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 השםמקדשי
 ראשוןח1ק

 ולפלפולא להלכה תשובותקובץ
 שטהרגו אה8ופא ממרינות תורה וארירי הרור ממןיגי וצדיקים הנאוניםמהרבנים

 רמם ינקום ה' ימ"ש, הנאצי"ם הארורים הרוצחים ע"י יתברך שמו קידוזטעל
 עולם זכרק להם הקיםלמען
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 רבריהם, וללבן לברר עומדים, התשוב"ה שבעלי במקום והארותהערות
 תורה של כררכה ומהזר ובונה ההלכחא, אליבא שמעתתאלאמוקי

 צופש ונופת מדבש מתוקים וחריפים, עמוקיםבפלפולים

 ברכה אחריו השאיראשר
 כש"ת המפורמם הצדיק האריר הנאק הרב עט"ר אאמו"רכ"ק

 זצליה"ה סייזליש הירש צביסרן
 ו יצ" שיקאגא "טראל שארית 4 בעלה,י"אאר~%4ןףף 4*ערגן ן ווייצע ארק, בניימ ור"משך"ק

 ב"ח'א צבי בנין שו"תבעמח"ס
 .אאיעשנותך[41,ו.

 הש"ס(, סוגיות )על צבי במן
 בכתובים עודנו אשר ספרים ושאו 4פרק4 אגיא ספה"ק )על דצביואגרא

 השוק מן תמו ספו וכבר תשט"ו, בעצת זצ"ל המחבר ע"י לאוריצא
 ע"י ומפתחות והוספות תיקונים עם חדשה במהדורא לאור יוצאוכעת

 מיטל"ם מענדל מנחםאלעזר
 לפ"מ תשנ"נשנה זצ"י המחבר הגה"צבן
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 וברכהתודה
 נ"י דראך עקיבא כמר החהשובלהאברך
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 שמה להוצאההקהמה
 מדכר, שנ" הוצאה לרגל אשד המחבר, לןאמר

 "נמוד כי אהללנו, רבים וכחיך כפי, מאוד ה,אודה
 להוציא הרכים ממזכי להיות וזיכני כמוני, אכ4וןלימין
 בו אשר ב"ח, השם מקדשי הנוכחי הספר אתמתדש
 גאונים מהרבה ותשובות שאלות ונלקטונאספו

 המלחמה, בשנות הושס קידוש על שנשרפווקדישים
 וכרם יסוף ולא מהם בארץ ושארית שם ישארלמען
 בהגהות צבי בציטורי מעוטר והוא ישראל.מו4יב

 שיגע ולה"ה, עט"ר אאמו"ד כ"ק מאחוחידושיס
 עליהם ולהא*ר להעיר הענינים ולברר ללכןוטרח

 כדרכו להפליא, וחריצות וחריפות נפלאבבקיאות
בקודש.

 ברכה חחריו הניח זצ"ל אאמו"ר נ=קוהנה
 מקצהמת כל על תורה חדושי של חבילותחבילות
 ארגזים כמה לנו ויש יסופר, כי יאומן לא ממשהתורה,
 ותשובות בשאלות הלכה בעניני הן מכתביו,מלאים
 בסוגיות דאורייתא בפלפולא והן שו"צ, חלקי ד'בכל

 בדדוש וכן דף, על דף מסכתות כמה ועלהה8"ס,
 טוב דבר לבי רחש וכאשר דחסידותש, ובמיליואגדה,
 שמר אז אצבעותיו, ממעשי הדפוס מנבש עללהעלות

 מאן המלך, בעקכות שאלך דהתנו למלך, מעשיאני
 התחיל כאשד ז"ל, אאמו'*ר שכ"ק שכמו רבנן,מלכי

 מקודם נתן הזעם, שנות לאחר חדושיולהדפיס
  כעת התחלתי כמ"כ הנוכחי, ספרו אתלהדפיס
 - הספר. זהכהדפ0ת

ש

 י"ז דף )מו"ק חז"ל מש"א זה על להמליץויש
 תורה יבקשו צבאות ה' למלאך דומה הרב אסע"א(
 והקושיא ספיהו, תודה יבקשו אל לאו ואםמפיהו

 או לו דומה הדב אם טוהרשך מלאך ראה דמימפורסמת
לא.

 זלה"ה משאפראן מוח"ו כ"ק עפי"ד י"ל ואולי-.
 ככרכת אומרים סהשאגו לפרש קרח( )פ= ח'בסי-.הפזזן
 לזה לזה וקמוונ ב(%הבחע ונוזוניצ( בהפחדיוג .קר"ש
 צרך לסה כיאור דצויך, דוח, בנהת ליוצרםלתקייש

מל-אי
 רגצפ%_הש וגפ.מה לושבווה .רשות יאן. חחד

 )דף חולין כמס' דאיתן כך, הוח שהענין ופיד?בוה,
 פעם אלא שידה אוטרים אין התטרה דסלאכי "ב( עצ"ש

 בהידושי ובמהרש"א בהוס' )ע"ש בע~ס,א
 אשר תבירו אז שירה אומר א' פלאך אם כן אםאגדות(
 כרי מסיים שהוא עד ממתין שירה, לומר אחריויגיע

 שירה עתה האומר והמלאך שידה, לומד הואשיתחיל
 ייכה לא ואז שירתו, יס=ם שהוא מצפה קחשכירויודע
 לסבור אפופר לכאורה והיה העולם, ימי. כל לזהשוד

 באשר אך לזה, עוד יזכה לא באשר לסיים רוצהשאימ
 הם ידעים בקרבם, עצמם אהבת אין אשר מלאכיםהם

 מי עץ על יהי' שמים, שם שיתקדש הואשהעיקר
 לא שוכ שירחו יסיים שאם עליו נגור שם ואףערהי',
 חביריו ששאר רק לעזלס, שמים שם לקלסיוכל

 ונוהן שירתו, ויפטיק ידום עכ"ז יתב', לשמוישוררו
 ית', ליוצרם להקד*ש לחברו רשות עצומהבאהבה
 לזה זה רשות באהבה שנותנים אומרים שאע מהוזהו
 עצמו לשם מחשבה שום ואין ביניהם קנאה איןכי

 וש"י. ודפח"ח עכת"דביניהם

 למל%ך דומה הרב אם הנ"ל חז"ל בכוונת י"לוזה
 וג(צדנפלא בתורה גדול בעצמו שהוא מי דהיעוכר

 הלכה של כעמקו ולן נפלאים, תורה חדושישמחדש
 אם אצלד נפק"מ אע ואעפ"כ בוריו, על דברלברר
 גדולי משאר חד"ת או תורתו חידושי לאמריםמלמד
 חבדיו, לדבדי הבכורה משפט שנותן ואדרבאישראל
 כשלחן ולהציעם וללבנם, דבריהס לנרד עצמרומייגע
 הגדול שמו שיתקדש אצלו והעיקר לאחרים,ערוך

 כנ"ל, צבאות ה' למלאך דומה הזה הרב הרי אז.יהברך,.
 וק"ל. מפקעו יבקשו תורהען'כ

 כ"ק של מדתו היה שזה מוכיח הזהוהספד
 ולכל למכיריו דידוע זצ"ל, והמחבר המלקטאאמו"ר

 בכל לו שהיה תורה הידושי כתכי המון את ביתובאי
 המהגכה כמעק שחידש ממה התורה,מקצועות
 חדושי לבחוב לו שקשה עצמו צל התלונן,ןונמ"פ
 באמצע אז א' חידוש כותב שכאשר נכת, בסדרתורתו
 למהד וצו-ך אחר תידוש עוד ברע?תו עולההכתיבם
 ד4חני . חידחש. השכה זסלא. כדי הראשון עמןלסיים
 כבר אז השמ, כתכ וכאשד הכחב, על זה את גםויעלה
 של"שר ענין לוסעמוש

 ורב"מ._
] . ~ 

 להעלות הטהור ברעיום עלה כחשד זה כלועם
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חש צ  להדשיס כחר לח תיחה תחהר שע "וצס 
 של לד"פ קדימהי משיס טע רק לבד, עצשצאהההפי
 בשץעה הףבן ול*קט ואסף ש4בדורו. ישדאל ברהישאד
 אשד וקדוערם גדהים טהני הורה וחרושי שו"תהבה
 טשחית העאן קידח4 על עצשרפו רק המה, כארץלא

 קדוש של תעיכה או חירוש איזה מצא וכאשדהזעם,
 חיבן וכירר רב, שלל כמוצא זה על שש היה מדכר,א'

 הארוה הטעהז אלפים גדול בנזר ועטרםהדכצים.

 הורה, של כדרכה לכנות ע*ם וסהער שבתהוהערות.
 ערבץם בדברים לו4להנם סביב זהב זר עעצהוגם

 לחזק ההשמדה* כמחטת שאמר ממה עה"ת,ומתוקים
 לומר וגאה יאה כודחי זה וצל הנשבדות, לבבותירפא
 מפיהו. יבקשו תורה כנ"ל, ה' למלאך דומה הרבאם

 גדולתוי מוצא אתה שם  ענוחנתןובמקום
 מקדער שו"ת של חלקים ב' המ לאור יצאשבאשר
 בכל ונתקכל ואדם, אלקים כעיני הן מצאוהשם,

 בד' ובירורים כיאווים בו שיש מאחר "צראלתפוצות
 כ"כ מפורש שאינם בענעים )ובפרס שו"עחלקי
 ערדוכים, עניני כמו נפלא בקיאות כהם הראהבה4ו"ע
 הראה וכן החסיר, יהודה ר* צוואת המחוהנים,שמות
 כמו מסובכים בשממם הרבה וחריפותבקיאוח
 ויהללוה רכנים( מאה והיתר  עגוטת, והיתרמקואות,
 שגרולי בהלכה, המצוינים בקצערים מעשיה,בוןערים
 הנאון הרב ]וסיפר למעשה. להלכה רבריו קבלוהדור
 שאחר צבי, מנחת בעמח"ס זצ"ל. זארקאווסקי צבירי

 ובא לכהן שבף' כענין המורה שאלה לו ההההמלחטה
 ולה"ה מסאטמאר רשבכה"ג אדמו"ר מרן כ"קאצל
 קעטרס הס' ז"ל מרן לקח אז השאלהי לפמו וזוד"ע,
 זה עועל לו ואמר בדרו, ו"ל מאאמו"ר ע4עותתקנת
 התפחר ופעם למעשה, להלכה לסמוך יכוליןרוספר

 בקרב דנציו נתקבלו  עחע"ל שרזאה ו"לאאמו"ר
 דנמייו מביאים הלכות מלקטי ספרים ומחברי"צראל,
 הגאומם בדברי שמפלפלים רואה וכן הזה,מספרו

 הנאהבים לק*ם לו ועלה רבריהם, שליקסוהקדושים
 נפרדו. לא ובמותם בחיהםוהנעימים

 או הזה, הספר העולם בכל נתפשט כאשרוהנה
 ישראל גדהי של ידות כתבי כמה לאאמו"רהגיע

 שגם שרצו .משפחתם, מבני המלהמה, בימיעצאספו
 גם להדפיס והתחרל בארץ, חצאריח וים "4ארולחם
 לא הרבים בעועתיפ אכן הזה, מס' שלישיחלק

 מלאכת בחמצש חי לכל. חים ושבק סילתאאיסתיע
 העיבות כסה ברכה אחדיו הניח אך הליו,ההףדש
 אמהוי צ"כ ה4פלארם. הגהותיו עם מסודר היהשכבר

 הומצובות אלל מדשיס והצני סבע~ו, טוב אמנעלא
 מעצם העפה, צ4עה ח', תלק בסקף הוספהגבתוד

 תמצ(צונ חצםתדדעעה,

 לאור הספר להוציא יגעתי יג"עת ההכההעה
 במפתח בתשוב*ה, לרופקי שער ופתחתי בהררוכליל
 בסירור הזה, כספר שמבואר ודבר דבר כל עלמפורס
 רמכום, וירושלמי, בכלי והששס התנ"ך, סדר שלנאה

 הצדיקיס חשמות והחחרונים, הראשתי4 מפרישו"ע,
 מפודס מפתח וגם חיס, אמ מפיהם אשרוהקדחשים

 חפצו את בקל הקהוא שימצא כרי הענינים סדרעל
 ההוצאות וגדרל הסורח נודל לבי אל נתתי ולאהטוב,
 מסררר הכל עויהי' אצלי היה העיקר רק לוה,העולים

 הודאה ובעלי תורה בני בו שיהנו כרי מקומו,על
  לענינים נפלח ובקיאות פשר כאן למצואערוכלו

 ידידי יוכד ולטובה התורה. מקצועות בכלהמצבכים
 והכ0ת ביצירת וטרח שיגע שליט"אווערצגערגער בצלאי יו4ראי "ר מוה וכמדרשו כמשמעוהאכרך
 הזה. בספר הנמצאים וההגהות התעיבות לכלהמפהח
 גודל את עצמם על מוכיחש אצבעותיוומעשה
 יגן הקרושים חכות בזה, לר שהיה ועמלתועבורתו
 יפנה. אשר בבל שיצליחעליו

 את4ר החלקים שבשני זהב ור הקונטרס עלוגם
  בעצות אאמו"ר אמר אשר תורה רכדי בהםמובא
 שבגולה, ורבותקצ מאויחיע ד"ת על מיוסדיםהזעם,
 בלולים תלמידיו, ותלסהי הקרוש הבעש"סתלמידי

 חדיפתא, ופלפולא ואגדה דרוש חסידות דכריעם
 כל שיוכל כדי שלם מפתח ונסדר נעקיה בקודש,כדרכו

 פחוח פתח עשינו בוה וגם בנקל, בו חפצו למצואא'
 וירושלמי, בכלי ש"ס בוצ"ך, חולם שלכפתחו
 רור משוש וחגדה דרוש ספרי וזוה"ק, שונים,מדרשים
 כל ולצין  העונים, סדר ועל הצדיקים, שמותודור,

 ישראל מנהגי על לשבח טעם הנותניםפפצמים,
 הרה"ג ניסי חתן לידידי נמטי' ואפריון  שתים.הצינים
 וטרח שיגע שליט"א, אבראהאם נחופסוה"ר
 כפול שכת יהא הזה, המפתח ועשיית ביצירתהרבה
 עלע יגן הקדושים ושאר המחבר חכות השמים,מן

 סלה. טוב וכל וברכהכהצלחה

 להרב לחודה במומור כזה ה0ה חביבואחרון
 סייה"4 דוב דוז4 מוה"ר נצה4בחות ומהוללהגדול

 שליט"ח, סעעיס אבדק"ק הםל*צ אחי בןשליט"א,
 על לסררם הללו במפתהות ומרה ללאות. בלישעסל
 טא4 תם*פ, רבר שיה" לילות.ביסרם, והשים נכון,סדר



 ושקנא נא, ב"שיץ הפ8הה, כל של ועבר ומום,חהן

 שוצק קדם טי רשוא ויהא פפוחדה, בסדדלחיאי
בששע1נאאשבון.

 8א"רך-
 . מששר וד"ם, ה*4ת ;שןם..

 ררהאים. ציון לכרן שציכה עד דים, כלי עדואהשר

 לבי מקירות יקר כבוד רגער מלהביע אמנע ולא;
 שזבו יצ"ו, שיקאש ב"שראל ואם עיר הושכיאל
 כושלשהם ישראל חת ד1"ל אא18"ר שפט שםאשר
 ביקר אותו והחזיקו הרם כערכו אוחו וכברועשוק.
 להקימ פעילותיו, בבל ליפיע ועמדו וככוד,וגדרלה
 ובבנין הקודש. טהרת על ולבנות לבניס חינוך ~בתי

 השם פקדשי שו"ת ה"ה ספרע ובהוצאתמקואוהע

 החונ היה ובאסת 1 ווי' וכו' צבי, כנין ושו"תהעכחי
 לשם בשמו אינקב וא' א' כל לפרסם עלימוטל

 רבים כי לפורטם א"א כי רבותי נא דעו אךיתפארת,
 והכל פורטם, הייתי כאלו כעיניכם נא יהי ע"כהם

 קהלא כל על יק הגה"ק אחי14 תמה ל.טצ1ישיפ
  שיתברכו וכעחוהם וכרהס תארהם הם הדין,9-שא

 ,גה81.וטשונא שש"כאיהברית יוהי הם4שב;בכליטרלש.
 ברשי' המערכה, סאלקי ערוכה, להם יעלהררחא,

 כמם וצצי לברמ הזכו והערכה, העטדה בליוהמשמע
 הטוב. נפשם כאוות וב~צוונ, כהורהעוסקים

 תהלה,' ערא לפני בתפלה, כסי אפרחשובצאור

 אאמו"ר ספרי לאורה, להוציא שהתחלתישכפו
 שאר שגם הכורא, יזכני כן תורה, וחדושיהשו"ת
 והמחבר אבוה"ק חכות בסהדה, להוציא אזבהספריו

 לישב ואזכה ויגק, צרה מכל אותי להציל יגן,עלי
 את וזרעי אני ואמשיך להלאה, גם תורה שלכאהלה
 שבגדלה, ורבותקש מאבותיע סלולה, לנו אשרהדדך

 טשיח פני לקבל ובזקניע, בנערינו כולנו, נזכהעדי
 אסן. בימינו, בפהדהצדקינו,

 זלה"ה המחבר אאמו"ר של דהילולא יומא טבתכ"ה
 טייי"8 פענדל פנחם איעזרהק'
 זציה"ה הסחבר אאמו"ר כ"קבן
 שייפ"8 שאפראן אבדק"ק הגה"צחתן



 קדושים וכרוןמצבת
 ספריו בשער זצ"ל הטחברשהעמיד

 ה'יזנור

 אחעו מליוני עם מוקדח בא ששי ביתי ובני אבותינשטות

 שריפת ממרומים, יביפ חנון דמם ינקום ה' 'הקדושים, ישראלבני
 ברחמים, פליפתינו עיארית על וימלא דמים, והמציתהצדיקים
 חמחכים, לבית ויבי4פו וינאלינו חופכים, עיני על מהרכים,ויציץ

 רצוך יחי כן אטן ביטינג במהרח צדקנו, משיחבגאית

 )ליטשגוב( י"ל יעקב חים נע"ה הנה"צ בת ייפל העיש הה"צזונתי

 השקפ, חיים עפסה, כיים יחזקפו עולון שילפן שלטוק : בניטע4בעה
 הופרבה קודם עשפטר ע"ה אשפ מהקף ובנימ חי"ה כהכח, רהל,חשה

 זא זפפ מהתר מו"ה חגה"צ בן וומ דור מו"ה חגה"ק 4פ5שחרכ"ק

 י"ל יו5ף 8שח סו"ח הנה"ק בת 8י8א רהא חח"צ שרתיאמי

 )באבוב( ז"ל שלמה טו"ח הגח"ק ב~ז עאשרל חי' הה"צחפתי

 הי"ד ז"ל יעקב מוח"ר בוע"י חגדול הרבאחי

 שד"קים ששאשע2 עמאר בהפך מנוהתפ תהא קון8גן
 חא84וך. דכפם בקבפ2 לעיבישו ינקוםהצדקבהעז

 דב בב שב נהב



 והמחבר הממדרהקדמת
 מדבר -נכאה ורוח נשנרמב

 שי, חגךו ש*א *-% ש.*.%דה'דף
.

 דהאם כג4יקר ש"ת המטי, 8ו 4ו 6י89 .
 להלכה חהשובות מם88ק והד אממל צבע דכרמ2הא
 הרור מם,2י הצר"וס, הנאהדם דצזצחם כש8ןושלפה"מן
 כצאשלת וו* יהשם קרדחש על 'שמש,ו היצדההש-די
8 הרהיעם, המשר4פהשיורוע  לעד *הי הכרם 

ט2יוים.

 היטה8 כק"ק טיד? השרמת2רד משא21צוד
 81ב(כל כצמזילחן עציעחז השכהמו)שמשק(

 כהם את דהש 2רש, היהמום שבש% אשינהמיטה
 האעו תאפ2ע הצדק-ם .האוןז גרהי וכטילםהשושל,
 ,שום טצעש מאאר לא רךזב פי חשל עיאדדיהם,יוכות
 לוזרפ"ם עהכו ב%-ם פיטשום ,שקקףן דהשסהם כישטר,

 עמזם. נקן4יו גהשפרשזם חנםריכח"ו2ם,

% י'1פ8,88ר  הגאומם מהובמם תשתצת הזה מף 
% *הל6ו  כבפע הערות לי ואטהבו טה ינ 

 אמהתי הם26שק קיס 6שך עוצא צמ טק שרתלםשי
 סיוחר בספר דבריהם להדפום קה4 טחטל ייחשעצעב
 התורה, בעלם עים עדק בוה להם לדגדסלמען

 שנגד בעת פף קטיה, הקדא עם להדפיטויזיקיתי
 להייךם, נעם4ש תהן מדעתש עש"צ ההתצ"םככשו

 טוממ, השש תצד לים, מהם מחחן רעחפצחץת
 נמרן בואשק עכ" ע6מ, גם הסוחף הסכטה טילאת

 סלאאמזי. לצכצר מץ דפמת*, היף וב4עבדה*,

 לכך תצשך בתינעו, המהז עלה 6גו קץבובעפדי
 ש"ש השץצדוםנת"ימ,

 רצבהי
 יו בולמ אותמ

 ינה* נשטר מש-פו ש ובעחה4ר השמדה, מים6שץצמטץ
 עגףם ה' מדבנים, השכעה השייוז היגנטזודשפתה

 וכרם. כרקי יוד'רמם,

 שלא וככעם עסרת*1 הככשן תמר שאשל -81הצרנ
 קבלת*, 6ק' הנהעבה ישיז; מהצ חשכהנשהפת*,

 אשי ושץד41ע בחכמה בדדך י"שבצזי עגיי, אא4צם קקיוששס
*אגן:

 שנש-

 דשצזרים, רחבחרם. ושסבבפנ ס8הר ~צאיזע

 הצשש* 8מפא*ש,ושפמחי
. 

 לדצשיא כורף בכל אוש8מץ א%לה*
 סוזם יש8שי .6םען הקרחשעג ..פ%שהבטש יששרושים,ל*שר
 קמססו אתה ושד ה8צממ4 קפמת ןאםן .אישהדל,"שאל
 תצשמאר רמסו שתר 6זקק המסן י"ששטן 'פתמםרבדים

 סי26נ אחעז איל ימא. הצתה8% . הח% לינן סשטת.

 עים, במ שלשה עם סיש4 מאצ עשם ה1בר1ך
 היזישר חהכ בקוטצציבעו*, 6שרדהיקהלתי

 האים6*ם 6שנת קגרתי הרבה ובשה הצצשטי,'טהחי
 ו*דאוע הןצדה ברדך עף5כו ולשקם לישגשםהפזכשים,

 עוד' ההך ומת "צכת שם ויםהת* סב*8 "שוזלכררך

 יעצאיר ההכה עמלתי עממת םגמני תם *אשיוע6שם
 בק טזקסל בשה אשי עצטיק חקף2 קףפשמשלאור

 כעוה. חכגרהדור גהחי

 הגףמשרסים צאמ% לא הודרות לאחר%ד88בדנ*
 מהד"ת היבה נאמיו ונק העצ4 מכקרעועאיסים

 להרבין עאכותי שטה ומת*,כש6ים מ8חתי אשךעא4
 ויר4אעתלית נצעאצים בדצרים 2טם ביעדבוזי, בצזבהםהצרה
 תן"ש-""ימד

 טדת ממחחאת2 ם 9
ש8  8  8  8  *  , ף  

* " ש י ה * *% ש   

 שחהיחמ פר 4ו זא ביטאח-הי"
9"% ש ש   * , 5  * 

-
* 

1 , "ח מלהחחק ח" מח נקזי ס%יו" פשי יי;תתה 9  מצ תק אתקקק 
מ פח  * *  % ס פ  ח   * 
אא  5 8 רח ם" יו ""ס   * 
* *ש  % ת   *  8  

-  

 עו ייק *2ר ל*% ש 4יק 'וםתשה
 ס %א ששם שיש , תדא י ממכאהממ

א* 8 שש "  ו   * , א  
 משז, שות שם לי%ז , *יא ו תקקו
% "ש  , %  % א  א   

 טשק ט מ זמד תו וחם ת2" שםקואת*

ש שש ש ש  ק ח  " %  
 יפת שי.א9 ורה רע דצ .חדפ%ר

 יה ם*ח . וש סא ם"%יתש"גת
 ה-

 יו ,
** 

-  
* ש% ח   

 % *פזי, פמה ,שחי ציס *שוותשש"
 המפ מיעעטם

 חמים תשימם, יכמם הקךנשניב4 המהביפ דהמ-הנה
 דבר עסכשמם סשי-הם* את סה- מקשכוםתסום,

 תמי סצ4יוהנ אר בם אלך אשץ? בששרץזם.אטחת
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 פממם אתה ב8ק אעלה וידז 5וטי חשד" שצח5טת
 כקוי?ג ושרי עקה 4קו .,4טיד ש% כאשךטגדתי,
 אלם השהאאם הטפ84, שנ . הוא אחש%השץ_כשצה
 שיש ער במם וב14 וגלה1צג טצכים "פוז*ל תכרייקשן
 כו ,"יצציה 5שר אשה עיק5 חש" טפר איחחפבר,
 של הנור וכל אסתיר, המתר חשמר בבהי4ומועש
 עגת71 ולכנ נפש כל לדשק הטזשה, לאכיפהדישעצףת

 כיבו ים כמי כי המאיני בהמ4ג ל" רלשז כמחצ-ח(4הר
 הרודדע צר בוד ווצוים שטדים העבווזק כקכעהשכנו
 כל לדכה העהיה, עאם, ליתן בקיול ועק1ס%ע וצלההטבנר
 ומששהצ העמדה מן עאשום ו,צים, ארץ בודאוע4ז%אם

 כמיג נ"מ-ם יממ,' יסעהעבחים,

 הצרחע קצה להעקש רעצרשן אמה 6מר ההכי ה"ר4פז
 נלחעעו שינף האצצרש, לכב%ע ולושקחה,מורינע

 דשה ויעמינ ההכבו1ה בנו יקוים ובקרוב ספישם,דצשה
 יהאו תאולתימ, "2ועחהן קךבה כתלוה אחר צסדש?

 6צג והשמחע?עו

 להכרם ממשת ה4 עלא מה ששוחץ אעףהרפלא
 לקחו כי וספרע4 חפצעש שרם אהציקטץ,למחנה

 הצאית ואף הכל,מאתמ
 ותפץ"

 נמצא ה" עכ" בכלל.
 פעץ2 עם ר4ק בןשס תהלש מפי כמהבאה2והמץ

 בון כטיז;"ג הקדח2 דגאק זק?י סכ"ק לבהשהתפלה
 בעחמח"ם שהל אבד"ק ד8ע במייבמלבוים כהטןץבוה"ר
 המים הרכה נמצא בו אשר משה ו"2מח משההש-נ
 ו2עתא ר4י על קדשו ברחץ ש0טש-ו בחח2שרואים
 למ חה" בהכים טפו יסרתי ההשכךה. במחנהעויעו
 ההרגעאן ה4ששה2וזים, טץל לחמוק וזקרדשיםדבריו

 בכדר אלעו ודורש עומד בעצמוהצא כאהי
 הגדהי

 יזקדוז2
 ואמק חק להיות רק ח"ו נתיאש שבל לטשחטזחק

 מוע7 ח"2 וץכממוצ ?דש שוצך"הבבמחת

 כתב ר"י פזח ד"ה ע"1( )קפ"ח תשא %ובזוה"ק
 מב4שן אחןן כל ל"2האל למעבר קכ"ה שץבשץ"ל
 בנאה עלאהק מבלו וישיאל קשום נב,שי ?י עלו-ק4חצר
 מהכאן דקא מבאן אעק כל השלמלא בנלורטהקבועיין
 למסבל למ"קם יכלק הף לא באוריתא כתיבקחץמ4שן
 מפרין פתחק "דרשות . לבי אלק 4*כלגלחע

 קב"ה * ר4פכמח באוריתא כתציוחמאן
 דהי וכ"ק עמא"ק. ימ' בגלוחיצן ומתמעמץ4יהו
 הלכרעצמשם צ?ן בן מחץ"ר הי4חט ט[אתן"ר
 ההחאךה מכתב חדצ"ם בעצת כתב היד ז8למכאבוב
 ולתור להרו,ט וזךרר דנאל העה"ק 5שק השעת-קלאחב"י
 המתמם תו8כ בתיה המשכ*ם חההךדים ההכטחחץאחר

 לא נף עיוע6ףויההגו ו%צל 5שא4יישהעטז
 י לש*שישץ

% שש ש לה   4  4  %  
 הן

 מענפצה יאלןטש ג .ךימ
 אסך .בשמןק טשש קך-ה- ע 5פר6שה
 יל אל ע1ך, בהכר ה8עו של ו4הצדה תכבר פרעה6ק

 "פקך )ררען השכת בים בפישק טו4 .יאלבהשעישאץ
 לו4 עריפ קהקם הח*ם שמררש עכ"3 עהיפוע(,5שק
 תשל שמר פיקה חשל בעגי אבהתי (0 עשעשהךר1דדעי
 חה4 לוש ה*' טפיימ שקר בדבר*"שקך

 46 0צי לקי 5שכת משסץ בוםכהשעעעחקם
 קכ"3 שעעקיתררך

צי  עג1ה בי הפפק 78 כעץ לפח2 ד"עבשף?פאמב כןע* ר' רכי וזישהם וגאק דממ 
 ארך וקע1ז וזבן לתת רצאצצפק ל84 6אמר פרעההט
 בלא תספק לא לכחוב לו דה" האלף ע בתהטהשיך
 בסשוים ישוזשל מנדג ,הו' כי להודהע בא אלאאלף.
 בשות 14 כחז"ל כנודע מהשטדה עצחו שכתשכים
 דמיי ומדמףם יך מתאמפים ה" העבודה לאחרדיול

 אוההם. ו?אל להאבות הבמדיע קים שצך8ההתחאךת
 תאסצן ל84 לאמר נ4י הרעפע לפדעה אשע נודזןובש*"8ר
 כל הק 4*סיפות ע1ם לענשות ל"2האל לדצהץ של4היט
 ערתחזקו טהצת האסמשה כי בדד ה8ב ואחדאחד

 מרן דגה"ק זקיני וכ"ק בהעוי"ת, ובטחקב4צצטה
 וזבקהם*פ רנימ בשם לרמר תי ריי וייעמצאנו
 מרכרם השינם בקץד, יושבש כש"2האל זי"עהקדון2
 פיהם בו?בל ל4נע ח2רף למלאך כח אץ פש%םרכרים

עכלהיק.

 שודצון דאץ ע"א( )צ"א נפסחש ו4 ששה יקרבזה
 וה" אחד שכל טר דפרעה ע"ש. וזיחיד עלפמח

 בא לכן 8ץ, את זה לחוק שלא כדי יאספה ד,ש עצמובפני
 ואץ בחבורה, דיקא לצשוח פמה מצות הראה2וטהמשיה
 להכר, נו עם * אץ היחיד ההא היחיד, על פמחע1חטין
 תמקי להיות ורק פרעה גדהת השורט נק לעכךר כדיוכ"ז

 מיפור במצות ג"כ ה2ראל שנצטוו הענק וזהההברוה4ג
 נ'%ת להם רך' דיי במצרים שרר' צק דכל מצרים,המאת
 מה יםסיו שלא כרי לאסוף פרעה הניח ע8"*הציבור
 לצד לכן להאכות. הה2י"ת והבמוצת ה4נות עםשעבר

 בקמ"ם תע מ(ויס, בהני14ז לספר דיקא הכצוה בא9ץ
 שוצדו ה-מ לה' אש"-ה לאשד ויאמרו כתיכבהעררה
 לה/ אהטירה לזה 8ץ לאסוך יכים שכעתלהיר"ת

 שלא הועושץ ?ן מלכות כץשעטדה הצדה בעת ה"דפן
 8ה הץהך ' עממש כדי השר להת4אםף ה2הא5 אההנעז

 מופים וסעערם ע*4,יהצהטה ,שטיץז- ימב4י ו,52א אץ-א1?
 צ%"ם נפך% פוצעמשקנ הר רק להעא-ת. וצעקהבתפלה
 .פמה י1אמי סיטשק ב4רעצת וכם"ש עפרשמחהית



 לסם מי ש"פיא5. הצצק במ.'"אשרק14צםנששים
 %אהמ% 6אשף -אף ש "6 אשל %' בקךנםמשכר

 תעיטההעהן"
 ב1קי

 שאחר עצמם על חך* כהאר
 ה?דק ףקך4ה ?זנ"פ. טהטמ- ה% "ןצ להאעהעיגצ

 וזכו 'לל;ם ה:אחצין רשמוב . סייששטזם א%ן ר81:מצאשבוה
.

.. 
 ל"שועך* .

 טבב"י מהורה עמן ובראקעדם ביומשק מ"ש 4שלרוניז?'
 כשוד' מנב"י טהודה נקרא הפלכךת;חושמתשרם

 מכב'*. י' מאלש ממטה מ'* שמך ה" ר;' מלחמותלוחם
 אופנים ק"ב ז"ל ממונקאנמט לוצה"ק אמתה דרכיתדין

ע"ש.

 המ5אנים דאפלו דנודע ה*' דתפלתו י"לולהנ"ל
 הינו ה' בש*ם במוכה נו חה מחעכה יווהיםאעם
 "ן להם מגךר יכן הארמ מהשטת יו,נ הקב"העיק

 5הת11סף אותם המחו עלא א4שם להיאעטוכרחש
 יתק וטה רגצב. מחשנתם לרצק קלה עכ"זלהתפ%

 בברכה לטק חנוכה(, בשש- )בפע"ח ז"ל בכהאר"ימ"ש
 עוש. מי ים קריעת נם מענק י"ם נ"ם החע נמי"םשעשה
 גלחה להם שה" במצרים רכמו השיכות לומר "ש%הנ"ל
 ה" בן כמו מחשבותם קבלת ע"י בא ח;הצוזםהרשיבור,

 ואכם"ל. ההנה בחק וושוחטזי היעשבעת

 מקום הנה בשש-, דהטם מקד2ף בספרי כאןרגנכן
 ש שדונרתי ממה ולבאר, להעלות פנימט אההאהי
 המשה בעצד"ת להדפים שאקחה חהיות וצער, נמיקבעוק
 רברי נם לחלק אמרתי ה2שם מקדשי נ"טו"תח5לם
 מרפים הנמ הראהטק בחלק וכעת חלקש, לחטהשההאגרה

 ביזששית. מפר על ררוכארובא

 שלאים עמנש אטה להדפיס, פה אתי מבגםדגספ
 באהטוויטן עיני שראו מה וחם. 5ודדשרגתעים

 רוות ~עו למען הטעי, לבית אחב"י את שהומלוקת
 שלא וסץ שבהמ, קדהטה ורב כחם, גודל אתרבאים
 אחד כל מרפש הפי רגוגוןות עם ו;סיפוריםלערב
 כעקמדים זט2נך וקוטטרם שם את וקראתי נווחרבמקום
 ראעך ונומריקין )הירש( שמי אות?ת שנהם זהנד

 ב"5זכור" המצרטש ביתי ובני אבותי ט2שמותתיבות
 כטהכן4ים בתיבח ונם הי"ד. השם קק-הם עלשצוט
 גירסא לחר וכמבואר לאור שהוויכו ר~קרושיםמקמז
 טה3" בני הטהכאיו לאור גפלה בכהטגה ע"א( )נ*וברעלק

 הורקה הפתלא את ומריק בכוטטה ע"א( )נ"בובמנהדרק
 ע"ש. מעי בד אח וחומדת מעיו לתע* ויורדת פילהיך

 אות בערעי . עין חההשרת נתטץ והמכ"ם רשרי)ג"יסת
 קממם היים ודעה על המד חהטז נהרס שמחמר(
 ע9שו במנם ביזמדי. ח-4טוזי נו( . י)וצשע כפפוקכם"פ

אשץ -  % - , 8  "טטע %א שיה.טהן:""שמרזה עשל .דיי6?חחןששר ששרל4*י חו ששונ 
 "סנקן ע*נו. .פקיא 'פשךן בגם,עו. חצבר עידשד

 בכוצקן טמסיח,. ניאת- עך להצלקק ועבורתותצשדדצ
 אמן.כעומ-

 סךזלוו לאבסי כשח כטכרת לעעית פה את*ובצקום
 אתם עיכן דהטז4 אשר )גאליצףען( נחשטשו-קקדועחע

 וודבה באהבה אותי העחדקו תר"צ. עד תרפ"המעגח
 ה"שיבה בני את וגם?זירה

 2א~
 מאה לערך שהיהה

 לומדש טהודה, ה' ובדאת בהורה, ביפלנ*םבחה4-ם
 הין צדק מנאט, נפזם כממירת רוקזיקו נפלאה,כשקידה

 והחריבו בה, הלט ימשש האמ-ים טיצהרם ועתהבה.
 שנפלו 'סבאירופא, הטראל קהלות שאר בכללשתה,

 ברק4. זכרם וק?' רמם, נקמת ימ4ם דולחרב.

