5טל כוםסו"יל
 קרס טילו דנדחס רק על6כס "יקור כ6ן 5יכ5 וככ"פ כיוןל"6
 5ף 3ט3ח ולכן סו5יל, ולן5 לוקס ספיל קינן דליכן וסקח6כן

 עקם )נמני דנדחס רק על5כס ליקור כ6ן הי' קיבשק חולם3"קלע
 ר"ח מליך ע5י ד5"כ כ" קטם 5ענס הוחיל, ל'5 3כס"גדמק"נ
 סל6 לפור דם סי"ל ד5ס הו6יל )נקום לחייב ל6 5חריקסלל3ס
 כדל"ת ונדין נדחס "ל6 הותלס ל6 ג"כ לפול דס סיט 5ס5ף

 דק"ל בקיעתו דרכה נכון הריר 63)נמ 5)נכס "וקל" ל"6וכח"ג
 עתוך עעעס לחרוט ננומר סי' למנינו למול דס ה."ל 6ס 6*כ)נתוך
 עכ"פ 3ד6יכ6 )נמוך יו"ע על5כס הותרם סירי דיחוי סיס3ל5
 5ס הוביל ))עעס ילקס ל" לפור דס דליכ6 6ף וקוד קלהלולך
 נכל )ומיך ד%5רינן. דק"ל לרכס זס כל 6נננס למור, דסהי"ל
 והנכרה 3סו55ס 5ל5 )נתוך דל"5 דק'ל הר)ונ"ס 35ל כלעכס,"יקור
 דנייך ל"ק 3ל5"ס דלרידי' דוקך נעהונה6 לנוקעי 6"נ לסיעתו5"כ

 טעט. געוויר"  יונה י  כלוונן.-סו5יל
 וץ ן 2ב ן כס י כ[ _.דברי

_ 
אנרה

 ז"ל קכו51ג65לק 35"ד פייפער לינ זלמן ))' ס)ומורקס מגטון.ככ"י
 כלי' קטין גדולה . ל6י' ר5ימי תו33"6, ייוסלים כעם"קסכפער
 קודם טניס כעה עקס מכי עקעי, עפ' הלעיס ען לתורהמטובה
 3ר לטום ס6פטל יכנטוס כעס עד 6רן גכולי 6ל3עס ד'כ"מ
 הכלמעה (ס סעלכות יד מנכור כונס כד לירם (ס על לנכוסלנוט
 ונוקף )נ(רחן וגבול לפון וגדול קד)נס ס)נלח ים )נקלס נגב פ6הטיסי'
 5לכ(ל הלרן 5ת לכס 'כחלו "סר ה5נקיס טעות "לס 3"עלוע"(

 כולם הנטיס י"ר קלוחן !ידכ היני נמכעח וחכם נטעןיופץ סי' גס וכי ס"נסיס טעומ וקלח לעפה "' כ"י" 5' ונקיץויסוייט
 סורחו ויקדרו כבנקרס 5ו כ)נלח)נס 5חד יעומ וקולי מן ל3 (עןיחיו

 סל6 והבעינו כחידות כל סיורע בו דיכי ד' רוח 5ל5 ח"ו,מלקתל
 על6 הנ"ל )חיבולו - הטניס ען ומולה עקלה להס יקר: ו6ליונותי

 בחו"בחילוקים
  לסדמיקס(. יטתדלו ויו"כ יחן ועי )נחוקיס וך""

 סד3ריס וכמוך חורס". לועדי "עח(יקי נחנלמ פס טעטינו %נוחכקיוס

 סגנון 6("ק עכ3וד ס(כלמי סנ6קפיס, עם לפני-קמל סעפתי5טי



מז חדמרי כנף )צו( ההשיעיהנשר

 דרכו סי' ונספר 6ין לכיס 5פע)ניס : ;5"5 ארי' קול 3ע5 וקדדנושלדיל
 ועו.כלחיס יטר56 6ח יניח ט63 כטבע דסקג"ס בנשלט ת"סלדרוס
 חי 5"נ( )ניחיק56.כ' סנה' כעכין גחור13 ע%סס כרס 6טר סנריםלטעור
 סיטי56 יסי' ותסוף ע5יכס, 6)נ5וך ח(קס 3יר ל6 06 ס' כקוס6כי
 טע3)נס ימעוללו 65 ו5ס סטכיגס, ככפי תחם 5חקום .וינוקו חסונםיעסו
 נוס ופי' 5יווט3, ונ)ח(ילן כמען קטם נולך ע5יסס יעתיר סקג'ס6(

 הומס, ועטיחס וטנורחס ס56ס ס)וטפעיס 6ח תשמעון עקב וסי'מפקוק
 טמטעעון יסי' מקוף כי ל"ל מקוף, סייגו עקנ כי חסיעין עקנ וסעפי'
 סטי"ת יככיח 6( עוב על5ון מספלו 65 06 כי ס6לס ס%טפעיפ6מ

 יקוריס על 5ס)ותין 3כס 5עס 61"כ כסיון קטס 3%ן סיעע~ד ע"י6סכס
 651 עע5עיכס הוחס ועטיחס והמרמס 5כס עונ סל6 קטיסועונשים
 בקוף סלמי דרך 3(ס פי' גס 56יע(ר( )1)גדכוח ניקוליס 5לקומת5ערכו
 ויכוח, %ק' 05 וק5יק6 סלוקין מן 156 פלק ע5ך סדרן : )וכומסקי
 ניקורים סלוקין סן 56ו כי עיכיך לנגר מז'יד ומטייל פקיך כטח6לכי

 עכול, פק' 05 וק5יק6 עעי65 עע5טס, יטעפי 65 06 קסיסועוכטיס
 לננו 6מ ויקטן ט'עחין מנס יקיל פסי עי כי סע5קום, עליך י163ול6

 סמולם, נקפל סכמו3יס סק5לומ כ5 עליו טי63 עד ס* .נקוף%לטבוע
 %שמדל יל%ול, 65 06 הייקלו ס%וככח סר5ועס כטרו6ס סחינוק גסוסלה
 6לו עלך סדרן 6חס וגס סיקורים, 5סרויח כדי 3סס%דס לקטורכמנו
 ודפמ"מ, ס%לקיומ.וסיקולין, ותרויח עכומ, פק' 5ס וקליק6 %טי65 סלוקיןסן

 בגרויסווארדיין* רו"מ שוואריי הכהן ,4מף 5פ"ק( חרפ"ח)טכס
 ק' ן מ יס

 א" רהנה נ"ל עיש, ויקרא זוה"ק רעירובין הנמ' על מ"נ( )נמי'מ"ש
 הצ"נ סי' -במנ"א נ"כ וכן יום בכל ברה*ת לברד שצרין או"תבשו"ע

 הולך שהיום כיון ברה"ת בשחר רק מברכין _למה קשה ולכאו' שביעותבה,
 הוא הלימוד שעיקד כיון ובפרת לילה בכל לברך הו"ל א"כ הלילהאחר

 עד ממתינן ולמה לגירסא אלא לילה איברא לא שם בבמ' וכמושבלילה
 וארין שמים נתקיימו לא תורה, אלמלי בנדרים, הנט' עם*י ואפש"להשחר,
 והנה יע"ש, שמתי לא ואדק שמים הקות ולילה 'ומם ברית' לא אםכטוש
 האור דהיינו והיום תהום, ע"פ וחושך כמוש חושך הי' העולס בריאתקורם
 מברכין לא וע"כ אור ג"כ התו' נקראת ומה"פ התו' בזכוה רק נבראלא

 הקדים וע"כ התו' בזכות רק הוא מאור שנהנו שזה להורות בשחר .רקברה"ת
 תורת ע"י רק ל"ה הבריאה שעיקר להורות לילה ואה*כ יום ג"כבקרא
 כשאמרו .זירא בר' נ"נ שם הגמ' קאטרוע"כ

 מחדדיי
 דימטא ואקל שמעתתך

 לנירסא אלא לילה נברא שלא אף וע"כ יחמא ניכר התו' ע"י דהיינונינהו
 התו' בזכות רק ל"ה מיממא שנהנו שוה משום נינהו דיממא אמראעפ"כ

- וא"ש כנול בלילה רק ל"ה שמורסא שעיקראף  זי"ע(. הגה"צ אמ*ו )לע"נ 
 וואיצן אב"ד זילברשפיין דוד , ,.,;, ..!,,..