 יומם ואבבה רמעה, מקוד ושני מום, רא2ד יתןדמי
 ובפהם בכלל, באירופה "טראל ביז שרק ש%לה,

 ר,יקעי אשך )אומאיט8(, ןויצען הקדושה יקלתיבאבק
 ואם עיר המרא, החלרבן יום עד תר"צ משנת שםחונה

 שטקןם, חבמים תלמ?ץ ה' ט4ך זרע מלאהב"טראל,
 בדרכיהם, והמימים צד5קים ה', רבר על תזרדיםיאים
 ודצזזעך מתהק"ק, יוד של קוצו על "י ששםממרו

 הרבנים 'טתקט ותקטת הגדרים בבל נפשםכממירת
 הדבטח. בבמא שם עחטטשו המצרםמים,הגאודם
 לשם הטרגה בבל מפורסמה, ה?שה תורהודצזלמוד
 הביאו ורחוקות, קרובות ע%רות, ומההכהלתפארת,
 תורה כשתים, חהצליע וגדלו כשעריהם, ל5מודבנ?זם,
 על ובקיאש, דויפים שנףם,ויהשת

 יו-
 צדיקים רגולבדים,

 וכמעט המציאות, קר בהאומנות, ומופלאיםוחמיים,
 בנועם את עלחו עלא אחר בית קש בנמצא הי'עלא
 אף ויתה ולא וב"טיבוח, תורה בהתלטר תוהה%מן
 בצורה חומה והיתה ח"ו. ראש בפרוע שולכה אחתאשה

 מבא. -טראללמנהגי

 ו;קהלה חורבן לראות בימינו, לתה שקי לטחדי
 נוראות בבךתות עימתו ונשהסו שנההםבעעש,
 וףד וזברם, שמם ימח הגאצים הרוצחים ירי עלטוכוריות

 ברעי. וכרם וי;י' רמם נקטה אתינקום

 ?ידים ה"ה בלבותם ו5שרם לטמם ההמיבה
 שומרי המ*טים, ד1רם העוים, רגע"בוהביבים,

 שתק 4גמ אר קואל, 2פאריז קהל ומצוחהוערה
 ממעק ואנדבו לכאן. בטשי מעת השח" ב1וצהטוכם
 ברמ על י9ה נל העדל טעצמקה נהכה בספעהכרכות
 כוכ כל לכרכה וטכו הרפק ששם כאה: והואהההורה

 בב"1ג צדק , טאל ביאת 'ש-ט5ה
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 וחםם פךשי מ4ש "ו .ש:6הם קישש

 היה ,ישץ שי *אה ששמן חצז אשר שמ- -כה
 "אף4 %ששח .6שר י6ו 6שו ,י4 ממסץו4
 ה"שב התשען אחיע בימ רשם סטחי, שרהיד

 ףש-ם דו %אשת שלם, הם6נ באטוע ש6טהבהאצבה
 באאת דקרהשוע הועת יוחטת סשז סועך חלצק8יצי
 אמנוףז* בועששף' הבשצקם הף4ד הקרהףםהינמם

 -יקוועג
 . . קמץ שמ*2;לק חאזי

 קק ףהיחשם 6סלם, פש "שמ. שי4מ61? 6ח6י היך ""8 .משץ השי מצ שצה~שפ
 הההא"ם ציק בצדצשז דזד בן נןטרזז וישן תיחשקהתיח

 אכהוהנ בוטרמבבושיה
הפחבר

** * * * * * * * 

 לאורייתא רבהפודעה
 הטלל: צנ* דבר בוצהוה ה'שם פקדהשי ספרי יתר לדפוס מסדר שהנניתלי"ת
 התורה פרשיות עי שגדהג. ותשובות שחיותא.
 שונים זטנים על דר,שותד. הש"ם בסוגיות פיצליםכ4

 כדבר תורה חדושי איזה ידו תחת שיש מי שכל בוה אבקשובכן
 מהרכנים נאה ושיחה סיפור איזה או אגדה או פלפול אוהלכה

 הי"ד, השם קדושת על  שנהרגו חכמים תלמידי ובע"בהגאתים
 בעוצד"ת. ואדפיסם לי לשלחם נאשיאבו

 שכל - בחיו קוהדסיס ראשונה בהוצאה וצ"ל המחבר תגה"צ דברינאלו
 על שנהרגו הדור ומנהיגי לגאומ עולם וזכר שם לעעית היתה וחפצוטגמתו
 שבבה דאבדין על וחבל - וכר, עים נשאר לא ומרובם יתברך קצסוקידחצ
 מחשבתו בל הפועל אל מכה להוציא מבלי עולם. לחח ונפטרהשמש

 .הטהורה[

** * 



 מחמדיםשער
א

 4חריפה ונדעים ממוגרים לרים מחוהי"ר

 להשיב זהלבבות, ויתעוררו הדורות"8תוסמו
 אספר כאשר האבות, על בניםלב
 עינ? ראו אשר את ונשגב, נורא עניןבמקהלות,
 את תורה* ושמחת השנה ראש ביוסכאושוויטץ,

 וארבע אלף של השם, וקידוש הנפש מסירתגודל
 שנים, י"ד-י"ח בנך צעירים. בהוריםמאות

 להיות )בסילעקציע(, ר"ה ערב ביוםשנבחרו
 השם. קידוש על ולהישרף מוקדה צלעולה

 כי אלה, מכגון בסיפורים להחריך נאן באתי%א
 נשפך וכבר יוכלו, לא והם היריעהתכלה

 מימי והצרות המאורעות כתיבת על דיו,הרבה
 וטעמו רותו לפי כותב אחד וכל ימ"ש,הנאצי"ם

 עסו, מפרי הנאה טובת יפיק אשר וכפיוהשגתו.

 שמו קדושת כבוד בשביל אמנע לא אניאך
 סקדהמי הססר בשער כאן מלהעלותיתברך,
 מתוך זר, ולא ראו עיני אשד הלזה סיפורהשם
 בלבי נחרתו אשר ומאורעות, סיפורים שלים

 הזמן משך ראשי, על עברו מאשרובמוחי,
 ואבטיח ימ"ש, הנאצי"ם שיעבוד תחתשהייתי
 בעזר החלי וזה להאריך, שאפשר במקום"צר

 יתברך.צורי

 ע"י ונלקחו, נקבצו השנה, ראש נערבהנה
 במחנה, ושליחיהם הנאצי"םהשרמרים

 ולמטה, שנה י"ח מכני .בערך הצצירים.הבוערים
 המחנה, בבל ומפודד מפוזר עזדשגמצאו
 ואמתלאות חופן בשוזה להתחמקשך4לם%.
 המתנה ראש של הביקודת שבט סתחתשונווג
 להסהנה, היכנסם כעה ימ"שי מצאשןהצוהר
 קנציס. נעדים מאות השש אלר בצרך ככהפא5פו

 וידעו שבמחנה, הבלאקים מאחורי ריק מגרשעל
 ז9סן היקר )וכני עליהם, שמהכה מהגורלכולם
 בנס ניצל באושוויטז אתי שהי' י"ד בן נ"יייב

 הנערים(. עם שמה נלקח ולאבעזהי"ת

 הנאצ"י הצורר המחנה ראש אליהם בארחז
 כארץ, יץ של עמוד לתחוב וציוהימ"ש

 הדוק עץ של דף להשכיב העמודובראש
 שכל צו ונתן ד', כמין נראה והי'במסמרים
 וכל הזה, הדף מתחת אחד אחד יעברו,הנערים

 ויושלח בחיים ישאר בהדף ראשו יגע אשרמי
 את בראשם יגעו שלא אלו וכל במחנה.חזרה
 עד"ז כי מסוגר, בבלאק מבודדים יוקתוהדף,
 סגולתם וכושר גילם את בעצמו, הצוררשיער

לעבודה.

 של הפירוש מהו ושיערו ידעו שהנעריםודעיוינ

 ונידון לקטן נחשב שזה בהדףי נגיעה אי-
 בהונות על שהתרוממו מהם כמה היולשריפה,
 ערגע כדי להדף, מתהת שעברו ברגערגליהם
 ידם, על שם שעמד הזה והצורר בהדף,ראשם
 לנגוע מתרומם, שרגער כזה, דבר שראהברגע
 עב המקל עם בראשו, חזקה מכה לו נתןכהדף,
 נפל המסכן שהנער כזה בכה שבידו, גומישל

 אחד. על נשמתו את ונפח בדמו, מתכוססארצה
 ולקחוהו דהיותא קוסטא עדיין בו שפשאראו
 נצרים. לכמה_ אירע וככה השריפה, לביתנכה

 בעדך נשארו רנלז, וצירוה הבחינה841דזרי
 המגרש. על נערים מאות עשרחדכעה

 ומסונר סטד מבודד בבלאק ה?כף אותםיקהו



שערד
 שום יהער קבלו ולא גורלם, טיחרו מחר יוםעד
 עמדו הקאפוס והעומרים ב8יהם, ומשקהאוכל

 ונכנס. יוצא ואין השערעל

 .ג

 הקאפו"ס עם נפשאמסהר

 כל אשר רר"ה, א' יום שהוא המחרת, לירםוהנה
 יוס הי' מרון, כבני לפניו יעברון עולםבאי
 השמועה נתפשטה לאוזן ומפה ומבוכה,מהומה
 לבית הנערים את יקחו ערב שלעת הטהנה,בכל

 קרבנות מכניסים הי' לא יום בעור )כיהמוקד,
 הלילה(, כל במשך רק להכבהעונוו4חד,עים
 יחידם, בנם להם הי' שבמוצה אנשיםיהרבה
 או הנערים אלו בתוך לפליטה, להם נשארואשר
 ידידים סתם או אליהם, הקרובים בשרםעואר

 בראש היום כל רצו והמה עירם, אנשיאהובים
 יופתח אולי המוסגר. הבלאק מסביבמבולבל
 להם היקר הנער את משם להציל אור קרןאיזה

 השמש. תחשך שלאעד

 כל אל טועו לא הקאפו"ס השומרים8ך
 נער איזה להוציא ובכיותיהםתחנוניהם

 לשריפה, נרונים אשר המסוגרים מביןרלר,
 וקשי רשעים רוב ע"פ ה" הקאפו"ס שאלווכירוע
 במקרה אך עמנו, מרשעי שבפסולת פסולתלב,
 היות בפיהם, צודקת כטענה טענתם גם הי'הלזה
 שהופקרו הילדים סכום על אחראיםשהם

 היעת מרויק, במספר הי' אשר עליהם,לשומרים
 ימ"ש ס' הס' אנשי לידי אותם למסור עליהםערב

 אחר יחסר ואם להם, מסרו כאשר ובמניןבמספר
 נפש לשריפה, אותם ויקחו בראשם רמם. אזמהם

 נפש.תחת

 של ומו"מ השתדלות הרבה אחרי סוף סוףאנן
 הממק, תאות בהם גברה עמהםהקרובים

 לשהרר גדולים, סכומים תשלום בערוהסכימו
 נער איזה במקומו חטפו ותיכף וילר, נעראיזה
 )מאלו המחנה, בתוך נירם הכא מןאחר,

 או אתמול ועל מהאוסף להתחמקשהצליחו

פתמדים
 בהדף( ראשם נגקבת ע"י הבירור בעתשנשוטקרדו
 כדי הפרוי הגער במקום הנ"ל בהבלאקוסגרוהו

 שלם. הסס8רשיהי'

 או כספים, סכומי עוד הה אנשים להרבהרהנה
 במטמונים טמון מרגליוח, או זהבחתיכות

 אנשים כמה שהי' וכמובן הצורך, לעתובמנעלים
 שום עשו שלא השגה קוצר וכעליפשוטים
 וקיבצו הנפדה, נער במקום נעקוה מהחשבונות
 שהשתרלו או להם הנשאר הונם כל נפשבמסירת
 ומכירים, ידידים מאהרים הנצרך, סכוםלאסוף
 נמשך וככה בטוח, מכליון המסוגר כנם את81רו

 כל לעיני הרין יום רוב משך הלזהסהר-מכר
 לא ס' הס' שאנשי ירוע )כי קובמחנה,האנקוים
 השער ע"י יק המחנה בוןך היום במשךהסחובבו
 שלטו גופא במחנה אבל למחנהומסביכ

 הישראלים(.הקאפו"ס

 השגה, בעלי אנשים הרבה שהי' נמובןאמנם
 חייו חשבון על בנם, את לפרות רצושלא

 ולעולם חזית, מאי חכמז"ל כמאמר אחר, ילרשל
 ראו עיני אשר אתת, נוראה עוברא אתטכחלא

 מעשה אשר הנ"ל, ענין בשעת אז שמעו,ואזני
 והתמסרותם ישראל, בני קרושת את מסמלהלזה
 צרתם בעת אף בתמימות הקרושה התורהלררכי

 הנוראה.וסבלותם

ג

 ההירו בנו מלהצל אכ של נפשמסירת

 ליהורי נראה שהי' יהורי, איש אלי ניגשהנה
 הרברים מתמימות מאויבערלאנר,פשוט
 האלה. כרברים לי שאמרשלו

 נמצא עיני, מבבת לי היקר שלי, יחיד הבןרגי,
 ויש לשריפה. הנידונים הנערים כדוךשמה

 שים בלי לנו, שירוע והיות לפדוחו, הימלתכידי
 אחר יתפטו שהקאפו"סספק,

 אני כן על במקומו,-
 לפסוק ולטעש", להלכה שאלה מהיכיעיאל



 ק .שעף.

 לפדותו, רשאי אני אם התורה עפא הדין*
 אצשה. כן יפסוקוכאשר

 לפסוק אחזתני רעדה הלז, השאלה כשמעיואני
 איך יקירי, ידידי : לו והשבחר נפעשת,כדעי

 כזו שאלה על כרורה הלכה לך לפסוקאוכל
 קיים, הי' שכיהמ"ק כזמן גם הלא כיה,במצב
 על עולה נפשות כדיני שהיא כזו שאלההיתה
 שום כלי כאושוויטץ, כאן ראגי הסנהדרין.שלחן
 שום ובלי אחדים, רבנימ עוד וכלי להלכה,ספר

 והצרות. התלאות מרוב הדעת"2וב

 להוציא הקאפו"ס, הרק4עים דרך הי' אםוז?נה
 במקומו, אחר ליקה ואח"כ ה83דהמקודם

 הי' הקאפו"ס שאהרי להתיר, קצת לצדד מקוםהי'
 ההלכה פי על אסור כוודאי ולהם"טראלים,
 אחר נפש בסכנה להכניס בידים, כזאתלצשות
 הוא והרי לדה4רף, הגודל עליו עלה לאאו2ד
 לתלות מקום יש וא"כ יעבור, ואל יהרגככלל
 הנפדה, במקום אחד נפש שיקחו בירור וז:שאין

 בנפשם יתעורר האחרונה ברגע אוליכי
 כזה, חמור איסור על לעכור שלאה"פדאלית

 כשם אי, ד"ה ע"א( )ע"כ כתובות כתוס'ועיין
 לכעלה להאכיל רצתה שהאשה דבזההרשכ"א

 לומר דיכולה כחזבה בלי יוצאת אינה איסורדבר.
 מונעת ד:ייתי לאכול בא היית ואם היתימשחקת
 נעשית שלא זמן דכל י"ל וכ"כ ע"ש,אותך

 יהי' לא שבא5ת להיות יכול בפועלהמכשול
 היק4ראלי נפש של טבע שיתעורר כלל,נעשית

 כזה. חמור איסור יעשהולא

 של שדרכם לדעת נוכחתי לדאבוניאכן
 מהמחנה אחר נפש מקודם ליקההקאפו"ס

 בטוהים שיהיו כדי הנפדה, לחוץ מוזראיםואח"כ
 להם שמסרו והמספר המנין להם יחטרשלא
 יוציאו ואם עכורם, אחראים המה אשרהס"ס

 אחר נפש בידפ.לחטוף יעלה ולא הנפדה,להוז
 שאסר ימצ14 הסאס אם ברא'2ם דמם אזבמקומו
 כאן אין וממילא להם. שמסרו .6הפספדאחד

 כלל. לצדדממה-

טחפדים
 ואמר טאד, כי הפציד רנה בננ" ת"ל א"8טן

 את כעת לי לססוק מוברחיסי אהס רכתלי.
 במ את להציל בוערת שאלה הוח כי כזה,ההלכה
 באמת ואני להצילו, עוד שאפשר זטן כליחידי
 בשאלה ממני הדף לכבי, צמיד יקירי אליו,מתחנן
 חצי ולא דבר לא לך לומר אוכל לא כיהלזאת,
 ואיום נורא ובמצב ספר, כשום עיון טכלידכר,
 בזה לי ואומר כי להפציר ממשיך והואכוה,
 נ"פפ פיר קענפ איתר אז דאם היספ רבי :הלשק
 נ*שפ, איי קינד, אייגציג טיין לייזיו צו שיס דיןמת*ד

 עכ"ל. דין, פסק דעהט באחבה טקבי איךביו

 לו ואומר דיבוריו על גם ומוחה מתהנןוחני
 גע"אגפ נ"טפ אויך דאם האב איך אידויעבער

 ציא ארויס קינד אייער מתיר נ"טפ בין איךדאס
 וויא פהופ יאו, ולא הן לא נישפ פסקין איךנעמען,
 גארנישפ טיך וואיפ איד וויא חזויא ורלפאיר

 כי ומפציר ומנסה עומד עדיין והואגע5רעגם,
 כשלי עומד שאני וכשרואה ברור, דכרלהשיכו
 .לי ואמר עבה הלכה. דכר לו לענות רוצהואיני
 געפאהן האב איר רבי ברולה, ובהתלהכותכרגש
 ציא מחייב פיך איז תורה די וואס טייניגעדאס
 קיין און רב % ביי שא?ה א נעפרעגפ האצ איךטאהן,

 טיר קענפ א*ר %ז חון דא נישפ דא איז רבאגדערער
 ק*נד, פיין אויסיאוין פעג איך ראס ענם8ערין,מ"טפ

 נישפ אייך בי זענפ איהר אז מיסן א דאךאיז
 עס ווען ווארין זיין, צי מתיר הינה די איןפערפיג
 א*הר וואיט 5ק8וק, שוט ב?י טותר, נעוועהןווא?פ

 הייספ פותר, איז עס אז געענטפערפ זיכער סירדאר
 עי נישפ טאהר איך אז דין, 5סק א ווי מיר ביידאס
 מסייא און נענונ, מיר ביי איז דאם און ההלכה,פי

 עפ4 ווערין פארברענט קינד איינצינ מייווועט

 באהבה טקב? דחמ א"ך בין והה?כה,התורה
 צי ארי איהט נ"ןט נאר פיה איך אתובשמחה,
 עכ"ל. נעהי0ץ, %זוי האט תודה דיא ווייץיייזין

 עלי ישית שאל אליו. דיבורי כל דיעילו%א
 לא כא* אני כי הזה, הדבר עלהאחייות

 הפעם עוד הכפיל הדא אך השאלה, ממנרשמעתי
 עעקרע ובה ובבכי' לבבו כתמיטות הנ"לדיכודים
 פדה ול4 דבריו קים ככה וגם קדעים ל4"בהלכ



 'יוי

 וסדבר הילך דר"ה, יומא היום. כל והי* בנהאת
 לה' יהידו בצו את להקריב שעכה בשמההלעצמו

 פודהו אקן עכ"ז לפדותו בידו כיכולת ש"4 אףכי
  לצשות לו הההרה לא קוהתודה שרואהמתמת
 יצהק כעקידת השי"ת לפני השוב ויהי'כזאת

 ר"ה. ביום כן גם שדי'אבעו

 ובתמימות בצדקת וד,ועבתן בין יקירי אהיואתה
 אצלי ספק שום ואין הישראלי,איש
 גדול רעש הזה החיש דברי עש~ושבוודאי
 חיל כל- צת כינס וקוב"ה מעלה, שלבפמליא
 כביכול, והתפאר והשתבה מעלה, ומשרתישמיא
 עליו נאמר ובצדק וכו', כצולמי שבראתי ברי'ראו

 נא(. אתפאר. בך אשרישראל

ד

 חכם תלכרד חבירו תמורת לרהסרף מוכןבמקור

 המר מהיום כאן אספר לו כדומה עוכדאועדד
 לעד כלבבי נתרת ישאר אשר הזה,הנמהר

 המבודדים הנצרים אלו בין הנה עד,%עולמי
 היקר תלמידי נמצא הי' המר גורלם עלשהיכו
 טהורה ה' וביראת בדורה מופלג נחמדבהור
 שאלגא- מק"ק הי"ד ראזענבערג כהשהבששם

 עשרים, לבן קרוב כבד הי' והוא )הונגרי'(טאריאן
 והבירור שהכהינה וסהמת קומה, קצר הי'אך

 להדף ראשו מגיע שאין שמי הנ"ל באופןהיתה
 הנידונים הצעירים להנערים אהתן צירפו עץשל

פהטוי,ם
 אך ב9צים כא פתוד ימומי ממלח%6שה

 ונער הצעיהפ. שמ חחה כקלחת נידק קו5הקצר
 ממשפט נהלץ קומה גכ(ן אך ט"ו י"ד כבןצעץר

 סתסיד היי הנ"ל משה והב' הנ")הצעטים
 בוריצען כר,שהמה שלסד וכעת כוררהומופלג
 הור )הבקרא מבצו צעידים בהור-ם עם מלמרהי'

בהור(.

 מעירי ט"ו ככן צעיר בהור אלי נעשוהנה
 הרכ ידי"צ בן פאנן עקיבא ושמווויטהע,

 ברוך מיה*ר המלמדים ראש המפורסםהחסיד
 יה" פה רבי, בזה"ל לי ואומר ז"ל הי"דמאנן
 וכי להיות, יכי מה משיבו ושי כחצהיע.עט
 הפצם עוד אומר והוא להצילו, שיכולים אופןיש

 ואנו "טרף - פשה'עוע היתכןרבי,
 איזה לך יש תה עדה"פ מעויבו שניפחשיפי

 די בידי כבר יש לי, משיב הוא כן להצילו,עצה
 הלח לו, מעיד ואני לפדותו, היכילה כדיכסף
 ח=ו השבק על הוא הפדי' שוה יודע, אתהבטת
 ומי שלם, להיות מוכדה המספר כי אהר, נערשל
 להצילו להתיר כזאת, אתריות עליו לקבליכול
 ע"ז, גם עצה לי יש משיב והוא כזה,באונע
 ואמד ענה לי, נא הגד עצה איוהשאלתיו

 אכנס שאני העצה נ בזה"ל גדולה,נם:תלהבות
 קרבן להיות רכה, בשמהה עלי מקבל ו(ציתהתיו,
 שזה לו ואמרתי בו, בצרתי זאת ובשסעיהמורתו,
 תכניס שאתה אופן. בשום לך, אתיר לאבוודאי
 ה%ך הלכתא איפסק כבר כי סכנה, למקוםעצמך

 לו. הלך הלף ונזהקודמק,

 הנזק בא זה שע9 אע"פ עצסו, להציל סותר צלי בא נזק רואה ה" ברם"א ב' סעיף שפ"ה ס" נהושס הנה)48
 ובסם"ילאהר.

 בש"ך קסשנ ובס" ע-ש. להבירו היזק בזה כשגורם םםנו לטלקו אסיר על~ה בא כבר דאם נמקע בשם סקא
 לפדותו אסור תד%מו, חהר עתפס יפתהת:ו ואשם ידוצ אתר, נתפס כבר שאם מ/ ס" ה.ב מהריכ"ל השובת בשם חעפ"ק

 תשמץףדדיו*שלרףג
 אט דאצ פטצרק חש6שרתחם קש-י פף מדך חמא ולא דדא פב ע"י

 %ק-צש ומט, לא עמת תטף~שטל 6מףם שש" לםהקפןןצל טיושמר  םנ תטק מיפה ,שם
8 עמת להשיל %ש י אהחם תם משאא, וצף%וך  ע-ג וטק בא ,ש ,%ק 

 םצחח יןאש-ט יששא שיץ שקע אף לפשצ 6חפל האמ בן *מ דיחצחשב נמת יתםתםקה
 ז 9י שחחיי1 שדעטש3 קי ו םש* לששיל עי נצם% %9ש החמ ןהמחד6ש לידי"זי(גתש
% שו"ז לשח. 6ששל חפר ל18ש "ןח יהח קך%ה %ז אפץן %ש . ם9סקהקמר ק  בממן 8י 
 בו 5*ל תט% שו סון %הז נ ה אם , םקש םצעעהףומר ב% אג שףאהת אם חך"משקעוחשץ

 *עשאף נןעףף ןיץעו"%תשמר בע תק . אזץ קייף"9 בי וף םחשףק לבי מצ ארתםמאע
אה  ל 



שער
 הפעס, שוד בא הוא הנה רגשיג 1מתפשי

 טדגוע לסצוא - ע~ל אעמ ובי .% .ה1מר
 שאעמ רנבזה ואמ י"שרף שסמטדדלון6פשר.
 אני הח"ם, כין אתהלך רגליך לכפותטמע

 מ4 אף תמודחו: היכנפ ושז לצשותהחלט"ר

 לכד ואת רק מפורש, היתר הרבי לישיאסי
 סאבד ככלל ח"ו נחואכ אוף' שלא הרבי לייבטרח.
 בו תרתי ואני חלק-לעוה"כ, לו שאין לדצתעצמו
 גם לך להבטיח יכול שאעי לו ואמווד הפצםעוד
 ספק ואוג לצשות עליך מוטל אץ אם כיזש?
 ומה לצשותו, אתה רשאי בבלל אם הואגדול

 תהרג. אהה או נהרג הוא אם בשמיםנפמ"צ

 )ב(*הזה. יש בוודאי הלא רכי בכי, בקול לי ואסר עבהוע"ז

ש דיפחירה)ק  קודם מחב*רו הסהףדש תל ומ"ת מ"ו )פ"ג הורעת במס' דמבואר בהלכה, %צשיו פקום 

 סבהר טיכעיס הט אפ להצ"לם הועו דלהחיות בזה"ל כתב ת"א ס" י"ד חשנש צאש. להחיות לאשה קודם האחשלהביוי,

 אף קאר קדיםה לעמן דימם דהנך הרי ע"ש. י"א ס"ק ת"א הש"ך וכשכ ע"ש. הוא להחעת בב% לאו אב"לה אבלובעצא
 דמט1ד חכם, לתלסהד קדימה מעלת ג"כ חשוב דבמשגה אחרי וא"כ להצילו. קודס ש קדימה מעלת יצא דאם נפשבפיא

 אשזושהש עיעב4 )ח' ב"ב ההואכ"א בשם כתב שם והבא נפש. פקחת לעון קודם חכם תלטיד הדי א"כ ע"ה, לכהאג קודםת"ח

 אבל לת"ח, יהסר ע"ה אוכל (שה" ומה בצחץוג אומ שוה" בכה"ג דטסוממרא לע"ה, פחו שאצזן על רבי טומ1צר דוחישובדא

 דבר לנל קודם דת"ה דק=מ"ל לע"ה לטלם נפצץ חרן לת"ח, שרחסר ח*שר הוא אם מיהו להורותוו ח%ב ובי בלאוודאי

 קודם. חכם התלמיד דידן נידן לענין דה"ה לוטר 5קום ה" ואאכעשש

 דאץ שכן כל דדהבחע ליטוא לענץ אפ*לו הכם תלמיד שאין הזה דבזמן כתב ט"ז( )סץק שם הש"ך דהא ז"אמס21ם
 דידן. במדן ה"ה וא"כ ע"ש. מפמו נ888 סהףיזלרחהן

 לטב"נת בידים מעשה שום עושה איפ הרי שכזה כיו7 שרי, חכם תלסףד הצלת להקדים דדוקא לחלק "8דעדך

 מעופה לעשהז טא1א"כ קודם. דואע"ח אמרינן ע"כ לאחד, רק להציל בידו ש(רן כיק הצ"ה נטבע שממילא רקהע"ה,

 ספי. סומק דידך דדמא חזקת סה אמריק אלא חהקיוק. שום אץ בוה התץת להצ?ל כוי כסכנוק עצמו להכמס בידיס,ופעולה

 על לשםד הםקום באמני יטכ למה כטילה רהםצוה נהרג, ישראל כאן שרש כע7 שם ופיש"י עשכ( )פ"ב ביוסאוכואס1ינן

 לסצי חבקבה ומנפשך יאמר מי פרשע ע"ב( )כ"ה ובפסהים ע"ש. "8ראל חבירך טדם עתר צלי הביב דמך יה" למהמשתו
 לע"ה חי7 בוודאץ הש"כ ע"ש. אנחרה תסהן נצשקע עבידה ונמצא עלע. טפי חבקכה זה של דילסא זה, מהפל יותרהפקומ

 ת"ב. הכם ההלפיד במקום ל~הדג עצטולהכנ"פ

 שמחמב סשל דב"8 סהם של קיתו7 א' וביד ביזו שהלכו בכ' )ס"ב( דב"5 בהא זשל הרי"ם מר7 בשש ראעציקפלונ

 ש11לכו הדיךב2' יוף* איך זאל הר"ם תםתפק קחעןם היק* סיל ודשע חב*רו בםמשת אששר יראה ואל וימותו קממז:םשוהאחו

 קראה שגיהמ כשישתו אף דהא דב"פ ששמא שיך לא דככה"ג יקדיס למי לשגש, אפ בי להטהמ זוקך אינו הסהם שצמדווהו

 צריך אהו הוא וקעא נצמה"ג, ל"וש קודטיז וקש*יך לר"צ וצנן אםאד בנרואע רק אאוששה ומוטב שצההם ו8ל בפהץתםאח8ל"שף

 דבלישזץ4 אופו סבהר וצמ % ואמר הרי"ם סאד חשתקצף הכם, תלטרד להיח,ר להקויפ אחד תלסרד ש1ה וצ"זלוצףם.
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 תשש" נשר פיה עח תפ פש"ע יא חשש וף"%שחחךפליה אשמש"ם מש *שי
 ב"זוחץק "חה "ת"1 הש,ש"יפר9חמחי%

 תמ"
 אי ל תסעסףא5%מםפ בץ יף%ק

 ח"מישחהחוהמאשאחקנופששמ*ם8,ש1*אחטדלשרש"חואףיסשןטומםח

 ש1אחי אף ף%1 . %המשש גאץשחמןש מאט9%ע 8*אמףק"8 פאאוו קםד ת%'שע
 יף"ת ש1 - %ופה*8"8 * ששאש 9 %חפ"8ה*פ *א~8 ק שחא ש%

ם פ זמ

ץ %ש  1 .מ " 

 ק לא מפהי%ג ו קח עי ומ%םטאןק וששי וצם באף-מש9 המאפ8'%ע
 מש, תת"%ה ג א יח שמ נאר * ב1אץ

 ואף אם1 , מ%מ ן אם פד רייצימ
 נצץת להיקיף שסאל. לצד ,שהחמלוואויהמ
 וכמה שאיל, ימעעד לבו9 ד ושאר פי 1זצצקד,
 פני ש ח9 כל ככר שרם וטה מהם, טוכ יותראמ
 שעל כזה, נשגכ דבר עוד לצשית אזכה ואםתבל,
 אוכל פדוטה שוה אימ שמסילא חי, מסירתהי

 הרכה, שווים שחיו היקר. כהטה'עלע אתלהש?ל
 ואזדרז אשמח לא למה לו, יצטרכווהעולם
 הצציר העלם אלי טען ככה כזאת, דברלעשות



 . ימ1121*.ח

 יתפלץ, ולסי מעט שעוד והרגואעי נדהסורואני
 אך הוה, היקר העלם ובכיות טצנותלשמוע

 כו יגערתי שפןוח כשום הסכטיר לו טצללא
 לו הלך ותחבעיס ההפצרוה רוכ ואווישנית

 ממני. נפשבפחי

 ומה הלזו מעשה על קט רגע נא התבונןאחי
 הזה, הצעיר הכזדד לטעמת בשמיםאמרו

 ובגורל ובפשוטךת באמת לבבו מקידות יצאואשר
 למעלת הלזו ברגע התעלה בורראי הלאחמימות,
 שיה" והלוואי תלקי יהא ומהלקם קדמאיקדושי

 עמו.חלקעו

ה

 גרול רבהצלת

 הגאון הרב ידידי במהנה אתנו שם ההוד?נדץ
 סף,8קאלץ בק"ק ור"מ דומ"ץקארשדער םענדיי סנחם מוה"ר המפורסםהחסיד

 באושהיטץ האסורים כל על חוק שהרךדוע
 הנ"ל מנחם ר' והרב ויום, יום בכללהתגלח

 ובשעת הסליחות, בימי וקנו לנלח רצהלא
 פניו על נראין הי' כבר בכוקר כר"הה"אפעלש
 ואת, בראותו הנאצ"י  והרשצע לכנות,ק1ערות

 יוכל כי ממנו עתר ות"ח צדיק שאתה אי"פ "צבודואל

פת15ךים
 בעצש, לקש פסו הביוב מחד: וה8ק"ףההדם
 בין שם והש5הכו. המהצר, לאכלאקהעדלו
 ערב לעת להלקה משפטר נמדץ ובצהוצעריםי
 ה" לח הנא אך לכית.המוקד, הממיס כל ים,יחד

 זה כי הנערים, עם השד ובמנין במספרמיצפקדים
 שייכות שום לו ה" לא השת .וצעשוההנאצ"י
 מסונים הי' עליהם כי הנערים, שללהעמן
 יזיצנו וממילא אחרים, הס"ס אנשיזאחראים
 שיצטרכו מבלי גם לפדות יכח-םשאותו

 התהלחר ואני . במקומו, אחר ליקחהקאפועס
 הם אך שחרורו: על הקאפוס, עם היתןלישא
 זקנו ע"י בחוץ מנחם ר' יפלא כי לנפשם,יראו
 להכירו יכול שמה עעחצו ס' ס' האיש וגםהלבן,
 צווארם. על יהי' הקולד ואז ימים איזה כעבורגם

 לפעם שמפעם כאושוויטץ, הי' הסדריהנה
 אנשים של טראנספארטיס פשםשלחו

 עבודה מקומות חו למחנות לאלפים, אולמאות
 אלף ערך על פור, נפל ר"ה ביום וגםאחרות,
 ואני אחר, מקום לאיזה להשתלהאנשים,

 להשתלח, המיועדים מבין אה1 למצואהשתדלתי
 קאראדעד מענדיל ר' עם חליפין לעשותשימכים
 ישהלח מענדל ור' באושוויטץ, ישאר שהואהנ"ל

 במחנה יותר שם ימצא שלא כדיבמקומו,
 *ל הסכם לעשות בידי עלה וכאשראושורטץ,

 עכ"ד. מטך עוה"ב יתר לו שיה"5ץיות

 בוודאי דבכה"ג חסם ההלמיד תחח להריגה כידיס עצטו להכמס לצ"ה שיי שיה" ס"ד שום שחץ מכש"נ881מ
 חיב. קודטץ חיךאמרען

 תכיהס נס"  ו5ות6 מ60 פ"ז כפיר קע"5 סי )מ"ם סלכחת מסככ 3סרת הפו"ל, הפחבר בן 158ר)42
 ע6 טרגוי 4מר לכדיומ מ*כ טזיפ וסמ1 ת"מ 6מד 06 מ0ס 6מד לכר2 6יניס עקסו פימ3וס סמס סרמ"ט)סי
 ל0דיחצ ד5ח2 כרי עכ"ג פנ(י63 לר* 5ריכ"ם כיו ר3יס כי לר"ע ול6 פד0רג מ3קם 6יערו3לי 3ן ר5י3ן כר'מ3ירי
 פכח"ו. מיסרנו0ו כת"מ תמההת פ5טן24מליף

 פרכמ "ב15 פנ"כס %ל ס5הצים פ63ו מירי  3בוימ  רגהי למלק ים סבר6 פ"פרוצס*ו1יסוורצ
 גירתס גסי

 ש6פר ככדום מל כפי0 6ז י0לג מ0ס 6תס מי3תרו כ3הרט 4טס מטסיס ורק סזכ, מש2 6' לטתנס53תס
 גכ% כו6 סנס כען כת"מ תמורתסר2הן

 3תי
 נה2ו6 ממט ס3' על רק כגדרט מ4*י דין 3מין כ6ן מם6"כ כנירכ,

 כפכ1סר כ% סגדר0 3הוך נכ% כ1ס א6 5מוי נפ5פ כל6 פקיג6 יס3' סקחצכ, ק5ר סכיס מממת רמ"לנתפס
 יפ לנהצג כפם למכיר לפמן קנ"ה כא, )3יו"ז זכ מא"ק דמ4?ן וכפו כלג 3גם"מ כנירי ל6 נככ"ג 3ודלא 6זלמפלט,
 לק"נב פפיקר6 דט?ו עפי מ"6 16ת ע"מ )סי יטהסף זכר 3מרת הצין רל4כ"ככ נזכ עודלפ55ל

 מעכק מסדמ כ5ע כמדו3ר כיכ ל6 4 ם6מרו ונפי. 6נל לפלפול6, כ"ז כתנ ז"ל פ46פו"ר גר6ס נ6עת84וי82
 ו0ממ 3מור". "סתר לםיא2 נפפ5ס.. ומסו45 3פ81-וסחפש גוא * ייעעס, ימו סיפיו נמח?ס סמ יק מפס,השהחן
 ונ4נר כפפעדע וע1 סמר3ס 46 גםסר וע"ז 3"פינס. תהרכו נאזסס-למיו 5ונג-6נ5 ש עיין 5פי 5ל1 וטציל6 4טדס5פיר.
 וק"נ לכאילו 3כף טמר3ס תטירת ע5טצ לטמ4ף כמפמיפ פל פ*כ 6ק 3י5ר י6 ו3ננק2רן



טחטדים .שער
 הבלאק שע"י להקאפוס חזרוד כזה,חל~פין
 בתנאי לשחררו, שיסכימו .כהם והפצרודהמוסגר,
 עוד משם ישתלח שהוא לסרר, לי שעלתההלאה
 הסכימו השתדלות ברוב סוף סוף והם הזה.כיום
 קודם בושאי לשחררו, גדול כסף סכוםפעד

 שיצא טרם עוד זקנו יגלח מענדל שר'.למעקוה
 ע"י עליו אדם כני מבט ימשך שלא כדימהבלאק,

 יקחו שלא זאת, נדרל% במפורש וגם הלבן,ד~ן
 מדחוק מצנדל ר' עם ודיכרחן במקומו,אחד

 דעתי שלפי לו  וה11יפי  1171יו, מצב לוומסרתי
 הוא כי בר"ה אף להתגלח לו שמותר ספקאין
 לי והשיב לדבדי נכנע והוא נפש, פקוחממש
 ויגלח, כתוב הצדיק יוסף אצל גם הלאתיכף
 בר"ה דהי' ע"ב( )י' בר"ה חכמז"לואמרו