 חדמרי כגף 3צו( התשיעי ףהנ"נמח
 מח"ם נ"ל ווארקערמ אבשר פאללאק ישעי' מ' הנאון העב דאכרין, עלהבל

 וכי זצ"ל, טעמיהאי אבור ני'נפיגלר יורא מ' הנאון חתן ישעדברי
 כה=ר רבנן ומוקיר הדחיל קהלתנו מיקירי תר שנפטר בחלוננו המותעלה
 בכוקר לאמור נוכל עליו תמוז, בער"ח אלכסנדר( )בן רייכענמאל זאבבנימין
 למדו שלל יתיק ולערב מיסי, ספני ללמוד בוקר בכל שהשכים עדיאכל
- ינחממ. ה, כיתו בניעם  אמו לפפירת נ"י סיראק אב"ד ולההונ 

 ווייס יושיע מ' חו"ב המופלנים הבחורים -לקישורי פז"מ - ע"ההחשובה
 ומ' בחורים, תפארת החברה ראש מבודאמעממ ווייננארטן פנחס ום'מראב,
 נ"י ממונקאפש נראפ יעקב ומ' משם, נ"י שמואל. מ' בהה"נ גוממאןיעקב
 יורא מ' והרה"נ נ"י, שארמאשאג אכיר עהרענרייך משה מ' הה"נ ש"נ בתעם

 חביבי וח"א - יפה, יעלה יוונם לחתונתו בקלויזנכורג הצעיר רבנלאזנער
 איש המפורממ - והגביר נעי,- בנו ללידת מקראלי שווארץ אברהם מ'הרבני
 לראש שננחר שייפ"א פ"ב אב"ד הנאון חתן פרייריגער דור פנחס מ'אפרתי

 יצ"ו. הבירה בעירהקהל
 שני' מהדורא לריךי ליוצא וד"ת מנהנים דינים קוברן דרך.ולמימי

 ' 08;8ש50% 8ת0ש8!29 ,א86ז 6,68ץ9!א גו 20ן -מחירו נחררו, לאוריצא

 נמצא זצ"ל, הגאון מאאמ"ו פרק"א על המשולש חיט המצוייןהמפר
 תטורתו: ספר גם ואקלל פ,, 2 מחירו מצומצם במספר רקעוד

 967ת!50068 תפ1םז9א 8611ז6((ט984*יסן08ז808
 סידורים, להו"ר, ..-תיקון צב?, - ליקוטימחזורים,

 אתרוגים וירושלמי, בכלי וש"ס יחידות, נמחתמשניוח ת ו נ 'מ
 ושלחן ומב"מ, פור, אלפסי, וחדשות, ישנותהוצאות

 לולבים- ספרים יעקב, עין משניות נ"ך, הומשיס,עריךלוחות
 ציצית, פלחים המציאות, וישנים.ויקרי חרשים?ונים

 הדטימ מתירם רשימות וכו, וכן, הבדלות ואזורים,נרתקים,מליחות
 דורש. לכלנשלח-
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 רעסטורציאנען כשר ארמה: בודאפעסטערעיעגאנטעספע
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 אונד פשאקאלאיע, רראנע, אכלאמטען, אייערטיינע, צ11'עבאק,קעקס,
 כשר ארפה' באקווערקעאללע
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 כשר ארמה' פאבריק שפעציאלימאמען שאקאלארעז אוניקארמעללען
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 -קש מרמרי כנף )צז( התשיעיהנשרב"ה

 א " ק ן מ ,פם
 )יו6% סג%' ע3 נסקסומ הני6 י"נ, קי' ע"ן וככף פ"6 קי' ע'רכככף
 ע"ז כמיפו על %רכיגו חולה סין ס6ס לו%ר סמת ר' סי5ס %סק"ו(
 דעלפס חייסיכן ל6 6%6י ססעיר נח)ס וקטס נסנמ, 6פיי עחי5ריך
 וסכ") ע'"ס, סבר6ם נ%יס סמנויס כננ"ס סרונ עכלל יי65 כיוןסי6
 סי6 נרומ6 ררפרס %6ר נכריחוס רל)וס סחוק' קוי ירוע רהכסרל"ק

 קל6 5ריך לעס קסס לב6י' ונס סי6, 3רומ6 ררפרס ק%6ר ל6וביו6%
 ססג%' כיון י"ל 6ושם ס%סמ)ח סעיר ס"ס וטוו61ס סנמ רוחיןקלבגוח ס6י כווו ו6"כ 5נור קרנן ססו6 כיון תפ"ל בם3ח 6פי' עמיתיוחד
 סיק י"3 6"כ 5עס, סר6וי 3דנר 6נ6 לע(ע() קובע סנולל 6'ן%6ל
 טלס יסיוח ל"5 סנרלס ל6חר %ם6"נ סלס לסיוח 5ריך סגרלסגסעח
 סנט' קוע" סי' מזס י'ל 61*כ )6( לססחלמ, יוכל חלס 06 16וכ"כ

. 

 סעיי ה"ס סנמ רוחיןקל3כית ס6י יל%ו מפ"ל ע"( קל6 5ליך %ס על סלכמ6 ל6%י נטנמ "פי'-עחי
 מולס סיי ט6ס לוער ל'ס עז'6 ס%סח5ח.

 לסיומ 60"5 ל6יכו 6'כ חולס 6ף לסיום סיוכל וכיון כחיפו על%וכי3ו
 עיוחר קר6 סו5רך וע"כ סבמ ירחס דל6 סו"6 קרנכוח ט6ל כיווסלס

 עו"ס ו6ינ לסנמ עו"ס 6ו%למ (6מ יפרס ק%6ר וע"ן 30מ,סרוחה
 הו65ס 6יי סנו לטגח קר6 5ליך ופ"כ לסטמלת יוכל 3מלס ד6ף דכיוןליוס'כ,

 דבלי רמו ל6 וע"כ קל6, ו)"5 6יקול סוס 61י1 עי"ס ד6ין יוק"כ כן ס6ין%ס
 עחי קחס וק%6ר בחלס 6'ירי דל6 נסליחוח כן ס6ין ונס ביוה6ירפרס
 זס על 5ויך ל6 6"כ,-%63מ גח)ס ק6)נר ול6 רפלס %6ר סלכמ6לי61י

 יס'כ 3ס'" כ' סל3%"ס דסנס בי6ול, 3יוחל כן 6ננומי :6כי ןגם)6(
 וסק' "י יעונר דכחי3 נעלפס 6קור סתסחלח וטעייפ"ס

 6ל6 לען6זל קונע סנורל ר6ין סעעס 6" י"6 חולין 3נת' דסליה)ח"%
 לק נ%ילף 3יכ6 ח' ייע%י יי)קי6 יוקף סל6ס וחי' לסס, סר6וי3דבל
 ח%וח טל6 לק )%ילף ליכ6 חי' טרפס ל11"ד 36ל חי' 6ינס טרפסל%"ר
 ו6יסו יעקג 3ר 6ח6 רי 6יילי 3חולין סמס ועכמס לען6(ל, טילומסכד

 . 6)6 בע"ז חוק' ,קת"ם ח" טלפס ג"כ קובל 3וד6' יולרח טרפסקונל

 %ק6"כ ערפס, פקו) חי %יע%ר לווילף 6ין ו6"כ וסולכמס%ת:וכח
 טיענני יליף טפיל מי' 6ינס ערפס רפוקקסרי31"ס

 ס%ל'ט וכ' חי,
 רט"י כ' לזע;6ל קונע סגולל ד6ין וס6י סנרלס ל6חל נערף 6םדכפ'%
 ו6יזס לסס יעלס 5י(ס יודעין 6ין ר%עיקל6 %סוס סס 3יו6%סיעס
 י65 סנללס ל6חל עלפס נ65% 06 6בל טלפס לסני6 6"6 ע"כלען6ןל
 )6מר 6ף. פקול חי ריעער %קל6 36ל הו6 לען6[ל %יס6 הטח6דס6

 קונל ססח ורב י"6 מ%ולס )%1ק' דייק רועיס ס)נ)6 וסכססנרלס,
 טרפס ל%עוטי חי %יעווד ל%ילף לי63 ליידי' ווייל6 6"כ חי',טומס
 סגרלס ס3סעח %יילי דסכ6 י"ל 61'כ וכו' קו3ע הנולל ד6ין %סוסלק

 ן . *,.'.- י63. 6ח"כ בנח)ס )סיעמו ו6יסו :חלס 6ח'כ לק 3לי6סי'
סי(60 פ*4צ*, *ראנמ*ור5ט* ,צנשואל -ך



 תקערי פנף )צו( התשיעיהנעירקי

 הר3נומ עס8ר סני ע6י- כי 3רוח6 דרפרס ק6פר ופ"כ %יוחדקי6
 3כר'מומ הנ)נ' סני6 ל6 דלעס והפעם התוק', קו' ו)ניועב טבמ,עלמי
 טס לערס דס)נטנס רסיס י"5 )ורכיבו, חולם ס" 06 ט%6ר ל'סלנרי
 וכ' ממס ינן קינו לו סנרו " חיינ והו5י6 30מ ה" 06 "ס 6ערל"ע
 הי' 6מ דים מוק'. לפינ"ם ילכ6ו"ק פ"ם, 6כילס עפוס ;ה דיין-יסין"ל
 וי"ל סטסג ען קינו ס%8י , (ס עם 6"כ לכילם עטום ח"נ ל"%פ""ס
 3מד6 ביו"כ 30מ .)נמריני 8י רק עמיינ ל6 ר"% לע"ס כיון לותרדכוכמו
 טח5 ביו"כ רק ול6 יוכ"פ נכל חיי3 סים ה6 רק' נקע כ6וס%טנס
 טווינו כיון סחנ8 (ס נקפ ל6 דפיכ (ס הוצ' הם.ס יון ל6 ושםבטנת
 המיוון טיס חיינ הו5י6ו 08 ונימנו הגש קוי ג"כ ס" ו(ס יו"כ,3כ3
 וכשכ ליושב פו"מ וקין לספח כויס ("6 רפרס פ("6 יו"כ, נכ3 פנס3כ3

 5יסול 6ין יעל))6 ני1"כ 35ל טנמ הימה 06 וק לספ%ירססוללך
 טבת כקפ ועטו"ה ליו"כ ע"ס דל)נ6 יועצי הגע' ק%6ל וע"זנסו65סז
 וברי הגב' סניף ל6 .ומה"ע . יוס"כ, ומסיס 30מ 010% טמייסדמיינ
 וחמס ויו"כ 30ח )נמריני 06 רק בעכ סיס כיון וכון חולם סי' 06רעם
 כ6ן דס*י בס ו("ס- ח~ידיסן ססי6 כונר רק ציירי ל6 כ6ן וגע'13

 6ס וע"כ 'הסכיס בכל טסו6 )וס קק סבים ל6 ולכך למעיריןלולים
- ליםלנלי  עפיי על קר6 ה51רך ךלננה י"ל וגם 

 ענמ פ5 ה)נטחלח .
 זען מלמוסר פאול דטעיר. יוקרם הג)ו' יליף :( ק"ג )ר3יוע6ועוע6ס
 דעמרהר קלנכוח %ט6ר י5פיבן 1ל6 וייוחד קר6 ע"( קליך לגוסולכ6ו'
 כפסך דל6 הו"ל כחון כעס" סעסח5מ ןטפיל כיון וי"ל פקוק,(ען

 ~יך -ופו6%ס סנמ ריחו* 5עכין ס"ה עיוחך, קל6 לליך ע"כ (ען3)וחוקל
- עיוחד קל6עס'ע  דברי דחו נכרימומ לק רל)וס המוק' קו' י"5 ונם 
 שילוק 6ין ק%6ר סגכ דטניעימ פ"נ רסירוטל)וי %סוס ול6י3יו)נ6,לפרס

 סעיעס יוה' פ"6 וטעס")1 ונס6ג"6 נוונילס 3פו"6 וכן ניוס"כ%ל6כומ
 עעפס רק לו"ס 6ין 3י1"ע דה6 הק' הם6ג"8 והכה )נ( 3(ס, ע"סע'ם
 ניואכ, עו"ס ים קבריכן ל8 לזנה %חוך 3אם. ניוס"כ 6'כעמוך

 כיון ויקי
 5ין ביוסשכ .גס לשרינן טפיר וע"כ ביוה"כ %ל6כומ מילוק 6יןר%6ליכן
 רקע ד%6ר כיון רפרס לנרי רחם ל6 ביורק סגיני לזוהי יונן ובוסעו'ס*
 ב1ירשכ ל6יכו ו6"כ יו"כ פל ול6 לםבח קר6, לזה וצליך וירכיבו חלס06
 חיקק ס6ין כיון ניו"כ עו"ס 6ין 16עלמ (6ח טפיל 8על וע"כ )נס3מקיל

 פרנס 6ין יק6על ל"מ דגלי סנ,6 םל8 .נכלימוח %ס6"כ ניו"כ,ע63כומ
 סנים .סל6 סי%נשס ג"כ יונן וננה"ע ניו'כ, על6כומ חילוק ם6יןלסייגו

 עטים סכיי, ל6 נם3ת: 6פ". נעמי 3עוע6ה אפי' דפסי יים6לק
 קר6 יריך ל6 ופ"כ בטגמ כסו 3יוסיכ )ול6כומ חילוק קוברדסר%ב"ס

 אריך לי6%ס -על ולק 3םנמ טחל 3י1"כ כן כיו"כ טסוחל ונעו טיס.ע3
 אשה-וואי"הב וילברשפיין ליב דור ככ"ל*. קל6. י.

.-.
:.. - .., . ( ,  : 

.- 

 6ניד פליר16% %להכי, %' עסג6ון קוגיוח .חי' עילכי חכ3מ 3כ*י א"ה-)3(
 וע', קרע -דף ס3ח גחי' הפ"י גס עכ"כ ז'ל,,'סגי6-,י-ך:;יפי,.ו6קפ6לו



קיא תרמר' טנף )צ?( התשיעיהנשר

 ב * ק ן מ ימ
 טס, טסבי6 . )נס כעכי וד6קחעיי ככפול 5לוכי 5ור כי "ק3 פ'ןכקי'

 כל סנ6מי ' ק"ר 6ומ וטכוס ח'יס ררכי ק' על יסרק! בירקולס
 ט5עס טל ניס ע"ס 6יעח)ניט )וינכו ובאלנס בלוקס, יר,: כ,;לסרנליס
 לסכים ר6ין- לסמ"ק( סכע5ס )בינ' חזיסל נסס כ'י6( 6וח קב',)כיעס
 טספוק' 6חליו.6ף ס%ידנ6 כסנו וכך סעוקפין, בחפלת בר"חתפילין

 עס'ג, פקפק עוכס"על 3עעוח 5טכניק לנו לננס ונייע ז: דין מכירול6
 6כע"5.--- כי 3זס .ודי דגלי-חקונת'6לס-

 1עלן*4*4ד''

 .מעם ס'ך( פ"6.~קוף )ענמ - 'נילוס5עי עפי"ר .פוי"3' ך פ"ח[ ממי,]המשך
 סד6 דר"ח )רנע3ין, ל3ט5 נ"ר ר5ו וניחוחחע6וח

 6ין סעזבמ ע"ג ליקל3 6נל 5כדגה, ויפלו 5עיחס ירחו ע!6 ,ערר6מ
 יים לכרנס יפלו רק - יצוחו ם63 לנעל ל3ו )ע6ס קליפס ויימסחע6מ
 לעקרו(, 3*ר 3יר יכולם 6ין סע31ח ע"ג לסקרינו 6ג5 .לנעל, כחלנ"ר

 65 5לעי' עיסק דקרעי דסיכ6 סכ5 דבר! ר"מ 3לם"י :( )י"זו3חעורס
 עיט* ולרם-ירעה כזני טעמיכן כקנס עולס גני רס6 כילתו "ולין6עריכן
 פריון. כלעל ם63. פריון למס 6ין רעופות נעגני :( ק' )ננמומ)ונעקן
 ספיי. כעליי סעמו סעוף דנחע6מ לחלק ים יעעמס, ע"ס, ננסננס636.
 35טלו, לס"ד כח 6ין ולסקלבס נעופות ליח רפליון כיון לחוליןנפקק
 3כחס, ים סרי ולפריון 5רעי' סיהי' לבעל 3"ד ר5ו י6ס 3בסעסעס6"כ
 טפיל ולפי"( -)נחה, ט63 כ"( לגעלי קרוטחי' דפקעס לוער ל"פ61"כ
 - טפיל 3כן קעיכס נעי י63 סעוף נחצ6ח סגע' צוקי סם ד3גיעיןולמורן
 ילד 5"ס רבעוף כבסרס לגיירי סכ6 ))ס6"כ 3צזלס, חולין רמזיק,על
 י"ל לכן עמקסונ"ק פ"ר נקצס"ע סובך קיכין עה"ק סל6"ק כע"סחץ6ת

 ודו"ק. חוליןר5"ס
 3ימ6- ר3עוף כ"6( )3כ(יל לם"י לקיטם העפ' קו' דנודע עויהזק'
 בחע6מ מוקי ה% 3הקליבו טס מיי;'נן 6יך סונחומ רמט6ת 5דיכ6.
 קרסיך, דרק סעטס נוכח כגיזין ק,)נר 65 6ע6י ננקטים ונססעוף
 פריך ק"י( )נ"ק רנ)נק' קל"מ, סי' מ35 יו"ר י5חק ניח נקו"מוחיי

 לחולין,  וסיפוק קירץ 65 רסכי ר6רעח6 כיעף בעליס מיחוגחץ6ח
 למולין כפקי קונ תלכת6 ד5יכ6 נעוף 61"כ לס, נעיר, הלכתכןונותכי
 ררק סעסס מכח ק6)נר ל6 ולכן העתומ מט6מ )נטעס ול6 6ועדכ6עכח

 מכ6מ ולד 5"ם דנעוף וכנ"ך 3נסעס לעייני הכ6 וע"כ עכ"ד,קרסיך
 אמנם - וסנן, כלל, 'ליחיינ דל6 הו"ל 5כן חולין לל"ג 5ו)נר -טספיר

. 