 יחער אהי' ולא האסורים, מבית אותומןהושראו
 מוכן הנני לבבי ובכל הצדיק, מיוסף וחסירצדיק

 עצמי.,ד(לגלח

 את והמכירים הידידים בין הלכתי זאתואחרי
 וכאשר הפריון סכום וקבצוד הנ"להרב
 סדרתי וגם בעזהי"ת אותו פדיתי הסכוםנתמלא
 מן נסע והטראנספורט מעט ועוד החילוףתיכף

 בתוכם.  מענדל ר' והרבהמחנה

 כאהטוויכון שופרהקיעה

 בשכיל בלבבי נחרת הלז הטראנספורטוהנה
 ה' חסדי ברוב הנה חשוב, ענין איזהעוד

 בתדך אחד שופר להכניס ביזץ עלתה נסים,ובנסי
 עם לבלאק, מכלאק הלכתי ר"ה וביוםהמחנה,
 בסכנת כרוך הי' שזה והגם לתקוע, בידיהשופר
 והקאפוס הנאצי"ם ירגין2ו שלא גדולה,נפשות

 שזכיתי זה על שמו וברוך הוא וברוךהישעים,
 לערך הלז ר"ה ביום לתקוע וחסדיו רחמיוכרוב
 גדי והאנשים קולות המאה את פעמיםעשרים
 ולהרגיע האומללה נפשס למשיב להם הי'המחנה
 ידי לצאת זכו שעכ"פ מצפונם, את קצתבזה

 באה2וויטץ.,הן גם בר"ה שופר תקיעותמצות

 אנשים אלף ערך של הנ"ל הטראנספורטרהנה
 לעת סמוך דר"ה א' ביום משםשנשלחו

 מהם נמנע להנסיעה והכנות בהילות מחמתערב,
 הטראנספורט כל עמד וכבר שופר, תקיעתלשמוע
 ומזומנים מוכנים לשער סמוך המחנהבסוף
 יחד אליהם הגעתי וכאשר מהמחנה, חוצהלצאת

 אמר דפרעה המשקים, השר רק הגילוח בעצמו עק1ה לא הרי דביוסף הותר נפש פקוח משום רק דהכא ייענ"ד)ד4
 בספרו הרע"ב וכ"כ להניקף, תורה איסור ליכא בק-ם מעשה עשה שלא וכית פרותקא ליהוי איהו דאיגרתא קריהמשל"
 פאת את להשחית כזה יוסף עשה ואיך בתער זקנו את גם שגלח ומשמע כתער אלא גלוח אץ דהא יו"ד אות עה"ת נקיעמר
 נמזת-ס וכאכ צי"ש. לגלח לו הוחר המלכות כבוד ומשום דרבנן איסור רק ליכא בידים מעשה עשה שלא כיון ע"כ אלאזקן

 וכל ע"ש. שרי מצוה דלצורך בנקה"כ קצ"ח יו"ד הש"ך לדעת שרי המלכות כבוד דמשום ביו"ט גלוח איסור מכהעה"ת
 לצורך אף אסור שפיר מדאודיתא דאסור אחר ישראל ע"י או בעצמו ישראל אבל עכו"ם ע"י המעושה כשעח2ה שייךזה

 ח"ב. ישראל עא לגלח גמור היתר הי' לכן ממש נפש פקוח שוה" דהכא אלאמצוה

 66ז,ל_ בהט"ח, אסר)ה4
 נפסו סכוכן ס5וך 6ל1 מסירות ממיל8 ד6חי 3ס3מו לכפריך ס6מרו 3מקוס קעי

 טס לנל6ק מ3לפק סלך 68("ל כי סד3וינ(, פרטי 8מד פל%ם ספעתי ופמ זו. מ3י3כ 5וט כקיוס 6ת3"י 6ת ל(כחץכוי
 3למו ההזק כעלך ססופר קול וסמטו סיס סיים כיס3 סיוטו וטרסטיס כוין, ותקט 6מת גגל6ק יסה%ט 3ידגכ:סופר
 נ6או אס יטנ1 עד זמן ל6הס ונסדקיס נמוריס לכטמן 56ח"ל 3הי הצלס רתג 6ה0. לדונו נני טח%ןע ל%הריחשסמר
 5סהגי6 ס5עיך 3ר6מהס וכמעסכו כדין סס חהקפ סמממג מל ס6מר נק5ס 6מר נ6*ק ל6תס נסלם ותוףש6ק,
 ח*ף ונרנישחע נסלה%ח וכן ססן 01קט טכ5ש סרמק 3ל6ק ל4אס כי "2ן *%: חשמר ,זה כנ66ק למטפו- 5יתחי%4ט

 שו % ה2ר% שקו סל ס%הם 3זכחס 6נל 6מרש נדמס פעס 63יזס 3"*ה פקוס נכל 8מריו והרו נלסו 6סםס3תרון
 סהיס. 3ספר לסכפג 3וימהם י65 מספר ננכל לסמרו מל6גיו סלמ וטסי"ח 6ותג למ5ו36ייס-

 כתורספתגס. סופר תקאחי פ~ות לקיס פזכו משכ סם6כו דקוומכ פסמיהש ממת *%ס. מכמטו,שפעתי
 לשכומ סו6. פנםהשם וכל . ס56קךעם $לם 6ת עוין 6גח ס% *סש נמ44ס סעי כאן6ס ססמגפס הימם סימסא*, פוי

 %ג סקס מ* %4"ל לא טאט 4* %6 מ"ט אאאממ ;ש*ס*68פלאףס5ם%ןמאהוטהםסיפצן*זר"סחמזו%.%%-טשחךסשתח%הש,%לנא64ס',%לפםפי



 שעי~י
 ההל~פין לעעית הנ"ל מענדעלע ר' הרכעם

 של שמהה ונהטלחו שופר, אתי שיש להםאמרהר
 הטאה מהר היש לתקוע אוחר וכיקשוקדושה
 הששד פתיהת טרם המצוה לצאת כדיקךלות

 ידוע. בלחן למקוםלנסוצ

 עצפרץ והבביות הקולות באזני טצלצלועד"ן
 ובפרט התקיעוה. בוצעת אנשיםמהאלף

 דחזסיד ידידי ק1הי' המקריא בעל של הרוצדקולו
 הי"ד פיי"פפאן 'ההטע מוה"רהמפורסם

 יליל, רלולי גנה גנותי בקי פ11ןמדעברעצין
 לא וממש תק*עה תרועה שבדיסתקיעה
 וכהלכה, כדת לתקוע 8והי לצמצםיכולתי

 שבדים תקיעה השלה"ק של הפירוו4 אזוהרגשתי
 שבר נעשה ישר, מקודם שהי' שמהתרועה,
 הקדה1ות הקהלות כל נשברו שסמשותרועה,
 פשוטה, תקוצה ובאהרונה ישר, מקודםשהי'

 לתקיצה להזור עצזכה מה' ומבקשיםשמתפללים
 קרובה.  וליעעעהפשוטה

ז

 שר*פוען לפני בחורעם מאות ל*"ד שר2רהקיעה

 ונידינים כהבל4ק המסוגרים הנעריםוהנה
 והתהילו שופר לי שיש להם נודעלשדיפה,

 תמרורים, מדורי ובכיות בקולות ולצעוקלדועיש
 אליהם גם אכש שאני שלהם, הבלאקמתוך
 בהמצוה שיזכו כדי קולוו4 המאה לפניהםלתקוע
 ברגעים בר"ה, שופר תקיעת שלהיקרה

 השם. קידחח על קהושרפו טרםהאחרונים.

 הי'-  השין כי  לשיה.11הבצ1שי1 ידעתי לאואני

 לעת ססוך הי' כבר כי גדולה בסכנהכרוך
 וזעאצי"ם לפודעניות הסשכן הזמן הוא אשדערל

 פתאום יבדאו ואס לקהתם, לבואצרהמם
 אץ אז בחוכם. נמצא אני רגצ ובאותווצאצי"ם,

 וקהוקד, לכית עמהם יקהר אותי- שגםספק
 אף אוחר יותו. לא לרשציס הנודעיםוהקאפא
 לי טה כדת וטהרהר עומד ועמדחי ל"וץ,לבדיה

מחמדים
 לסכן * טעל אם במתדי היי נרי שק*שווג
 שטיצת.תקיעת בשכיל סכמג בספק א1"נפשי,
 הפלהח מוה. צצקו תעשהס הנעדימי שלק1פר
 על נא הוסה השסי לסען נ4 בוא רכי. רכו. לב,כל

 בדנעים הלז במצוה אדחגו לזכוח פ ובואנפערצו,
 עם אף לי ה" לא כי פשתומם וצמדתיהאהרההם,

 להתיצץ.מי

 על עסד יהי' ליב זלמן בני הנה ספיקי, עלימסף
 11בי, והאנתים, במרירות כי והתזיק,ידי.
 ברור ה"ו ני 5סעה"ש זאת תקץשה 514אבי,
 כראש כתורן שכול גלמוד ה"ו ואשארהזיקא
 מתויב אינך תכנס, ואל תלך אל 11ב-י, 11כ',ההר.

 וגם פעמים, הרכה היום תקצת כבר זאועלעשות
 מזה, והותר די הי' וכבר נפש, בסכנת כרוך הי'זה

 הבטתי וכאשר רבה, בבכיי חאנורם הבריוכדומה
 וראיתי עליו רתמנות בי נתעורד יהי' בניעל

 דכריו. צדקושמאוד

 לא הנערים של והצעקות הקולות זה לעומתאבן
 נדולה רהמנות ועוררו לנפה1י מרגועטענו

 וכולי הצד, בעת מצוה עליהם יגן ואוליכלכי,
 ואנשי הסידים אנערם כמה וגם ואולי,האי

 השתדלו הנערים, מקולות שנתעוררומעשה,
 ויספיק גדול. היום שעוד הנעיים לטובתוהתהננו

 אינם מצוה ושלוחי משם, ולצאת ליכנס הזמןעוד
 האלה. כדברים ועודנזוקין

 אקהב לא מה, עלי יעבור ההלטה, להץובאת"
 כני לתחנוני אשעה ולא בבקשתם,פניהם

 הקאפוס עם ומתן המשא התהלחי ותיכףנ"י.
 עד ליכנס אחד להניה שלא שהתצקשוהרשעים
 יהי' ולא עוברת והשעה מעט שעוד דהפבתישככר
 רוב אהרי אכן לפניהס, לתקוע הכה1ר שיעתעוד

 אשר גדול מכום ובעד בע"ב, מכטההפצרות
 לכקשתימ גענו אתר. על רגעים אהה כעודמנקבץ
 אשמע שאם קשאדע כפול. כתנאי אוחר הזהירואך
 מורה עשה השער,  שע"י הפעמק צלצולקול

 גורלי נהדץ הא: ברגצ להמהנה, בארם ס*ק1הס'
 כי הבלאק, כתוך הנמצאים הנערים כל עםיחד

 אופן. כשים משאז לצאת אהעי יניהולא



 שער.-.
 הנערים, אל תכםפתי הכל, את עלי קנלחרהפי

 זלמן לבני שציתי מקודם, עקרהר זאתרק
 מרתוק ולהסתכל המחנה, כדחוכ שרעמוד נאליכ
 ס' הס' אנשי חת ידאה ובאס המהנה* שערמכה

 ואעזוב ל%4דיצני ורבף ירוץ לדושער48)רבים
 התקיעתב באמצע יהי' אם ואף הבלאק, אתהרכף

 הי' לא הנ"ל ההחלטה כי לכתוב, ניתזרהאבפע
 כי היטב "רצתי כי ההלכה, עםמתאים

 ספיקא לספק אף עצמו להכניס אין ההלכהעפ"י
 עיקר אכן שופר, תקיו%ת מצהע מכח סכנהשל

 כך וכין כך שכין מחסת הי' רגע בשתוהחלטתי
 הוא מי כי עלי, מההיות הרבה מהזיק הייורלא
 לו יש ימים כמה באושדויטץ לידצ יכול שהי'זה
 ויום יום שבכל בעעונו ראינר שהדי לחיות,עוד

 או ורבבוו4 אלפים אחבא עשדפיםנהרגים
 כעמיר ומתים קשה עבורה מחיך בה1דהנופלים
 החיות כל חשיבות שום ה" ולא הקציר,אחרי
 אף הנ"ל, לההלטתי הסיבה עיקר ה" זהשלנו,
 מקוד שום לו אין וו סכרא גם שבאמתערדעתי

 )0 )י(בההלכה.

*פהמדי-ם
ח

 שפר תקקת קויםהדרטה

 עלי להעלות ושוקל הסופר וא" העפא"
 להכלאק בבואי לבבי, הרגשת אתגליון,

 שלבבי הבודא, פלאות רק זה ואין הנ"לה%5סגר
 עינים המץ את לפני בפגשי לרסיסים, התפלץלא

 בדמצות נוראה, בבכ" געו שכולםהצעירים,
 ונרהקו השמים, לב עד ויללות בקולותרוהחדת
 שלי,חככל המלבושים ואת ידי, את לנשקכולם
 רבי. רבי. הללו. המילים וצצקו בק שנגעומקום

 שמעתן שלא דיכורים תתמה רחטים.רהםים.
 וכאשר קהלתי. ומבני הלמידי היו מהם וכמהאוץ

 הפסוקים וכו', י-ה קראור הסצר מן לומרפתחחן
 בצעקה כולם והתפרצו התקיעות,שלפני

 דיבוריס, איזה קודם להם שאומרוכררישה,
 לומר אותי הניחו שלא וממש מאר, כיוהפצירו
 ההתרגשות מרוב ואני הנ"ל, הפסוקיםהלאה
 יכולתי ולא לחכי, לשוני ונרבק רוסי'נאלמתי
 עיני, נגר עמר השהי' פחד וגם ושפור, פילפתוח

 התעורדות בש4מם "ש והבל קץ השכל דרך ועל בזה"ל. שכתב כראשית פ' כחי הדבין משח חהו י* ר84ריי)ת
 הוה הפהביי וכר. קנין אותו ומהביל ק1פלה טחיעה% למי רסו והבל עוה"ז, לקנין רסש וקץ והפסד. הוי לערןורמו
 ב17כיל אטו פלא. לכאודה והוא עכ"ל. עיקר הזה העוים מן עדשה ו84ינו העויפ יעסק* חושש אינמ פינהרג,
 נהרג. מה" יפסיד עוה"ז, מהבלשהוא

 להבל אמר דקע אפונה. בענץ גדדל רכוח להם ה" והבל דקץ ירדשלמי. ותה1ם יונהן תהמם לפי"ד י"ל ויזזנשץ-
 ע"ש. להבל קע הרג קטטה הך ומתוך נתקוטטו, וככה להיפך, השיבו והבל ועוד. אחר עולם ואץ דין, חיח דץליה

 הודגו. הץ' לא בתדחו עמו, ההקוסט דלא לקץ הודה דאלמלי השם, קידוש על נהדג שהבל מדבויהםוכנראה

 בימהם. שה" וחילוקים טעמת םהרבה במדדש כמבואר לו, שונא הוא שקץ קרע שהבל דאחרי קשהריכחורה
 בלעו% זאת השתוץ בח= הרבעו בא היה השם. קידוש צל נהת שיה" י4ים בףט"יש עטו עצמו הבמס למהא"כ

 והנן. לו. או נפשו למסוד םחךב הוא אם כך כל צין היא עוה"ז מהבל שה" מחמת ענהיגהקדוש

 לקיהחח כשנוגצ אף נפשו מוסר אעו עוה"ב, נגד לעדת"ז עיקד ששץ4ת דמי בחי הרבעו כחצת נךח" נפשיסמאכן
 עוה"ב הי הוא דהעיקר האמת שיודע מי כן לח העקר, הוא שבעימו מה עוה"ז. לעוהב בנסמץ לצמור קטל שלאה17ם,
 ואתן םזהז יאשמל ה" שהבל חשש מ"א. ק"א%ר זעע עוםר ווא אז השם לקחעקו כשטצע לכן וצהט, עממ כלחחשמל
 ת"ב. העולם עסקי על כלל חשש המא במסידץ בנסיון  עמד לבן שקי העוה"ז מןשושה

 "531ס ימגם מפמם נ3י שו ס3ר6 נ"כ פג' 5ף3( נאז לף נ"צין 85*ס ימיס נום 93 י בהסשח, א43ר)ש
 36רכס לגא4דכ חה) , 5כמגמ ו6ו גר 5קךפ 6תכ )5דשט3צ",

 ערי
 םטיטס ו6שםר סיץסרו 3נדות הף6 3פ5מו

 5ס5ף6סן 5פס 3*4פכ ס5י קי5ס פמ4 6ק ני 3ר6"ס *סר וססוחן ס3ישנק י*מס 5כא6 * *ס%3י8ן"כ"נס
 ימא *% שא "יף 453שעג לגנו"גס פ54מנו 5מכאש% יהוס כל יולגל 45ן ילשמ, הס סקוח4ו, טמהק4פ1ל,
 43* 5גו %13 פגגם' 3י 3סטת ט-%58*פו

 י4א% קו "טט5 5ףףסן ופט"ן יאג%ר יו 5מו %%3א4% ,אןפ ס3מס -
א *ג5גא  3*י דל .*ש*י 05 5י .8 8*ס 



-קי4כ
 וגדולה וכא, ממשמש והערב חיפים הוגעיםני

 ח"ו.הסכנה

 מה, עלי יעבור ואמרחן לבקשתם נטיהיאכן

 בחדש תקעו בפסוק לדרחן:והועזלתי
 הכל היום כמה שעד חגנו ליום בטםאשופר

 התמלו להיכן מה, עד יודע אתנו ואיןמכוסה,
 יצא מי בסופינו, יהי' ומה משפהחינו כלהרשעים
 וכדומה בכלל פנים הסתרת וגודל לשלו'מכאן

 ע"א( )י' כברנות חכמז"ל מאמר להםוהזכרחץ
 אל אדם, של צוארו על מונחת חדה חרבאפילו
 )פ"א ע"ז וכירושלמי הרחמים, מן עצמוימנע
 האדם צואר על חרב אלא עוד ולא הלשוןה"א(

 מחרב ויצלני אומר שמשה היםט מצילוהקב"ה
 ע"ש.פרעה

 אל  עיני אשא )קכ"א( כתהלים הפסוקופרשתי
 ה'. מעם עזרי עזדי, יכוא מאיןההרים,

 כאן לומר לו למה דלכאורה וארץ, שמיםעושה
 ומהו ו%רץ, שמים שברא השי"ת, הוא מיסימן,
 ין"ך  הוור לענין ההרים אל עין נשיאתהנרצה
 בוה. מ"ש ב' מאמר חנוכה יששכרבבני

 מכל מסובב האדם דלפעמים לפדשוברז4ה
 שיודע עד ורמים גבוהים בהדיםהצדדים,

 להנצל הטבע בדרך מציאות שום שאיןכנפשו,
 הישועה יבוא סוף כל שסוף יודצ אם ואףמשם,
 יהי' המראלים שהשונאי המאמץ יודע וגםבכלל,
 עבורו. וחיזוק נחמה אינו זה כל אכן מפלה.להם
 בא לזה אחדים, ברגעים תלוי שלו שחיות יודעכי
 רע במצב העומד האדם. את לחזק המע"הדוד
 כרגע וארץ שמים שברא בהשי"ת שיאמיןכזה,
 נעשו. שמים ה' בדבר ל"נ( )תהלים וכמ"שחדא.
 וק"ו מכש"כ א"כ העולם, כל נברא ה'וכאוח

 בעת אף תדא, ברגע אותו להציל יכולשהשי"ת
 אשא וז"ש צוארו, על מונחת חדה חרבשכבר
 השונאים כיד וססוגר סגור שהנני ההרים, אלעיני

 עזיי, יבא מאץ לי, סביכ כהריסהארודיס.
 משיב וע"ז תדאי ברגע תלוי שלישיהעיעה
 ואיץ, שטיפ עו,8זץ ה, מעם עזריל~זקו
 כהשי"ת לכטוח אוכל כן כמו חדא ברגעששכרא

פחטנףיש
 מקודן4. עזרחישאלח

 הגלהק וקעי כ"ק דכרי הזכדוףוגם
 בו בטחו ס"כ תהלים למשה בהפלהד"ע פאוהעי

 לנו מחסה אלקים לכבכם לפניו שפכו עם עתככל
 גז"ד לאהר %ף דבישראל בר"ה הגמ' עפ"יסלה

 בו בטחו וז"ש נענים. הם הקוי"ת אלכשצועקין
 ר"ל עם והטעם גז"ד. לאהר אף ה=מ עתבכל
 כשאתם לכככם לפמו שפכו כזה עםדאתם
 מדה"ד דהוא אלקים אז לכבכם לפניושופכים

 סלה. לנומחסה

 קרן אחוז זכור מלך דר"ה א' ליוס ביוצר לרמזוהם
 בפ' רש"י דהנה וקדוש, נורא כקרן היום לךלתוקעי

 כתב וכו, שכותך את אלקיך ה' ושב הפסוק עלנצבים
 הוא כאלו וכקושי גליות קכוץ יום שגדדל י"ל ועודח"ל
 ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז להעת צריךעצמו

 בני אחד לאהד תלקטו ואתם כ"ז( )ישעי' שנ%מרכענין
 נפמ"נ מאי וגם הקושי מה להבין וקשה עכ"ל.ישראל

 יהי'. מקוםמאיזה

 שאנחנו זו ברגע ומצבינו גורלינו על לרמז דבא י"לאכן
 ומכל האזא כבשן הכינך וכבר הרוצחים בידמסודים

 איזה  השגה שום לנו ואין מסוגרים אנחנוהצדדים
 שהקב"ה נשאר אחת עש[7 ררק מידם, להוה8עמציאות

 ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריךכביכול
 ויוציאנו בידו הקב"ה יאחז כזה רע ממקום אףוה=נו

מכאן.

 שאדם מה כי הצל שכמו צלך ד' הפירוש. נודערכג:ר
 עושה שאדם מה כל נן במו עח4ה, ג"כ הצלעושה,

 כדאיתא הזאת במדה עמו יחנהג שהשי"ת ג"כגורם
 שאנחנו בזה וא"כ האם, את תשלח שלח עה"פבזוה"ק
 באושוויטץ כזא סכנה במקום אף העיפר בידאוחזים
 יתעורר עי"ז הנפש, במסירת וכרוך גדול בקושי הי'אשר

 ממש בידיו אותנו יאחוז כביכול ק4הקב"הלמעלה

 קרן אחוז זכור טלך וז"ש הנוכהי הרע מפצבויוצ*אע
 קרן, הנקראים "8ראל %ת כמיו יאחח קוהקב"ההיינו
 היום הינו וק-ח4 מדא בקרן היום לך להוקעיבזבות

 ע"י מזבה שאשה וקוח4, נודא מקום שהואבאושוויטץ
 "קדושים. אהב"י שם . שמקריבהםהקובנהנ,



שער
 הביא ותמר יהודה במעשה הקטג פ' רכה במדהט1הנזז

 המהשבות את ידעתי אנכי כי כ=ט( )ירמי'הפסוק
 בלקהז עסוק ה" יהודה- ותקוה, אחרית לצם לחתוכו',

 ע"ש. משיח של אורו בורא ה" והקב"האשה

 הנוכחי הרע מצבעו את לחזק המדרש דכותת%ענ8ד
 לנו להזת להומעזק נוכל ותמר יהודהדממעשה

 על הפסק הי' כבר דהלא אחרונה ברגע אף והקרהאחדית
 בדק יושבים שה" איתא ובמדרש ותשדף הוציאוהתמר
 וגם שריפה וחייבת זונה שהיא וגמרו ויהודה ויעקביצחק
 ופרש"י מוצאת הוא בקרא כמפורש להשרף יצאהככר

 עינהא ותלת הסימנים מצאה שלא יונתן ובחדגוםלהו1דף

 הקב"ה רמז מיד מהשי"ת רחמי ובעת מרומאלשמי

 שלא די ולא ע"ש, הערבון לה והחזיר מיכא-ללמלאך
 מיהודה להוליד הקב"ה עוסק הי' שעה באוהו רקנשרפה
 לבנים סימן אבות ומעשה המשיח. ומלך דוד ביתמלנות
 צריכין וההשרף הוציאוה של השעה שהגיע בעתדאף

 המדובים. רחמיו ולעורר למרום העעיםלתלות

 ג' בהקפה רבה  בהושענא שאומרים מה בזה לרמזרף,ם

 לפרש כתב יששכר ובבני לתמר דמתההושענא

  נעת שאמ,נו והיינו ע"ש. יהודה של כלתו תמ"ר עלדקאי
 עכ"ז לשריפה ויצאה לשריפה דנח; שכבר לתמ"רדומים

 לה ובא מעלה מלאכי הקב"ה שלה האהרונהברגע
 נחרן כן כמו משיה של אורו מסנה עוד ונצמחהישועה

 הישועה. הרגע בזהלנו

 מגודל חז"ל נביאות בנו נתק%ם שכבר להתחזק ישרגנט

 צדקעו משית ביאת קודם עויה" לידהחבלי
 לידה חבלי גודל ע"י יולדת, דכמו בספה"קוכמבואר
 שלנו והיסורים הצרות ע"י כל כמו הלידהמתקרבת
 בהוציאוה שעוסקים ובע% צדקעו, כהטיח ביאתמתקרב
 שיב~א צדקינו משיח של באורו עוסק הקב"הותשרף,

 אכיה"ר. כימעו במהרהרגאלינו,

עטהטדים

 שריפתן לפני אחרוניםדעיים

 ידעו למען ואספרה אוכל, לא במיליןדעצור
 הנפש, מסירת גודל את הבאים,הדורדת

 בחורים מהני אזני, ששמעו קדושיםודיבורים
 המוקד, לבית הובילם לפני חדא כשעהצעידים,
 עמד חוצה לצאת כשרציתי התקיעות,דאחדי
 חביבים חברים גדול, בבני' וצעק אחדבחוד
 וכו', חדה חרב דאפילו התחזקות לנו אמרהרבי
 אויף האפען קענען טיר לכם אומראמ

 זיין דארפן מיר אבער בעםטין,דעהם
 השם לטען ערגמפין, דעהם אויףגרייפ

 דיא פארגעמין נישט לאטערברודער
 טוונה פיט שרייען ציא טינוטלעצטע
 כל גדול רעש בקול כולם וצעקו ישראלעוסע
 ובהתלהבות בבכי' וכו' ישראל שמעהפסוק
 אומרים אנו אין ואמר אחר עמד כך ואחרגדולה
 שזיכה נפשו מסירת גודל בעד להרבי כחי"טר
 שופר, תקיעת מצות אחרונה בטצוהאותנו
 זאל זה שבזכות נח( יחד כלנו אותו נברךאכן

 זיין זוכה זאל רבי דער אז העלפיןהשי"ת
 לעבין טיט'ן דאנעט פוןארוים

 אמן רם בקול העם כל וענוגעזונדערהייט
ואמן.

 בחורים, איזה אלי נגשו החוצה צאתיו5בערצ
 אוכל שאולי דולגות וכדמעות בכי'כקול
 מצות עוד לקיים כדי לחס, כזית להםלהמציא
 זה כי האחרונים, ברגעים השוה ראשטעודת
 בא לא בהבלאק יענסהנרו מעת שלםמעל"ע

 סגע5 כיס 5סו6 מ4ט"6, נרעה56ז "1נ גמומן סמאס פסרס"מ סספפחה מכ פ% עין 5יול הכר בד,5צ"ח, אפר)ה(
 יספיז ו3כ %וס 4גר ספכ"ע פסיס ופי"ז 4יסכ, מדק סמסס "מי סיס וס61 סמצריס, פ5 3טנ6מק ז"5 665מו8רפקה6
 ורפסןם. ופוס גמנט עע ע% אנעיס, ט3יסא%ס

 6 ש 65לגו פט5ך יג86ק1 ש ט*קהמטך ש ע1מו סטמי ג5מק, 45חו %6ף5 טכגיס גפם כוס: סגי- וטאן6עוש8
 יפ 6ס ע*ג .5טצרגע גט5ףס סיא סקו י3י סיא טסשח 5טסס1יס 1שר סל46 ש .6ה 5כסס ססל 61ס -וממטנשנ66ק
 אנ.סנאג כיטו פףס חצים ה6מואג כקהטטן ע5 66י ע26 וסגנעחש ספטיקיס 6ט טצער נמכ6ך

 ס טוסו טישם 6מכ"ג .סק5 וכי -5כגאן קוכע 313יס גקול חס5צע"ס כאאטוק"ט ו6טר כ"פג גל9נ"
 וססקהטם טירפכ 84ד5 צמר 5מי 4נ6תעע

 ט"י טטף יא5 ח כא גפ4 5ה חמי



-י
 פי על דעתם ולפי וטהטקה, אוכל שוטלסיהם
 לבי ולדאבון השנה בראש  להתענות איןההלכה

 עוד ולבוא בקופום למלאות מציאות בידי הי'לא
 הזה המר יום להם והי' שלהם. להבלאקהפעם
 לכית אותם הובילו התענית ומתוך תצניתיום

 במהרה. דמם נקמת עקום השםהמוקד

 וזה"ל ד' אות פ"ט אסתר רכה בטדושוראה
 חשצאו מרדכי אצל הלך העז שעשהלאחר

 יושכים והתעוקות המדרש בבות יושבשהי'
 והיו בתורה ועוסקים כמתניהס ושקיםלפניו

 )י"כ( שם ימצא אוונם רנצנה- ובוכיטצועקים
 שלשלאות עייהם השליך תינוקות אלףכ"ב
 ואסר שוטרים עייהט הפקיד נרישל
 ואח"נ תחלה התינוקות אלו אהרוגיטחר
 להס מביאות אמותיהס והיו מרדכי אתאתלה
 קודם ושתו אכלו כנינו להם ואומרות ומיםלחם

 מניחין היו מיד ברעב, תמותו ואל למחרשתמותו
 לא רבינו מרדכי בחי ונשבעין מפריהם עלידיהן
 וכו' נמות  תעניתנו מתוך אלא נשתה ולאנאכל

ע"ש.

 קבץ )שכבר זה נוסח לעולמים הי' שכברהרי
 שססרם וקודם התינוקות ביחד( הרשעהמן
 מהם אחד יחסר שלא כדי אותם מנהלהשומרים
 זה. בעד זה וחליפין מסחר שיעשו עי"זיגרום

 תענית, מתוך למות רק לאכול רצו שלארט1זץ
 הובא במדרש להמבואר בזה לרמז ישאולי
 המקום אל רבואו עה*פ וירא פ' שמעומבילקוט
 לבנו חתנות שעושה כמי דומה אברהםחה"ל
 הרי ע"ש, לעצמו חופה שעשה כמי דומהויצחק
 כיום  יחק1ב נפש במסירות ה' קידוש דעניןמזה

 ברמ"א ס"א סי' אה"ע ובשו"ע וחופההחתונה
 וכב"ש תופתן ביום מתענין והכלה שהחתןונהגו
 משום א' טעמים כ, מינץ מהר"ם בוצםסק"ו

פהטדים
 שסא נף  עחיתיהם תטהל דידהו סליחה עפדהוח

 ע"ש עלידוש. סיושבת דעהם יהי' ולא"ןתמץ
 אליעור שאמר ענין הן' שזה חת פ' לףוכקדושה

 כתב והרוקח ע"12. דברי דברור אם עד אוכללא
 הח האדם 2ל ההביבה קומצוה הטעם אגדהבשם

 שהי' הראשונים חסידים ץצעושין כדרךלהתעגות
 ע"ש וכדומה לולב כמו החכיבה מצוה עלמתענין
 אות ק"ד סי' אלגיר ק"ק מנהגי אלי' ףגשוכס'
 התופה קודם יום שמתעמם מנהגים שישט"ו
 הגאון ליזיד"נ א' אות ר סי' העזר שלחןועיין

 רצו לא דמה"ט י"ל וא"כ ע"ש. הי"ד ז"למטשאף
 אצלם חביב הי' כי ולשתות לאכולהתיעקות

 שמתענים. חופתם כיוםהמצוה

 מעמד באותו אזני ושמעו עיני שראו מהוגנזכרי
 צעירים קובחורים ר"ה, יום הנוראביום

 ברבים ש"ש לקדש וגבורה כח להם יהי'כאלו
 איתא שבצדק מהרהר הנני צלולה,בדעה

 מעולם כו הנעשה אח מעורר ק1הזמןבספה"ק
 ביום הי' יצחק דעקידת במדרש דמבוארואחרי
 יום שיהי' עולם לדורות הזה יום נחקדש הריר"ה,
 שמים שם לקדש שרוצה למי ומוכשר מוכןוה

 ע"ג אבינו יצחק שנעקד כמו נפש במסירתברכים
 בחורים להני  שעמדה וזה זה. כיוםהמזבח
 ברבים ש"ש ולקדץפ להתקדץש שזכוצעירים
 )ע"א( ק"ב בסנהדרין וכעי"ז כזה. נעלהבאופן
 ע"ש. לטובה מזומנת עת עניתיך רצוןבעת

 בברכות חכמז"ל דברי לפרש בזה נעיםרט1ה
 ר"ע את שהוציאו בשעה ע"ב()ס"א
 בשרו את סורקין והיו הי' ק'"ם זמןלהריגה

 מלכות עול עליו מקבל והי' ברול, שלבמסרקות
 לו אסרו שמע( קריאת קורא )פרש"ישמים,
 הייתי ימי כל להם אמר כאן, עד רביפתלממיו
 את נוסל צפי' נפשך בכל וה פסוק עלמצטער

 וענשיו ואקיימנו, לידי יבא נעזי אסרהרנשסהוי

 6יל פפ1 נפינ פן 6% אח*ז קושפ*ן 4ש טיט *8פו שחז *ס טי טיפשס פאש *אא פפהט פט"ם"4מ1
 א6השפ אי1פש טש4טס פטאם פו"מאה 5ס%6פו פ11 פ** פא*ש פפט גן 1פ5 *ן 583 8קמ6 39$ 44"ש עש84אם
 י%א4 הו*ז "*חג פ1 פ44 סש*ק ש פםשק פש פחסס 486 אח5 4*ש טחץ1 %%ט %%ק %3ק טט3 םאצמש נםפ"וטפט

 . . . 6אוג 14%ד חסס - 5פו( אפי- )ם6 טשפופ%פחר
. 
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 דקדקו הצו עהנ אק*מנו לא - 4דיואבח
 צ"ל דדי' סצטער, ה5"ר הלשון. עלזחשפודש?ם

 עעא 15ת* תהבס תם ט1נאש,ההד
 ליו-

 צם 1"ננ
 מצהה וכי וגם כטרהשר. נראם2 אמרוויורנאע

לההפ~
 וצררדשלמי נפשו. למס1ר לנסיק עתכוא

 קומי קיים הוה דרשע איתא ה*ה( )פ"טבדכות
 וד,וזורל ק"ש של פחפטן חשרע השעטח~סטרופוס

 שאהה או הרשע לו אמר ושחק ק"ש"רות
 שאהה או בהיסורין 8רגף1 שלא כישיףששה
 ולא אנא רחש לא ר"ע א"ל להכעיספ:משחק
 וה פסוק קראתי ימי כל אלא אנא בהאייןמבצט
 ליזי שלשתן יבואו אימתי ואחמר מצטצרוזךיחר
 ולח ק"ש זמן והגיעה נפשי בכל דמ-טת וכדוןוכד4

 הסשףק לא וגהך קדי צא כן לפום דעחואפשא
 בלשתו חמדויק ע"ש. נשסחן שפרושה עדלחמר

 ק"ש. זמן אז שה" הי' השמחהשעיקר

 מה הספישים פידשו דכבר א"ש הנ"לרלוש4
 קאי שזה היום כל דוןנש צליך כישכהדב

 בד' נפש במסירת לכוק שצריך ק'"8 כוו2תשל
 דהמחשבה לטבחה כצאן נחשכנו וזהוטרתות
 ימי כל שאמר וזהו בפועל כמעשה חשובכק"ש
 ויום יום שבכל דה=נו זה פסוק על מצטערהיתי
 ממש והדגיש בק"ש מסיר"נ עליו מקבלה"

 עכ"ד. טיחות בד' נירק כאילוהי1רין

 לר"ע מוקדש ה" ככר ק"ש של הזטןיהנה
 נתעורד שעה שכאותו טבע פוו1ם9ןכהדגל

 ק"ש וזמן עת שבכל מבח לה' נפעך לפסורלבו
 הי' ולכן ביסורין, והדגיש מסיר"נ צליו מקבלהי*

 זמן בשעת לה' נפשו למסוד יצטדך שבאםבטוח
 יה" דהא ובשמחה בחשק בנסיק יעטךד אזק"ש
 מסיר"נ עליו שקבל רימים אותן כל לסיועלו

 הזמן ירצ  שמא .מפחד ה" תמיד ודק שע~עכאוחן
 ביום, חהרת שעה באתה בפועל לה' גפשולמסור
 וז"ש לזה. עוד וטוךגל מוקדש השעה אוחושאין

 הי' ק"ש זפן לדויגה ר"ע 8ת שההר81חטעה
 מוקדשת נבר שוךא כוו שבשעה אעכה מאדח4טח
 נפק1ד לנ192ד הה1שםץ 1:גיזנ זש"19 לקדשר אשללהוכב,
 זה יסוק על מצטער הייהי ימי כל וז"קיב(פהטל
 הוה. בלמד 12סקו"נ, עלי קב,~ד- ישי. ,פככלאיץו

פפחסדים

 יכ(8 סטעי טיהזרת תסרלחו הה ע1ה היפחפית*
 למץ. יכא . זמן באיזה היעו ואקחטנוליזי

 כומן עב9ךו ליזי שכא הועו וקיי יצהוועכשיו
 לי מ~אע והזמן לזה ומודגל מוקדש שכבךק"ש
4 בתמי' אקהכ1ולא  הירושלמי שסד=ק וזה 

 שוחק אמ לכן ק"ש זמן דהגיצ דכיון ר"עזשאמר
 נפק1ו למ9יר יצטדך שאם ימיו כל התפלל לזהכי
 לההפלל מותר בוודאי וזה ק"ש4 בזמן יהי'אז

 כזאת בשעה יה" אז נפשו למסור יצסרךשאס
 וזה נעלה. באופן ש"ש לקדץש לו יסיעשהשעה

 בס"ד.נחמד

י
 באהטורנון סהטה ונדצות ואתרוג לולכנוצחז

 במהנה הנאצים הנוגשים יד שתחת להביןק9
 טצוה כל לקחם הי' אפשרי כלתיאחפוויטץ

 שאפשרי חיצונית פעולה בביצזעההכדוכה
 8ת היה עלולים שהנאצים היות בעעים.לראחץה

 לרצחו כזאת, מצוה מעשה בבצוע שפגעי מיכל
 וכרוכה קשה כמה עד לתאר אפשר כן ה1לנפה1.

 לולב נטרלת מצות קיום היתה נפשבמסירות
  ראשית כפול, היה הקושי הסוכות. בחנואהרוג
 9היררו בחצאיס המינים ארבעת השגתעצם

 נס בררך אם  ועעית אפשדית, בלתי היתהבמחנה
 המצוה לקים קץ8ה הי' להשיגם. כברהצליוצ
 עלה בע"ה אולם בדבר. ישגיחו שהס"סמבלי
 ולולב אתרוג הסוכות חג לפני פעם להשיגכידי
 לאדז יהודי אתם שהכיאו שנה מלפניישן

 שהיו לי יצא כך אושוויטץ. למחנה אזישהובלו
 ערבות תם ולולב אוווג מינים, שלושתבידי

 ואת המחנה. יד על שעבר הנהר יד עלשלקטתי
. 

 בכדי יהווים לעוד בסתר העברור המיניםשלושת
 ו, לבם הישמהת לולב. נטילה מצות לקייםשיוכלו

 ן לקתם יוכלו הזה העגום שבמצבם גבול היתהלא
 ץ קימו הזאת המצוה ואת הפחות. לכל לולבטצות

* % ' עילאיה. וכגכורה נפש בחדףאז -%
 פ מימם דד* מבואר י"ב. סציף תינ*8בה1י"ע

 1 מהרי"ק ובשד"ת '1"ש וה- את זה מ1כטץ. ..



 -- שווי ,'.פ
 שאם הולמא בעל בשס הנףא סק"גשורל.מ"ח

 לו ש"ו הופחי צל יברך מקהם 8הר' אחד לוחסד
 כמב קס"א ס" צבי בהכם ז"ל הגאון וזקיציע"ש.
 צ"ש. הפוסקים כל והיפך משנהףנו הישך זודדעה
 ב' דביו"ט מאורלייבש ר"י דעת הביאוהב"י
 מץ אויזה חסר אם האה כשרדחסר

 לגמו-
 יסול

 ר"י לדעת הסכים והא"ז חולק וראב"י מיניםשאר
 אדם וחי החיים דרך ובסידזר ע"ש. חולקוהב"י
 ברכה בא4 ינענע חהד טין דבחסר קמ"טבלל

ע"ש.

 היות לקיים, אז בידי עלה סוכה טצותגפ
 בהתקנת יהודים כמה עבדו אחתשבפינה

 נסרים, כמה מהם ביקשתי אז וספסלים,מטות
 בניתי וכך סכךי קצת עליהם וכיסיתי יחדשחברתי
 היתה זו בסוכה הישיבה אולם עבותו,סוכה
 עכרו הס"ס שאנשי היות נפשות בסכנתכרוכה
 על להשגיח כדי היום שיעות בכל הזהבמקום
 שהוא מי מוצאים היו ואם שם, היהודיםעבודת
 חמור איסור הי' שזה ואוכל, בפכה שמהעשב

 להיות מקוטו ואע שם עובד שאינו מי שםלהמצא
 כזה ובאופן רצח. מכות אותו מכים היושם,
 שאכל בעת נ"י ליב זלמן יקירי נצי את פעםתפסו
 אחרי בהחם נשאר ובנס הסוכה, באותהכזית

 וגופו, ראשו על אז שקבל הכבירותהמהלומות
 העילאףת נפשם מסירת על לעמוד חפשר בוהגם
 עבור האיומות, המות מחנות בחזך היהודיםשל

 העצמאית הקרכתם מידת ועל השי"ת,מצות
 באה רק שהמצוה חבת זמן בכל ית' ככודועכור

לידם.

4א

 ביצרים ושם"טים ,טל הניסעזדיעצלה
 ממש המוקד בבית כברבהיותם

 לדורות, אספר כולם על העולה נוראהעובדא
 תורה שמחת בל4ל הוי. כך דהףועוכרא

 חמשים לערך המוקד לבית הרוצחיםהובילו
 ~וכאופר כהטהנה. עיד הנותרים ' צצירים.בהחים
 הרוצתים להם אמרו.. המוקד, ביה לוצךכאו

% .

%שורהצו  כן--הי' כי וטהויי נקי להיות עפ. 
 אנחו כוצורי שצשמדו הקדחטים לכל לוטרדרכם
 זעיר שיתוי ואמצצי יסוה רק .הד וזההלש,
 הם כאילו הלז. החופת הנשמם.לבית אתלרמות

 כן. אחרי לחירות להשתלחפומרים

 צ8ף מה בבהירות  שידעו הללון היקידיםפפבצנם

 לכן אחדים, רנעים איזה כעודלהם
 ועל רוחם מצב על עלענה נפש במסירותהחצברו
 אהד הצה נמצאים, המה שבה הענומההמציזפת

 שטחת דאך איז היצפ יקרים חנריםואמר
 קין דא ניש* החבען טיר אפתתורה,
 רבונו דער אבער פאנצין, צים תורהט8ר
 יאפער אומ, טיט דא דאך איז עולםשל

 ווערין סיר בעפאהר איהט, טיפפאנצען
 במעגל יחדיו כולם התלכדו ותינףפארברענפ.

 טה אשרינו הפסוקים מזמרים והי'ריקודים,
 ופהר מם גורינו נעים וטה חוקינופוב
 הידועים, בנעונים באטת, לעבדךיבנו

 חדרי מתוך בוקצת הי' חמרה שירה שלוהקולות
 חמרם בשירם הנערים והתלהבות המוקד.כית

 גבול. כלצברו

 החיצונה בחדר שעמדו הנאצים השומריםףהנה
 את בשמעם הגאז, עליהם לפהוחמוכן

 אחד, מצד ורוגזה בכעס פנימה נכנסו זמדההקול
 צל והתפעלות השתוממות מלאים עעיומצד

 עוד יכולים הטות סף על שעומדים אלהשנערים
 בריקודים לצאת בנפשם ונבורה עחלמצוא
 המנוול הסאס מפקד של קצפו ותשבהות.ושירות
 של הדהטובה את כשמעו גדותיו כל עלצבדה

 ומה עושה זו מה לשמחה שאלתו עלהנעריס,
 כי זו. גורלית בקזעה והזמרה הריקודיםסיבת

 אנו וכה כד, בין הלא היתה, הנעדיםהמפובם2
 גופא האת רצע, בנל סופית להשמדההולכים
 להסתלק אנחנו ששמחים היות עליוהצו,סיבת
 המה שכמותכם שכלנימ זה: ובווי שפלמעולם

 לבני והליכותיו חוקי את בו והקובציםהמנהלים
 להיפטר אפתצוות רק עחה אס בו. הנמצאיםאדם

 השמהה היא .ואת .כמותכם ארהיםטגפוההם
 לששון ישנה סיבה ועוד צבורנו. העליונחוהחדום



 1";קי..1

. מש" א  שמ יהד להחטצת טעפ עוד אמ 
 כשפלות רצהתם אשר משפהוודנו ובניוורעו
 להתאחד לנו ישנופשר ובצה אמשים, לאהרמייס

 משפחתעה עםשוב

 עד כעס ועשמלא הסאדיסט -אאציחקצ*ן
 לקח אלמדכם אני לעוסתם השעקלהתפקצ

 כפעם אתכם להרוג .הזאוג מואשבחכם אתואפר
 גסיסתכם תקופת את אאריך סהיר, באופןאחת
 שבו מיהתד, למקום אתכם ואעכיר האפשר*ככל

 עיצדים מיני בכל מיוהד באופן בכםקשפלו
 -מגופכמ יחתכו תתיכות ותורכות נוראים.יסורים
 מתוך לאט לאט מכם תצא  עעשטתכם עדהחי

 אנושי. בלורסבל

 והמשיכו ולצווחוהרז לדבריו שעו לאהנעריסנ
 ודביקות התלהבות ברוב וריקודיהםבקררם

 ממנו יראים ואינם ממנו ליצנותשעושים בעיני נראה ושהי' עד בפניו וצחקו סופיתחרן
 הרקידה העמיד גהול כעם ומתוךומדיבודיו.

 לתוך הזרה המיקד מבית לחוץ והוכילםשלהם
 שיסדר עד מסוגר לבלאק אותם והכניסהמחנה

 אמר. כאשר ק,חים העינוייםלהם

 ביום כי גדול נס להם נתהווה השי"ת בעורת%ך
 מוכן הי' הכוקר בהשכמתמחרת
 משם ליסע אנשים מאות מכמה גדדלטראנספארט
 כידם ועלתה בגרמניא. שונים עבודהלמקומות

 בתוך נכנסו מהחפישים ררוכא שרובא מהרחיש
 מתוך ויצאו החדשה השייראהטראגספארט

 שונים עבודה למקומות ונשלחו אושוויטץמחנה
 באושוויטץ עוד שמשארו מזעיר ורעחעסכמדינה.
 הזה ובאופן נכרים, יהיו שלא בבלאקיםמעערבו
 לנס והי' לתיים, ממות נערים החמישים כלמצלו

 המתנה"ט, בכלופלא

 לוי קדושת כעל זי"ע סבארדיששוב הה=ק ממי ממדע

ה"-
 את ה"~ים ללסוד יניחו *לא יח"ל גררה

מחמדימ
 חהש. תצכלו הילדים תפסו והרשעים הקדוקהחורחעו
 יוס בא וכאשך היהח-ם. דת כל ישכחו למעןלמרחקים

 התפלה בוכחצם ה" יוד רוהכ"פ ד"ה המראהדין
 סידוד אפילי לפניהם הי' לא הלא אבל שופרווקיעת
 הלא אכל תהלים חמירת ענין סן מעצמם ונזכרולדמזפלל.

 יכרים כי לזה זה ויעצו פהי בעל יודעים היו לא זאתגם
 והסכימו תהלים אמירת מן הניגון הפחות לכל עודהם

 ובזה תהלים, אמירת של הרגון את גדול בקול וצעקויחדי
 בנים חשבו הגזירה ונתבטלה הרחסים מדת רעוירופעלו

 ענין על לומר נוכל כן וכמו המעשה, סיפוד ע"כלגבולם
 ע"י רק סידזר שום ולא תורה ספר לא בידם הי שלחחה

 לדרך חוץ לישועה וזכו עליהם רחמים נתעוררהרגתים
הטבע.

יוב

 זקעי כ"ק מטלית עמיה ע"ינם
 זיע מם2וטהגה"ק

  בשבוצ לי שהי' ופלא נס לדורות לספר%מרתי
 על הנה המלחמה. כלות טרםהאחרק

 הגאק זקיני כ"ק של העטרה הי' שליהטלית
 אשר לב ייטב בעהמח"ס זי"ע מסיגעטהקדוש
 הגה"צ )הראשון( חותני מכ"ק כסוצהקכלתי

 מאד. מאד לי יקרה שהיתה וכמובן ז"למלימאנוב
 מביתי ב"ב העת אותי הוציאו שהו"וצחיםובעח
 עם הטלית בידי לקחתי לאושוויטץ להובילחוצה
 לסמלה לי שתה" בטוח לכי בהיות הנ"ל,העטדה
 שמור הנני בו מתעטף שהנני זמן שכלושמירה

 המתרחשות פורעניות מיני ומכל המזיקין,ק
 השאיפתי מגמתי כל היתה כן ועל לעולם.לכוא
 להנצל בכדי זו בטלית להתעטף עולם הרסבשעת

 ימ"ש. השפלים הרוצחיםמחרב

 לקחו אושוויטץ למחנה נש~קחנו%פנם
 הוצרכתי ומטילא חפצעו. כל אתמכולמ

 אהוכי העטדה עם )2טליור נם להפרד כרחיכעל
 ל6חנה בבואי והיכף ונפשי, לבי השכרוןלדאכון
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 ושהחשצים הפקום על ורדו%חר חקרחוהט1דהן
 למקום להגיע בידי ועלה 98ז, מונחיםואכנדיפן
 טובים החשציס לסדד שס לעבוד כהושרהלזן
 השבודה ובתוך למדעתם, מושם שלחוששו:
 כ1י עלתה גדול ובקושי שלי הטלית גםמצאורן
 בחוכו. שיכן שה1תי להכלאקלהכניסו1

 השומריס עם שבנח1נה שכוצאים היות414ן
 אפוצרות ש1ם ה" לא הרשעיםהקאפו"ס.ן

 ובבן הכגדים. תהת אפל כזה גדול בטליתלהית
 ו(%תו קטן סלית ממנו וישיחר שתו,החבתי

 השחרור טרם שים איזה עד הזמן כל מאזלבשתי
 האמעריקאנער. ע"יהסופי

 פצמים כרוכה היתה כזה קטן טלית לב"שתוגם
 מלובשים היינו שכולנו מפניבסכנועי(

 לכישת וע"י המחבה אסירי של הרשמיבמלבחש
 והי' החיצונית צורתי החנפהה כוה קטןטלית
 כזה, בצורה שתי תופסים היו ואם השינף,מכר
 לנפוח עד רצח מכות וה עכור לקבל עלולהיחר.

 ח"ו.גשמתי

 ועמר המרחץ מבית כשיצאתי פ"א אהתרערכך
 ראש שהי' ימ"ש "פעניקס" הת%ומרראש
 יותר יקחו שלא  להשגיח המרהץ בביתהממתה
 לשעכד גרמני קומתיסט הי' והוא אהד,מסלבוש
 ועתה חיו ימי לכל תפיסה קבל חטאיוועבור
 היתר בנפוה הביט וכאשר עלעו לשומרנהגצה
 בכדי אל1 לגושת עלי צוה שלי, קטן הטליתשגדם
 בגדי את וכמששו לכך. גורם מה לכררשיוכל
 כי בו כערה המתו ומיד שלי, קטן הטליתמצא

 מה אותי ושאל, כזה, בצורה כנד ראה לאמעולם
 זאת  שגנכתי יחשב שלא וכדי זה,' מה ועלזה

 ג-אטטעס "א=ן אלוקך( נמלבוש שזהו לואמרתי

ש ש"נאור.*ייד"  ה"קי חשתויל מבןחק שוד 
 רצח מכות .%פ* ועל ראשר על לאורקרושיד

 לשהושדד (שוי ..נמש שיי וצמנ ש,ע גדדלותמצקות
 היבשאע. א1דות קשת אוהך אלמוד חשטהושלי

 בי הסהמוו הזאת וצוראה ר5קודה אתב"שסעי
 את 1דע - הן' אחד כל כי ראשיששוות

 הוה. הצודד הראש מן פקודה אותה. זשלהפידזש
 ע"י הגסות היו תחת כטוח מות ח"ושפידחשה
 לעשות, יכולתי מה אולס אנצריוו4 רצחמכית
 בהכאה התחיל חשם לחדדו אחריו ללכתבשלצתי
 כדכרים ילי וצ1ה ורציחה  .  בצפ מלחהדו%ה
 מ"ג- עוד מדבר אהה שכמותך "חזידהאלה
 בעיניך רואה שושך כזטן כו קליד"אטטעס
 עמיך בני את לעיניך משמידים ויום יוםשבבל
 ואכזדיות, משונות מיוצח בכל משמחתיךחמן

 אה להוכיר עוד יכול עדיין דונך שכאלהבתנאים
 העולם. את ובוגהגתו בו ולהאמין השי"תשם
 רכש"ע שישנו שכלך ועל שפתיך על יעלהחיך

 מתע אימו מדוצ העולם מנהיג שהואכהעולם
 ויסוחם בעינמים העולם מן להעבירכםמהגאצים
 חלא אומות, עלי אדם כמ סכלו לא עודשדתמתן

 דיבורים 1עוד ח"ו דין ווית רין לית הסתםמן
 כאלה.קשים

 מרוב דומם כאבן כמעט הארץ על שכבתיד288י
 וההכאות היסורין ומרוב רוח ודכאוןיאוש

 ער גופי, חלקי מכל כמעט מבצכו הי' שהדםעד
 הסבר לו ולהגיד בעצמי שאעמוד לי ואמרשצנה
 מדים. מחדרו אצא לא אז לאו ואםמספיק

 ידעתי ני נורא הי' וד בשעה שמצביוכפוגן
 נפש להרגני הלז האכזר הוא  שעלולבנפשר

 להסכיר מחכימה תהכולה- חהה * אמצצ לאאם
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 לו אסדתי כן הי שכו. הוייחה. .לדהפ.יט*
 לפראפעטער דומה הדבר למה טשל לךאמע1ל
 מדצלח איש שהוא העילם בבל המפורפפגדול

 נקרא ופעם ומפוכן, חולה גוף על נהדחלששות
 את לבצע וכדי כזה, נתנוז לר לעהפרת גדוללשר.
 גופו בתוך ורחב עמוק חתך לההוך התחילהנתוח
  שונות חחרכות גהצ בתוך חתך תם הדילהשל

 למתוץ. שראה מהכפי

 הצד מן מסתכל מנעל אומן אם לדוגמאיהנה
 רבר שום טבין ואינו הפראפעסעדבמעהצי

 ויתשוב קצתומם רפואתה, ודרך המחלה דכךעל
 החולה את ומתסר מענה הוא כיצד נא ראהכלבו,

 לו די לא וסיבה, תכלית ללצ הזההאומלל
 עוד לו ומוסיף כא שהוא הנוכחיתכמחלתו
 גופו את בחתכו כאלו גדולים נוראיםיסורים
 מתקן אני אם הלא לחודכות, הגוף באמצעהנאה

 נאה היותר במקדם העור אחתוך לאמנעלים
 מה יגמר לא שהפראפעסער ס"ד וכיומשובח,
 מבין שאינו הזה אומן מכח לעשות לועצחוץ
 מכין אחר שאין זה דע"י עושה. הוא מהומשיג
 מה מלגמור הוא יפסיק לא עושה הוא מהומשיג

 לעשות. נחיצותשרואה

 האמת שמו, יתברך הבורא הנהגות עם העניןכך
 כל מכיגים ואין מקרגים אין שאנחנוהוא
 נאה היותר במקום החתיכה עושה ולמההנהגחו.
 .שבזה, .לדעת, עלעו עכ"ז ישראל, כללבד1ך

 משיגים אין ודם, בשד אנשי כמומ, דעתשקצרי
 ח"ו מתקטן אינו עיעז יתב"ש, הנהגתוומבינים
 ההסבר באריכות זה משל לו והסכיתיאצלינו.
 ד"ל הגה"ק אאמו"ר מכ"ק במליצה לווסיימתי
 שאמר מ"ז( )אות חיי פ' דוד בבנין המוזכרהי"ד

 כי זקן הי' דלכן ז"ל מיעריסלאב מוהר"12ר,ויה"ק
 השי"ת הנהגות על קושיות מעולם לו הי'לא

 לו יאמד שמא ירא ה" כי באהבה, הכלקבל
 והראה השמימה עלה אז מבין אינך אםהער-ת
 רציתי לא וכאשר ולטוכון. מכתו על הואשהכל
 אחר להרהר רציור לא לשמימה. לעלותעדין
 שגם עצתי כן גמו עכדה"ק. הקב"ה, 2ילמרותיו
 אולי כי הש"'ת .על קושיות הדכה "ןאל לאהוא

יסטהסד*פ

 שגם ובידעי השמימה. לעלות אותו יקרשעי"ז
 חיי יחיות ולהתהיל חפער לצאת עוד מקוההוא
 על כלל להקשות שלא לו טוב יותר יע"כנהת

 - השי"ת.הנהגת

 הקאפו כעיני חן מצאו שדברי רחמנאובריך
 הנך לי אמר שפתיו על קל ובצחוקהדשע,

 ומהיום ל,צלום, מכאן ללכת ותוכל פקחיהודי
 ותקבל שלי לבלאק לבוא תוכלוהלאה

 מה על נוסף שלי, שבבלאק הטוביםמהמאכלים
 כעזרת נצלתי כזה באופן שלך, בבלאקשקבלת
 כי טוב כי לה' ואודה ואכזרי בטוח ממותהשי"ת

 חסדו.לעולם

יג

 היל קמן הם4ה קיי על הגלוינם
 עשר חמשה לערך היינו חונה שהייתיבטחנה

 לפני שבועות ואיזה יהודים,מאות
 אוחנו טלטלו האמעריקאים, ע"ישנשתחררנו

 אותנו להרחיק הי' כוונתם ועיקר למקום,ממקום
 כדי ובאים מתקרבים שהאמעריקאיםממקום
 ולהשתהרר, האמעריקאים ביד ניפולשלח

 שמענו כבר השחרור לפני האחרון קודשובשבת
 ותותחים יוריות קול וברקים חיצים קולמרחוק
 קרובים כבר שהמה ניכר והי' האמעריקאים,של

 יום שקרוב לבכנו שמחה ונתמלא שלנולמחנה
 אוחנו להרחיק פקודה בא פתאוםהישועה.
 בלתי חדש למקום אותנו ולהעבירממקוטינו

 להוביל כעח- שכוונתם הי' שלנו והפחדידועי
 לקיים כדי המוקר, בית שם שיש למקוםאותנו
 בר שום חי . להניח שלא ימ"ש הרשעצוואת

 ח"ו.ישראל

 השומרים הרשעים הקאפו"פ של דרכםוהנה
 לחפש גזה, טראנספארס בעתשלנו,

 אצל.טי עוך. כעל שהוא, מה עוד יש אםאצלינו,
 בזזו זה ובש51ן ממנו, .לגצל שידכלו בכדישהוא,.
 החחרתים -הטוכים ומלבושינו מנעליממאהשו
 הבלאק נפצאת מרדד1 שתחת הקאפו התנהגוכך



כ
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 אצלעו וחיפש ופש8שוהלי, בושם הסכתהשלי

 מלובש אוהד ומצאומשטש אלי ניגשוכאשר
 ואולי עלי, התקצף מיד הציצית, עם הקנץבטלית
 תפץ או מלבוש איזה אצלי מצא שלאמשום
 הטלית את בחזקה ידיו בשתי וקרע עכורו.סועיל
 עיני. לנגד  שנשרף ער ההנור לתוך וורקוקטן

 הצער גודל את גלית עלי להעלות בענר נחאין
 שהוא הנ"ל קטן הטלית מאבדן ליקשהי'

 יכלתי ולא וצוקה. צרה  בעת ומחסה למגן ליה"
 איננו החשוב קסן שהטי~ת העובדא עםלהשלים

 והבנה שמירה מהוסר עצמי את והרגשתיעוד,
 בהיות כה עד לי שהיתה כפי לשמה,הראוי'
 הוציאה הלז הרשע ומעשה בשרי, על קטןהטלית
 עד ויללות בכי של היסטעריש התפרצותממני
 בימים עומרים שאנחנו בידעי שיעור,אין

 רחמים אנו וצריכים הישועה לפניהאחרונים
 ולשלו'. לחיים לצאת מעולה ושמירהגדולים

 ניסה ידי על הנמצא נ"י ליב זיטן ר' יקיריובני
 עשר החמשה כל שהלא אבידתי עללנחמני

 מרגע קטן טלית להם אין שאחגו, יהודיםמאות
 נפשי לעגם לי ומה לאושוויטץ, שבאוהראשונה

 כאשר מעלה כלפי להסתכל אלא לנו אין כך,כל
 בקרוב שיוציאנו נוכה כן עתה, ער בעורתינוהי'

למרחב.

 מסילות על משא למרכבת אוחנו הובילווהנה
 קרונות-הבקר בדוך אוחנו ושמוהברזל,

 של גבו על אחר איומה בצפיפות נדחקנושבהם
 אונים, מהוסרי אחיו יר על איש ךשכנודהחני,
 כידוע ומשקה מזון מבלי מחניק וחום רוחקכתוך
 עם הגרמנים של הטראנספארטיםצורת

 של בואם על רק והכעו היהורים.קרבנותיהם
 מידי מהר חיש שישחררונוהאמעריקאים,

 הללו. הוידוניםהמחבלים

 קמעה, להרדם כשניסעו הלילה באמצערהנה
 ביותר הקשרס הדברים מן בעצם היתהזאת

פהפדים
 'צורת ני המרכבת, מצשי נמצאנו נהםטצשרם
 2אשיש השת, רק היחה- והחפשרעת היהידה2רנתם
 מעט לישו ועסה חבירו כתף על ראשו אתישים
 הקאפו רהצלהה זה דבר לבונע בידו יעלהאם
 ספסל על משתדע הה קרונינו על ששמרחילי
 ואנו הקרון, באמצע העטוד 2פאותוארוך

 ר,נשאר המקום כשאר להצטמצםהצטדכנו
 על ראשי את ה2הצתי ואני איומה.נשץצטופפות

 אך ידי. על שישב נ"י ליב זלמן היקר בניכתף
 להררם מרוכים קזהשיים אחרי בידי שעלהאחדי
 זה שכתפו שהתלונן בף ידי על נתעוררודקצוג

 לי ואמר למאר, ער לו כואב עליו נשעןשראשי
 איך וו*י. אזוי מיד פיפ עס פאפעבוה"ל
 והוא שיסהאלפען נישפ יענגער עםקען
 שיושב חכידי כתף על ראשי שאשים אותימבקש
 כאבים יותר יסבול שלא כדי  השני, מצד*די

 ראשונה וכהשקפה כתפו. על ראשימהשהצת
 כוה, באופן שינתי את הפרעתו על מרוגזהייתי
 על ראשי את ושמתי לבקשתו כמובן נעניתיאך
 על ראשו הניח נ"י בני וכן שני. מצר רעיכתף
 נתעוררנו רגע באותו וכמעט שלו, מצר אחתכתף

 להקת מידי שנגרמו אדירים, נפץמקולות
 מלמעלה שהשגיחו אטעדיקאיםעראפלאנע"ן

 חהלים בו שנוסעים ובחשבם הזאת,במרכבת
 האויר פצצות כהוגן, אותו הפציצוגרמנים

 ולפתע אזנים, מחריש ברעש סביבינוהתעופפו
 וראש ראשי בין אומרת זאת בינינו, עברפתאום
 הרס פצצת רגע. לפני החזקנו שאותם במקוםכני,

 על שרוע ששכב ווילי בקאפו מער ופגעקטשה,
 מובן ידיו, פד~זי את אחת בבת  וקסעההספסל
 כאב מרוב פראיות כשאגות התפרו שהואמאליו

 יסודים. ממות שנצילו אלינו והתחנןרסורים,
 במצב כהיוהד ממנו התלוצצו המויעיםתבריו
 דו קענספ ווייי נו עליו, בלגלגם כזה,נורא
 אונד רייסין הענד דיינע טיפנאך

 רק ההחנן והוא פיית. אפארברענען
 מעשהו, על סליחה .ביקש וממני.2רצילוהון

 בחיים. שיקןאר עבורו.ושאתפלל
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 "חהאל שומד "ק לא שם 5שתמ
 ישראל יאמר עה"פ י"ב( )צ"א מקץ פ'במד"ר

 אה לכם העוד לאיש להגיד לי הרעתםלמה
 אלא בטלה של רכר אכינו יעקב אמר לאמעולם
 כנו את להמליך עוסק אני הקב"ה אמרכך

 נסתרה הה"ד לי הרעתם למה אומר והואבמצרים
 להם שיש אמרו שבניו דבזה הרי עכ"ל. מה'דרכי
 בזה רעה. כניו לו עעוו וצעי"ז השב ויעקבאה
 וכן יוסף. את להמליך לטובתו השי"ת עסקבופא
 נראה שהי' שיהי' בני אותי שהקיץ שמה אצליהי'

 שבאותו תיכף נתגלה לרעה, ראשונהבהשקפה
 את ולהציל לטובתינו הקב"ה עסקהרגע

נפשותינו.

 לא הנה )קכ"א( בתהלים הפסוק פידושרנודע
 כפל וצ"ב ישראל שומר יישן ולאיעם
 לא ובם יישן שלא מכש"כ ינום לא דאםהלשון
ק  מלך בשם ואומרים יוצא. פועל לשון הרא%

 הלילה כל לישן יכול הי' לא אהת שפעםמוויען,
 שרוצהים וראה לשוק, ויצא פשוט כאישוהתהבא
 שבח8ון ר' הרה"ק בבית והניועהו לילדהרבו

 וע"י דם, עלילת עליו לעשות כדי ז"לטווינא
 פירוש לו ואמר הנ"ל להה"ק וקרא ניצולהמלך
 עד כזה ישראל שומר הוא קוהקב"ה הנ"לפסוק
 ישראל עמו להציל כדי לישן לאחרים מניהשאינו

עכ"ד.

 נ"י כני את הניה לא ישראל ששומר זכינווב:ן
 כי נס, כתוך נס והיה רגע, באותולקצן

 הד לא נ"י בני כתפת על שאשכב כזהמקרה

 פעם ובשום כן שכבנו מספר אין ופעמיםהדשות,
 מרוב אוהי שיקיץ זאת גם ואף משנתו, הקיץלא

 על שלא ג"כ ה" יותר, לסבול לו שא"אהיסורים
 גופי ובריאות אוהד שומר ה" כי הטבע.פי

 והצכודה. העינוי משך בכל ממש נפשובמסירות
 מצבי על רזזמנות שום בלי על4 קם פתאוםוצתה
 כי זה אין מעליו. ראשי להסיר אותי והקיוהרע
- %שן ולא יעם לא שהנה להראתצ אלוקים אצבצאם

 ישראל. שווטך

םפתפדיפ

 כל שבמשך מה גליון עלי מלהעלות חנעא
 תדשים בששה וכיותר ועבודה, עינוייטי
 ומהנה בראנסוויג נעיר שעבדנוהאהרונים
 ~ום ובכל פרסאות, כמה מהעיד רהוק ה"הדידה

 הדירה ממהנה אותנד הובילו הבוקרכהשנמת
 הדירה, למהנה הזרנו ובלילה העבודה,למחנה
 וכמהנה הדרך על גדולה היתה שהסכנהתצודע
 הנאצי*ם הכאות מרוב העבודה ובמהנהוזדירה

ימ"ש.

 ליב זלמן בני עם בהשאי לנגן רגיל הייהויחני
 הניגון עם )קכ"א( מזמור תהלים פסוקינ"י
 הקדוש מרן אדמו"ר רודי כ"ק עליושעץןה
 הי"ד, ז"ל ה5ברשטאם צידן בןמוהר"ר

 ויא ינום 5א הנה ה', טעם עזריחבהפסוקים
 צאתך ישטור ה' ישרא5, שוטריי'צן

 רק דהמע"ה כיוון זה כל כאילו הרגשנוובואך,
 והנורא. האיום מצב באותו להתהזקעבורינו

 רם בקול לנגן התהלנו הנ"ל נס קרהוכאשר
 ינום לא הנה הפסוק וביותר הנ"ל,מזמור

 לבבינו ונתהזק ישראי, שופר יישן%א
 ו"צמרנו להלאה בם בעזרנו יהי' בוודאישהשי"ת

 ולשלום. לה%םלצאת

 אצלי שהי' ההקדמה בריש הזכרתי כברוזץבה
 למשה תפלה פירש עם קטן דפוסהתהלים

 סשה רבינו הקדוש הגאון זקינימכ"ק
 בעהמת"ס אוהעל אבד"ק זי"עפייפ5גוים

 לי היתה ברוכה וסגולה יחידה ונהמה משה"צמה
 כל שמתי ובו נפשינו ודכוי עעו%נו ררךבכל
 כוהות באפס ישבנו בעת וגם ותוחלתי,תקותי
 המלך רור מדברי הרפינו לא הקרוןבתוך

 הקדושים רכריו בחדך ומצאנו האלקיהמשורר
 הפורעניות נהשול מול לעמוד ועדודהזוק

 מאנשי מזורר מעט עלעו. לבוא עודהמתרדהפדת
 תהלים בפסוקי עוד האמינו אסצםהמהנה

 גדולה, לתשועה כאמצצי הממשיובתכליותו
 הפוכה העגוטה המציאות היהה .גפשיעידאבון
 לגלגו הרכבה בקרע אתי שהי' רובט כיסזה,

 בהקוה תהלים, כסדר שאדשץ4 מא~שו"התלוצצו
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 הנאצים. הטרף חיתי מצפרני יצילנו הואשרק

 נס הי' שהוא הנ"ל מופתי מאורע אהויחטנס
 נשזהי"ת הצלהשו התרהשווצ, באופןגלוי
 של ואמעעתו בתרופוצ גמור שכנועלשכנעם

 ההפשיפ אלי  שבחו עד זה, תהלשספר
 אמירת אווזת התלוצצו כה שעדהישראלים
 באמירת שאמוויך סיצי וביקשו שלנו.התהלים
 יד את בעליל אנו שרואים היות באמרםהתהלים
 הקאפו הצורר מידי בהנקמה העליונה,ההשגחה

 טליתכם, את שו"פו עבור כזאת נוראה בצורההזה
 לחלוטין להגאל גם יכוליס אגו הדבר, כןואם

 הנאצחם. הצורריםטידי

 שכו הזה, המופלא המאורע התרחש8חמרי
 ידי על בטוח ממות ובני אני שנינו,נצל~ו

 ריווח נתן כזה שבאופן השני. לצד ראשינוהטיית
 השוכב בגוי ולפגוע בינינו, לעבור המותלפצצת

 על לעמוד נוספת הזדמנות לי ניתנה הספסל,על
 זקיני של המקודש הטלית של המיוחדתסגולחן
 לי עמדה הערל, בידי השרפו אחרי  שגםזי"ע,

 את מחתא, בחדא פעולות שתי לבצעסגולתה
 הענשת פעולת זה ומד חהע, הצלתפעולת
 הודיתי הזאת בפעם ואף וףלי. הקאפומחרפינו

 וטובו. חסדו רוב עללהשי"ת

פד

 האחרומם בינופ עשבחכילת

 המרכבת של פרשה באוהה להעיד ראיתיערד
 מזון שום לנו ניתנה שלא הלז,הפות

 עד גבול כל עברה והצמא ווי,נבוןומשקה,
 יצאנו רצב, ימורי מרוב מות לשערישהגענו
 בשדות הצמוומ מהעשכים ולקהנוהחוצה
 לנו שימש הזח התעשב שהס, כמות אותםואסלנו
 כזאת, צרה בשעת ומחוק מעודד מאכלבתור

 להתקים להמשיך ההוא בזמן לנוואיפשר
 הפסוק _וצל פידזשו את בש2~ל ראיתי אזהיהיות.
 "שיה" עיצב את ואכלת. לך, הצמיח ודרדר"קוץ
 וגם הצואב. של האנחו בכח לדעת נוכחצו אזכי

 פהטייט.
 כפי שתות . מחלהע שמד יפואתוביג~ות

 רפהשה לשצם . שונות בצורות כושסשותמשרם
 יכולנו אידוד. גופנו שכמצב היותודנבראה.
 הודות נפשיפ ודפיון הולשתינו עללהחשבר
 ידיהם ועל או אכלע שאותם הללו.לעשבים
 אחר אנושי מאכל איוה שוהיגנו עדהתקיימפ

 חדה"ר עיני זלגו הצת אותו על )ואולי ממנו.חוץ
 *"א(. קי"ח פסחיםדמעות.

 מכוונים המה נדרשת שהתורה מדות די"גנודע
 בתורה הכתובים רחמים של מדות הי"גנגד

 א"ל. מדת מעורר הוא ק"ו ופדת וה כגנדזה
 מה בזה פירש זי"ע גער ר הרביוהרה"ק
שמשה

 התפ~
 נא )א"ל א"ל במדת אחותו על

 לו השיב א"ל, מדת  לעורר ורצה לה( נארפא
 התנו בפני'( ירק ירק )ואביה ק"ו בטדתהער"ת
 רפואה לגרום א"ל מדת ויתעורר ק"ולמוד

 כמ"פ. יששכר בכני הובאענדה"ק

 אמרו העולם בבריאת הראשק הק"ווהנזץ
 בשעה ע*א( )ס' בחה.ן כמבוארהדשאים

 ק"ו ד,4אים נשאו באילנות למינהו הקב"השאמר
 בערבוביא לצאת דרכן שאיו אילנות ומהכעצמן
 וכמה כמה אחת על אנו למינהו הקב"האמר
 כח בהם שניתן הד,4אים וכו דלכז וי"לע"ש.

 ועי"ז הראשון, הק"ו למדו שהם כיוןהרפואה
 שיטלו הוא בדין הרפואה, ומדת א"ל מדתעוררו
 ההדפסה בעת וכעת מדה. כנגד מדהשכרם
 יחזקאל ר' הרה"ק בשם זה דברמצאתי

 ז"ל.טקוזסיר

 בכל גדולה בסכנה עמדנו מעמד באותווכאהטר
 מסוכנים ככולם רובם החנו וגם ורגע,רגע

 שנהגלגל בראותי לכן רפואה. שום לנו ניתןמבלי
 השדה, עשב לאכול האפקךדות לנו שניתןהדבר

 ובוכות בזה, בטות לבי והי' בללי, שמההנתתי
 ע"י כי ריקם, חוזרת שאען תיכות עשרהשלש
 מדה יתצורר בעצמן ק"ו שנשאו *דשאיםאכילת

 עד ואווריו רחמים של מרות הי"ג שלהראשונה
 רפואות לנו ויה" רחמים של מרפנ הי"ג כלגמר

. .