 מע6ומ מנוסס רכל :( " עעילס )נעק' נעלכם רעפורס שכלזס"
__.בב_4. היי וקרוסין הוטל כהכין ד65 ופרם"י עועלין, 1ל6 נסכין ל6סעמומ
 לע"6 נמי' וגס ערכפטי'1 טכ"ל ע"ס דף סנמ -ירועליס העילס עלומציל

 סכת* נילוס5)וי כן ויפולס ונ6)נמ 3;ס קעקופק (1.)ועלכם

 -.ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש



 תימרי כנח )צו( התשיעיהנשר"ינ
 וכ"מ קרוטחי', פקע 'דייס"מ ("5 י"ג פי' וכל ילר"וי" עועלילוקין

 קרנין רוזיי ו65 הי6 .ר65 כיון עועלין לי65 ונפירס"י כ"ג(,)המרולס
 ריין פריון ל"מ מעמות רנחע6ת נ"ו(, )יוזנק מו"י ועיין קווסמק,6זל6
 סלי ע"ס, ניכסו קלסיס 65ו וסני 5קרוסס לק סנ6ס 65יקורפריון
 קו' והירק חולין והום עקדוטמה י65ס ונהעה חט6ח ולד ד6ףעפולס

 כ55. ליחייב ל6 טכקרנס חע6מ דולר קיר 6יך5יוכת6
 קם הגויי רקוי כתגו וכי ד"ה י"3(, )עעילה דנמוקי נפסיעומ וכללסר'

 סלל לסיבן ם3סן קרוטס וכי העילס עירי וי65ו סעחר קר0יסע3
 לק פי' ר6ס י"ל ועעחס ע"ט, סעחוח חט6וח מס' גס להימרך ע5יסוי

 לגררי פקע 65 עמו 650 כ"( ר63עח סו"6 6(ל6 יל)נימסהלל"ע
 ולכן ונתו דכנר ולעמו לקדקיס דיני ול6 .געור חולין וזקרי ול6סקדוטס
 מעקת ולר הקריב ל6ס סתו' רגלחס דחזיכן קמני יק קיוסס, עמןפקע
 געול, חולין סו6 וסלי )נקרוסמס לנזולי די65ה יוכח ע(ס עס0 ע5עגל
 סו6 קדוסמי4 נפקעת חולין העם חט6ומ בה' 3כ"ר ד6עלינן 60ו6'כ
 6י ק6על סקיי ולכן קדסיךו דרק קר6 ר6יכ6 רבדן 3)וקק65לק

 פקע 63 קל6 דליכ6 דנק"ד ליהיינ 65 6קרני' ד6י הו"6עסלכמ6
 ירמו ןל6 לבטל סב"ד ר5ו ר6ס הכ"ג סירו' יביי לפרס 6ערחי ונוס,' היע3.- ודו"ק חטגנ"ע, עסיס למיינ וליכיןסקד0ס

 ופי'  קוינס, עימס חט6ח 8ין ס)וזנח ע"ג ליקונ 6נ5 )ננעליןל)רחס
 לבעלו נ"ל גיד יכולת  6ין  לבן  סרי3סי טיחה חע6ח 6ין חווה דמויןנק'פ
 וזרוע 6ז5ס ר5עיננס סלל'ינ 6מ לנעל 3"ר ניל כח ים ד6ס פ65 והיקע"ש
 דלק ונקלה סו6 דכוונמו ונ' ג"כ, להקרנם סיחיי לופל בידם כח יסי'ל6

 ס' דכ3 נורע וכבר בעקם קהקליבו חע6מ ולר על וללק" יהי' 6סיקיקיך
 סנקל3יס חע6וח רס' 3קל6 כעפולם הו6 5כן להס .6מר דיןמעקום
 וים לואר עקוס הי' ספיל ע"( קר6 לכו דפין 3ק"ד 36ל 3עשס,עובר
 1ל"0 עני' קדוסמס פקעם ל6 61*כ לסקרנם דר16י ולוניל לבעל 3'ד.כס

 קוי וניחורן חולין 'הוי קרסיך רק קר6 ד6יכ6 ל)וקקנ6 רק 61"כחולין
 בקיד. לנכוןהכ"ל

 ס', על וסעעידיסו סי6 6חח לר"כ ק"ל סו(, )ונח)וורס עוי*לוע'
 לעימס 61'ז0 לרעי' 6יזס ולזנחו לרעי' וד' למיחס 6חחופירש"י

 )נתעורה רס6 ס"ס פחד עעס"ק בה' נטעס")ו וסק' ללעי', כולסוסע)נידו
 נ6 ל6 6סס וסלי לועס נפקס עמס ם3חע6ת כל רהל"ע 6)וליגןיח(.
 חע6מ ולר הי6 לכומס קכ6)ורס ע6חח כ6)נר 6יך 61"כ ס(כריס ינן656
 6חס 6י טו(, )3ח)1ורס וכך6ערינן לוטם כסיג טסכחח ל6 600063
- עם"3 353ור כקיגלי חע6ח ס6ין 5פי נ5י3ור מע6ח ו5ד לועריכול  
 ד65 כיון סעחומ דנחט6מ :( כ"3 )3חעויס ים"י לפע'ס גפס'עימונ"ל
 ורעי' הו6י5 למלעס היכם עם6"כ דקרוטחס 6זלס לעימס קרנין דעי' ו65הי6

 סעוטס זנר לך 60י1 כ( )3דף וכר6נולי' מעורס טופס ליקלנעתידין
 ]3זנחיס הל"ח סייס )וכודע נרם"י, ע"ס להקח6ל מרוכס 6ל6מדורס



קיג תרמרי כנף )צן( התשיעיהגשר

 קרב ותס"ח עררנכן רק הו6 רופק ב6טס יוחס טבחע"ח רכל ובכ"ך :[ס'
 נעמס עפר קכקלב חט6מ דולר קר" ד"יכ" דה;יכן )וכס ו""כ ע"ס(,עולס
 לרעי' מט"ח סולר כלל"ע פי' ו6ס )ניכי' קדוקס לג))ר' דפקע)נוכח
 סבחע"מ יכל קלל"): מכח "כן בעטך, עובר ולויך קדוטה 3י' "יה עדייןסי'
 ):קסק לכן ";לס יל)ניתס הלל"ע נכגל ד"ה )נוכח רועה 63טסעהס

 קדל'ן רקרקר6 לזוקקכן וב"( ";לס - לוויהם חן"ח ולך דגםמפעירו
 הלל")נ רקן6יכ6 3ק"ך ונם6:כ ):הקרבה הן"ת ונך מנפט הה"יהי'

הו""
 ס3מע"ת כל הלל"י סכרם )נכמ דליכ" הלל"ג רק ה"  חטויה כולד

 כלוס לימייב ל6 "קלוב דקי ספיר הו"6 נסק'ד ובכן לועה 3"סס)נהם
 לחייב ל6 "קרבי ו6י רללפי' ר"ל "כלכה"" דחוי" אולין ב"סדנ"ווח
 ככסס דעובל קר6 ד6יכ6 לעקקנ6 ויק בי' "יה קדוטס דערייןכלוס
 דמי" הי6 גדול כחולין"ינרינן

 סיטג, ודו"ק ";לה, דג)ויתס הלל"ע 3כגל
 וואימצעז, דק"ק רוע"ן מייוליש הירש צבו יבא[]המיטך

 ועוי"ל 5""[ )נקי']דק)נסך
 דבמל)נ"
 ערל"ה )נעעס עלה "הינן פוי "י

 העסה על דנ5טוס סקי לגני דיוק" לו)נר יכוליס סי,נוקפיר
 כיוס )נדכמיב סי" ג(ס"כ כקן "בל קליה, לבכי ול" סלקונןחס
 ל"ק דידי' לגניי ל"ק ויו"כ כלל "יקור ה)נילה ההוי דל"סס))יכי
 הקליה,לגבי

 )כקיפויין ןהתוק' עןל"ה )נעכס הוי דל" ר"י' וס"
 ננ"מ דקוןס עמס דפיין הירוקלעי הכיינו "יונת ד"קריכ ד"סל"ז[
 ל"ה וקנת )נ"ה דקורם עסה ננווה ו)נילה )נ"ה, רל"מר ל"תיומה
 ודקי "לס במכת לינול וכנוהר מנת רוחה "יך ויו"כ ))"תד"הר
 כנ" כמנרי ל.יקור ):כלל הו5י"הוהתו'