-,. 
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 קדחבה. ב"שצעה מרוביםוחסדים -
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 הדשחים חכילת סכא ' לסימנא שודחש8רתי
 עה"פ צ"ב( )י"ו ריה דבמס' ההוא.כיח
 הקב"ה שנתצטף סלמד יקרא פמו על ה'העבצר
 לפני יצשי- חוסחום שהשראל זמן כל ואמרכש*ץ
 הדבה ודקדקו להם. מוחל ושי הזהכסדר

 יצשו החנר יעשו בנובת אז"5 דכחצתמהקרמתים
 והדכה וכו' רחום הוא טה ית"ש כמדוהעממש

 ע"ש. סיהם במו יקראו היעו יעשוס"5

 הזוה"ק דעת דלפי ז"ל הפלאה בעל דבריונודע
 מרת הוח הראהצונה דמרה ז"לוהאר"י

 ע"כ אלא צ"ל שיהי' לאדם אפשר אי א"כא"לי
 באמירה דהכוונה להוראה ' נשמע איל מדתמן

 הורת א"ל הפייט כנוסח בזה וספרש סגיכעלמא
 יוצאה א-ל דממדח ר"ל עשדה של,י לוטדלנר

 מוחל והקב"ה עשרה שלש לומר דסגיהודאה
 אללל יששכר בבמ ועין עכדה"ק.עתותיהם
 שהי' דבזמן הפורים ובמאמר כרחעת בויתמאמר
 דסגי לישראל הזאת הלכה כתכו לישוצהצריכים
 ואטת שלום "דברי" שם הנאמר והואבאמידה

ען"ש.

 ונתעירר הראשון ק"ו נשש דהדשחים הנ"לולפי
 .להלכה ראי' איכא ח1וב א"ל, מדת ידןעל

 בצת לכן רחמים לע~יר עשהה שלש אמירהדסצי
 השי"ת רחמי על עינים בכליון טוחכעוההוא

 האפשדיות אי לנו כשניתן לכן בוריס,להשאר
 דישועה הההלתא כזה ראיתי הו1דה עשבלאכול

בעזהשי"וב

מז

 היאשתה וההטה ר84מער";4ום ע"יהשחרור

 לפתע לדעת נוכחנו צהרים בשעת יב"ציביום
 התחילו המחנה שער שלשהשומוים

 חפששם אוהגו בהשאיהם ממשמרוהרהםלברוח
 מה תיכף ידעצו א% טה4מך. כל בל4לנפשעו
 עומדים והאסיריקאים השת, בדיחוצם שלפירושצ
 אף עבדה לא והנה המחצה4 חל רגצ. בבללאגיש
 אל. _הגיעו אז8מצריקאיס ]שם ,מהמאארבצןעחטה

מפחס.דים

 סוף היה לא נפארנו וש~זות לשמחוצוהסחנה.
 ונ"טק וחיבק אחיו צווארי על נפל ואישקז*
 שכמם על הרימו אותי וששון. התלהבותמרוב

 "ץ על להצלתם הרבה להם גרמתי שאגיכאמרם
 נפשית והתחזקות עדוד של -רוה בהםעצפחתי
 ועל נפשדוע וסכנות הרס שעת של העויםכבל
 שיפדתו למעלה השפעתי התהלים הגדתקי

 הודאה ברכת וכרכנו שחת. לכארמלרדת
 אליהם ופניתי דמעות, זולגות כעיניםלטצהיאת
 ישראל שסע כעת לומר עלעו רבותי,כדברי:
 לקבל עלינו כי נפש, ומסירות התלהכותכרוכ
 עכשיו דעד שלם. בלבב שמים מלכות עולכצת
 עול עלינו לקבל עיקר כל מוכשרים התנולא

 סף על יום כל עומדים בהיוחנו שמיםמלכות
 יצאנו עלינו ה' שבחמלת כעת אמנםוומווג
 שמים מלכות עול לקבל עלינרלחירות

 ובשלימות.בהתלהבות

 ובקריאת פנחס א"ר כ"ח פ' סוף רב!7 המדרש י"לובזה
 תמרך לסען שנאמר הפסיק ולא עוסק הי'שמע

 ע"ש. הסוס( על מרדכי שרכב )בשעהכבור

 חו"ד בעל 1"ל מליסא הגאון זקיני כ"ק עפי"דינר14ז?

 אבל צדאריו על ויבך ויגש פ' רש"י דבריבביאור
 רבותעו ואמרו נשקו ולא יוסף צוארי על נפל לאיעקב
 לא מדוע ק"ש זמן הי' אם פלא והוא שמע את קוראשהי'
 קבלת הוא ק"ש דענין נודע אכן ק"ש. אז יוסף גםקרא

 חחם אינם שחייו ביסורים המדוכא דאיש וטוכןמסירה"נ

 ואפ"ה ה' כרכת מלא איו1 כן לא נפשו, למסור לובניקל

 יוסף נעלם שהי' זמן וכל חשיכות, והו לה' נפשומוסר
 אצלו חשיבות הי' לא צער, חח לו והי' אבעמעעי

 נהת לחי השי"ת לו שיעזוד מצפה והי' נפשהמסירת
 הי' וחייו קז לאין שמחחו והי' ההביב, בץ גתיראות

 נפשו למסור המוכשר העת ע4הגיע ק"ש קרא לכןחים,
 . עכדה"ק.לה'

 הגזירה ושהי' זמן דכל פרדכי גבי גם א"שריוח5"י
 לא גדולה בסכנה .וזד' היהודיס את ולהרוגלהוומיד

 לטובה דאמי שצתהפך כעח אנן נפש המסירת רבותא.ה"
 זוור נל4 גושאך אלף ד והביאה אסהר קהיל~הובמדרש
 ואז לא"ש 4עשה כנה לפרו וקראו העיי בכל לפמוח"תץ



 . שער.-פ ןן

 ק"ש אז קרא לכן' תערבות אעה יש שלחהו רצחהף יןן,

 מסירה"ג. עלץ לקבל' ,ן

 ;ן
 ההמב"ן עפ-ד לחחלתה חוה"ק סים לשלב ישהבזזץ

 שכהוב כענין הרחמיט, מדת הגדול המור%ולכל
 יש כוה בומן הרי וא"כ ע"ש מודאכם והוא תקדישואומון
 בר*ת ובמדדש בראשית העת אז לכן חשוכוחלהודתו:

 והבן. מסיחץ"נ עליו, לקבל%שן

 ה"ד*.דעבד )פ"ג ברכות הירה4למי ע"פ *"לובפשטות
 מי אחד ה' וכו' "4ראל קאמע דכחרב מק"שפטור

 ע'"ח. אחר אדון לו שיש זה יצא אחד אדון אלא לושאין

 ישראל וכו מהיכן המדרש על יתרו פ' משה בישמח )ועהן]

 אמרה אסתר חץנה ע"ש(. ז' אות אמונה וכדרכילק"ש!

 באלשיך ופ" החרשתי נמכרנו ולשפהות לעבדיסואלו
 הרי וא"כ לחנדם כתכ והמן לעבדם הסכיםדאחשודוש

 היו וממילא לעבדים המכידה עכ"פ שיהי' אסתרהסכימה

 המן מפלת מרדכי שראה כעת ולכן מק"ש פטוריםאז
 אז קרא לכן בק"ש ונתהייבו לעבדים המכירהונחבטל

 והבן.ק"ש

 כל ל"ה( )תהלים הפסוק לפרש אזר84טריצי..

 שזה ובילקוט כמוך מי ה' תאמרנהעצמותי..
 עצמותיו יאמרו שאז המתים תחיית לאחרקאי

 ע"ש. שירה אדם של::

 אנחנר ,4אם הזה, זנון על גם דקאי י"לראו5*::
 המה שב"ה ורואים עצמותינו עלמביטים:

 ועינוים ההכאות גודל אחדי אף ושלמיםבריאים
 השי"ת של כוחו בחוש רואים אז עלינו,שעבר

 כ5 וז"ש ימ"ש. הללו הרוצחים מיד שהצילנו:
 כל לנו שיש רואים שאנחנו בזהעצטותי,

 כמוך פי ה' אומר גופא וה תאסרנה העצמות,)
 והבן. לזה זכינו השי"ת בכהשרק

 שמך אספרה כ"ב( 3תהלים הפסוק פרשתיובזה
 דוגמא וד:יינו אהללך קהל בחוךלאחי

 השמים שרואים דע"י א' כבוד מספריםדשמים
 לאחי שמך אספרה וז"קש דהצי"ת. גדדלתמכר

 קהל כתיך רק בפה לספר כוגנתו שאץומפרש.
 כזה בחים עעשאוחן קהל כתוך עומד שאגיכוה

 '. יריק. אהללךגו9ח

 סלא פימ ואלי מ4מת מ"ש.מזפלת ,עקובזה
 להודות מספיקים אנוצו אין וכר כיפעררה

 שעשית ונפלאות 3סיס .תו' -מאלף אחת צלוכו'
 יודו הם הן וכו' בנו שפלגת אברים ע"כ וכו*עטשו
 זי"ע הקדהצ דץבעש"ט רכנו פירזש תודעוכו'
 להודות מספיקים אנחנו אין קאטר דמתחלהבהא

 שפלגת. אברים ע"כ ההיפך מסייםואיך

 של מזוטו דהמציל הוא דהדין לפרש ישו5הנ"5
 אחרי וא"כ כיאוש. דקנאו קילו אלו הריים
 אשר כאלה ונפלאות נסים אתנו הקב"השעשה
 השי"ת חסדי ברוב להנצל בנו כח שום הי'לא

 רק יותר שלנו אינם אבריפ הרמ"ח כל שובוא"כ
 ים של מזוטו אותנו הציל שהוא הקב"השל

 ית"ש  לעכודתו מעוועבדים המהוטמילא
 שבח נותן בעצמו זהו אברים הרמ"חוכשרואים

 להשי"ת.והודי'

 אנחנו אין וכו' ולשונינו וכו' פינו ראלווז"ש
 חושבים שאנו זמן דכל והיינומספיקים,

 אנחנו אין אז שלנוי המה אבריםשהרמ"ח
 הנסים שמזכיר אחרי אכן וכו'. להודותמספיקים
 הנסים ע"י והרי אתנו השי"ת שעשהונפלאות

 שלו. המה אברים הרמ"ח שכל השי"ת אותנוקנה
 הן שלך שכולם היינו וכו' בנו שפלגת אבריםע"כ
 והצבחו יודו בעצמם אברים הרמ"ח היינו יודוהם

 כל עוד לי שיש שבזה וכנ"ל עצמותי. כלומסיים
 כמוך מי ה' אומר בעצמו זה תאמרנה,עצמותי,

והבן.

 לכ"ק חיי פ' עה"ת יחזקאל במראהרר14ייצי
 שאמר והוא וז"ל שכתב זאל הגה"קחו"ז
 רק עצמי בשביל לא נפשי ממסגרהוציאה
 מאד משתוקקת היתה נפעוו כי שמך אתלהודות
 שע"ג בזוה"ק וכדמשמע ותשבחות שירותלזמר
 הי' שלא תהלל הנשמה כל תויים בסוףאמר

 מזמורים הק"נ בכל צמאתו ולרהת להספיקהיל
 עכלה"ק.. תהלל מנשמה כל שמים. עדשחמר

 ההודצח . ש דחהדי להוסיף. "4 צעןליפי"ד
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 שבצה טטיים ה4 עטו .שנעשה 'על"ניששששד
 והצרות הוייפות אחרי' הנשמה- לר עששארטעא

 כל והינו מה~עאשי"ת הוא נופאמה2אצאיס-זה
 והכן. תהלל המשמה,

פוב
 הסמים -מן טוכה מיכה,

 נודענו החידות שאדוי הלר"ת חסדיואיכיר
 , בחיים לישאר עתכינו מה טובהשהסיבה

 האחרונה ממחנה אוהנו שטלטלו מה זהה"
 הי' לא כי האחרון שבת עד שם,4היינו

 מוקד בית למקום אוהנו להובילבאפשירותם
 ונפסקו הדרכים שנתקלקלו מחמת הרע,כרצונם

 ואלמלי האמעדיקאים ע"י הדרך שעל הגשריםכל
 לרשעתם עצות עוד הי' הקודם מקום עלנשארנו

ח"ו.

 דודי מכ"ק פעמים כמה ששמעתי מהונזכררני
 הקדוש מרןאדמו"ר

 .ציון בן מוה"י
 הפסוק לפרש, הי"ד ז"ל סבאנובהלברשפאם

 הי' כי הכאים בתוך לשבר בנ"י ויבואו מקץבפ'

 הארץ על השליט הוא ויוסף כנען, בארץהרעב
 הוצרך למה הקדוש באוה"ח ודקדק המשבירהוא

 דיוסף הא וגם כנען בארץ רעב שהי' כאןלחזור
 דתוה"ק ופירש לכאורה. מיותר הוא השליטהוא

 בהשגחת שלימה באמונה להתחזק אוהגומלמדת
 לפעמים שנדמה ואף וצעד. צעד כל עלהבורא
 לרעתו, הוא ומעשיו נסיעתו שענין בשרבעיני
 השמים מל טובות סיבות הי' ,8הכל נהגלהלסוף

 שהי' למצדים יעקב בני ירידת וכמולתכליתו,

 בארץ הרעב צרת מחמת 12הוא כל לעינינראה
 כדי השמים מן זה כל הי' האמת אכןכנען

 יוסף. עם הענין כלשיתגלה

 הי' כי הבאים בחדך לשבור בנ"י ויבאווז"ע8

 הי' ביאתם שגס והינו כנען בארץהרעב
 אכן הבאים, שאר כמו הרצב צרת מעיםמראה

 ויוסף משום בה*תם הי' דכאמת מסחמתהתוה"ק

מפת8דש

 כל ה"שלות ול.תכלית הסהשכיר .דיא הופליטהוא
 ראינו כן וכמו עכרה"ץ. ל~צרים יוידתם הי'זאת

 היא ןפהנסיעה כל לעין נדמה שהי' שמהבעינינו
 הס?בה הי' זו שנסיעה אח"כ נתגלה ח"ולרצה

 כעזהי"ת. הק51ים מןטובה

 מן צא עה"פ ל"ד( )פ' נח פ' רבהבסצדרש
 נפשי ממסגר הוציאה הפסוק הביאהתיבה

 צא  השי"ת לו שאמר בעת הלא המפרשיםותמהו
 הלא היציאה על להתפלל לו למה התיבהמן

 נח כשהי' תנחו"א.איתא ובמדרש לצאת.נצטווה
 נפקוי ממסגר הוציאה תמיד מתפלל הי'בתיבה
 אמר. שככד עת על דקאי נראה רבה ממדרשאכן

 נסשי ממסגר לשון וגם התיבה, סן צא הקב"הלו
צ"ב.

 זי"ע הקדוש ז,בעש"8 רבינו עפיד"קרנראה
 לשר משל עפ"י ה' נקמות א-ל הפסוקלפרש

 שראה ועי"ז יותר עוד וגדלו המלך לפנישחטא
 לפניו הי' בעצמו זה המלך של וטובו חסדוגודל
 א-ל וז"ש המלך כנגד שחטא להתביישלנקמה
 החסד ע"י נוקם שהשי"ת ה' נקמות החסדטצאית

עכדה"ק.

 כבנין הי"ד ז"ל הגה"ק אאמו"ר כ"ק פירשובזה
 )י"ז בברכות הגמ' מ"ז( )אות ויצא פ'דוד

 הרבים ברחמיך מרק לפניך שחטאתי ומהע"א(
 רבים רחמים לו שישפיע ע"י העונות למחוקהיינו
 וזה עכ"ד. רעים וחלאין יסורין ע"י לאאבל

 ברחמים עמו והתנהג הצילו שהקב"ה נחכשראה
 לכן תשובה ויעשה שיתכייש כדי שזההתבונן
 הנפש על היינו נפשי ממסגר הוציאההתפלל
 להשי"ת ולהודות שלימה תשובה לעשותשיזכה

 .והבן

 פ' טוב וברב נח פ' משה ישמח עפי"דא"י

 מחשבת בלי בגלוי ה' דלעבודבמדבר
 אמיתית, ועבודה גדולה מדריגה הואפיגול
 בעת וכ"ז סיג, בלי זך להיות קל דכר הואוכסתר
 או נח של בדודו משא"כ נכבוד, הוא ה'שהעובד
 ה', העובד חשיבות שום הר שלא מצריםכגלות
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פ 1"ש 4יהש*  מונ שש"הן 

 ה8אות הה4 שנטל. אווי נח שההם1הין
 *צטרך שהמש ירא והיי הי, הש4כרהציר

 מהשצצת לו יסול שלא בוששכודדהג רק ה*לעמנוד
 שלא נפשף פפטגר הוציאה איאצלל לכןזדוחע
 רק בהטגר ה* לעבור חשלאה פהיוםאצ8וך
 שום כלי כגלף ולהבא סכאן גם ה' לעמנודשאזכה

 והבן. 8יפלמחאאנת

 להודות ר1*ל ססהם נח 5' הג"ל הסדדשדהנה
 הגטןל כי המה לשמך הודי' להת שסךאת
 עכ"ל, הוהכה סן צא לי ואסרת צלי שגמלת*יש
 לשפך, הודי' לתת עהרד כלשק שסו%ילוצ"ב

 עלי. שצסלת עבר, כלשוןועצסים

שח ש שי ושצי_.וש טק   
 שפ שמא ד*ש 95ם%ץ אהוזה4ארוש

 של-משבי* הק. ברנך מפטר 6שוצה פארםשחצה
 דאל*כ להלאה. גפ השי"ת קמהר כן חר"ףיאמר
 כשטנרך הישוצה סצץני המםסיק כסצפרד זהוןי
 ה5שם שאמרה בלאה* לוה חשע% העבר, עלרק

 כהרב *שב הש4וד ש מיד בקשה ולא ה'שדה
 באשר דטת המדדש וז"ש עכדה"ק. טלדתחץשמוד
 השבר על וודאה ומק החרבה מן לצאתזכה

 השף"ת לי שמוד כן צא, לי ואסדת עלישצמלת
 והכן. להלאה גם החץ' להת לשצמךלוודות

 עלעו כןפ18
 לוחפי

 לנו עזר שכאשר להשי"ת
 להוציאה להלאה נם ל% *עצור כןכצת
 קווכה ל"פושה בקרב ולזמת נפשינוממסגר
 בנהאת ברינה לציון ולעלות שא4עחתבגאולה

 אכיה"ר. בימעו במהרה צדקעומשיח



 צביפחמדי
 פדבר, אבי לכבוד אואר המהבר, כןאמר
 דור מהמ למצן העכרו גנזי להשוף מגבר..וה*ל~ם
 ספינת אשר כעת נכר, במבו-ן צדיק פעולתאחרק
 אף חרק יעו זוזעפ כשנחז לוה8כר, חשכה"8ראל
 דיהודאי "כימא  עט"ד אאטו"ר כ"ק הנה כיועבר.
 הספר כתדרלת וצהעלה אף זצהקלאה הצי*קהגשן
 עמנים מחמדים" אשער בשם הנקובקונטרס
 על אשר הקדושךם, באלו רחו שעעיו מהםדאים
 ואויב צר בא אשי כיום דירלהם, חרשובכם

 חמלה מבלי להרגם ולהזמפילם. לבזותםכגבדמם,
 ועכ"ז העולם. מן "שראל ש8ם להשכיחיכלם,
 לא ובמותם בחייהם הל* והמרמיםוצאהבים
 את ומסרו המצות, וקיום הבויא מאסצנתארדו
 כמות קלה נט" אף מצו ולא וחג קוץ סל עלנפשם
 קונטדס ובאותו .הקדחשה. התורה מדרךשהיא
 צלמות גיא בהאי ראו שעעץ מה ומטפרהולך
 היה אז אשר אושוויץ, כשם עהים לדראתהנקרא
 לסבה וכצאן מאוד ונורא גרול פמםההסתר
 זאבים ע' כין א' שה ביוטו, יום ספי אותסהתמלו
 בנ"י מאחינו ורבבות אלפים ורצהו ושהטושטרפו
 בהיותם זאת ג6 ואף מצדים, כיוצאי צשר פיהי"ד,
 אבוודהם ררך את עובו לא גיהנם של פתחוכהאי

 נפשם מסרו עוד ואדרכא הקדושיסורכותיה6
 ומצוה פצוה בכל יו"ד של קוצו כל עלבתדירא
 בכל להניח-תפילין כמו לק=ם ביכלתם שהיהבמה
 מה גבכל שכת- לחלל ח8לא ולהתשלל,ים,

 מחנה בהוך שופר תק"צת ולשמועדאפשר(,
 וכו'. וכו' בסוכה, ולאכולההשמדה,

אכן
 כ"ק.

 לא  ענוווצלתו בגודל ו"ל אאמו"ר
 שראה נפש מסירות של הענינים חלו רק שםהבןא.

 שם נפשו מסר שהוא מה אבל כאמור, אחריםחמי
 .רק לא יו"ד. של קוצו כל על האריות.בצוכ

 על גם רק ראהץיתא, להלכות מץהתאבהילכתא
אסטים. של "םראל תצהגי טופיי8 לכף *חיט

  באפשרות שהיה כמא עד סעשה, אצשי
 לא זה ולמצוחוו. לוהש*"ת דביקוול .6טיל-לעיפ,

.

 שויה קטן הט*זל מעמן .גחוץ זע*קר, י"ה? אשש*ר
 דק סיפר זה וגם. 'כאישח*ץ ימיו כל 8פשך % לללש'

 אולם ע"ש(. זה ע"י לו שאירע הנגלה הנטמחמת
 ס*4געיט אבדק"ק המפורסם הבה"צ אחיכביד

 בל בטשך אליו כלומר עמו אתו שהיהשליט"א
 פרידות מתחילת ידו מתוך ידו זזה ולא הימים'אותן
 ויגיד עד הוא לוידות שיצאו עד השעבודישי
 וגם כוסרונו, מונח  שעד*ן מה נפלאים שדעומכמה
 ג"כ שהיו אנשים מכמה זמן לאחר ששטענומה
 גודל ,8ם שראו הדא, כצוותא הזמן כאותועמו
 אבות מעאר הלא לנפעה דה8בור ע"כ הרם.ערכו
 על המודה הענימם, באלו בפרט לבנים, סימןהם

 שאף העולמים, כל כצוד ודבקותו נפשוטהרת
 רצק לעעעת ורצונו, מגמתו כל היתה הימים,כאלו
 והינו לאהריני, נמי זכי לנפשי' דזכי ומגוקונו,
 אתו שהיו א% לכל למגדול*אור להיותדאהניי
 עדי נצחים בהיים ולזכותם לבכם. להלהיבעמו,
 הגלית על והעלהתן כנאמו, ה' "טועת לראותתכו
 כדזל בעט למשמרת, שיהיו כדי אלו מעניניםקצת

 דוהתג לדורי להודיע הסחברת, בזההמפרת,
 בימי תפארת, צב"י וגאק צדיק האי שלמסי"נ

 תהיה למען המוסתיח, והו"ופה הנודאהההסתרה
 אשד עדי הנאדרת, בדרכו להתחזק לנו גםלגל-עד
 פנים * פנע לראות תזכה עפר שהכני ירננוקיצו

מאירות.

 גולה אחרגויה

 ז"ל אאמו"ר שצל והפורעניות היסוריםמגלת
 ו"ל אאמו"ר תש"ד. שנת תמח בהודשהתחילה
 שכתב במכתב קצוים במילים המצב אתמתאר

 : השהרור אהרלידיד

 תמוז לדידש עשר שלשה כיום תעידבשנת
 . לעיר ]והישצח מקהילתתן יחד אווצוהה-כר
 : נקכצויעשלת אשר מקום לפעסס, הסמוךמאמר
 ל צל:השדה שם וצאעכבנו וסף, תשים אנשה6אלפים
 5 יהד אוחצו והוליכו יטים... שמתה ממשהפקר

 והמצילחהשרץ
 ש כמדוטה בשבחג כק ליפ לשפ.

 ל*לן 8הבררואהיהה ]אגכש תנטז כ*ה או כ"דשה"ת
 ילדיהם עם והנשים הזקנים וכל תמה[כ*

 הח-כ*
1



מהפדימ
 השנודה... לצד הלכו והשאר ר"ל הט1קד ביתלצד

 משפרדה שכבר אציין הענין]להשלמת
 נלקתו פשפ118 סכמ שהלק כוויטצען.ההב"לה
 טוכא ההו"ב הב' אהי ה"ה למונקא-טאבור,משם
 נדפס ב' סי' ה"א )וגמקה"ש ור"ד שלמהכמר

 יוסף מו"ה הגה"צ אהי ולהבהל"ת ממנ0ההסובה
 צבי בנין דקהל רב שליט"א מיעל"8משה

 כל במשך אאמו"ר צם התר היו לא והםד'ווחטצען,
הומןן

 למהנה ז"ל אאמו"ר הגיע כאשרוועא
 בהשורה שם אווי העמידו בשישוהו,העכויה
 שההליטו המדצהום לפמ לעבור אהב"י שארבין

 א' ולכל ל"ע, למות ומי להים מי רפעבאצבע
 מפולין יהחים שם והי מקצה1, היה פהשאלו
 עמדתן והיה  שנים מכמה באוישוין היושכבר
 כהוגן בשורה שרלכו ולסררס הבאים ביןלצכור
 היהווים איש העיו  עמהם, שהביאו ההפציםייקה
 "אהים בלהש: להם וחומרים כעט~םעוכרים
 כלי עוום ולא שוהטים ולא רבנים לצ אעכםקרים
 ואומנים" פועליס סתם אתם רק סוהרים ולאקודש
 כלי שהוא העה שאם מדכריהם ז"ל אאטו"רוהבין
 תורו כאגיע ע"כ להמווג רתו חהת יהיהקחרש
 מלאכהו היה מה חפאלו המות המלאך לפנילכוא
 ימין לצד ללכת לו והורה מעכאניקער, שהואענה

 ברורה. ממיתה ניצלוכך

 אנשי עשו הבוקר באשמורת ממהרתההי
 הוצרכו המהנה אנשי שכל )והוא "אפעל"הס.ס.
 כדי מפדר כאופן המהנה בתצר כהוןלעמוד
 מי רס בקול וקיאו למנותם( הרשעיםשיוכלו
 והשב הגה, יבא וכדומה אופה או קצבשהוא

 כאלו מלאכות בעלי על שואלים שאם ז"לאאמו"ר
 במקום אלו יעבדו בודאי אז דמיזן ממץ כהםשיש
 למאכלים להניע בנקל יוהר לו ויהיה אוכל,שיש
 וההליט כמובן. או המציאות יקרי 12היוסשדיס
 היה )ולא וצב 2אהוא והגיד והלך טעמו אתלשנות
 הצליה וכן .פה( ק1אמר פי מאתמול רשיסהשיס

 הנטתנה, וסל התנמסיל בבית לעבוד אותושהעמידו
 הנ"לי אהי ה"ה כנו עס ביהר אצםוהיה

 כי התבש"3 ככית הינדם 12ם לו ארכו לאאבל
 בין המהנה בוצך להית משם מרשהו היטןבמשך

 צבי.
 אהי )ודק הפרך ענידת לששר ההולמשש%

 ואף התב,4ל4 בית בעכודת לכדו נאאשרשהיט=א
 פעם מדי סעלעקציע הרשעים עשו א%שנין
 המוקד, לבית אנשים הרבה משם ולקהובפעם
 אקציע שהיה פעם ובכל ניצל, עליו ה' בהסדיאבל
 להובילם כדי אנשרם לברר הרשציפשבצו

 עד עצמו את להטמין בעזה"י היליהלשריפהי
 מן אושהין במתנה שם היה וכבה זעם,יעבור
 משם העבירוהו שאו כס2~ו, ר"ה ער תמוזחיד,8

 בראנשוויינלמחגה

 היום כי ה' בירחתאך

 עיניו לפגי היה הקשים הזמנים בנלאים
 כפי ה' מצות לשמור שויוכל טצדקי כללעשות

 נדכרו א התבשרל כבית עבד כאשרהאפשריותו
 רכנים כמה עמו אז )2והי' רעהו חל חהש ר'יראי
 ר' המפורסם הרה"ג כמו מווייטצען ישיבותוראשר

 נתיב לפלס הי"ד( ז"ל בערקאוויטהם אלטרהים
 שלא השבת דיני לשמור שיוכלו בהלכהואורה
  עצה וטכסו וח1לדותיהם פלאכות הט"ל עללעכור
  שעים ע"י המלאכות יעשו השבת שביוםביניהם

 מאיפר עכ"פ נמנעימ יהיו ועי"זשעשאוהו
 ארמה התפוהי להניה כמן דאורייתא,מלאכה
 כל ביהד יאהזו  ששנים ע"י הרותהת היודהלוצך
 הקדירה. לתוך אותו ירהו וככה והתיכההתיכה
 היו לא עליהם עומד השומר יהי' שכאשרכמובן
 יבהץ הלא כי כן, לעשות הדנת על להעלותיכחים
 פעם וככל הרגיל, מניר הורג שהנהנתםודכף
 ע"ז שמהו איסור מאיוה א"ע לשמור בידם12צלה

 רב. שללכמוצא

 גזרו כאשר בישראל מלפנים כזאתוסציע
 כגון הויה."ק בקיום טיוות גוירות העכו"םצליהם
 על עכ"8 לעבור שלא טשתדלין היו שנ"קהילול
 הגיגה במס' בידחפלמי כדאיתא דאורייתא.איסורי
 צרות שהיה ]בשעה עקתא בשעת אוף ה"א(3פ"ב

 קרבן - לקייפ.המצות שלא עליהם שגורו*שראל
 נוונים ]היו מטילע לון מטענין הווןהעדה[
 פיטשן מתכוהמן והוע כשכת[ ישואל עלמשאות
 אהת מלאכה שעש1 טעים משום .מסול הדמרי

 נישאץ שניס שיהיו מתנשצים ההשראליפגיהי
 דאוריתא איסורא ליעכדו דלא היכח כי אהדמ12א

 אסעיעין ]אהר[ אמר פטוויסן שעשאושואןפ



פהפ5י
 הליעברו היכא כי אד על המשח נשהשילדין
 ואטעתעק הקעכו*ם[ אילץ דאיריתאןאעירא
 .והוון כפ"ע[ אהד לכל הסשא ]והשעעועאי*ן
 מרשות להתףא שלא בברמלית מיפרק"ינוומן
 מתכוונים הישדאל~ם ]והיו הרבים לרשותחץחיר
 כרה"י עקירה דהאל בכדמלית הטשחותלשרק
 והביאו סכרמלית ועקרו וחזרו בברמליתוהמשה
 דלא היכא כי העכר"ם שציוו לטקוםלרקי*ה

 בעינן דמדאווייתא דאורייתא איסויאל~צבזי
 ע"ש, ע"כ איפכא[ או ברה"ר והנהה בדה"יעקירה
 הקדושים "שדאל כני עם של דרכם ששהוהרי
 לעצל עצה ומטכסים משתדלים היו צהתם'שככל

 האחרת בחורבן וגם עכ"פ, דאורייתאמאיסהי
 וכנ"ל. כן עשוהלזה

 חת לשאול שבאו שבעת מבין לב לכלכמובן
 להם עניתן הטריפות סאכלי לאכילת בנוגעפיו
 כהלכה ובא מורה היה וכמצוק בטצודשם

 לאכיל וחיכים איסור צל בוה שאיןהמפורשת
 לההזיק כח ולהחליף להתחזק כדי להם הניתןמכל
 הכל, דוחה נפש פיקוח כי הצרוה כתוקףמעמד
 כל במשך פיך לחוך לקח ולא ההטיר לעצמואולם
 לי ואמר איטור. דהפש עליו קשהיה מאכל טיםהזמן
 בית מכאי אשהיה הי"ו גרינכערג מענדלמו"ה

 מאאמו"ר פעם ששמע שיקאגא בצירחאמו"ר
 ט"ט לאכול מותר היה נפש פיקוח וומסעםושאף
 מכיון ח=ם, ההזקוע כבר אבדו דאילי הוששהיה

 מטיתים שברצונם הרשעים כידי נטצאיםשהמה
 חייבים אעס וא"כ דעתם, על שע%ה מילכל

 מחמדים בשער ]וראה איסור. בג בפתלהחגאל
 נפלא ענין להלן וע' לזה, נאמן מקור ז' אותכהג"ה

בוה[

 מה נשגב ענין כאן אציין לעמן]ומשנין
 מייזליש סשה יוסף מוה"ר הגה"צ מאחיששמעחר
 שכהיותו ד*וויטצען, צכי בנק דקהל רבשליט"ש

 חבורה העד הוא יהד נהקבצוכמתקח-טאבור
 רעהו את ח"ש וחיזקו כחודים איזה שלקטנה

 חת חשמרו מסש, במסי"נ והסצות הוצדהלשמירת
 ,שאר ועוד טריפה , 8אכל לאכ% שמיא פיהנכיצא

שממם.

פ -צפי

 אמלשען( *מן שפ נמצאים שהי הדשתק*
 חץד8ום וגידוף, בוז כדברי אותם מצעריסהיו

 עסער'ס" "כשר להם וקראו מצא עת כנלשתם
 עלהום הלשהו א' שפעם זאת גם השף לעשון,כלענ
 אינם החרדים שאלו וצונשףם טן אפישמר אטהלפני

 להם אץן ומש"ה שטקנלים המאכלים כלאוכלים
 אך כסוצע, עשמה בסכנה תדו -כדבעי,  לעכודכח

 ~עג ל~הנם האפיציר כלב עק עליהם ה'כחמלת
 ואעמיד נפהש,' לרצחם ולא המחנה כל בפנייקלס
 עם ח' כל מג%ה, המחנה ששי כל לפושתם
 לחכידו, לשאול הוכרח א' וכל בץדו, טדיפהמאכל
 חהלה שבידך, הזה המאכל אוכל אתה חיןמדוע
 לרזק הראשון הוצרך ואז כשר, ושאינה מפניהערבו
 חזר וככה להשלישי השני וכן העצי, שלבפניו

 אשר כעח מפניהם, נוזל הרוק ששהיה עדהחלילה
 וצחקו סכיבם עמדו החפשים המחנה אנשיכל

 ובוז. בלעגמהם

 שטתגלגל עביד לטב רחמנא דעביד מה כלאך
 חונטער עא להם מתן העונש שעה מזה, טובהלהם

 האויכער אך ודשע, צעיר איש קשד,יהאפיציר,
 חפיציר עוד שהיה משננשין זקן איש היהאפיציר
 שתא היה ולא הראשון, העולם מלחמתמימי

 הגדול הכהת על לו נתוההצ וכחשר"8ראל,
 שבתה על אפיציר האתטער על כעס להמ,שצעשה
 וק ג"כ שאכלו חרדים יהרדים חברים. לוהיה נעח"י שבימי עדיין שזוכר ואמר כזה. כרביםאותם

 צוה וע"כ טובים, היל אנשי והיו כשחרים,מאכלים
 כשו, סאכלי החרזיס אלו יקבלו ואילךשמכאן
 אדמה ותפוחי קטנעת מימ להם שיוחנודד,יעו
 להם, רק מיוהד שהה" בכלי אותם יכשלושהם
 כשרים מאכלים להם שהיה הדכר נחגלגלועי"ז
 אפיציר האונטער "ששנח" עד מה,לימן

 הזה.מהפקודה

 עה הגיע שכאשר להם איתרחש נורא ענקעוד
 לאפור הרשעים. אותם הכדיחו לקיצההמלתמה
 שרוכלו . ~תקערס( מפתור מקומותכעדם,

 הכאסבאויר שיביעו: בעת שםלהסההר
 ימ"ש . ההגחשציאם המשחג הרל שלעראפלשען

 להית *כלו'מעשאכם וניופ- כל במשך על~הםזנצו
 היש בוח 8ז כי בל"ית ת**ה לשעה ערנגמך



נ1יינשש4יל
 מן תפרהץ אש פהיפ . להמעיר -המשחיורם
 .האהנ איל הגיצ חהששץו ש4בשעה היוו ועןוה84ים*.
 צעבמרד. געערך ביעלקושן אש להמטהרחשתוילו
 .הבוגקונר בשערך להאפו*ועי נכפטו ימיוםחהרש4עי4
 .להעה 15צות צי על ועואק*ם אחב"י אוצודגיזשו
 רצו והמה הזשמים. מן שירדו המש4הית לכליהפקר
 אולי בצילה להסתתר אהד נדול אילן תהתאצו
 .הגיו1 שם. 41פ1צדדו כבד וכאשר זעם, כעתעצלו
 אותם וגדז4ו רבנן דמצעוי הדעת קלי מתילשם
 כשר מבאן בבזיח%תנ.."לגו עליהם וצעקדמשם,

 לנפו4ם ברחו הדין .קדישתא וחבורחאעסשד'ס"
 גבר כך וכתוך מצ1, ולא ומחסה מנןלמצא
 ופינה, אישיר בכל אש העראפלשעוהמסירו
 לארץ עצמם השליכו .פניהם נגד רעה כיובראותם

 טנל עויצילם להשיעת בתפילה השמים כיפתתחת
 וצוקה.צרה

 פעולת נסתתם כאשר רב, זמןואחר
 להתקבץ החבורה בני התחילוהכאמבאדירוננ,

 שנעשה הגדול הנס . על תמהו כן ראו והמהיתד
 ויראו עעיהם וישאו יעדר, בל מהם שאחדלהס
 ס1ך נמצאימ שהיו בניסו מכיר הנם בעלשאין
 שריפה ושמן גאזאלין של גרולות לחביחועראה
 המקום בכל א' כאמבע אף נופל היה ח"וואם

 עור ואח"כ ח"ו. אש למאכולת נעשים היומסכיג
 זאת היתה ה' ע4מאת להם, נודע יהירהחיבה

 שם שנמצאו אלו שכל האילן, מתחתעצתגרשו
 טשם שעוננרשו בזה ורק ל"ע. נהרגו האילןהחת
 ניצלו טריפות, מאכילת זהירתם בזגות ידדהםעל-

 סלה יודוך התים וכל ל"ע. בטוח ממותלחיים
 הטובן. על לה' ויבוכוויהללו

 ז"ל אאמו"ר שקר הסוכות, חג הגיעוכאשר
 פת כזית ולאכול בוראו מצות לקיםשיוכל
 דוד מו"ה ומספר הראשונה. בל~להבסוכה

 גופא יצ"ו( קאראקאס בעיר )אב"י הי"ואיזראעל
 הטושעס עלה-להיות שבגורלו הוה, היכידעובדא
 שהוו גציג"צער% והצוענים. הרשעים הצורריםכין
 היה וגם לעשנות, בכמה ששלט כמחנה,ע4פ

 שדיו היה והסדר היךקניס; לסחנה הלו*פמחלק_
 הלהס . ומצו ליל5 ככל המחנה אנשימתים
 כסה אילם הלילהג שי המנין .לפי בבוקרלמ8רת

,שנ14
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 היה תייו של~ם. הלהם סנת גידז גאאוה3"ג

 מאהביי לכמה ולסעד לע*ד להעתבעץלחו
 בא השכא חנ קוד" ימים ושיזה כרעב.ולהחוותם

 שפפשו שהיהן ששיחה, בבקשאו ז=ל אאמו=ר.אצלו-
 הרגו4ת בלי סוכה לו לעעית יבידו ועלה בבינתן

 להיות יוכל אולי מ5נו .מבקש ע"כהצורדים*
 להם לו שיהיה פספה מגת_להם לו לזימציאכעתרו
 סו )שיש הראשאעה סלילה גוית לאבילתמעצה
 משחואה ועאל דוד מו"ה והאיש מה"ת(.תיוב

 סוכה, לו לעשות בידו עלה. האיך לרצתמחריש
 כועך עעמרכה ו4היות סודו לו גילה ז"לואאמו"ר
 הפקום ריה ולא פאחב"י אלפים הרכה.הבלאק
 המטות את הרש4עים השליכו ע"כ, להםמספיק
 מקום יותר שיהיה הבלאק מאהורי פנףבמקום
 סוכה המטות מביד ועווה לשם והלךמרווה,
 קורות כסה שכר וכן כהלגתן. דפנות ג' שםכשירה
 לקיים כידו יעלה וככה וכהלכה כדת שסיכבועד

 להמציא הנ"ל לו והבטיח בעזהי"ת. כודאומצות
 לו גם קיותן כפול בתנאי אבל הלחמים;לו

 עמו. יהד כר*סוכה א' גליל לאכולההזדמ8ות
 די דלא להסכים, ז"ל אאמו"ר רצה לאומתהילה

 שאם סוכה מצות עצם לקתם עצומה. מכנהשהי'
 דתם אחת היה. בסוכה שאוכלים נמצאיםהיו

 היה הלא כי מסוכן יוהר זה היה בלילה רקלהמית,
 נפשו שהשליך ואף מהבלאק. לחוץ לצאתאסור
 רצה לא אכל סכנהש במקום עצמו ודו,נמידכצגד

 כו4הלה אבל הזולוג ה= את בסכנהלהעמיד
 הלחמים לו יתן לא יסכים לא שאס לוהבהיר
 באמצע עמו הסוכות ליל וכהגיע לדכריו.הסכים
 מטתם על יינים נבו היו שכדלפ אחרהלילה
 שבזכות בטוח בלב המובה, אל בלחישהוהלכו
 ב' על ז"ל אאמו"ר וקידש יזוקו, לאהמצוה

 כדת. בוראו פצות וקייםהלחמים

 ועד אז ומני גז, ועד *פעודי ג המספרומוסיף
 גקיום -טעפ כ"כ הרגשחי לא מעולם הח:יהיום

 .. הרגעי8". באותם כסו סוכהמצות

 המוגה בייד השמוצה-טוגס וסששר.נת5ש4ט..
 הוליכו השמים ועוף חשלש, 6וכה כאן יששאכן
 סיכ1 מהם הרבה אז במחנה, אחב"י בון הקולאת



 לקהם הלי 46שא לסצה חאנ בםשך תם1פשם
 ה/טשזה-

 ימ פאץשי מה"5שמש~הש4א
 חףש סיכל הדאל 1*ה האשר שםו* שףישאא
 כד בזה* פצוה לתו שןטא-המסיצ ושש ש4םפוושו
 9אהיקה אגצדים בץ לחפש עמדחו חיה חהתפשם

 כל סשם חהקח הדצה* לטה4ש 9אשמ19טמ%ענש*
 דאוא פצח סחופ"ש ומתפ"ש ופסלשא-ו,"שחצ"1
 רכ שלל כמוצא שליה ק491מה ו4ף תש"יע, ענלירו
 היז אס- כי אצלו להחיקו שפ9י ידא היהשכ"ו

 רה"ה להשית דחן אחת ה*ה חמילין אצללטנצאום

 טשנקריט היו הבבר"ם סידור אצל שעבדדחמי
 גנבו לא אם לראית כדי האג9יס טו8אר ימעראותם
 שהיה זשל לאאס1"ר המציז% ע"כ חפץ, חטהמשם
 הצורדים, סעטה להטסיש הזדטנות יותרלל

 בידד ה' וחפו בו, שדרו הבלאק לח1ךולהכמסם
 תחת היקהם הללו התפילין את והכמסהצליה

רשותו.

 בנלי נעאשע במשופן לטדד אאטו"ר בדרועלה
 מאחב"י אלפחם צמדו שכאושר הרזשציםהרצאפת
 מיד החנמההו זוצ עכר הטרחץ, בבףת להצסבתור,
 פסוק בו ואמד כבהטוא לדצע המחו אחד וכלל~ר,

 לרי לסמוך חמסרד חלצו וודבף קר"ש שלרא%9ן
 המוונים חאבש קיכלו הספהים הרג9ץםומאלו
 כמצבם מעמד להחזיק דקדו9אה דיותכצדה
4 כ' אות *כראשית זהב בזד ]וצ*הקשה.  שכ' כ"ט( 
 זו למצוה נפש המסידת צמן על בטעמאטילתא

 ההשטדה[במחגות

 קום עםט1?הסד

 טצגך נפשו הו1ליך תוךה באיסורי רק לצחים
 טתמוע לשב1ד_כל טצדקי כל לעש1ת המצבהםככל
 ומולק "ציאל כמנוני אפילו גם רק ח149%ה,או4ר

 חיות בהם ודו האדם אותם יעשה אשדדחסידותא
 מסי"נ כדי עד  שונות, פעולות עשהרוו1יפ4
 מסר שטמש לנר ידוע -וככה 9מהזוטי לא4שודשיחכל
 דשץנדא וגופא יום, מדי כמקוה טמלה בשמונפשו

 5וה:4ני

6 -81י

 שהפר 5איא אום. ששבר ההב9הל לנ"ת18ך
 כל שטנ שדרו הצרקפקם מכץ הפמתנה ששרכףן

 שההצ רלח 6ה8ש סלא, רש18ק גיול ב1ר היהה8הבה(
 8*ה השהי הזה, הכ5ר אףה-להס צורך לא"והוא4עמה
 טהרהשע 6א4יהת איזה פעפ קנ1 שאם להםנצדך
 דיל עם טשההץם ש88ה להראות הצלוקדאז
 ט9ור"פ8 זה"רות כשמשמ וקילנ8שת

 8ה~

 8סהרר.

בהגלית
 השצו9הות_

 אאטו"ר שצבר פשם וכש

 התיורר לשמיתו, ושוכ היי הנרר *ד שדי
 כ9וית" "מקוה לו "1 שהלא קדהשה הנשףכקרבו
 םץהע, כל על מיס מלא מגולה בדר באושחהץ.כאע
 הרהיב לא אולם לטנהלה. יונ4 ככל לילךהכול
 הש טאוד עמהום הטהם פן חשש כי עוזכנפ19
 ז"ל אאמו"ר עבד כאשד אהת ופעם כדכר.ממא
 עליהם עבר אנש"ם, כמה עוד עם ביחד הבוראצל
 לדעה, בהשקיה צליהם והשקיף חפיציר סים.איזה

 את דחף ח4עדיהן השעהע אצלו התעודךוכאשר
 סיפ בצ8ד 9יטבצ כדי הכוד לועך מהאגשיםא'

 במדת לצעוק התדרל והא"8 הללו, אדיריםרבים
 אאסו"ר וכאק נפש, עד מים כאו כי הו9העונפשו
 לוצך קפץ נפשו של מאומה 9יחשוכ בליזצ"ל
 השם ובהסדי ט"שראל, א' נטהם להציל כדיהכוד
 טו1ם היציאו ברורה מסיתה לזצמלו כידועלה

 כ"כ עסוקים דאמיס ושאין לו נחוהרע אזלהים..ודק
 אצלו תתשודך המק 19ם כלי ולבא לצאתיוכל

 בסקוה. לטבול הצצימה תשוקחושיב

 דגברא בספיקא אצלו הדבר היה עדייןאולם
 ברשות שלצ הבאיאק או העבודה סקום לעווככי
 ביריה להמית דחו ואחת עצדמה סכנה כזההיה
 כדרך הוח הבוד גם.שמקום ומה טענהג שוםמכלי

 כמי נראה לשם וההליכה הגנוצה, לשער9חהה~מם
 חהטש לר היה וגם ודאיח, סכנה וזאו , לכרוחושרוצה
 איזה לידי ויבא כקרח הקרים כמים עצטן9רקרר
 היים סכ8ת- בזה היה העבודה 9אנמהצותסחלה,
 אהן לוקורם הע לעכודה, מסוגל היה שלא -שמי

 המוקד.לבית

 חשקו רכ על להואשלט יכול היה לאועכ"ז
 לצורך להבוד בפעם פעם מדי לבא והחליטבזה

 הבשמ1"ט ב89ם וה4ממה על עצמו וססךטמלה,
 על סקבל א' טבילה על או8ר אואמר י"עהקדוש



פחמדילנ
 היה 8ש מדי וצ"כ כלל. ודק לא שלש%םשמצ
 ופן קודם. .שעה כערך 8ביקי-, ארבש בשצהקפ

 הו5ך והיה העבודה במהנה ה58וייבוזוישיפה
 שוש לדגזר, גדול וב8חד ההאסרלה האוושךבחוו
 וטבל וירד בגדע ופשט דדצ לקטפ חסצוהעל

 בחורה בתשאי הולך והקז נ0תפג. ולאועלה
 רטוכ. כולו ושערו כשנאו. בהבאראק.למקוסו
 למקומו פכי והיה והפהד, הקור מפני רועדוהיה
 אחי ,ואפילו וכשכבו כקומו א"צ ידע%א

 וכבר רוחו, לו הארכ ךכבר שצה כמו ועדשליט"א(
 שעה הגיע וכאשר כמקדם, שצריונתאבשו
 האנשים שאר עם ביחד הוא גם "קם" אזחמישית
 ושילש. עצה וה דבר ככולם. בה"אפעל"ועמד
 הלך וכך כהיתר, לו נעשה בו ושנה שיעביוכית
 בו ונהקימו טהרה" "הסקוה אל בפעם פעםמדי
 דהוו קמאי ע"א( כ' דף ברכהת )כמס' חז"לדכרי
 להם סתרח"2 השם אקדושת נפשייהו מסריקא

 מעשיו. בכל כלל הסהנה שומרי הרגישו ולאניסא,

 מתרחיש יומא ככל דלאו אחז"ל -כבראמנם
 א' בו הרגי,צ ל"המקוה" בהלכו אחת ופעםניסא,

 אתה לאן עליו לצעוק והתחיל ימ"ש, הס.ס.מאנשי
 מהמצב, וגפהד נרעק4 ז"ל שאאמו"ר ואףההלך,
 בדעה תיכף לד שהשיב דשמיא סייעתא לוהקה

 הוא התבשרל בבית עובד קזהוא שמאחרצלולה
 הקפידו ימ"ש שהגרמנים )בידעו נקי, להיותתצה
 אצלם( לחשיבות יהיה שזה  חשב הנקיות, עלמאד
 ודיצחיל הכור. בתוך א'"נ לרחוץ הולך הואוע"כ

 הלא כי הנמנע מן עההו ממנו לצחוקהאפיציד
 לרחוץ יכווים והאזך ביותר, עמוקים המההמים
 בנפשו עוז ז"ל אאמר"ר והרהיב כאלו. רביםבמים
 פעמים כמה עצמי רחצתי כבר "הלא : ואמרוענה
 רכים במים אפילו לעווט וביכילתי הללובמים
 לראות שרוצה הס.ס. לו אמר אז כאלוי,אדירים
 אותו וצוה ה~ה במים שט טאתואן האיך זהרבר
 הלך זאת כו4מעד ז"ל ואאמו"ר להבור.ל"לך

 "רשות" לו יש  כעת שהרי שלו, ל"מקוה"בשמחה
 המים לתוך ירד רגע וכמו בעצמו, אפיצירמהס.ס.

 .הללו.רבים

 ..ג צשף.

 להמית כדי נו .ש"פ גיהח'
 הרי

 דאשה יפד
 ברורה במטרה הסים, בוצך שס שעמרכמקום
 כידו עלה עלע ה' ובחסד אתר, על שםלהמיתו
 שט קשתא מדי כות והן באמו של18עי עאלהנצל
 המלאךהפשחהצלא אנל אחה אדידימלצדכמ*ם
 של וכצלמו כדמוהו אחר אבן על? וורק הרף,אמר

 תם עכשע, שס נמצא שהיה מקוס כאותוהרחשון
 לכ?ון שייט מעשה צץ להנצל בת5ו שהכצת
 שצפת על ואהרוצע ומן-מה הדבר התארך וככהאחר.
 הצדיך והוא הרף, .מכלי חנצים צליו זרקהיאור.
 וכראתצ מלחמה. יעשה וכתחבזלוח מידולהנצל
 לחביריו קרן מוימדש בידו יעלה ופלאהצההר
 וצוו חייגעו מאאסו"רז"ל לעשית(משהקואוהביו
 כשהגיע פעם ובכל ולכאן, לכאן לעיםעליו

 בפשך אחר, - בכיוון לשוט תיכף צתהולהמטוה
 ולפיותו להצילו בעוזרר הקה והשי"ת ארהי,זמן

 חרל לעשות שיוכל ועוז כח כו תתן שחתמדדת
 שלא כשראו ארוך, זמן משך ואחר צוהו. אשרככל
 שבאמת באמרם, מהבור, לצאת עליו צוו לו,יכלו
 עוז בנפשו שהרהיב מה על סות. עתש לו מגיעהיה
 "צנה אם אבל לו, ימחלו הפעם אבל הנה,לכא

 ל"ע. להמית דהו אחת יהיההדבר

 כבר וחבריו ההצשמץ נתאהר כבר הזמן ובמשך.
 פחד מרוב נפשם ויצאה ה"אפעל". אצלעמדו
 למקום הגיע לצ ולמה נמצא, הוא היכן ידעוטמיא

 בדינו, נעשא מה יודע ומי כולם, כמוהאאפעל"
 וכל מקור רחגר אליהם ו"ל אאמו"ר הגיעופתאום
 מכף רטוב נקשן, לדא דא ועצמותיואדכבותיו

 ראו המה וחבריו העצמזת. ל,2ד עד רגל עדראש
 מה להם נודע או ורק הלזו, מצבו על תמהוכן

 אף קונו רצון לעשות צדיק פעולת וצשהשפעל
 יעשה שלא לו והתחננו ובקשוהו דתסידותאבמילי
 אולי מוות סכנת כוה לו יש כי הזה. כדכרעוד

 על עלה מורא ואכן ל"ע. וימיחדהו שם לויחרכו
 למקום לילך עוד. רצה ולא ז"ל אאמוירראש

 הלוו.מסוכן

 יחסת?תיה שגקלא
 לו אסתיעא לא מוצה שבאותה אףאולם אבן לקח רפצ שאתצ הבהין עין כהוףאולם



י
 טמחשנצמ טה1 לא הדבר- עצם אכל8אאא-עו4:

 לרחוץ יוכל האיך 3פ בכל עצה וטיכסה8היר,
 כפיו.בנקיע

  העכירו כסלו  'צבד"ח לטעלה, האבחרכובר
 מקום שמשנה ומכען כראנשיו=ג, למחנהאותר
 יעלה אווי מהשבות לחשוב התחיל מילמשנה
 ויגעחר הלב. כטהרת קונו רצון לעשות עוה,פכידו

 מים מדזבות שם היה כי תאמין,חפצאתי
 הקור ומגודל הגוף. רחיצת לצורך כהפשהשתמשי

 מים נוטפים הללו המרזבות ההה ו4פ, שולטשהוה
 ז"ל ואאמו"ר המים. יקרוטו שלא כדי הפסק,מכלי
 1:לכה שעפ"י טקומו על התכונן כהם הבחיןכצשר
 החליט וע*כ קבין, בתו1עה גם ליטהר אפשריותמן

 לשם הלך בפעם פעם ומרי מעשה, לעשותכנפקן
 הקרים המים תחת ועמד כחזקה אחד מרזב81תח
 הספק עףצא עד ארוך, ומן במשך וכקרחככפור
 כלכו ושמח וראה קכין, ס' בו היה שבודאימל.ובו

 לתפילה. להטהר כידושצלה

 שם  שכעמדו ס~ל*' איתרע אתה פצםאבל
 אותו ראה וכאשר הצוררימ מהרשצים אחדעבר

 אשר על כו בערה וכעסו חמחן עלהבפעולתו
 אליו וניגש רשות, מבלי המיס לפחוח עוזהרהיב
 מכה להכותו והתחיל. ברציחון. ארצהי,פלכהו
 עד וגולגלוו, על-הישר הביקפ של הקווא עםיכהן
 ממנו ויוצא מבצבץ ורמו גלגלתו שנבקעשראה
 או מת שכודאי חשב כי לנפש4. ה1חו או רקר"ל,

 ל"ע.ימות

 ענץים, ששים שם עברו עליו ה' בחמלתאבל
 קראו ותיכף המר, נטצכו וראהו לצרה,אחיס
 הנשמע, את לראות לבא מיהר אשר שליט"אלאחי
 קצת מהרה לקה רק עשחצותיו אוכד לאוהוא

 רטיה מזה ועקוה לידו בא מאשרסמרטוטףם
 רוחו שב מעט מעט אשר עד כדאשו, ד4ולהשיב
.

 נפשך. ינצל אליו .

 מה כאן אכהוב ענין באוחן לעמןומענין
 שב4ה1 הי"ו דאכאטה יצחק מו"ה ל4שפיפוע
 צקצי היה שם, וסצא ,4איחמ4פא

 שהקה אחל .

 , ,נבי.
פ .

 ההרדים היחכ"י למאד, עו קהם 5רם ממפנתל
 יד"ם לנטולת מיפ משם ל~קחים 5י1 ה'לדנר

 היה כי כמסי"נ, כרוך הדכר ,1היה וארקוחיית,
 נפש1ם למות חרפו עכ"ז הרשעים, רשות בליזאת
 המספר של מזליה איהיע ופ"א ה'. מצות,"חם
 מצאוהו מרזכ טאוהו יזיס לנטילת ידיו נטלו-ובצת

 ימ"ש הס.ם. ציי צוה לבו ומדת כמצשו,הרשעהב
 להזרים והתחיל כידו הצינור ולקח מנעלושוחלוץ
 ומכיק רגלו, ועד ראשו מכף גופו כל עלהמים
 נם2וקפו, היה והקור החורף ימי באמצע אזו1דיה
 של אחד גוש ונעשה נופו על המים כל נבלדוהיכף
 היה ולא לארץ גופו כל שנתדבק עד הנורא,קיח
 ימצא שם כי בחשכו לו הניח ואז אכר, להזיזיכול
 עליו רחמו החיים חי ובעודח הנורא, מוהואת

 מצט _אותו לההם והתחילו שם  שנמצאומאחב"י
 לו. ורפא ושב אליו חיווצ ששב עדמעט

 תיפיותתל
 ישראל כני לאחינו נמי זכה לנפשי' דזכיימגו
 ולבם עיניהם זאת ובכל וכצוקה, בצרההנתוניס
 ה' מצות לעשות עצה טכסו מצוא 4ת ובכללשמים
 ופעולה מעש הרכו ועידו עת ובכל תעשינה.אשר

 עיגי מתהת להתעלם האיך מחשבותלחשוב
 כמוכן, אולם, אתרת. או זו מצוה ולקיםהרשעים
 שועת שאלות בבמה כרוך היה שם המצותשקיום

 ש1אלות המצב. לאור שם ופרחו שצצוומשומת
 והיה שו"ת, בספרי פתרון עליהם נמצא שלאכאלו
 עיניו אשר בישראל גדול של ולבו מוחו לזהנצרך
 ולהורות לית ויכל התלמוד ים אפיקי עלכיומם
 אשר עד למילתא מילתא ולדמות מסילהימצא
 - לחדדל או  לעשות ההלכה צרקת נגה כאוריצא
 לו קזכו גבוה משולחן אשר ז"ל אאטו"ר זאתוהיה

 אשר וספק ענין ככל כדורה .הלכה ה' לעםלהורות
 על.עלה

 היא צרה עת המשונה, בהמצב הפרק
 חמורות וצאלות וכמה אז. בו נמצחים שהיוליעקכ,
 שער בקתטרס בקיצור בעצמו הילה נפשותבריני

 כששו"ע רק לב כל יתפלץ אשר ה8"לעהטה15ים
 כאלו.דברים



*

"8  8  8  8  שלת 
 בזנהמן שסת סחשו ש. תציר פ1 זשירשץ

 41ומשש. בהזרטצות לעו סיפר ז"לשאאמו"ר

 סוכה, .לעשית כידם צלה הסוכות כחנא(
 י( אות מחמדים כשער )ועיי למעלה. האטודונךבר
 כי בסוכה, לישב לברך יכוו~ם אם השאלהתאעודר
 קצצאן ולא ידאר שלא בפהד שהרס 49המהמכיון
 טננר* להם תלוים דרההם היה ש14 הצודרים,שתם
 11. בסוכה כלל חובתן ידי יוצאים אינם אהיא"כ
 שמתידא דמי סשד( חושם ס" )בחו"ח קי"לדהא

 באותה יצא אהו בסוכה כ42הוא ארננבדםמלסטים
 ע"ש. תדורו כעין תשבו הף דלא כללסוכה

 לבדך. עעלים שכן להשיאלים הורה ו"לואאטי"ר
 לאאמו"ר לפני או דן שהוח שליט"אי אהי ליוסיפר
 כדירתם  שגם מכיק תדורו כעין הוה רשפירו"ל
 אאמו"ר וקילס מות, בסכנת תסיד המה מצויםשם

 דבריו.ז"ל

 שהיה הי"ו, דאנאסה יצחק מו"ה מספרכ[
 בבוקר פסח שכערב כמחנה. אאמו"ר עםהתד
 הליכתם כל ובמשך וואטענשטאט, למחנההגיעו
 עד רעכים והיו מאכל שום קבלו לא ימיםכמה

 מנת א' כל קכלו הסחנה לתוך וכבואםלמאד,
 חם אאמו"ר פה אח שאלו אשר כאלו והיולחם.
 מעט 2דניחו או הלחם טגת כל את כעתיאכלו
 חמץ. שריפת מצות בה לקהם כדי השריפהלשעת
 ובודאי הלחס. כל את לאכול אאמו"ר להסודןרה
 להפקיע כדאי % זעומה מנה כי ונימוקו סעמוהיה
 אותו יחלוקו ואם חי. נפש בהם להחיות עצמואת

 אכ"לה שיעור כידם "שאר לא ולשריפהלאכילה
 מנות עוה"פ יקכלו מתי יודע ומי דעתם,ליתוכי
 כוית שוצור השאיר כשלעצמו הוא אולםהלחם.

 השריפה. בהגיע.זמן בצנצחהשרפו

 חי שססתפק ט'ן )פצוה תשצך בפנחחנע'
 יורך ואין תצשה ואל כשנ הוא תשכיהומצות

 ומן בא ואם שישרפמ, המז לו שיהיהלהשתדל
 בוה מקים אז ברשותו תמו לו ואיןהכיצור
 להדך הזייב ועשה ב.ךס שהוא צ תשכעיימצות
 כדי הביאיר כומן כוץ8ותו שיהא חמואחר

וצ5":.

 שיקיפן וויצטרש ס1. שהחין ע"ש.4שה4

 שחלה אצלם טושורר מפ8ת חצ בימי גםס
 ושץ היה 49ס שהה4קו שאמאכלים כמובןחשורדע
 ולא עצמו על ההייר 1"ל שאאשישר ח"ףנמיר.
 להשיאלים הורה אבל היצ. עף .כל הסץאכל

 שבשלה משפודר וי-ר נפשוחנ סכנת משיפשאאבלו
 כדי הימ,י לאכלו האם טפי. עדיף מהוליולכה
 שנסצא 'היום כל בפשך ידאה כל על יעבורשיא
 פהות פחות, לאכול דעדיף או אצלו,הלחם

 קמיד שעי"ו אף כרת מאיסור לוצצלמכשרעור
 כדרך חאמו"ר כ"ק לפני דן הנ"ל ניאהי יראה*בבל
 הלכה א4עפ"י דכקו כזון בסברא טכארבצזזק
 א"כ נפש, פיקוח מחמת החמו לאכולעןלין
 עשה מצות. לקים דיכולין המשר הנעללשיטת

 )פסהרם החךס' ולשיטת כאכילה, אפילודתשביוצ
 לכערו צ"ם המו דהמשהה ר"א( ד"ה ע"ב כ"טדף
 החמו להזמאיר יכה~ץ א"כ יהאה, כל צל עוכראעו

 בכ"י, יצבור ולא מכשיעור פחות כפהותלאכלו
 וכיון באכילתו, יתשביתו המ"ע יקיסדכשיאכלו
 עובד אקן שיכ כאכילה לבערו כדי החמץשמק4הה

 בב"ק.צליו

 תפילין להטמין יכולין אס ועלו נסתפק"וד(
 נוקם הרהק. בששה הפרחץ. ככית או הכסאככית
 הש"ס כגלהצי ז"ל שצגיל הגר"י לפי"י- בזהלדק

 כירושלמי דאיתא הא לפרש ס"ו( דף)פסדים
 לשס שהיא עטמיה שכל ה"א( פ"ו)פסחים
 התורה שאסרה דמה משים צבודה, אימץקדשים
 בזען הוא ש1עבודה משצם הוא בקדשיםעבודה

 הוי לא הקדאוים לצורך כשצחשה וע"כלהקדשים
 ע"א( פ"ו )דף בסבהדרין מצעו ודוגסהןברון,
 הלטצהו בל"ת, עובר מחו את הסלק כלבמעעה
 עליו, עובר אעו ותכריבים ארת לו להביאלככודו
 שהוא פשום הוא הלנה דא*סור כנ"ל ג"כוהטעם
 אקן פת של לכבודו ההש אם וא"כ למתברת

 דמותר ע"ב( מ' *דף שבה במס' וע' חשרי,כזית
 לאפרושי המרחץ ככית תורה דברילומר

 אי1ר דטעם הנ"ל מסכרא ג"ב והוא -מאי1דא
 נוען דהוא משוט הוא המרהץ בכהתתשת

 .בבוד בשביל ההש הדיסור חם וע"כלהתודה
 ככודו ויתחלל החודה חופר שלא עצמההתודה



פח5די
 כהון- הדיכוד א*ן האורא ש*סרה .הןמה4
 צכי ברן יאידהמ וע" ע"שן -4קרים עבתילהחי
 דכיון הכי, י*ל נמי הכא -ומעתה %5הג ו()אות
 ולכית לכיהכ"ס תפ"4ץ הכנסת אהצרדטים
 כיון אעכ החשילין, בזיון. משום הואהסרהץ
 כדי לשם שטכניסו התפ"4ץ כבוד הואשככה"ג
 ע"כ לדגיחו ויוכלו בזה הרשעים ירגישושלא'

 דשרי.[ י"לשפיר

 הגה"צ אור לי סיפר ענין באותו לענין]ומענץ
 שלים"א דווייטצען צכי בנק דקהל רכמהרי"ם

 להבחל"ח עם כיחד בטתקא-טאבור שבהיותואק4
 ימי לסוף פעם אירע הי"ד, שלמה כמר החו"באחי

 אמעדיקא ח"לוה ככר שהתקרבוהמלהמה
 כאמבאדירונג, עשו ולילה לילה ובכלורוסיא,
 אפילו נר שוום להדליק שאסור אז הפקודהוהיה
 מקומם  השונאים ירגישו שלא כדי קטן,הכי

 המקום לכוון וידעו האפילה, מתוך אודהכראותם
 והיר חכלסטראות, וגפרית אש עליהםלהפיל
 יעשו דמה קצת במנחטה שבהמהנההחרדים
 מאורי בודא לבדך כדי לאור צויכין הלאכמוצשאק

האום...

 דרכם רהנה 2 כזה לכרך יכולין אם כעיהםודמ
 שהיות ה" הבאמכאדירת2 שעשו הח=לותשל

 ואפילה, חושך היה להשתית עלקת שבששהמקום
 נשהוא , ליכט" =סטאלין על" הפילו מתחילהע"כ
 על מכהיק באור ומאיר באויר תלוי שעש*רדכר
 להתבתן שיוכלו כדי קטן[ לזמן נדדלשסח

 שיפילו וכדומה ברן איזה כה יש אםכהסביכה
 על. לברך יכדלין אם ונסתפ,ך ההשההה, כליעלי'

 מאודי כורא בהכת ליכט" "סטאלין הני זשלהאור
 להאיר. ,8צשו%ם כיוןהאש

 ו8היות לאיסיד בזה דן הצ"ל שלמה אהיאך
 שיוכלו כדי לתקלה נעזשה הוא הזהשאואור
 עיכ כלססראחג על~הם לה5יל בסקוטןלהחבוק

 שמכיא רכד על מברכין דאין עליה לבדךאץן
 לערן י"ה( .ס". )ח"א הרשכ*צ בשו"ה )ע'תקלה.
 סה8ום % מצהה על מברטין חבי"ד שאץ נץשד6*תת
 בויירם וור מלחמה. לצמל וכ*כ 4שי4צג4שויש4
 מצות על מבון הצצלוא שמין שנ"ז( - סף)הוימ

צי
. .

 כשו"ת חר- לם4ה. תקלה דהוא סשוסהלואה
 שמרן כעי"ז שכ' ב'( ס" )או"ח שלמה לךהאלף-
 וצ' הוצי, תקלת עא שכא צדקה טצדת עלמבדכין
 דס*ל רצ"ז( )6צר מצות חיי"נ. על שר"קבמהר-ם
 שיןצ קנן השם קידחן מצות צל מממןששרן
 בים מצריס שכשטכעו חו=ל לם"ש ודומהתקלה
 רוצים ואתם בים טכעו ידי מעשה הקב"האמר
 דמם כמים נשפך כשקדושים ומנ"ש שירה,לומר

ע"שא.

 קדוש עם "8ראל הוסיפו וכהנהכהנה
 בכל בויאן מצות לקים שיוכלו תועצלותלהמציא
 להם ו"ל אאמו"ר והיה נמצאים, שהםמצב

 ואת בה ילכו הדרך את להם להורות אורלמנדול
 יעשון. אשרהמצשה

 ישראי כעפךמי
 שמסרו כמה עד לדויוה לספר המקוםוכאן
 אף צורם וחפץ קונם רצץ לשהסות עדך יקרינפשם
 שהמות כזו קשה ובתקופה ביותר, הקשיסבדשאים
 כרתו עכיו ורגע, רגע בכל עיניהם לנגד מרחףהיה
 שלא והשתדלו ומצוותיו ה' עם אהבהכרית
 חף ביכרלתם, היה שרק מה כל ה' ממצותלהזניח

 במסי"נ. הדכדשוהיה

 פישער דוד  משה מו"ה היה"ח ליסיפר
 יום* בכל ליתן הרשעים של דרכם שהיההי"ו,
 חמשה של כת לכל בערכ, תמש כושעהלערך
 היה וזה בעקהס. לחלק אחת לחם ככראנערם
 איש ואיש שלימה. מעל"ע למשך למואוכל

 המם תוט"י הלחם כל את אוכלים שדהו קשכרצתו,
 כמשך גופם רעכון לשבור לחתיכותשחתכוהו

 תתעטף. בהם נפשם כאשרהיום

 בני צצהים בהורים של קבוצה שם היהוהנה
 שכל .בא שלא אף עש"ק, יום שבכל י"דיי"ג

 היום במשך עכדו חבבר ודזם כל למשךלפיהם
 כשק4לו עכ"ז צמחיסי 2ם רעב?ם הפרךעכודת
 כל יחד התקכיו דק שדין, אותה אכלו לשנלהסם
 ככר~תי שיר בידם דיה ועי"1 ביחד כיחותאאץ

 כאשר לצת.שדכ צו *רווצת ק8עהת כסהוהמהונו



טחשוי*
 שיר על קידשו או ודק הים. שיהםדדש'
 עלה וכסה ידפ. תהה שהיה משצה לחםהככוית
 רבה, הףדיש לאם כמשנה השבת את לצנגכידם
עש

 היום כל של בתעמת ודמם הלכם שהמעעי
 כדי נפש, מסירת של עון זה הוהשבמצבם
 וכהלכה. כדת הים קידדש מצות לקייםקיוכלו

 ששמעתי נשגכ מסי"נ לדורות יצדיןעדד
 בחור פמ שהיה שליט"א, הנ"ל הגה"צמאחי
 מרדכי יעקב ושמו  שנה, י"ג בן כמו אחדצעיר

 כל על שדקדק ע"ה(, צבי, יצחק )ב*רמארניטאי
 בזה הסתפק הלא נפלא, באופן והנהגהמצהץ
 תורה "שומר נעעאו רק המצות קטם כעצמושהוא
 ומצות התורה על ה"ופומר" שהיה דהטנוומצות"

 ועודדם וחיזקם העם שיאר כין והלך אחרים.של
 שהיה מה בכל התורה וקיום המצותלשמירת
 גם רק כעלמא בדיבור ה8תפק ולאאפשר,
 דיני בקעם אחרים לזכות פעולות עשהבמעשה
 ואף יו"ד של קוצו על אפילו ויתר ולאהוצה"ק
 צלוחית עמו הוליך שתמיד עד דרכנן,ממצוה
 אצלו זאת מוצאים היה אם נאשר מים, עםקטנה
 פיו שאלת מבלי ומיד תיכף אותו הורגיםהיו

 חביריו את לזכות שיוכל כדי לאו,ן או הןקראמר
 קודם אחרונים כמים ידיהם לרחדו שויוכלועמו

 המוון...כרכת

 לי שסיפר מה נורא ענין לדורות יסופרעוד
 עיניו. במו שראה מה ויגיד עד הוא חשךאחד
 שמעו אחד ובלילה ארשוךץ, במחנה היהעפוא

 הלב, קורעים וצעקות קולות הקרובמהכלחק
 צעידים בחורים היו עח1ם השמים, לב 8דשעלו
 הנואצי"ס הרווצים באו ואז ל"ע למיתהשנדונו
 דרכם עההו ידעו והמה הסשקד, לבות"חתם
 לב מקירות ה' אל וי(נעקו אדמתג עליהאתרונה
 וידוי ודכרי יחוד פסוקי ושאר קר"שכפסוקי

 ולמחרת השומעים. אזני תצילנה אשרתעהנורס,
 את אתמול ששסעו הבלאק תח1כי מצסר51ום

 סונן ימצאו אם לראוא הנ"ל הבלאק לחךךוגעו8ה.
 כוצבו ק8עילרים לראות עיניהם ויחרדו דכר,איזה
 כמה סגופם, שהוציאד מה דם עם הקיתת עלשם

 כתכ מהילדים ואחד החאדתה, לצוואתםעמצים
 הוא אמי חאם וכך. כך הוא "שפי : כדש"טשם

51.י
 וזלהש הנשאג' בלשער נמצחה 8ך1 וא וכריכך
 מכשפן אוחר שלקחו לה שעצודע מהאדאשפוי
 של א8י תצטשד ומחד ל"ע לאישרף ה8נקדלביח
 שיסויל זה כתב שיקרא טמי אבקש וצאכזה,

 שלקחו בעת קחן הטתי לא שאמ לה,לההיע
 אותי שאוכילו וק ל"ע לשויפה מכאןהילדיס
 שלא כדי אחרת. למהנה בטראנספארטטכאן
 נתנו מה על והביטה ה' ראה עליו. אמיתצטער
 כמה שצוד שידעו  בעת אלו ימים צעיוידעתם
 שכל החכורי, המות לכין בינם מפרידרגעים
 עליו. תצטער שלאכדי מיתוי לאמו להכורש היתה עלם אותו שלדעתו

 מידידי אחד לי שסיפר מה אציןואגב
 ממנו, ענינים הדבה לי מסר אשר ז"ל.אאמו"ר
 הנקרא צלסות כגיח שם רחו  שעיניו טה פלאענין

 רב ולחיזוק נפש למשיב לו והיהאוישוהץ,
 מאחב"י אנערם הרבה שם שהיהכיהדות.
 התרעלה כוס עליהם עבד שכבר פךלןממדינת
 היו וביניהם אתגארן. מאגעף יחעד שניםהרכה
 ויום יום שבכל לאדז. מעיד חכמים תלמידישני
 או"ח שו"ע יחד ולמדו קבוע, במקום יחד"1בו
 אומר זה פיהם, על שגור שהיה בע"פ, המג"אעם
 דברי משיכו וחברו והרמ"א, המהכרדברי

 אחר סיפן מעיף אחר סעיף למדו וככההמג"א,
 ישראל לראות ועצום רב חיזוק זה והיהסימן.

 ועתי, צער בהם ענתה פניהם הכרת  אשרקדושים
 בלתי להם נשאר ולא כמעט ורזים. דלים היוכי

 של לעיד מכלי להם צמוד ועויםעצבותיהם
 ושאפו מצבם תהת ברך כרעו לא עכ"ז אבלחיוח,
 עם בש"ח יום מרי קבוע מש"טר דקדושהחעת

מג"א.