 יגס המינני וקל עיל"מ,
 ניחה מנת יה" סל" (ס דלעכין נברה, )נ"ה קורס נתלוו מנתעל
 כהב דמכת ל"ת נו5וח כריק כק)נ"ג דסכח הדיבור, ןל"הר ב"ההוי
 )5ל"כה, לעסוה מל" ו"מרונוה הר"סונוה כדברוה סקכ"ה 5יוס :וצל

וסכי"
 "5יוה", לו)נר ל"ה )נלוה על מייך "יך העולט קו' ס)נהרס"ל ע"(

 וחעסס )נעעס הוי דעןליה יהרו( )פ' סר)ננ"ן פ"ם ):קם הנריחות"
 הקע"ג כ' וע"כ ערפיח, כ"כ גןולס ו)נ"סכס )נירווה ולית)נ"הנס
 עמס כח דסכת ל"ת ל)נ5וה בינהן )נל"כה לעסוה סל" הקב"ה5יוה

 כדחיה רג'ינה קל"ג( )כסבה כד"" עמה, קהס )נהעה תרחםמל"
 דילםיכן סמ)ניכי ביוס "י הכ"ל הירוסל)ני ע"פ ויפ"כ עקה, קתס)נמני
 "ין ותו ולייקור )נל"כה )נכלל נ(מנס )נילס סופי" דהכחונורפי "ל" כסנה ל)נול )נוהר ל"צ עיליה )ועכס הוי נקבת "פי')ניני'
 לכס )ני)נול לסליה התו' דרנתס כיון דידי'-נקנוחי' ביןנפק")נ
 לקיים יכול כעטנו הסב "פי' לדיך" נזני הותר כיט()קדוםין
 בטבת לסיוה טחל נע"מ מקה קרנן סמירה גני י"ל וכןהנלוה,
 ל"ו "י ערליה )נתזנה הסבה נדהה ל"ה מםדגס'

 הכי דהו5י"
 (ו הלכה רק ע"כ הליח לגני' "פי' לגברי "יקור ):כלל (ו)נלהכס
 כפאמטא* רכ מילר בנימין שפואל )א( ודו"ק. )נכ"בכתעל)גה



 תרמרי כנף )צז( התשיעיהנשרקיד

 ק"גסימן

 ככום "))ל ק)נו"5 ק"ג( )נע)נוד )מגנטך כנום נענין "' קכקיןעור
 כולו לי' הרו "י ")נרי' י33"ה ))33"ח דנילף וננקטיםכגננוקל,

 כמכי )ועיין כן, הדין 3"יקורין ן"ף ניס" "דרכ" ""כ טרייוק"
 ל)נילף "פטר "י ד)נ3ב'ח לי.סכ ונ5פע"ד ק""(, חולין"כלהם
 לחוד" דה" )נטוס )נותר כנוט בב"ח ידוק" לוננרד"פסר

 קרי

 ההו' ד"קור )גה דדי )נותר לי( הרו "י )וק"ה סרי לחוד"וה"
 ק)נו"5 ק")נר מפיר ""כ -"יקור, נכר "ס )נסס לילף וקיןהניטול
 וואיצן* זילברשטיין ישראל כ"יקור. ר"יילי כנננומלכנוס

 3סנמ 6פי, .3יומ קר6 קרין 6יו6י הק' 36וח דסתבן נ"5 ולי)א(
 כגרוגלח רם טיענה קליך 31)1פרק )נפרק נטוס נהייה חו53 לר)נ3"ס60

 ו3פ"( 5ע63כה, )וחסנם ד)51וס. )נטוס וחי" גלוגלח, קיעול 3"סוגוועה

  חגורה, ע"י סנה  לוחלל ה6 חקסי  ולן טלית, 5עטיח ה36 יכולספיי
  רוו5וה ועכ5"5 ס"ק, חי5ו5 כ6ן 6'ן ו6"כ גרוגרת סיעור רל"סז"6

 וב"כ הווקום ע"י הי6 ס"ק .חילל סיס עיקר כ5 ו6"כ לעל6כהעחסנס
 כסיעיי- ר"ה חילול כ6ן 6ין )51וס רנל4 ג"כ ספיח נצטנח יכולספיר
 דס6 האנס יעות ,3ס6י סייח 5עטוח יכול סביך פקוקיי לקינס6ל
 ק5"ג( )ענת הרס3"6 עפ)נ"ס וי"ל 5ח3ו5י ובקור חנורה עוטםסלית
 הלס3"6 והק' עזחל רט6"% ה6 קר6 5"5 ס6 .וק' נפלח טיס 6עיפנמל
 הו" )וחכוין וה6 דס6"ננ גי' קלי6ת6י

 לעהר )וחכוין ק6'כו 6ל" לק55ו
 למנוכם כתג ר6י וי"ל )נם"5ל"ג, "ל6 דס6"% קרוי (ה ו6יז לזנוק6ל6
 5רעח 3כגע הסינו 6ל6 ה"כ, חקוז סל6 5רעח נכנע לך מסעינפי'
 בקור ד6ווני' הו6 כהן 3סור6ח 6ל6 יעהרכו טל6 כלו' למקנאק6תל
 הו"ל עילס לסם קיכן כשה סוכל 3ק5י5הו )וטהל ספלי 3הימלקוז
 06 המס )וחיקח לענין קי"ג יו"ר (י"ל 3ק' הולה ועפי"( אסר?, 356ד60'ע
 ולפי"( הליקור, לעכין לט6"ת להטיב ננונר בינו תיקוכו ל5ור7עתכוין
 חנורה לעכין הום 5)1ילה מבהכון כיון ניוילה חנורה לענין ג"כי"5

 חוק' ועיין 3כו 5)51 סליח לעסיח יכול וספיר "י' כ6ן וליןדס6"%
- (ה כעין כ"ס3כורוח  ודו"ק. 

 ראצפערמ* )ילברשמיין צבימשה
 לחל"כ ללוידס %3"ע ב"כ דיסה ל16, סקור 5ן פ, 3פנ"י ע,)נ(

 סיטנו ייני נינה סייעינן ולינול, חבולה סקול. ע5 לעכור רטטי3"ס
- חנולה, לניקול גני ל"מ דלילה ונ"ענכלל  ל6 חי53 מיקיר כי נ( 
 סוחר לולך 3)1קוס 6נ5 נ"ק,5'( פכ"י )כי' לקווך ט65 נחנולה 656טייך

 6ו לפוקס בטניס חנולה לעטדח ממקזי הדעת על יעלס 6י7 ביסחנולה,
 כ6ן ליכ6 כן ו6ס גלול קורך חקיב 3)נילס כעי הכי ומ"כ מורן,ס6ל
 למחל 36ל 55ורך טכ6 סי' 6( סנ5עוס קורס סיינל חובל עמוסעגלנו ליווי מקור היה ע"ה 36יכו ס36ר0ס הינקנה )ובי"ס כ55, חו53"יקור



קטו תרמרי כנה )צז( התשיעיהנשר

 סחוק' כרכרי והעיקר תנינו" ")ניןנקעו גרי" "גג כ"ג( )נ))כחוה קההוק' לפי מהוור ;ה "ין נ"ך,לקי'
":(1'3( 

 "ין ול)נ"ך ג"ח(
 יסלכת" "ליב" טל" שניכו )נין והמניעו גייר" עובין )נכ"ל)נערכין
 "ליכ" ל"קו)ני יוחקין וזנקיסי"

 פ""( )כזכהיס "פורק וכן רכ"ע,

ד)נהלה"
 גי' ק)נעמ )נין תנינו ונין "כל רעולין הלה" יעפי קרחי

 . קיטתבלחי
 יוד" ר'

 סכין תיר" ל" ן"י ):קתבר וכן יחיך"ין

 קוגיין ונגוף לי' היקביי )נערבין "ין ל)נ"ך )נעל)נ"ן החוק'"ך)נקחי
 "ע"כ )נ3")נ, )ננ"ל כקרכוה ):ערבין יק"כ "ף לרבנן כ"3()כ)ננחוה
 סקוסי" ועיקר דיק", ל"ו סתוק'דברי

 מג" עולין כענין
 לסו,

 עכ)נ" כולי ל" דס )ניס טהרי )נוכיחוהילולם
 ילפי,

 קר" ו"יכ"
"חריג"

 גופ" ורב" י"ה( )בעכבר מס קודק
 )נההס ס,( )מהצורה

 כלל" ותירו5ס 3קוקימס סהוק' "ע"כ ! -עוליןיליף
 כיילו

 סי" )נמורקמ ג)נ' קמרי ה)נכין כלוק)נכו קמח"
 סו", ר3 3י קרי וקיל

 נוכר ל" ס)נל3י"ס( ומי' ליסרן, )קרבן 3הו"כועור
 סגירק"