 קדו'"1בך"י

 דבר כאן להזכיר כדאי זה, בציןובעמדימ
 : והוא לדורות להנציתופלא

 לאהכ"י השמדה מחנה אךשודץ היהכנודצ
 נ0ץם גם. שם ד~כילו לפעמים אך כצרה,הטעומם
 כמו הנרסנים. בעעי וע מצאו שש.משלו

 שהיה סר פפח, אשבנז ון מפהלען וכןהצמטץמש



פהמדי
 פהש? עם הסכים שלא פאכדעכער8י*טרושע
 שם אותם הוכילו ש"ש, הנאצי"ם שלהפאשעם
 ומצב במאסר. שם והע ההשמדה( מחטת)ולשאר
 כמוכן, אחכ"י ממצב כיחתר נוח היההנטים
 ובכמות. באיכות סובים יחתר מאכליםשקבלו
 אצל אדום )כה9ולש הנכדים בגדי ש סימןחעיה

 ולהבדיל לנכרי יהודי כין לאכתין כדיצדאר*אפן
 לחול. קודשבין

 של כשם א' איש הסתובב האנשים ביןושם
 נראה הזה האיש חץיה "וויניארטורק", מוכהקגוי

 שמועות והה אמיתי. ישראל כאוהבכפעולתזיו
 שוטת בתחבדלות שהשתדל איך אודותיושסיפרו
 מידי הציל שכבר וגם בצרהם, לאחב"ילעזר
 ואמרו יהודים, הרכה ומשתות שונותסכנות

 י"י שנתפס משום באוישוויץ נמצא הואקומש"ה
 יהודים. בהצלת שעסק בעת ים"שהגעסטפא

 הטוכים ממעשיו הרף לא באוישוויץ שםוגם
 שהיה מה בכל ליהודים לעזור נפז8וחשסר

 אצל בא אהת שפעם יסופר ולדוגמאבאפה9רהתו,
 אצל גוי" "שבת היה שהוא לו וסיפר ז"לאאמו"ר
 וזוכר לשתעו מכיר הוא כן ועל יהודיתמו8פחה
 זוכר שהוא היות אותו ושאל ישראל. מנהניהרבה

 מאכל יאכלו לא למה בצלים, כשב"קשאוכלים
 ושאל לעומתו התפלא ז"ל ואאמו"ר כאן, גםזו
 ניקה ופאין כאן לנו אין לשובע לתם גם הלאלו,

 "עיניארטשיק" לו אמר וע"ז לשנ"ק.בצלים
 לכבוד בצלש לו להכיא "שתדל שהואהנ"ל
 לאאמו"ר בצלים שהביא עשה כן וכרבריושב"ק,
 בישראל. ולהפיצם כיעקכ לחלקםזקל

 בימים ו"ל אאמו"ר אצל לו בא פ"אועוד
 כמחנה כבר שהיה כשת היה ווה חנוכה,שקודם

 ואמר שפי גם עמהם יחד היה והואבראנשווייג
 היהודים טשים כזאת בעת שלעדך שוזוכר,%

 כל ו"ל אחמו"ר לו ואמר נרותי עם עסקאיזה
 שאט בהמצב הלא אבל חנוכה, שלהענין

 וההוא ווי מצוה. לקיס טכל האךך  כעת.נמצאום
 פכים וגם שדלקה שמן סביא וחכן לוהצמוה
 ז"ל אאמויר ביד ועלה "כצורה", בתודקטנים
 להיות המהדרין מן כמהדדין הנוכה נרלהדליק

*צני
 אהד: נר יום ככל והיךמומף

 בשנת אדמוו4 שף האהחעה)ובשנתו
 בבק? דדצוכה כיומי ז"ל אאמו"ר היהתשל"ד,
 היה לא שריפה חשש ומחמת יארק. כניוהחולים
 וקרא בות*דו. מצוה נר שידליק. רשות לקכלהעל

 אליו והתחנן ובכה עמר, שטיפל גדוללרופצ
 הדה8מדה במוצהו א5ילו שהלא של"8,כרמעווצ
 כדכעי* חצוכה נר להדל~ק בידו עלה צלמותכגיא
 לא החופש, מדינה שכאמעריקא, אפשרוהאיך
 בראוהן והרופא המנורה, להדליק לוידשו

 בעבור להסתכן ועלול ממש, לנפשו נוגע,טהדבר
 רשות עבורו שקיבל עד קענות תהבולות עשצהזה,

 בתולדות באריכות אי"ה ויסופר המנורה,שידליק
 לאור להוציא מתמצן הנני אשר ז"ל,אאמואר
 בעזה*.( צכי בנין שו"ת ס' עם כיהדבל"נ

 כן רחו המח "שראל, כני אחעווהאנשים.
 לעזור נפהש מסירת כ"כ הזה להגף % מאיןתמהו,
 היה כאשר עת דבכל המצוו4 לקייםלקהודים
 בפתגם ואומרים מתפלאים היו נפשסבהומכי
 נ"8ט אים זאל "עס 2 כזאת להזדמנותהההודי

 גף". דעם ווערן,גערעכנם

 "וויניארטשיק" ג"לה אז המלחמה אחרי-עד
 יהודי שהוא פניו, מעל המסוה את והסר עצמואת
 )אחיו ]צ"ה( גאלדשטאף יחזקאל ר' ושמוחרד
 הנאון חתן ז"ל גאלדשטאף ,שלמה ר* הרה"גשל

 בלבוש להההפש ביזץ ועלה זצ"ל(.פטשעבין
 האומללים לאחיו ולסעד לצזר חיהיותמט*
 שידע המחנה בכל היה א' איש ורק נשגב.כאופן
 יוסף מו"ה הדה"ח ה"ה יהודי, שהואסודו
 כגיגף מתנורר )וכעת מבודאפעסט מ"ושטעיץ
 השתדלו כאשר .כיהד נתפסו שהמהיצ"ו(,
 לראמעניא. מאונגארן להבריחם נפשות.בהצלת

 .. האמור כדבר כי פלא, דכר נודע אכןואז

 ,- שהטמין פתר מקום ז"ל לאאמו"ר לו היהלמעלה
 ן לזמן פשם "חמילין אלמו ים ומדי התפיוין.שם
 ( הדבך על ש"קרו השף התערוימקומה ואח"כקט
 1 הדבר הוברה השת"כ זה. יל לעמוד יכלולא

 י יומ בכל . שישמא ג* יצועג ד' זה שהיהלטפרע



צניפהש1יייח
 מי הלוו'שעיהם. ל"ודניארטשיק" בסתרהתפילין

 קדדש"... "פי קשראלכעמך

 זזייצ1888481י

 ארמה ש בהמדן ומעשיו צעדיר ככלואם
 לעטות ח"שב ישהאל, מדם המגואלתהטמאה
 הכחערת גולת הרי פתה, שהיה פינה כבלמצוה
 .עם שהי המסור הטיפול היתה מעשיומפנעי
 והנדכאות הנשברות לבכות היתומים,אלפי

 במקום.שהסחךבבו

 זאת ב1: לעצמיבו שבשנייר אפו1ר יאיכמעטא
 חשר צעמים: בחורים אלפי של המציאותאומרת
 תמציתה וצד תומה עד החרעלה כוס שתרככר

 בני בחורים אלמי שם היו בעדם. באיםכיש"שיפ
 שקעה פתאום אשר שנה וי"ד י"ג שלתשחורת
 האב עין מהם נעלמה פתאום חמה,שיהם
 לילה ובץן יום בץ המסורה. אם של וידההאויב
 בעה~מם, גלמהים יוימיפ שהמה להםמזע

 בבית למצלה עלו עליהם האהוביםוהחיהם
 יצתה שללהב הגדולה השריפה בתוךהמוקר

 "חראל. קרן אתוגדעה

 הנקראת הלזו התופת בבית החהםמציאות
 גרוע יותר טיעה מבהינה היו"אישויץ"

 המוה היה כאן הלא כי מחנדו3 בשארמהחטם
 חילה ל"לה מדי ביממה. עחית כ"ד העיוםשנד
 לב הקורעהע הצעקות המדוו3 הקהיתשסעו

 אלפי מאת השמים לב עד העח~סוהבכיות
 ובכל המוקר. לכית אותם הננץלו אשוהקרבנתצ

 מהגופים עשן וצולה מתמר היה חמדןפו
 הרע ריחו אשר "שראל, אלפי מרכבותהנשרפים
 הצרות את ראו כאן המהנה. בכל נודף היהוהמר

 וככל עעים במו האלפים רבבנת שלוהיסורים
 ההור עכשויו מגיע אולי מפרפרים, היו ודגערגע

 עלי...גם

 המונות בצ8ץ* שחיו הללו הבהוריםאלפי
 צדהן הע הריהללה

 ולא כמעט. ליטיט. ציטים.

 בסבליהם הקשה ומצכם האם. טצם עדףןטעמי
 המיה דץד"נה והן הפרשרן סבלם וקהמר,

 .הנודא הפצישו1 וצם בשול-מם. משארדשלמוזיפ
 עליחם שה8ה של.אויש11יז. בופדהנם בד1כהשהיד

 - המצכו החת כרך וכרעו מדארו19ם

 זמן ובששותו פרק בחוהו ומוח לב לו היהמי
 הלעש הצעידיפ האומללים בעד מחשבותלחשיב
 ש נתקוה העת קצת להם_ חיהן אוחםלחזק
 עצמו, דאגת עם טרוד היה חחד- כל הלאהעודד.

 חיזוק. לקצת צריך היה כמוהםוכמוהו

 כל"ש התמשא אופך ז"ל אאמו"ר קםואז
 נאמן ולא48טרופוס רחמן לאכ ונעשהוכלכיש
 לכל פחוח היה הטוב לכו הללו. היחךמיםלאלפי
 להפיח ולעודדם, להוקם הלש מהצעיחםאהד
 ולעמוד דאגתם לדאת דקדושה, חיותכהם

 חצעל, צעד בכל ולסצדם לסמכם להמנםלימינם
 מצבר יותר והרכה. המוגובלת, האפעהריותכפי

לגבולו.

 בחור כל על פקיחא בעינא השגיחהוא
 בכל אותו לעוה בריאותו, דאנת דאגממש,

 סבליהם. על להקל עוד בכל וה9חעדלדאגותיו.
 להם י,4 הרי קשה מצב וצבכל הילדים ידעווככר
 למוצא  קקאשע אוק שיטה רחמן אב שלכחיכת

 .פיהם

 שכשהיה נ"י דאנאטה יצהק מוה"רומספר
 נפטר אאמו"ר, עם יחד -כרששווהג"במוצה
 אפשריתו, כפי שבעה המ1ב ע"ה, אביועליו
 בא ממש, מק4פהתו בבן כטו עמו אאמו"רונדפל
 על ולדכר אוחן לנחם כיום פעמים כמהאצלו
 שם ולמד מנין כעבורו קיבו לילה ובכללבו,

 קדיש לרמר שיוכל כדי לרבים בע"פמטציחע
 סידר 49חרית ולתפילת במנין. מעריבהיהתפלל
 המחנה - מן בבוקר הולכים שהיו שהיותכזה.

 ע"כ תמיה יום בכל רחוקה ירך העכודהלמקום
 לההפלל, התוולו המחנה מן יצאו כאשרודכף.
 סהךם  לשעי יגק1 שכאשר התפילהוכווס

 עצפתה עד קצת להכהש צדיכים היו ושםהשב~דה,

 עצוחשחץ עשרה שמוםה שם מתפלהם היוהששרי
ן .הש"ץ.  
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 שמתל ממ"ר 1""ת .מש4ר ק8
 טאחד שהיה של*ס*א שתאיץ הכהןטשויל

 עוד צם כיחד חדאים. ב' למושךבקווארשט*ן
 כחלו כימהם זאנמצח עכור בהורים אלףכ8ן

 ואלו ל"ע, ההשאדלאך מחלת. כהםשנתדכק
 והשאר הי"ד. .המוקד לכש: ההקי הולעץה14לים
 עבדם והףו אצלם, בא ושרן יוצח ואיןהסנטץ-
 טחוץ שנצש8ה סה ידעו %א נ5שנ ומריונליודימ
 כוס עליהם נם יצכוד שלא ורערו 51הדולגב~ם
 טאנאמצע עד "שמה". שהם נם ההףעההרעלה
 המחנה לו1ך ז"ל אאמו"ר הניע תמהחודש

 הקאפאס, בעיני הן מצא והוא לעיל*)כמסופר
 הוא אצלם, -טובות א"חה לפעול כה קצת לוהדה
 לבם, על ח-כר בפצם, פעם מדי אצלםבא

 בטהק של חים נושסת באפם זנפחחהרגיעם
 שהיה מה בכל לצהרם בצכורם ודאגואמתה,
 פקיחא כעינא והשגיח טמש, לכניו אב כמוכידו
 כיום כלל יתענו שלא וז:זהידם כהאתם סצבעל
 הסכנה כי שמקכלים סאכל כל השיאכלך באכ,ס'

 בכלל הסצב מן הלישחעם מכח עליהסמרחפת
 אחמו"ר ז4בא פעם וככל בפדט.וממחלותם

 נפש על קדים מים כמו להם זה היה לכקרםאצלם
 במצכם כעבורם שדדאג מי שרש שראועי5ה,

הלע.

 ב28יוצה?תו

 כל במשך ז"ל לאאמו"ר לו היה נפלאכח
 חבדה שלא פניו וצהלת שמחתו והואהזסן,
 ושמעתי ביותר. הקשים העתים בטשךממנו
 עצומה יפליאה זה דבר שצינו אנקרם_מהיבה
 שתרס אף עצמו. על להתגבר יבול ופהיההאיך
 אשתו הסוקדה על שצלו לה' אשה קרבןתרדמה
 בכל הח1עק צב"ז ילדיה, ושנממה הי"דהצדיקת

 כבל והכמס כשמהה היה ותמיד ותעצומותשוז
 עתיד צל תקוה רגשי א8וודו ארכע לויךהב4ףם

טובה.

 תמיד לו היה בעחר, הקשרם בצרהלעחות
 חלקים הכאשסידס מעלהתש מילי גמה השקק

 חנמים. תלטודי יקי 48יצג טשם אשוואמשיפ.
 צל הגכתה . הסלה לו הזה תבהי המסשחםנ -טש8ם

יט - -צבי
 מצערס לעודדם נשברות לכב1ת לפ9ז-חתר

 וקצת בהשיית הטו1רה האמתה כהםהלהכףס
 הלזו הברדל הככחתר. האכל. מטזלהתרהמטות
 להיוה חקתץ1 משמדת על בעמדו כוהואעטש

 דילדים. לאלפי חרחמן נאסןלאב

 כך, כל מפורסם שאינו עמן כאן לצ*ןוכדאי
 לבצלייב אכידה לההזידכדי

 אחב"י כץ הידחרם הניגונ*ם מהמוןהנה
 "8הכה הסלים על הידוע הרגון מקום להמצאה
 שמקודו תדעו הלא וכו*, שיבא יום ככללו

 אהה4ורץ... המהנה כתוך 1"ל מאאמו"רושווץ8ו

 : הוה הכי דעובדאוגופא

 ז"ל אחמו"ר היה החורכן שקודםהיוע
 היבבו אשד דודו, צדיקי הרכה חצל מאדטקורב
 אהוב היה ובמיוחד מאד, טאד חוחוקהנו
 כן רכי הבה"ק אדמו"ר מרן כ"ק דודו גצלוהביב
 ופעם הי"ד. וצוק"ל מכאבוכ הלבה4טאםצית

 עויכת וכעת מראים, ימי על בצלוכשהסדיפף
 הקדוש יום ערכ של המפסקת טצודה שלהשלחן
 יום מאימת  11אמ.ן שתיקה ש1ם שרתה כידועאשר
 שמצ ימינו יד חצל תואה סטוך וב"8בוהדין
 סלאה מפוארה, הנדשה לעצמו מנהםאותו

 אתר. על שס אחץה חידש כדרכו אשרגעגוצים,
 בלהש זאת היה כי שמש לא אהד ושוםכמעט
 בהעתו ז"ל אאטו"ר אכל הטהור לכבוסנהמת
 בזכרו1. חמץרטה ווובל מבר שמע, ידו עליושכ
 זכרתו על עלה באוישוהץ כהיותו אחתופעם
 התחיל בו נמצא שהיה המצב ומחוך זו,הגועה
 לו "אחכה כיוהר המתאיטהם המלים עללומרו
 ווהיה אחד כל התחזק ואמה שרכא", יוםככל
 . טשיח. חבלי -של הלע הקשה בניהנם שםנמצא

 ן רבבוח בין המליט עם הניגון התפשט מהרההצד
 ~- כו מצ14 כדלם כי הסהנהי בתוך ישראלאל5י

 % התנהשה מצד הן חהגכאש. הפצונ ללבםכטוי
 ן מצד והן ההרגעה, תקךה של הרגש מלאהאעיא
 ג היום עד *עהיםנ בבל המשן םשפרסס ומשםחימ* י רוח בהם וזי5יחה רוחם את שעודדההמלים
 ו ואעיס הוהב4ת 4אש*כ .צלקה ש4הדמיפו ורקה1ה.

 2 וכו"[.שיושמואשה
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 ה* כ9 נ5ש גהםיההטת

 היה הצעירים לשזק ז"ל אאמו"ר שלדחצמ
 דאגת לדאוג היה. דאצתו ראש המובניס.'בכל
 הקשה. במצבם. מעסד להתדק שיושוחיתם
 ועד הבוקר מן הפרך עכודת שם עכדוהלא

 והאיך לנפשס. וטרף מהיתם די קבלו ולאהערב,
 היה לא שההבה כסונן כזו. במצב להמשיךיוכלו
 לו גם שהלא וה, בעון להועילם ז"ל אאסו"רביד
 בבית כשעבד הזמן בהורלת מאוטה. היהלא

 והמצא אפשויות יותר קית לו היהההבסרל
 הרעבים ליד להמציא הגניכה בידותסצא

 כגירושין נידון כאשד אח"כ אכלוהצמאים,
 יותר הרבה היה לא בידו גם מקוםובשילוחין

 באפשריותו היה אשר המצש מן אבל להם.מאשר
 אאמו"ר כאשר גם זה. על ופעולה מעשהרכה
 שם נשאר עיין התבשיל, מבית נזמלח כברז"ל
 קצת בידו והיה שליט"א הנ"ל הגה"צאהי

 למו, אוכל במעט אחדים את לזכותאפשריות
 גרינוואלד ואב בצימן ר' הרה"ח שמספרוכמו

 כשחושך הבוקר באשמודת אחת שפעםשליט"א
 הולך ז"ל שאאמו"ר החךך ראה הארץ. עלואפילה
 ארמה תפוחי מלא סל ובידו בלאק לאיזהבוויזות

 חי. כל נפש בהםלההיות

 היו שמתחילה שליט"א, אחי לי.וסיפר
 והיו )ציג=נערן הצוענים המחנה בהוךנמצאים
 עבר שהוא ובהיות יוס, בכל הלכ להםגותנים
 גם מההלב קצת להמציא בידו עלה שםג*כ

 אונים ורפה ' חלושים הי אשר מהבחוריםלאטה
 נפשם למשיב ממנו שקכלו החלב המעטוהיה

 לפ"ק תשנ"א  בשנת לאחרונה חה רוחם.יהחיות
 אעך אתה "הן לו: שאסר וקן איש אליונזדמן
 עכשויו שאני שמה להודיעך עלי אבל אותי,מכיר
 כנים ולראות נאמן בית לאעמיר וזכיתיבחיים
 משמים הטוב השליח שהית הודות זה בנים.וכני

 בהמחנה. שצם תלב קצת ביום יום מדי לילהביח
 מחמח מעונד להחזיק יכולור לא זאתשלולא

 גופי".תולשת

 היה ז"ל אאסן"ר של פעולותיו עיקרוהנה
 הבוירים על פקיחא ' בעינא שהשגיחבוה

 ,:פמ41ן,' .-

 החשרות פי מיחותופש-שפ 4שישדו
 נץנתר האודסנות,הקפה את עםי שפ'אאשהיה
 ביל לילך הקז וךרכו . בחיס. קיומםלהיסהכ
 שכל ולהזהירם תעמת, של ץש כל לפניהצעיו?ם

 סה כל יאכלו ודק מתר כיום להתשותקץעו
 הוא. בנפשס כי ופקפוק והפש שרם מבלי .שיקבלו
 תענית, יום בכל מתענונ היה בעצמו שהואוהגם
 פה דק לאכול כנפשו זודר היה היטים בששווגם

 ובפרט לאווים אבל .כשרי סאכליששהיה
 מצוא עת בכל ומזהיר עומד היהלהצצירים
 וכה בריאותס. מצב יערערו ואל כדוגןשרחכלו
 ת17עה  שכערב הי"ו או"8- מיכל ההיאל ר'מספר
 הבחורים לכל והחיע לבלאק מבלאק הלךכאב

 רק באב כו' בתשית חיוב וצאין דק לא זושבשנה
 לקיים כדי לאכול, מה"ת מ"ע הםאדהכא

 הרי יאכל שלא מי וכל לנפשותיכמ,תשמרתם
 כידו.עבירה

 )אב"י הי"ו הערצל יוסף מו"הומספר
 עובדא הוו שבדידיה מה יצ"ו(,באנטווערפן

 בכל לאכול רצה לא הקדוש יום הגיעשכאשר
 לאכלו שרוכל שקיבל. והמרק הלחם והטמץהיום
 הרשעים עשו פתאום אך הכוכבים. צאהאחר

 לשמאל או ליסין נפשות דימ שדנו"סעלעקציע"
 עוד לעבודה מסוגל שאינו נראה שהיה מיוכל

 לפשוט כולם על וצוו להריגה.הוציאוהו
 הבלה המלאך לפני בתור ולעבורמלבושיהם
 למראה והוא ימ"ש מענגעלע הטורףהמשהית
 התבונן בדיר ככה וכעמדו ידון. הטמאותעעיו
 יאכל אם ואולי סחד כחוש נראה שהואבנפשו
 שיהיה לו יעזוד זה ברשותו. שנמצא מהכצת
 ומיד. הרכף עשה וכן מצב, בשיפור קצתנראה

 עמד ששם הנורא התורף למקום קרוכובהגיעו
 דל שהיה לפניו וצעמר אחר כבדוד הבחץהרוצה
 ולא הים לקדושת  מתשה היה כי למאד, עדודזה
 נראה היה לכך כוו, סכנה בזמן אף לאכולרצה
 לפני הראה הרוצח לפני שכק8קדב עד כחושמאר

 לבו דפיקת רואים שממש האיך אצלוהעומדים
 כחשותו מהמת וצוף סויך בולט הלבכי

 הוא הגיע וכחה8ר ור"ר, ר"ל לשמאלושלחוהו
 חולוק כ"כ היא לא ואבאפת ' אף לפניו.לצמוד

 עמרה צכ"ן למצד ודזה דל היה הוא וגםבינוהסי
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 יותר קצת נרצה להיוא מקדהם .שאכל .8ה זהלו
 נוקפו לבו היה אח"כ אכל לחץם. ונ*דוןכבריא
 והלך טמ:ו היופ.ואבל בקדרשת שזלזל ,3ללמאר
 בהתמרמרות לבכו טעל לדבר ז"ל אאמו"ראצל
 אהטרי לו חוטר היזקו ז"ל ואאמו"ר מעשהו.על

 טל~צי טעלה ומלאכי לך עמר אבות חנותחלקך
 כקרבך והכמסו צעדיך שמרו המהיושר

 בטוח ממות להנצל שתוכל כדי -לאכולהסמ:2אכה
 מצוה אוו(בא- אלו בומרם להתענה: וח*ו ,ל"ע.
 על טובה בתקוא החהם קיוס בעד לדאיגארנא

העתיד.

 יפא 5יחיםהצי
 כחורים של לחחם צדיק פשילת היתהועוד
 ממות להצילם אופן בכל להשתדל אלוןאומללים
 ר' הרה"צ מווערדאן האדמו"ר מספר וכהלחים.

 היה השנה ראחצ שכערב שליט"א לייפצריוסף
 בין ל"ע נפשות בדיני נידון ואחיוסעלעקציע
 בכפר נפשו שנו ז"ל ואאטו"ר לשמאל,הנשלחים
 ובכה ה"כלאק-עלסטער" אצל להשתדלוהלך

 לברוח שיוכל ממפ 3יפ. שיעליס אליווהההנן
 ובהיות זעמש יעבור עד טרף מרצחי ידימתהת

 מאכלים לקבל יכולת קצת לו היה ז"לשאאמו"ר
 שם עבד שליט"א הנ"ל שבנו ע"י התבשילמבית
 שצהבלאק-עלסטער לפשדל בידו עלהכנ"ל,
 הנ"ל העלם את והניח בקשחו עםיתחזצב

 משס.להתהסק

 מחר ידיעות גם לו היה שהוא, אופןובאיזה
 שהוא בלחק באיזה ה"סעלעקציע" הרשעיםיעשו

 יהאמק שיוכל שמי להילדים אז להודיעוהשתדל
 מו"ה מספר וכה ה"סעלעקציע". אהר עדמשם
 אאמו"ר אלז כא אחת שפעם הי"ו רוביןאקחר
 לישן תלך שלא מלפניך אבקש לו: ואמרז"ל

 הטור8ים הכלבים כי שלך ל"הבלאק" הווכלילה
 באמצע סעלעקציי שם לעשות מתכוגניםימ"ש
 הכא לי סה הטות בלבו,-טלאך השב והוחהלילה.
 סננה, בהזקה הוא המוצה כל הלא התפו ליהשה
 עת הרהיב לא *כ"ד וכו'. הבו-פ לי. יש צכ"פושם

 מצוה משים ז"ל אאמו"ר דבדי למרותבנפשי
 נתוודע אכן בבוקר ולמחרת הבםףט, דנןי4אפוע

 ווב אה ולקחו סדה סעלעקציע שם שהיונלר
 הרק ל"ע, להויגה. ' ככהלם רוכם הבלאקחושכי
 ז4ה ז"ל . אאמו"ר של  לעצתו טאאצויהודחז

 כהים..להישאר

 השראליס את לאעז לו . עמדה חכמחןהעף

 און יועיל אויא ואף להוצהג. האיךכעצדי
 הרבה לו היה עכ"ז זעם, ביום מויהוהחכמה
 הדרך לשוחאים להורות דשמיא סיעתאפעטים
 להם שיש הצעהים ש*דעו הדבר ועצםהגכונה.

 לפי המה צוטדים כאשר במצכם להתיעץ מיעם
 נתן זה בהם, תלוי חיהם  שגודל עצומותספיקות
 ועידוד. הרגעה יותר בהם והפיח המוקלהם

 פ8ד חפץ5פצותיו

 כן ולעודדם לחזקם לידם שעמדוכמו
 כפי המצות בקיום . לזכותם עת בכלהשתדל

 ע"י שיתאוקו כדי ועונה עת בכלהאפשריות
 לבין בינם הפנימי הקשד והידוק המצותשמירת
 אויש מיכל יחיאל מו"ה ומספר שבשמים.אביהס
 בין יום בכל הולך היה ז"ל שאאמו"רהר"ו

 ועדין תפילין. להניח אותם ומזכירהכחורים
 השאל אצלו שבא פעמים כמה לכו לוח עלחרוט
 כבר החם. מיכל. נאמן, אב של לב בקירובאותו
 וה וכל תיקי. והרח לך לש3 היום, תפיליןהנחת
 להתחזק עיפה נפש על קרים כמים אצלםהט:

במצבם.

 עשדים כמו : נפלא ענין כאן לספרוכדאי
 ז"ל אאמו"ר הגיע המלחמה כלות אחרקעה
 ופאאמו"ר הציבור. בין ופרסמו מהעירותלאחד
 להציכור ידרוש וכו' החורבן נגיצולי איהואז"ל

 הרחיב דרשהו ובעת המוגבל. ובזמןבסקום
 זיהיה הרוח שבוזן גהרל על הדיבור ו"לאאמו"ר
 גודל זה וואעמת בהמהנות. אהב"י בין .שורזו
 הצעירים הכחור-ם וטפרם שם . להם 12היההמסי"ב
 לקים . מגנד גפשם שהשליכו העבודהבמוש?ת
 בעתש לההחזק ואוסץ כה להם נתן וזה ה'טצדת
 קחם קאהיה סיפר דבריר חבתוך ביותר.הקשץס
 ,שאהם י"ג אשחוהןשל בן ל"םים. צע.יר אחדבמוד
 תלמוד בדד תשפו פששחון כל אהשאבד



פהפדי8
 ויא. % ורצוץ ששיי 8חי והיהבש*ו
 ס1 ש, ש8וודד עש ח* יונ שפחונהעה
 ל1יעיף וצשצד לבבו אש התקהר נע *יב%ק
 במקשג שו1י1ק עי עלע עייוד של חירטל

 אנכי דדך ז"ל אא1"ר הוטיף דבייוהמשמשך
 ש2ודה לממ1ה השלם את לקחו הזסןששממשך
 וכו'. 1דעו לא עקכותע אז חשהאהרות

.

 אאמו"ר אל אחד איש מנש הדהשה ואחי
 העלם ו1ם ה*8 ,מה ש תוטו לפי אוחו חשאלז"ל

 ששטך ?"ל אאסי"ר האמנ סמנג* דיכרשכבודו
 ב9ר להביט תיצו אהי האהן לו ואמר דוד*ויה
 רארת אשו . וצבר ו1אף נא והכר "יעאנו1ק
 תפלו והכייו ו"ל חאמו"ר עלץ והסתכלבעמ...
 עצונ1ת. בננוות תבידד על איש צואריהםעל

 נא ספר ז"ל חאמו"ר לו אמר קצת  שצרגשואחר

1 אי עליך שעבר פה*  לא מנ1ש כי עתה, תד 
 ודודש חוקר אמ הזמן ובבל ססך רעתיהסחתי
 שליו שעבר מפה קצת השרש לו 84ישרעליך,
 אמת דברי כל כי כבודו נא ידצ : לאמר לווהשיף
 סכנ1דו שקבלתי והשעיד הההיק לולא כיוצדק.

 נופל והיוד הסד מצבי שאת יכולחי לאשליט"א
 יכול היתי שלא הנשמי כטהכן הן יוקשש.בפח

 שהיתי המר  ש1העצבות ב?יח, והן פעפד,להחו*ק
 דין היה לי8ים, ה4חד צציד וגם כדוכו.שורה
 ע"י ודק כהשי"ת. אמתתי לאבד כרוקיןגרמא
 נחמחר זאת עמי שליט"א כהדר"ג מר שערפל.פה

 נאמן בית להעסןד ו1חר חיה וכשתבעוי,
 דרך של הקודש משמרת על ולצמודכישראלי

 סבא.ה1רחל

 כאשר תיכף כי : ואמר האה1 עודהשוסיף
 הקול היה הדהשה בעת לדכך ז"ל אאמו"רההחיל

 את הכיד לא אכל לו מוכר קצת . אלע קוללו
 שם זקן, חורמת נלא הכןרו כי ז"לאאמואר
 זקן כחחופת בא יצכשע כידהג עבודהבמח1ת
 כחהשר דנךיי בוחשך אבל מדוווו, פי עלעדד
 גם ומה שם, עליהם ש29ד סה כל לתארההויל
 ההעודד . אז רק הפרטי מצבו ברבים תיארכאשר
 בדנ?זא אה1ר חתסרראא בשה קל"א זוהי כיבקרכו
 שאם אליו 6ש?ע זשק% היהמה אהן מללחנהז1וצבות
 לחדרי ויורד טקב בכה ה' קךל העמדה.במושות

'-צני
 מ8פך שה . נתש9 זששש4ו

 -מצדי של הקשףס 8וחי .משש1 פ1פ
 שלהם הששת1ס מץ1פ נח1צפ1נ- 1אעוששר
 הש*ם ל8 מאית כיקא ל"ש גדהך כישרל"ע.

 -כששר פ9ם בכל ושוהבש סהם, שיי דל.אא1"ר
 לכית ל1אצףר מואמשנקמ. שאשחסש?טפיודע
 יל ההנר אצלם הלך ה1טזמם אלו ל=עהסוקד
 'וה9נלו הדזקם ו1דדם וצהרוד חהוק ונוילבבפ
 שם לקדא* זקהפה בץךםה ד,לו ש6הפ דיןב11חנה
 נשרמת כשת ואוטץ כח לההאף הו1תדלושכיס.
 האהתמתאפם

 לחטי
 מצות ארזה עוד לרכוו1ם

 ולקכל ה4התפ%, קר"ש לקרות 1כנתוסצש"ט,
 כאמתה ולהתחוק שמים, מלכות . ע?לעליהם

 כדי ח"ו מאיותץ חחר להרהר %אהבהת"ש-
 והפית השי"ת. לפמ תמימה לעולה ליצתשיעלו
 סהודה אמונה הנשכרות לבכוחרהםבוחז

כהשייה4

 ה%ם פצא פה1שם-ס*

 אאמו"ר היה המרשעת החקציע שנגמרואחר
 ואכהים והיו בההס, אצשחרד לאלו הולךז"ל

 היים רוח בדיכם חהפיח הפהר. מגודלורצוצים
 להשיקת להודות לבבם שאץ וו1רד תחי. שלחטל

 זאת וחהיה הרשע, מצפתי ניצלו עתהשלעת
 ועליהם לטגני ניסא קוב"ה עביד שלא תקוהלהם
 עד ה' הושועם שכאשד העהוד על גםלבקש
 שיוכלו בעתיד להם יושיצ רגן יעזור כןעכשיו
 בעגלח לוררות ולצאת אלו טרף מהיתולהנצל
 כמים להם היה אלו ו1רכרהש וכמובן קריב.תנומן

 ל"ע. מרציחה עיפה נפש עלקרים

 במשך ופעולה במעש ז"ל אאמו"ר הרבהכה
 להתהזק הטטאה, אדמה על שוהיה ימיוכל

 לכצר במ*ו ועלה אחרים. ולחזק הטצותכשמידת
 כהשי"ת טהורה אפובה של אש חומתסכיכו
 עליהם אוד קד4 ששיד העהיד, יל גדולובסחת
 ללזחה מצהההוציאם

 לגאריה ומו1עבוד,
 - - ~ גדזל. ל*ורומאשילה

 שבל~ל הך"ו דאנאט יצהק מו"ה טספרוכן
פן.



פתפדי
1 צגי.

 דרך לא אבל 455בים; קח1 5סה חג- של-האל
 בטאה אא5ו"י של למט14 סבקב .חדווג

 ה4צדה לפוהם אמו ואאמו"ר1אטשצשטאט,
 אשכח "לא טלה. מלה אהדיד אמרו והםכעאפ.
 - הי"1 המספר אומר - % נוראה מד1הלעולם-
 עצהמות בבכ*ות ההגדה את הדבי שאסרהאיך

 ההם רוח נשמת ההפיה טדאהובהתלהבדת
 דור שככל כי הקשה, במצביע לההושקבאפינו
 מצילט והקב"ה לכלוהה1 עלינו עומדיםויוך
 והאריךמידס,

 כריכח-
 כל בסשך התחאץת

 למקומותימ צמודים ישכנו ואנהנוהל"לה,
 לנו 2ודיה הטהור פי ממוצא הגה לכלוהקשבנו
 אתא שומר שאמר עד עהפה נ5ש על קריסכמיס

 שחרית" של קדי"ש ומן והגייבדקר

 אגותי1 את וגחל גאל1חהטר

 תש"ה, שנת של החורף באמצע זאתהיחה
 הצד נגד אחד שכם שלחמו ברית בניהלאומים
 והכלבים סביבו. המסגרה אח הדקו ים"ש,הצורר
 התחמי נפשעד

 תחת בוער שהאדמה להרגיש
 מצמאתם שבעה ידעו לא אולםרגליהם.
 חפשו האהרונה לרגע ועד יההי, לדםהמרשעת
 ל"ע היהודים כל את להרוג ועצהתחבולה
 מוכרחים כבר שהיו ובעת רשותם. תחתהנמצאים
 הרודף המציק חמת מפני למקום ממקוםלברוח

 האומללים היהווים את עמם לקחואחריהם,
 הנפשצות מתחבדלותיהם ואחד למקום.ממקום
 הברזל מרכבת בתוך יהודים אלפי לדחוקהיתה
 ו1להט, הרצווני הדגל תנופה עליהיהניף
 עם טרכבת ראו כאשר אחריהם הרודףוהשונא
 פדרם עליה וה15ירו אותה פצצו הגרמניהדגל
  בעויה נהרגו ועי"ו ממעל, משמים וגפריתאש
 כאן ]הצויין הדרכים. אותן באסצע יהודיםאל8י
 כהלכה, הבחור ש"ב נשמת בספר זכרוןזאת
 בזה זה וטוחגן .הדים עוקר טובא, ובקיחריף

 הב' ה"ה תמרא, מע1ה מקרא בפיו שגורבטביא,
 ]ומוח"ז( דודי . בן הי"ר מיאשש וידהקותיאל
 ממנו שנרפס וצוק"ל, סארוואש אכדק"קהנתשצ

 טשך הנוכה שעי על למאור" *19סןואףנ6רס
 כ% סרכבת כתוך היה הוא שגם דוד. 'בנץיהספר
 נפשות כי עדעין בלצ החמריקאים ע"ישצ8צץ

 וגם לדקיע. עלה וצדיק נקי תפש חובלין,המה
 וברוך - אז נהרגה הי"ד מלכה הבדילהאחותו
 הגה"צ מו"ח גם כי טוכים חסדיסהגומל

 בו ונכנס המרכבת כועך ה.ה שלים"אמשאפראן
 כעזהי"ת( נס בדרך ניצל אולםחץ

 הגדמנים של לבם ודון השיאם מזהחשוץ
 שלא הלזו הרצתנ* מסעי באלה כנסעםהרשצים
 כל כי הניקר. כלל היהחים של לנפשם אוכללשן

 לאותן ושארית שם ליתן שלא היהמגמתם
 עינו וככה מיהם. תחת שכוים שהיוהנפשות
 מצד כברחם כי והנה, הנה בנסעם ארוך זמןאותם
 כוחות בהם פגעו הבריטיים של הצבא מכוחותוה

 הרגע 42הגיע עד צד, בכל וכןהאמעריקאים
 מתחת להמלט עוד להם 5ווי"א שראוהמאושרה

 ונסו המרכבת והניחו עזבו נפשם מבקשיידי
 רגע הגיע אז ורק המפלט. חור לכקשכעכברים
 שנמצאו המ1ארת הפליטה  שנקיוחררוהשחרור
 לגאולה.  משעבוד ויצאו המרכבהבתוך

 כי די אמר לא עדין המושחית המלאךאבל
 הלכו השהרוד אחר ועוד גזירה. נגזרהכבר

 כאשר כי כעו"ה. מהמשוחרדים רב קהללע~מם
 ועיירות לכפרים איש איש פתפורדנשתחררו
 לידם, הבא מכל למו אוכל ובקשוהסמוכות
 ובפרט ההבה, ירחים וה בדעב עסופיםובהיותם
 פשטו מאומה, להם נהנו שלא האדיזניםבימים
 העיכול כלי אולם נפשם, תאוה אשר בכלידיהם
 שנתנו טובה רוב לקבל יכולה היתה לאשלהם
 ע"י לאע 5וי -מאחב"י רב ומספד פתאוםלהוכה

 הללו.המאכלים

 שגם שליט"א הגה"צ אחי כבורומספר
 קצת לכקש הכפרים לאחד הלך ז"לאאמו"ר
 שביקש הראשון הדכר אולם נפשם, להחיותאוכל
 ] י"ב לאפות תיכף והקדישו קמה, היתהתיכל
 בהן"ק ואכן וכא. הממשסהט להשכ"קחלות

-: 
 ץ חלות, י=ב לו הןה כבר האויחרור אחרי .הראשון
 נ .פנזע לקיים- לו--4כהלת -דךה הראשוןשבש"ק י הזכי' לו שוהה כוה התפאר פעמיםוהרבה
 יצש-צדקחי והכן וראה-לי בא הקחהרם;אבותע

1.