 ת"ס
 סקי דנקע ורק"י "כ)נינס"נתערכס

 ליקב"
 דייק" כולין ועלמוקק, ול" סו" מרסן בפירוטו,

 כי מבנין נהרק סיקור, קנפל וכיון "יה)נרס
 רב" כמיטמ לסע)ניק קנוכל )נס רכר הי' ול" הק' ל"סהוק'

 כך")נרן.
 כענין, מסטריך 1ל"ר י"" "ות ה"" בה"ח עיין וח"ו, כ"גלקי'

 פעמט* וועלץמשה

 וע"ו"ס טכ' ב"י תי' על נסקלות ר"יחי עוד 5"ס[ )נקי']הננמך
 לפקוק חייכ קטין קבס קטין ):טוס לטהר" נלס"ה לכרך""5
 "ו)ננחו קהוךהו )ני מ"ף ק"ג ק"ו קי' כקו"ח קיי"ל דס" וקקסנתו',
 ק"מ ;)נן כקיגיע "ן לל)נוד ק"קור לקש המו' לי)נוד )נפקיק"פ"ס

 קורס ל"חרי' פיכס יכרך ל" לננס כהו' עכקיו ער 'לו)נד סי'והן"

 51"ם ח3ולס( פקוס עיחוכ בית כ6ן וקין לקולך ספיר חסינמליווי
 ד6קס קר6 5"5 פק' כקרוסין וסתוק' י"5, פלפול וע"ר ד( -ט5ר"ע,
 ונעטס;"ג רסוס תיפ"5 6וחס ול6 קוהו )והכתיב לעול נטווסטיכס
 ופכ"י סריטנ"6 וחי' ינזוף, סטנניני וכיוס )נדכמינ גיוס רק פינסרונילס
 ול6 )נעקס("ג רמוי 6ף ונטווס 6סס ט5י" ע"י לקיים סקפטירע5וס
 עיוטנ  ולפ"ז  סנבופס,  יילומ יסייכו ולונג קוכם כגזן לק ס6קספערו
 קו' סדרך סלד"ע י6י1 ייסוס טני" נעי5ס טייל ד65 ניעל ד6יספיל
 כתירו5ם צונזר דפין )ועסס("ג דסוס חפ"ל רקוחו קר6 ל"5 לדוכתך'(חוקי
 )נדגילחס לע"כ סליחומ )וסכי 65 רלפ*ן טויח, ע"י ד6פקל ונטוסמנ"ל
 ופכ"י סריט3ע6 ונדנרי ה( ורו"ק, סלימומ )נסכי צומק ול6 לוחוסמו'
 3כל5 6ינ0 ד6ס0 לחוק קל5ס ס' 6ות חיים ספלי דברי ג"כ כרחיןהכ"ל
 מינו ולפ"( לסחוט מקול ,ויו"כ טבח כ' )נעסס("ג לסוס רוונחח)נ"ע
 ודו"ק. ננעסס("ג רסוו 6ף ג3ס גזייך ספיר מליח ע"י הייך דוובחח ד11"עכיון

 בומערמין שורייער יומתאהרן



 )צז( התשיעיהנשרקטז
 תרמרי כע"

 5"כ הו' לל)נוד לקור וקף ללכוד החיוג כמקק ו"( הו5יכק"ק
 ר")נריכן הגם ל"ק ;ה גם ולעכ"ד ק"ל, קורס "הרי' '3רך ל"5)נ5י
 קק"(, )נ"; קי' עטו"; כמפלה רק החורה כנידנוד כחסד ל5דק"ק
 ):סיס ק"ל; קודס קהליו לכרך קיהחיי3 הפקק (ה לענין קייק ל"מ"עפ"כ
 למכי' וככרכה לפני', )נברכה (ה לעכין גרע ל5 דל"חר"דכלכה
  סיתמו כיון 3עקקי:. וכחכקק ):ללמוד המקיק "ס סם ח"ן 3ק1,קישל
 לכרך לריך סיהי' הפקק ל"ה קק"ס )נכ"ס המקק, ל"ה ולל)נוךל)ז(ור
- ולל):ור לח;ול חדעחו כיין ק"ק קודסלקחי"  ר"י' י"ל לדכהי 
 5"ל "כ"י סם ד")נר הלימוד, 5חל לכלך ס5ין פ"ה,( )דכ")נ))ג):'
 פרסוה 3ע5)נו סהק3"ה עד יכו' וינן המכס הקיק )גי דכחי3ע5י
 )נקרס ד)נוכח ומירס"י תחלה, נחוי כרכו סל5 חורמי 5ת עמסעל
 סם )נ"( 3קי' הכ"י וכי הלייגוד, לפני דהיינו לפכיהם נחתי5סר

סל"
 )נסו"ה 3עיניהס הבירה ול"ה .5ו)ננומ כדרך רק לו)נדיס הין

 וננעמה ביכו, ל5 (ה ממסוס לנכוה דוחן והק3"ס סה"ת ברכול6
 היתה מהחומס )נסוס 3תו' כרכו קל5 סטעס (ס הי' 5ס "כןנחני
 כרכו ל5 ל5חרי' גס סמקהע5 לחסוד "כו יכולים נעיניהסענונה
 ביכו סל5 5ע"כ כפיניהס הסודה המוי עזכ ל5חרי' מלכוד5ס
 הול"ל יל5 לפני' ורכו סל" הק3"ס דפ" 5)נל לזנה קלס 5"ככלל
 לכרך לריך לפניי דוקק סנה ו5חעעינן וע"כ כחו', ולכו סל55ל5
 ו,[. קי' נליקק )נסר"ס 3סו"ה ופ)נ"ס]""ס חחלה.- 3הו' ברכו סל5 ר"י ד"ק ומו"ס הליחוך 5קר ל56כל

ס"ק כחוריםתפארתומרמז*
 ):סטע דענ(רו נכיל ותוק' רס"י פי' ל5 )ניוכ ס"ה, נקייכמיק

 דהחו' י"ל לפעכ"ד ע"ס, כ"ז כפקחים כד)נקיק מהנקהונזומר
 סכיו נ(ירמ על )וגלה ן5ינו נזרו 5הי דלח(קי' סס 3מקחיסכהכו
 דקי"לוהגס

 סהס"ס כיון )ני)נ )נה)נ"5, הט"ו פ"ה פ3ר)נ3"ס כר""
 רח"י כקטו כהכילה )נוהי דנ(יר )נוכה כיין_ לכייר ד)נדעל3יןנקע
והוק'

 סיראמ* יעפהאווימש דוד יצחר . דק"ק.- לקנ"

ישנים ות " ק ן כס יכםשפתי

 ;ב"ל. וסגלילוח קנוואגאגרש 36"ך פפייפער ליב זעליג טואס הגלוןט66"(
 בביאורו נראה *( השאה, לפנים יקיא היום לנביא כי . מ( )פ,ימן*זו

 וק שהוא שאומר מי יש. הנבואה, בענין שונות דיעות 4הםדהחכמים
 להשפיע אלקי שרצון מי על רק הכנה שום לאדם צריך ואין אלקירצון
 אלקים יירא 4א עמי שאנ ארי' ממשק רא" ומביאין ינבא הוא ממרומיםעליו
 רק הוא ש"כ4 להיפך מהיפך ואומרים מהמתפלמים ויש ינבא, לא מידיבר

 ודפח"ח.-- )ל6ס( סרס עלומה 3ק' ככון 3י6וג עיין*(



קוי. הרמאי כנף )צו( התשיעיהנשר

 וטובים קלים מאכלים אוכל אשר שאדם וכמו והכנתו, האדם הנהנתלפי
 טובים והנהגותיו מרותיו אשר הארם כן טוב, ומזנ צח דם להולירשבטבעם
 למדרגה המביאו במושכלות לעיין מישרים והולך ונקי זך ושכלווישרים
 ואם ובתהלונתם, בעליונים הוך בשכלו השגתו ע"י עתידות שיורעעליונה
 מה שכלו בעיני הרואה הוא כי *רואתי ל,ראותם שייך שמיר אז זהכיסור

 רואה לשון נופל אינו הראשונה הדיעה לפי אבל פזר, ומה ממנושלמעלה
 ע"י ולהודיע לשלחו אלקים ורצון שליח שהוא שפתים, מניב *נביא*רק

 שליח שהוא יודעין ואנו היום לנביא כי דקאמר והוא להנבא, לו שמסרסברים
 רצין צריך שאין משובשת ריעה להם הי' כי רואה, לפנים יקרא מאלקי,ורצון
 טטכעו שאין שמואל כמו ידע מי ומעתה הרואה, הוא כי רק כלל,אלק'
 להוציא מופל עליו לכן נביא להיות עליו הבורא מרצון הוא אבל הוךושכלו
 ב'-פעסט עמשמיין ונאלף ן הלזה. מהטעות שאולאת

 . ק"וסימן

 למען ונו' התו' משנה את . לו וכתב ממלכתו כסא על בשנתו והי'שיפטים,
 א' היעל ס"ת שתי פין רשאי א( ויל"ד ונו'. ממלאכתו על ימיםיאריך
 ב' היעל מה ועל למה וק' עמו ויוצאת שנכנסת וא' ננזיו בביתשטונחת
 )סוף בנמ' דאי' לפי"ס ממלכתו, על ימים יאריך למען במ"ש ב(סאת,
 כבד שנא' בה תלוי תחהאמ שאין בצרה שכרה שמתן טצוה לך איןחולין(
 למען בפסוקאהזה ראב"ע עשס מה ותמהני ע"ש ארוך שגולו ליום אלאוכו'
 כהאי מצוה שכר והיא בעוה"ז, בודאי הוא ריק ממלכתו, על ימיםיאריך
 וילך( )ם' הפ' סי' גמי ויתיישב נכון על הכל לבאר ויש וצע"ג, ליבא,עלמא
 תהי' למען בפיהם שימה בנ"י את ולמדה הזאת השירה את לנם כתכוועתה
 כתיב כבר דהלא מיותר היא בפיהם" ,שימה דהאי בבנ"י, לער הזאתהשירה
 כ"א על מצוה ע"ר מי' יתר ב5וש"ע אי' רהנה ונ' בנ"י, אתולמדה
 וללמוד ונמ' משנה מקרא לקנות טצוה והאידנא וכו' ס"ת לו לכתובמישראל
 שריל אלא ס"ת כתיבת מצות לכלול כא לא זה דרין סובר הב"י והנהבהם,
 על נשארת המצוה מ"מ אבל ונמ', משנה מקרא לקנות מצוה נ"ב "ואשזה

 רכל להיפך כ' הדרישה אבל הראשונים, ברורות כמו ס"ת לכתובמקומה
 חבל הראשונים ברורות הי' וזח מתוכה ללמור רק ל"ה ס"ת כתיבתטצית
 אסור א"כ דפין דפין ספרים לכתוב התירו לה' לעשוה עת )רמשוםבזמננו
 ! ס"ת לכתוב מ"ע ליכא מתוכה לומדין שאין בקרושה( שנכתב ס"תלזלזל
 שנראה סמה חוץ והנה עש"ה, כחדרישה מתם והט"ך כהנ"י סתםוהפ*ז
 נרולה מ"ע בקיום הק' רבותינו הנרולים ההרים בין נדולה פלוגתא כאןשיש
 אח ולמרה כ' הא קשה הב"י לרעת מהם, א' כל על להקשות וישכזו,
 ולנעת ן בה שייך מצוה מאי מסות ללמוד שאמור עכשיו טמילאננ*י

 שיש זו במצוה כ"כ שמתאמצין בנ"י ראינו הלא לתמוה יש נאכהדרישה
 הלא טצוה, שום בלי לריק יגיעתם שתהי' נאמר והאיך כים, חסרוןבה

 של ט*ע לבטל דהיאך הפו"ז רברי לפנינו )ועומרים היא תורה ישראלמנהנ
 א' בסגנון עולים שדבריהם נ"ל ע"כ אשר הרורותן( בחילוף כתכוועתה



 תרםרי כנה )צז( התשיעיהנשרקיח

 עוש.ן ישראל שאין בזמן אי' :( ל"ה )בנרכות שנה דא"ה, ואלוואלו
 הלא המהרש"א והק' רנניך, ואספת שנא' עצמן ע", נעשית מלאכתןרש"ט
 ע"ש, ? ר'2"מ עושין באין זה מתוקם והיאך ,טמוע אם והי, בפ' כ' 1הסמוק

 נשם  שאמר לי )כטרומה זל"ה, סיקס אב"ר הנה"צ מאאמו"ר לתריןושמעתי
 מסותרה מצוה עוד הנגלית המצוה חכן יש מצוה כל אצל שתנההשלה"ק(

 קורה יטמוצא האב נמו ציוו, נלי מעצמינו אותו 'טניטיג רוצה הקכ"האשר
 מצוחו, שהאב עד ממתין ואינו דאפשר מה בכל לשמחו מתאמין בנו אםרוח
 אל ישו בר לכל שיש והכנות נפש והמסירות וההלהנוה ההתעוררותוזהו

 מצווה אינו בודאי המצוה של זה הלק ואצל מצוה, כל אצל ולקייםלעשות
 עד טמהינין אנו ואם "רצונו", שנעשה היא התכלית כי הוא, נרולועושה
 בפ' הנמ' כוונת כהו פקודה, רק דבי--רצון אינו אזי עליו, אותנושמציה
 שרק דהיינו אתכם, "מצוה" אנכי אשר אמצותי" אל תשמעו שמוע אםוהיי
 א"ע כאן כי עצמן, ע"י נעשית מלאכתן דגנך, ואסמת או תשמעו, ,האת

 ע"ש(, עושין ואין שעישין שם התו' מ"ש שזהו )ואפ'טר מקוס, השל"רצוני"
 במלרא מפורש ,טמצינו מה הוא הא' ס"ה, לכקיכת תכלית מיני ב' ישוכ"כ
 הב' התכלית הלוה, על לעבור ושלא המ"ע לקיים לידע בנ"י אתולמדה
 כאלו מ"ת הקונה 3ל אריב"ל הנ"ל, נטור והובא בגמ' שמצינו מההיא,
 תכליה כהו סיני, מהר קבלה כאלו ס"ת הכותב וכל השנק, מן מצוההיטף
 הקורה, קבלת מצות ולקיים המרבר רור למעלת לבא שיוכל %ר עדנשגב
 למרה"ר .מקום שיש וכו, חוטף כאילו שם( ומ"ג בב"י )הובא הנ"י שפי'וכמו
 אותה, מקיים ל"ה טרהא נלי זו למצוה בא ל"ה דאם ולאמר עליולק"רנ
 סנגוריא ללמר למרה"ר מקום יש ראו וכו' קבלה נאקו ס"ת הכיתבוכל
 מטריח הי, כ"כ אותה ולהני' ס"ת לכתוב א"ע שהטריח כמו ולאמר,עליו
 כתבו "ועתה הכ' כוונת אפ"ל וכזה ע"ש, מיני מהר 1.לקכלה לילךעצמו
 לכתוב 'טנותן הנגלית המצוה הכלית זחו בנ"י" את ולמדה הזאת השירהלכם
 הכונה טמורה, בע"פ רק אשר המצוה של תכלית זהו בפיהמק אשימהאוים
 עליהם שיעיד זה כאופן התוי שיכתבו בכנ"י" לער הזאת השירה תהי,"למען
 במננון עולין ודרישה הנ"י רנרי ולפ"1 1 סיני מהר לקבלה ג"כ ממריחיםשהיו
 מצות רעיקר הררישה עם הדין דוראיא',

 הבזב""
 בנ"י, את ולמדה רק ל"ה

 נשאר לפמ",ט אבל כלל, מצוה זה אין מס"ת לעמור שאמור עכשיוממילא
 עליו יעיד ושהתוה"ק התוה=ק, בשביל א"ע שמטריה שמראה והוא מצוהעוד
 לענין כי בסי', נכתבה לא זו וכוונה סיני, מהר לקבלה עצמו מטריחשהי'
 טצוה ג"כ שהוא הב"י כ' שפיר וממילא עדיף ועושה מצווה אינו בוראיזה

 בנדר לנמרי המצוה עושין הזה שבזמן בשניל מקורס, עריפא ואדרבאנרולה
 להשלים כך כל שמתאמצין ישראל של מנהנן טעם וזהו ועושה, מצוהאינו

 משנה את לו "וכתב הכ' כוונת וזהו מה"ש, כפול יהו' ושכרן הזוהמצוה
 כתיב מנחם אצל והנה הנ"ל, האופנים בשני הס"ת כחיכה שתהי'התורה"
 דעבור המפו' ופי' שכרו, שיטול הוא בדין נמר' ואמר וגו' לו נוהןהנני
 כהאי נם טצוה שכר לו מניע טצוה ול"ה. מחויב של"ה אם נפשושמסד
 הראשון באומן הכתיבה הא' חי"ל, ס"ת שתי ז"ל שפירש"י *זהועלמא,



קיט תרטרי מנף )צז( ההשיעיהנשר

 שלא לעוה"ב, גנויו" "כנית מונחה שהה כחבו ועתה של המצוהלקיים
 'טנכנסת *היא השני, באופן הכגויבה וה14ני, בעוה"ז,/ שכיה לקבליוכל.
 כתיבת מצות קיום ועבור בעוה"ז, עליו מנינה שה" למלחמותיו" עמוויוצאת
 הוא ממלאכתו על ימים יאריך לענין הברכה לו מניע הב' באופן נסס"ת
 בנעמעשמלאמ יב שימ דוד 'שראל, כ5 בקרבובניו

 3עי )ו6י )51פניךן ינוקו ריכיס נסנעס הי', ט6עיס עת630,.כי
 דרום דפון עערנ )נוה מפלליה, ייכיס טס 6כן ? ;ה3)נקפל

 6כן בהכל, ככ55יס סק5ווה כל כי טיכס, דרכיס 'ונר 5)נעס,5)נע5ס
 נע5 סטנעיוח ססדרכיס ער הכנע דרך עפ"י טל6 פליסס תניעכפלחם
 63י(ו יתוק לתפס 'ר5ו ולפיכל 5סס,יעוורו

 רלי
 53תי ללך מביכי,

 טבי*ט . הע5י6וה. נכוסס סבןע3עי0,

 למנקי ישפט סי6 5יסי6ל חק כי חגנו כייס 3כק6 טפל נהדסתקעו
 ינ5 ניסקי גחכעיס טי6יייכו יכר56 6ה ל(כוח ר5ס סקנ"סיעקב,
 לקוה כפי וטניס חיטיס לכלל 1סרם6ה כח 5הס כחן ע"נחקנע"פ,
 הי6 (ס דבר לכס" ס(ס "החדם ולס 5כך, כריכה -הסעס 4סעיניסס
 וחי31י 0ו' בפי הלבס כי 06 וכו', טלגג'0 6פי' 006 לכסינקולס
 ))קלס עכ"( "הידם, נקייוס הנוי כיוה"כ וסכילה דפקה  מו:ן  כלווכליתוש
 ע5 יוטס "נתקנס נ6- ונרם" כחס, גדול כגוס ו5סוד'כ לידעלחכ%יס,

 יוחנן ר' כרדאר סי6, 3ע5ט6 חוס3כ6 ס6 נחקסס 6)נ6י הבננס"))ו5ר
 סק3"ס, 5ו סטיב ע"( לחכוניס, כנס נרוק דבר סק3"ה ')נסור 6'ן לוקסם- הי' 6ן סכין, כמין ע5 עיבור לו ט5מ כקטי סעוף) על 5"ס:()חולין
 ונס כוחכם, יחחגד5 0חקדס י06 5כס סעקרהי ע"י וקדט" ר6ס"כגס
 ו%5כ5ס סעכחס %ן 3ל"ס עד'נ( 163 6ס והכה 5תוג3ע"פ, גרוןחיזוק
 6ו 6ד"ו וחיית נופכי ס))חלח, יום ער ל"מ עדיין 6ין עכ";הכנולד, טס" קסיויס קרסומו טכ3ר 06 קולס, 1ל))חר קורט פיוס 1016כוסגין
 6י%ח הקנ"ס 06 עס"ס סקלו העך' 3(ס דפוס וטיועחי וילקק,)נ0י6
 סדנל 6ין 6)ור כניבול טסק3"ס ל)נעס, נרך ולחס 6כי 6"5 ויו"כ,ד"ס
 פ",, ר"מ ילוטל)ני ועי' לויס 50 דין לניח עטותיו סננו בידיסוס
 על דקקי סגינ' סעפלס כצו חניכו 5יוס נכק6 סיפר כחורט מקעוו;ס
 יחוקו טסם סייכו .סו4 5יסל56 חוק כי ננעמנו, ))כוקס עסוקל"ס

 ימי, קימחי)נעטעיינעען(
 3יוטפע. ומדקנו סעספע סטיך י יעקג ל56קי %טפי

 פאטאמ שאוואש פריעדראניר טעבל ואבי
 1 דבראחריה

 הי"ו הנכברךם קוראנו אליכם בזה מנישים אנו החרשה השנה סף עלבנעמדינו
 ירה על אשר והחומרי הרוחני עזרתכם על העמוקה וברכתנו תורתנואת
 הורת מקצועות בכל מפלגותי, בלתי כארץ היחידי קובצנו של קיומוהמשכנו



 תרמרי' כנף )צי( התשיעיהנשר_קכ

 ושאלות מלמול תורני) במפיות הן ודרושום, במקרא בינה הן ומפרותו,ישראל
 תורת להגריל רק ~סרתנו כי גדולינו, ותולדות הזמן, לרוח הנחוציםותשובות
 מוצאים אמנם שכתורה מקצעות בכל ורעת, בינה בהכמה ולהאדירה,ישראל
 כטסעלכם לכם ר' ישלם ומפורסמים, טובהקים מסופרים רבי-הערךמאמרי
 הנטועה, גאולה שנתי והצלחה, ברכה שנת ועושר, אושר בשנת ותתכרכוהטוב,
 את בחיים להשאיר רוצים אתם באסת אם ורעי אחי ע"כ נליות, קיכוץשנת
 קדש העשירי והי' להלאה נם וסופרים ה"ה של תשמישה כלי היחידההבמה
 ייורש עולת קטכן קרבן-עגי אם ביי קרבן"עשיר מכם טבקש איננילה',
 אתכם ואשא הכהן, אל בכורים הרשים הברים רכוכו נאו והתעוררו צאקומי
 פובה, וחתימ'ה בכתיב"ה אותי וכרו אלי, אתכם ואביא נשרים כנפיעל

 )אך לפ"ק ויקיריזן טכי"ן רמלי"ן ספקותיו--יכלנ"ל יפרש יגש דברים בעלומי
 עלי' יריצו הי"ו חרור והכסי וגאוני ביוקר( כעת הרפסה כי אומרבקצירת

 וכלתי ומשרתיו פקודיו עוזריו עורכיו הנשר היי תלוי נידכם כיתשוכותיהס,
 ולהאריכה, התו' כבור להנדיל מהרו קום, יוכל לא הספרות חובביעזרת

 מגבחם לשלם ימהרו לשעבר על והחייבים נושע_.במהרה, ישראלובזכותה
 ויפה תחמיצנה, ואל לירך שבא מצוה כע"ח פריעת כי עוד יתמהמוואל
 על אפי' לוותר כירינו אין כי עולה, באהליכם תשכנו ואל קורם, אחתשעה
 חתימהם רמי לשלוח וחורינים אייכם, צועקים אחיכם דמי וקול פרופה,שוה
 נשלבות. יהי' לא ר'.מעות ושערי 4 .)1 טןער הלא מחייה כילעתיר
 לכוח"פ, הוכו ובכן כהנים וברכת טוב ברכת .עליו ותבא ירוחםוהמרחם
 פו"ב, וכ"ל ניו"ת קיץ וברנ"ה, בפו"ב ישמיע לנ"ו. ללא עש"ה9מענ"ך
 בחילים כ"ל, ב"ו ויהכרכ"ו תהייה, רנ"ה וא"ך בציו*ן, ושמח"ה וגילקו'ל
 לפ"ק. הו"ה הנדו"ל הנועי ונכו"ן חכ"ם .עים ר"ק א"ך וטו"ב ושלו"םברכיה
 לאגרם לאומן אותם -תנו 'הד הכנפים בל קנם נא ן לשקיקיםהינוכו

 יטיס ויעמוד השלם הנשר בידכם יהי' - ימעןיחר,
 אפרים היד שארית אמנם - ח"ו, בזיון לירי הקורש כתבי יבאו וקארבים

 הכאה. .בשנה רק .פייר חייםופרי

 1 דבר כנפים.יגירכעל
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 תיר עריעקי~צהניע נ"י יאונצווייג ציון בן טו"הי היקר לניסימז"ט
 נחת-והרחבה. טתוך תומע"פ לתורה לנדלו תוכו שי' נפתלי הכ' בנכםער"מצות

 תי'* בתו לקשורך טיסאאוילאק אנ"ר הח*נ -הרבנים לכבורמז"ט

 משה מ' ~הה*נ בניהם, ללירת טיקלויש ס' ריערריא פאפא, אב"דוהה"נ

- תי'. בתו ללידת בדעכרעצ'ן רומ*ץשסערן  
. 

 נאדי" אבוד מעלבערמאן ישראל מ' הנאון לפטירת מישראל, כנודנלה
 הנחוטין ברכת - נ"י* אליי חיים מ' הרב היהיר גנו נבחר למ"מ ז"ל,אירא
 טארנאליא דקוק רה"ק נ"י קראקאוויטש ?אב שמואל מ' הנניד הרבני.לידידי
 ע"ה. החשובה אמולרירת