1 רק טינה ~בו היתה.דע4ן לא הללו ברגעיםשאף



פהמדי9
 המקובל. כפי ישראל מנהגלקאס

 פקיחא כעעא אחו"ל השגית הללווצףמים
 לפליטה  שנשארו התמד בהורי התואזחץ4 כניעל

 צליהם וצוה למקום. מקךם עמו אתו התדוהלכו
 לבריאותם, הנוחים המאכלים אלו רקשראכלו
 לאכול עוהן להמ. מחער כזאת שלעת א"לעוד

 המה כי גפש, פיקוח_ מהמת אסודיםממאכלים
 וסיפר -לאיתנס. ערחזיז עד נפשות בסכנתערתן
 פיקתזו שתאת ההוא, בזמן אז עמו שהיה א'*
 הור זשבועות שקצה וכמשך לארחשו לאט לאטשב
 כימי שנתדלדל טמה פונט שכעים כמולו

המלחמה.

 הרה"ח שומספר מה נשגב ענין לציןוכדאי
 מאאסו"ר ששמע הי"ה גרינבערג  טענדלמו"ה
 .לאכול שמוחוים לאחרים שהורה אף דהנהז"ל.

 פיו קומר כשלעצמו הוא מ"ס וטריפות.נכילות
 אסורות במאכלות להתגאל שלא מהרוהיה
 נחלה הימים אותן במשך אולם העו4 כלבמשך
 כבית ושכב ל"ע פארגיפטונג בבלוט למאדעד

 "הנכרי" עומד היה נרלימינוהחולימ,
 שלא ליהודי( נהגלה לא )שעדייןוויניארטהשיק

 רהרופאים חוליו, ימי כל משך מטשוהרפה
 איש שהוא בשמעם גדול בפיקוא עליוהשגיחו
 אסיפה ועשו לו, צריכים ורבים מעםהמורם
 שצריכין והחליטו להצילו, יכולין האיךבעיהם
 ותרופות חריפים סמים לו וליתן דמולהתליף
 חלש היה שגופו מאחר אבל לדפואתו, כדיחזקות
 שלא חששו אכילה, סמיעט  מעיו ונכווצומאוד,
 ואמרו אצלו באו ע"כ כראוי הרפואות לקבליוכל
 גופו לחזק כדי שמן בשר לאכול שמוכרחלו

 בהחלט בזה וסירכ מיאן הוא אך מעיו,הפתחו
 אותו הסבירו והם אסורות, בקאכלות יתגעלשלא
 שהמה מה לעשות יסכים אם שאף וידעשיכין
 מעשיהם ערהפ בטוח יודעים אינם עדייןמצווים

 אזי פקודתם מלקיים יסרב אם אבללרפואיו,
 אלו לקבל גופו יוכל שצלח רח"ל כרורההסכנה

 ישיבנו ומי כאחד והוא המריפים,ההוופות
 תם טמא דבר- אכל לא הפלחמה ימי כלעחמששך
 אפודים, בדכרים גופו לפטם יתהיל לאכעוו

 ~ . נפש. כפאי סמנו והלכנ.

 . ןציי

 גדה~ה הרדימה על? טשל הכוחיתומטפיסת
 את כחזרה קרש טקפוי הקיץ וכאשד זפעוו4טמה

 לאכול להתחרל טפכץס הוא שכעת וא"להרופחיס
 "הער א' רוסא חוון חחאל פקודהם. כפיבהשר

 כמה שה הזהד פלא דכר לי תסבירו נאראכינער"
 ככודז והיה כשר לאכול כבודו עם דכרנוקשעות
 טריפה דכר טצום לאכול שלא כחלסיש אהוןעומד
 ססכים כבר זחעות כמה של שינה אחרוכעת
 מאי מעיקרא לו, שניוק מה כל לאכולכבודו
 אאסו"ר להם והסביר קסבר. מאי ולבסוףקסבר
 לאבול יצה . שלא במה תימוקו דטעמוז"ל

 נפש. שפיקוח שאף היה הנה עד אסורותמאכלות

 עושים שצהר,טעים שראה מאחר עכ"ז הכל,דוחה
 ורבבות אלפים ורוצחים ושוחטים כדצתם,עמהם

 ראה השחרור אחר ואף נפשם, כאותמאחב"י
 מהלאות מיני מכפה מאחב"י הרבה מתיםשעדתן
 אינו וע"כ חיים חזקת להם אין פן חשעו ע"כל"ע,
 דברים מלאכול סירב וע"כ גפש, כפיקוחמחויב
 התרדימה, עליו שנפל בשעה כעת אבלאסורים,
 המשחית ידי מתחת יצאו שנבר בחזיונו לונאמר
 להשתדל ומחויבין ההיים חזקת להםוחזר

 עד לידו הבא מכל ולאכול והנפש הגוףבשמירת
 שציוו מה לאכול אז רק הסנים וע"כשקבריא,

הרופאים.

 לנםעומד

 למחנה ז"ל אאמו"ר הגיע הללו כימיםוהנה
 אלפים אלפי לשם עעאספו בעלק""בערגן
 ידי תחת היתה זו ומחנה המשוחררים.מאהכ"י
 הדויים לאחב"י הזדמנות פם?ווהכריטהם
 בא כאשר ותיכף המצב. כסי קצת שםלהסתדר
 להרבות טגגד נפשו השליך לשם ז"לאאמו"ר
 קיום ולמען ישראל קדושת למען נמרציםפעליס
 וכיצור לחיזוק אדיר כח תיכף בו והכירוהתורה,
 הטמשלה מט?ם שנתמנה עד הקדווהקכודית

 הראשי הרכ של דהשוזדלווצ צ"יהכריטיינ
 האיזור ככל הראשי לרב בריטאניא,למדינת
 וצקף לב . שהיתה המיוחד בי"ר ואבהבריטי
 לשום כידו עלה וככה הענימס, לכלממשלור
 באופן הקדהיה גבולי ולהרתיב בארץשסוית

 . . הכלל. סןעצא-



8צפיפ.הפוי

 רסן לקח האזדממה לו גיהמז ,נ88ד'ש
 בור פתח תילה, על הדת השבוד בידהההנהטה
 דלחר פתח מקווחוהע כנה מדז,אות, המתיכמאית
 חינוך בית! לף"יס, תורה תלמוד טהור.דוצוך
 תלגידוחן. מאות סארכש יותר שס ]שלטידללנות
 שם שלמדו בישיבה בעצמו תנרה הדביץונם-
 כהורה ועסקו שישבו חמד בחורי השרבעיםמאה

 למד וכעיקר כיטים, לילות חימו צצומהבהתמדה.
 של הגדול החלל להשלים כדי יושד עי"עעמהפ
 נשלהו )והספרים כעוה"ר, קעעדרו הוראהמודי

 אלהנן מוה"ר הגה"צ ]מחותנו( ע"י מלאנדאן*
 כשירה, שתיטה העטיד שליטשאגהילפרין
 כשרים, מאכלים ושאר ישראל, חלב שיהאוסידר
 עד והפרטים, הענעים -בכל שקט ולא נח-ולא

 ליושנה. עטרה להחזיר כידו'8עלה

 אפ שאין ההם, בימים להתבטא רגילוהיה
 כי הדת", "בבנין רק הדת בחיזוק כעתעוסקים
 להתחיל צריכים ואנו היסוד עד תחרב חרובהכל

 מחד,8.הכל

 שיהא לסדר בידו עלה כאשר הימיםובאותן
 בכל כרוז העביר העס, לכל כשריםמאכלים
 לאכול מותר .היה הנה  שעד שהגסהמחנה
 כעת מ"מ נפש, פיקוח מחמת אסורותמאכלות
 רשאין אץ כשרים, מחכלים בנמצא יש שכברכיון

 נבילה אסורים דבדים לאכול ע~דלהמשרך
 כטקדם. בכהמרות ליזהר וצריכיןוטריפה

 זאת כששמעו המתנה בדיךורעזפשיים
 מחמתם חוטף שהרב וצעקו לקנטרו,התחילו
 חפץ, שלבם מה כל לאכול יוכלו שלאמפיהם,
 הוא שהרב הזדמנות( ככל הרשעים )כדדךואמרו
 יכול היה רוצה היה ואלמלי ישראל,עינא

 להסהפיך שיוכלו בשחבילם יהיתר" איוהלהמציא
 בה התןגלו שכבר מאחר חסורים דבדיםכאכילת
 ממש. בהם שאין בטענות וכו'וכו'

 עמדו ה~דאוו, שקבלו שהחרדיסוכמובן
 ונתהווה עול. הפוקוי טעגת ננד_ להצדמףלימקן
 מרשישו הללו כהמהנה; גרולה טחלוקתפחה
 בקול אאגחו"ר .הדשצצו יכאשר טצדיקףס,והללו

 יחד יתכנסו העם שכל הכריז כמחנה,מלהמה
לדרשה.

 אלף עשרים )כמו העם כל נאס5ווכאשר
 קול שמע ועדין דרשתו, להתחרל ודצהאיש(
 על ובכעס כרוגזה שהתמרסרו במחנהענות.
 והקים, הפוחזים קהית להשתיק וכדיפטקו,
 : ואמר כלב( ויהס )בבתינת בחכמה פיופתח

 דלא וקלא נוראה, שמועה אומריס,"שמעחן
 שאין ואמרתי כנפשי עוז הרהבתי ש"אני"פסיק,
 לאכול ושאסרתי וטריפות, לאכול.2בילותרשאים
 ושלקחתי וכדומה, בחלב, בשר אטורות,מאכלות
 הני כל לאכול הרוצים וצסאים רצבים מפיהאוכל

דברים".

 אלו כל גטורה בהכהשה מכחיש"הנני
 ? אסת שאינס רביס בת  כשער ואודיעהשמועות,

 המאכלים אלו אסרתי לא "אני" ! מוחלט שקררק
 שאהיה כזה בדבר אוחן תחשדו ולא !מעולם
 גמורה בהכחשה מכחיש הנמ מבנ"א, מה"חוטף

 עלי". שהוציאו הזה הבלבולכל

 המופלאים דבריו את העם שמעוכאשר
 שלא פתאום. בפתע ובשחהך נדמוומוווים,
 יוצאים הללו דברים שמעו שאכן בעצמםהאמינו
 כל על ומצפים מחכים בהשקט ועטדו הרכ,מפי

 ממנו.  קויצא ודיבורריבור

 את המערך אז שככה, העם שחמת ראהוכאשר
 : ואמרדבריו

 זה מיהו סוד, ומגלה רכיל הולך הנני"אכל
 לאסור כן, לעשות לבו מלאו אשר הואואיזה

 הללו"המאכלים

 כוירהו שסו, יתברך הכורא שזהו"תדעו
הקדושה?"

 , כמדיה"כחיב

-  
 לש טרפה בו8דה ובשו

 בל תאכלת לא - .תאכלו לא וכוי חלב כל -תאכלו
 גדי תבשל לא - תאכלו אשד החי' זאת -נבלה



 'טהסדי -1

 בכל מאאאוכפ אה השקצו אל - אסומלכ
 חמון הכו' הם' השרץהשרץ

 נאעיר שמדסץם הפסוקימ ומנהוהלך
 החמור. עונו8ם ובאותרת אסה"ם* דכהסאכילת
 רכ לושפ שא"א ההרכיחם כשרות, שמידתחמ8כר
 להורוה רק מדעחו, היתרים להמשיא צדקוטידה
 והחדיך סחה, הר ממעמד נפסק שכבר ממהנתן

 דכריו שגתקבלו עד הזה, בעמן דאגדתאבמילי
 לדממה. סעדה יקם העס,כין

 מזולל יקרטד5בישפ

 כללי, בשפן הדת* כאכנק שעסק טמהוחוץ
 את וראה הביט מהיחידים. גם עיניו העליסלא
 רבים הוא. בדע כי מהציבור ההכה של הרוחמצב
 ופגעי ובתולווג בחווים ליפט, צעמים היומהם
 עורף לפסות חהצר נפשס על מד רושאם עשיהזמן

 4ת לא ז"ל ואאמו"ר והמצוווע התורהלשפירח
 דכדי לבכם על ודיבר אצליהם והלך שקטרלא

 יקר להחניא כידו וצלה ודעת כהשכלחצחוטין
 ואל בהצב יקרות נפשות הרכה הלהצןלמזולל

תעופה.

 קוהלך אמרוויו, כבועם לעשותוהפל4א
 שול בדרשות מדכרוומד תשא למחנהממדנה
 של לכם הדוי לועך שנכנסו והתעודדחתחיזוק

 פי, למהנא חדדו ודודש יושכ וכשהיההשימעים,
 ועורר והעדצה, הככור בידאת נגדו ההנהגוכי

 אל לעיכ הפממים היהדוח רגשי השחטעיםאצל
 כבכיה כולם וגעו מחצכתם, וצור יהדותםחיק

 כקרכם לעודר בידו ועלה אסרותיו צדףסנוצם
 לגבולם. כנים חשבו הפממירגש

 ודועש לחהכודג בעיר היה השכועותבהג
 אלפים כמה לפני אש להכות הוצבכקול

 התעוררות שם הדה כבכיה געו וכולםטושראל.
 כו עצמצאו הרבים החפשיס בין 03השובה
 על הוובה מוסל שכצת לתחיה חמדרםבמקום,

 כי הנששמעע וועטוצ הנהרסה לבית אאדכל
 אצשר .כל של כנופל והשמהאריווצ. 25עוש, ים1*באששאהבר

גצמש.

צגי
8 6ש _ ש ף   א 

" ש . . 8 ש   משה . פשט4 קפש3 .מש לכנות8
 ב* לב 9ל לדבר "לך ההאג אמד הששלשתע.
 טוב. בכי הדכר. לגטןר ב"רו , שןלה עיהצדדים
 מצפורת היכף הצדו"ם. מכ' הטשזותןוהוה

 מעחת סיום החדש. האבדך ל4ד טקהחהומן
 ושמד ההיארם. הח"ס להתחיל במה לוערה"ה-
 קצך וטן במשך עתכה צד העמנימ ככלללדם
 שכ שהחימ האיך ראו ושיעיו עמלו. פרילקצוך

 ונבם;. הולך סכאנ "8ראל וסרםלמסלולו

 השערה דת אשסלהמת

 איתן עמד הקודש סשמרת עלבצמדו
 למיניהם ההשתים הטודצים נגד צורכחלמיש
 בבית שמות ועשו המלחסה אחר ופרחושצצו
 נהתב נר להם מצאו זו שבתקח8פ כידוע"8דאל.

 כית כל את להעכיר הנתעבותלפעהלחתיהם
 יזמו מאשר מהם נבצר ולא שלהם, למולך"שךאל
 חתלבכות נטרפות הדעות אז היו כילעעוות

 למו. פרשו אשר יקוש כפח תפלונשכרות

 כוחהדהם, את להדוף ז"ל אאמו"ר עמדואז
 ויקף כידו ו1היה ובהיות רשע. קדקדח~8בדר
 לשחמד כידו עלה פעדלותע לכלממשלתי
 מנלו שלא מחשבהדהם ולהכשילמזעית"תם
 להיות ממעעיהם הרבה הפוצל אל מכחלהוציא
 כמה ידעו לא או8ר תמימים לרגלי מזורההרשת
 איש מזוין כגב~ר ז"ל אאסו"ר ועמדיכשלו.
 כני בדמ חוך אל לבא הסשחית הגיח ימאמלחמה

ישראל.

 "שראל בית אתיבנהן

 הלשיחע תל ז"ל אאמו"ר נעשהובנהוחד
 א"שות4 בעממ הגבווים ,8לטי כל צליואאתלף
 הא"שות ענין היתה הללד טרופים שנהמיםכידוע
 ידעו לא לואיפ  שנשארד הצשים מסוכך.במצב
 מדהן . אר בההם נאוארד ג*כ ושיחיהםהאם
 חעה אל8מת. הע הממט כן וכמו ל=עלטהתה
 על מטסה קיעה להם ויז2 שלא רכמתמםימת
 הצחן. חףאנ האםכצליהם

 וכרדלי לא. או שודםי



% צפי.םשששדי

 צוו הנרד חי.ל8*שה שחשרר פל-ם8ליש41י
 להיד תיא עפ"י היההפ למצא- איש שלברפ
 5םצשים היו י8צש 8צעה. 8מי=אמים
 תעאופה החים. לה%פ הא%ב אשה להם5שא

 ש"צא, ט1רא וטל לדדע" ז"ל אחטן"ר -ט4א-ן
 כאשר הזשם ער קודס המד טנביא ש=ף איםכ4

 ממשטשים חפז כהם אין אשו יסהם כיהרניש
 צלל בגלוו4 הםטודפה "שראל ספעת שלומפש
 צם ולטדם אלו* חשצודות סוטית של אויריםםםחפ

 הללו קשהם קמים רג"צ נאשי ככה "שאכהויטי

 שכלין 4ה מיהן והע ובשמהמהן כהס כקיהי
 ומכל דצהר-דעה. כשב"יין אלו חטורותבטויית
 יצא והוא חלו כשהרם אלי פוום הירפעתע
 והיה 5ודה של כטלחסהה פלהמה וא"שכגבור
 הדפיס תם דודו גאוני רוב ינן מטשמם -חליפת*
 ענומת" "תקגת בשם נקוכ מיחד . קונטרסאז

 בנחיכות החשתמשו ההוא דור מגדולי רב"םאשו
 צימ למראה היה וגם בה, סלל חשרההלכה
 אחעה. הפליא  חשד ז"ל אף"ש החזוןהצאק

 ז"ל אאמו"ר חז שקד אשר מהדבריםואהד
 מה ההתה הדויה, "שראל כית שללחץ4וע
 אשר כללי" רבנש סאה "היחר לסדרששעעמנן
 השרידים הסחנות* לבני בולל רייתר בחשכההכיל

 עאז חשיבר ביתם. לבגות שיחכלו התהתמטגיהנם
 דורז גדרלי את שהפליאה סה מיוחרקונטרס
 לדעת והראה אלו סתעת בסעסקי שצללהארך
 חזון בעל הגשן תם בתודא* וגולוחו חריפוחווב
 לבסקצ אולם זו. בהה,ר ידו צל הסכחם ז"לאקש
 גולה ראש כי הפועל. אל מכח הדבר יצחלא

 השש זי"ע ססאטסאד ט"ב מוי"י הגה"קאריאל
 ולמנשוול לפוקה תהקה פן כזו כללי היתרלפרטס
 השתלשלות דאה נא ולך לדכום. המסוד דבדככל

 אשור בתעיכה ונם ח"כ. צבי במן בשו"ת1"צממם
 מתאר חאכ ע*ס סהרת בטאר נר8סה לו1וא

 ע%"ש. בארוכה ומננץ כל ו"לאאסו"ר

 של להבי"ד וףה למצלה האטורכדבר
 ק1לא ניקשראין וכל הספשלהר הוצקף ו"לחאש"ר
 וכן הטסש1לה. אהקאוה לש הבי"ד סששעםבחשמשושץ

 באםרם בישה איש הני*ד לשני ושכיה'ושגאואהה,
 ה' וצור הםלחמה, קודס מח1 אש1ר וע כשליזה

 נא ושו, וששה החהץח, אהרי כשת זא"ז לסצא5י
 יוודחףל. טתשין בהלכות כיחר לדור רשיק16

 לא האם היסב הדק הדכר לברר היהוצריכים
 וריך היה שלא עמצס כשפתותועב צולהנמצא
 חוהו שסם השדלם היח כי עדות עפ"י הדברלכרד
 ובדיקוח חקירות בשבצ לבדר צדיסן והיותיהו.
 הדבד, אטת-נכון האם לאור שרצא עד תמהם*מה
 אם הץיה הכי"ד. את לרמות התוצכה נעושתה1

 הרשיון להם נהנו בפ"הם אסת דברנמצא
 שמהה ה' שנתן תילה שסחה ברגשי.המבוקשג
 בות לבנות שוכ ויוכלי זאיז יחד לטצוחכמעונם
 ואם ח"ו, מכשוולות שים בלי כישראלנאטן
 ולא הרשימ, מצו שלא כטוכן ענו, ששקרמצטרד
 עלה וננה הסטשלה, מטעם גם ביחד לדורקילו
 ]וכל כישראל. פסוליס ההכה למנועכידם

 גליון עלי נחרטו הללו והחקידדתהדדישות
 מהותמ תח"י כצת נמצא חשד הבי"דכפנקס-
 אכד"ק שליט"א ה"לפרץ אלחק מוה"רהגה"צ

 ה1"ו[. לאנדאן - טיןנאלדערט

 לעמוד צריכין היו כזו גדול שבדכרוכמובן
 בהשכל הדבוים ולכלכל צדד כחלמ"שאיתן
 עורף שפנו סאלו שם היו הרבה הלא כיודצת.

 לפנות אותם אילץ ההכרה ורק התוה"ק,5שמיהת
 מהסמשלה. הרשיק להם שרהיה בזילהבי"ד
 להוציא ותחבולה ערמה אהצי כל עשווע"כ
 באו וכמ"פ לעלמח. א"ש ששת חעיתרחיתון לפסחי מגע הדבד היה כאשך אף מבי"ד,רשימ
 שקר הדבר והיה בצלי תה או%עי זו לאסרבעהמה
 עמוקה ועצה ועצוסה הכה חכמה צריך והיהוכזב

 כפניהם. כחשם ולהעמיד הדכר,לברר

 פיהו "שכיל חפם9ב

 ז"ל שאאמו"ר אחת פעם סילתאואתרמי
 פצאן ופתאום בי"ד,. לחדר ססוך בועררו"שב

 בכהלה 5שם ףצן הבף"ד סחדך מוצומתקולהע
 א1ם ששדסד ראה תעה זה. מה ועל זה מהלדצת
 חמטד בידה שלוסה והרבו אחו4 אופה צםאישע
 אחד ש לו השן לא שאם כהרכו תצפנףחמיק
 הבדי וכל ,זשף"ד: בל את *הרוג המכוקשהדשיון
 חברחו נש כםכנה נפש צהת ברשיםהנז"ד



מ8.מדי8ח
 ורק פחד, מרהב מההיה4פ קפצו וגםממלה
 אוהו חשחל שמדו על עומד נ2צאר ז"לאאמו"ר
 ז"ל אאמו"ר של רך וטחצה תרשק מהבפקט:
 ו4צוללו מה די לא לצעוק. ה~תדהל חמ44-הגדיל
 עוד במלהטה, יו"ח כל את- קהשבדחר הר2הניפ*ו
 עם לדור לי מ4רייס ו4ים הרבמם עתהכאים
 מצאתי או4ר המלהמה מקודם נעורי. *2אזאשתי
 ואסר דבריו כלכל כהכמה ו"ל ואאמו"ר עתה.זה
 פמם העזת האיך לי תניד הלוח יקידי, נא הנה*:
 ראשך לכסות סבלי הבי"ד למושכ הנהלבא

 שאלקים שמעת לא אם ידעת הלאביאדמולקע,
 התכונן שלא משתאה נהאיש א-ל, בעדתמצב
 שמרוב להצטדק, והתחיל זה, מסוג לשאלהכלל

 היה לא וצדין -מנעו הכל לקתו והתלאות:הצרוזש
 ראשו. בו לכסות מטפחת למצא ההזדמנותלר

 : אוחו ענה וכחכמה ז"ל חאמו"ר בו התלואז
 כערך כהמהנה כאן נמצאים הנה יקץץראה

 אלף ט"ו מהם מישיאל. אנשיס אלףעשרים
 וחמש התוה"ק לשמירת עורף פנו אשרכמוך
 החמשת פלא,. זה דראה ה'. לדכד החרדיםאלף

 לכסות במה מצאר כבר כולם חרדיםחלפים
 את מצאו- כולם לא לדאכונעו אבלראשם

 לכסות במה הדבדים, היפוך ואצליכםנשוחיהם,
 מצאתם נשותיכם ואת מצאחם לא עדין-ראשכם

כולכם...

 את ויודעים בפח כאן נפל כי ראההא"ש
 כי מכאן נלך קום להאשה אסד לבושח4,עהמתו
 לבערלץ ונלכה נקומה כלום. כאן  לפעול נוכללא

  שנוכל בעדיע הוא יעמוד אחי ראבינערלאתה
 .להנשא

 פייעיה דמריה .גכרא
 היה כאלו חמוריס כעניניס שבעסקוכמתק

 בזה ורק למאד. עד נוראה אחריות שכמו עלרוכץ
 דשמיא סהעתא שראה באלקיו חמעהזק .וזוק

 פעמים וההכה פתה, שויה פעה בכלמיוחדת
 צל ולהיבילם מסהבכים ענימט. לכלכל. כיזיעלה

 לחעידו. דבה כל לברך הנכופק המסילה.

 פצך .קשעש כאן להעיו' , 26ק זיחעו.
 מה בתכטן: חמחהת בין -שטצחחן .מה קטןצקס

 הללו.. טרוסהמ. ביטים לעצמושרשם

 42צמד הדור מגדולי לאחד שכתב מהוהילך
 השאלוה אודות מ0שמם בדישפות אזעמו

 ח"ל: אצלו.שטשזדופו

 לי חשיב לא אשד החמישית שאלהכעמן
 ענין והוא -. דשמיא סייעתא לי שהיה כ"הכלל,
 ספק רק היה הראשון מכחבי שכתבוד כצת -פלא
 הוא מה ידע ,ןלא אחרי ישראל הוא אםכלבכי
 אחרי חקרתי הרבה אכן. וכדומה, כית""אלף
 ו4עות "אמה לברר ביזץ שעלתה וב"ההענין
 ק4הוא רק גוי באמה שהוא החופה"ידם

 בעצמו והוא עצמן מלין אשרמההימעאלים
 שיש ודכירנא ... עצמו לג=ר ומבקשהודה
 אמרי ושו"ת מהרש"ם כשו"ת כזה בעניןתשוכה
 עכ"ל. לזה... הנצרכים ספ~ם ל* אין אכןיושד

 : שםעוד
 שככד וכלה כחתן מעשה לפני באהיום
 ודדישה החקירה ואחרי הנשעאין זמןהוגבל
 נשואה שהיא אנשים לכמה אמרה שכברנודעתי
 בפני נתקדשה רק אבל בלאדז, המלחמהננעת
 כעלה נלקח תיכף כי בתולה היא ועדייןעדים

 האמת להודות לבה על דכרתי וכא42דללאגער,
 נותנת רק אסרה, שכן לפנינו הודית האיוםואחרי
 אנן הללו אנערם בה עיפגעו רצתה שלאאמתלא.
 היה שבאמת ינמוה וגם כלל, נתקדק4ה לאבאמת
 הוא כעת שגם לה נודע אשר בלאדז אחד אישלה
 המלחטה שאחרי המדובר היה אהפד בלאדז,חי
 רצונה כעת אכן ישחו, זא"ז ליאות ץכואם

 הרמ"א ולפי בכאן. לה שיש שלה לחתןלהנשא
 וכפרט באמחלא, בכה"ג נאמנת אעה מ"ז4)בסר
 סכרא דיה זה רלתכלית טוכה, אמתלאשאיע
 שרק לומר ולא לגמרי נשואה שהיאלומר

 המדונר א"1 יכא אם אף דמצאלה ושתהנתקד,1ה
 להאטינה יש אם קידשה שלא וישוטרמלאדז

 הטוזבר איש על היה. .שכוונתה הלזכאפתלא
 עכ"ל ... נשואה כבר שהוח סתם .אפיהדמתהלה



פחפדי
שדנ

 ר' שטת כראוי ערות גביות לפמ כאהעם

 פלומ ר' אשת פלונית והאשה לאמזא, מק'פלתי
 אחים המשה לכצלה שהיה סיפרה כעצמההנ"ל
 חטפו שנים י"ג בן שהיה הצעיר חח נהרגו,תמלם
 הרכה עם ביהד אותו והוליכו בלאמזאבהשוק
 שכל הערלים סיפרו ואח"כ לעיר מחוץאנשים
 מוצץ ונקבדו נהרגו בהשוק שתטפו אנשיםאותן
 בעצמו שהוא הבי"ד בפני ע"א העיד וכןלעיר,
 האנשים אותן כל בעצמן שקברו מהערליםשמע

 עם ביחד באו אחים והארבעה בהעווק,שחטפו
 אותם שהוליכו ראתה והיא לבירקענויהאשה
 האשה העידה כן המוקד, בית לצד אויטא עלביחד
 סיכת שסיפרה ובעת הנ"ל, פלומ ר' אשתפלונית
 הדברים וברוב בדמעותי' בכתה בעלההריגת
 העת שבאותו דברים בקישור ממש מסל"תסיפרה
 התעךעי בהודש מעובדת היתה בעלהעשהדג
 או שטונה עוד נמשך היה בצלה נהרג שהיהיולא
 גודל מחמת רק חרשיו כלו שיהי' ימיםעשרה

חצפ*-

 וזעיח נהרג שבעלה בהעיר טזה דברו וגםמעחכרת
 ... מעוברתאשתו

 אמרותיו כתרי כין בעברו רואה כל עיןויפלא
 בכל הלכה של לצומקה שירד האיך זוכקתטרס

 ממה רק ספר שום לפניו שיהיה מבלי ועניןענין
 ועמד והאחרונים הראשונים מדברי בזכרונושהיה

 גדולי הרבנים לפני דעתו לחוות מכתביםבחליפח
 הדברים. באלו החלטתו על עמו עויסכימוהדור

 נשים ויאתם
 להעלות בידי שועלה מה ספר מגיתתמה
 מגילה עדיין נשלמה לא אבל זו, בנחסאבמצודתי

 עד הענין כל את למצות יוכלו לא ימי אילו דיוזו.
 רצומ היה לא וגם העט היא דלה עכ"ז אכלתומה,
 שלפנינו מה הוא די לי. טתכרר שלא מהלהנציח
 וגודל לה' נפשו מסירות על בהירה תמונהליתן

 נעלים הרגשים אהסר מישראל איש לכלאהבתו
 לפ ויהיו ביותר, הקשים בעתים ש?ששל*טהי*שחתו יא*עשהשוששילף ראשה על שעלה והפחדהצער

 להמשיך מאתנו רורש ה' מה לנו וחיתאישו*א*4פאחשייט*ק*שהיםץולות בת וילדה והמליטהרורך-פאל
 עינינו, מאירת הנהגתו, תורתו, הטהורה. אדהשיושא*יאצ41'4יא,ף48 שראה העיד העד וגם הךלדה,וכעעה

 בעדינו. טובתמליץ

 סייזייש סענדל סנחם איעזרהק'
 זצייה"ה הפחבר הצדיק הנאוןנן



 .. ..ש*י"י~ש



 .זחבזר
 קפרא וכר ארא בר חיא ר' הםץ אשך כל השוכו כלי הםחו, אשו כל השצבו תף א4 יףישר,

 התהל שעה באותה והךירת כדששטע הטכה חז"א הנרות בהפבת הטבה ח'א.
 מכעד לומר צריך חשין האה כרמון תורות הךא רצוף שקי הדש8 הממוןלקתך כפלח מקלאכהשה
 ד.ן ר' שה'שוכ"ר שבכם המ1מתק הי שש ששעץ 4לצצך

 בראחשית8'

 וס%ופון עת סמכע היהר, ויפמנם הנ61ימגרן
 סרו%ם. פססכו כעת 6ף סלגטם,6אק

 ונמזינ6רונותי
 ססכל ע16מס, סיט סמס, סמפרם

 מו6ס פסכל נמעס, ינף ודרעע עערוכהס.נססגמס
 ס6ער עס לסרס נקפס"ק וכע"ס ס6עהסןנגויל
 עמו ס6ס" דסיגו 6סי' 6סל 6סי 3מססססי"ם
 "יז 6תושו גודל  ולפי 436 %ס" כפו סז6תנדרג6
 לכ"ק פסליס על לעסס עתפלס עכיס"ק4.סעגממו
 מסס יסמס כעסעס"ס ד"ע מ6וסל סקיוס סב6וןזקהן
 מ ח"ל *4ת אעונמך גאדך כטקר 3סנירע0"פ
 כוקר 6ם6 סוער 6מר כע"ם סג6ול0 ס61 דנוקרזוע
 יל0ודש לסגוד ר"ל לסגיי וייגו סג4ת. סו6 ולילסוגו'
 כללונע ו6עוטתך עסופ רק סו6 מסיך נטקר מ זסדנר

 הגאולה זמן של חמד יגרום רגלות זמן שלדאטצנה
עכלס"ק.

 לפיע"ס סקיום לסוקו היום 3סהנירואמררני
 יטי פ' סלמס נפק6רם ז"ל ער6%עסקסגס"ק

 סנש דקמן לקיע"ל נרו3ס 6סרן עסכמ ספקוקלסרס
 סמסם ע"י % נ6ס, לס,וסי6 קו% ע"י סו6כעס"טם
 וכעם ע"כ( )כ"כ ככךדוסין כענו6ר ור3מסנעקל
 ומםםל4ס עסיכ0 ע"י 6ונאו יקנס סק3"ססג6ול0
 נ%ק 6נל פהשס קגין 3ע ם"נסס מאכללסקג"0
 סלן %ס א" קור6 נ"י סקגק סשי מיש6פון
 סמםס ע"י ס"ו 6מרז_65 וסנטעךי נר6סה0ס5י"ם
 סמ חם גפק) 6פהןס ין רןק14ססנןם ססכניינמק3

 סיטמס ו06ר"1 %סמ יקי* 6גצר 5שנ קצקנפמפ%
 ם"ו ישוים א6ן"י קף6פ ע."י יצ'סשט_.8נ4עפיכ0

סגדס"ק.

 וסמעו יעקכ ס6מר סמדרס כוונה סזסו 6סוסיףויש
 6כום רו4ס ס6ס 6כיכס, סכססדס יסר6ל56
 6זניס 5סיופ מימס סרי נ06 וסי6 קור6 160ם8סיס"
 סנסמש יקר36 % סיסעעו 6ס ת44 סו6. ולקלסמוע
 וסא קור6 ע"י %וסן סיסף תמעוררו וט"%1יכס
 סר פגעטןס %טש תפעעו % ם"ו 06 עס6"כ%ם
 ויסוהס נעקל ס%ס ע"י ם"ו ססמ ס6ופן יסי'עקכ

.
- . 

רם"נ-

  יר% דנפיד ק6ער פ0 נגע' 60 קעסולב8ורה
 דנססיס 6דעם" יענד ועםלק קג6נ ל6 6נ16נ6
 4ן א"כ עע"ש .6ן5מ דערס %עת6 ננסמר.ק6ד3
 6"ס 6ך %. וסו6 קור6 ע"י עסיכס קמן מפר56סין

 סעסיכס מסני 1לק לר*קנ"ס דעתס מכטאמסר6ל
 וז"נ ימר כנסמס קטן יעגי ססוכד6מריק

 יס%ל 6מרו 6'( )כ"ז 6מור סמדרס למע יוקובזה
 טאשמ לפי סוהיעמ כנסעס 6גמט נ6וםרנס"ע
 נחנס 6תהן מסכמ ס1'1 כבהמה אחייךנמשכין
 סמפ"ם כדנה .כעט% סו6 סף ל0ג"ל 31=נעכ"נ
 נ6ווע תוסועט ע"כ %  וסו6 קור6 ע"י שעםיק %לש פסמ סר ככסע0, 6סהך טצסטן ד6טדכען

. וסנן. גרו3ס 6מריךמסכמ

- 

ש 3תם5מ0 מא"ק 09 .6ענ יס ס' נו6בראשית
 2 ו"ל סג0"ק 66פו"ר כ"ק עפי"ד סנ"5ננמ"

? )יסטן' ססקוק לפרס ע' %ם ל ם' הי ננניןסי"ד



יחב4איריר
 ו6מ ר06ע 6מ וגו66 י0ל6ל סעך ס' 6מר כספ"1(

" * " 4 . 4 " ע ש 9 * א*א ש *  א   % " * ש" 

ף יו קק ק" שו * ם% 6% 4*"ד"  
 ש* חס ס יט %6טאמ

 עחש חש השא

 עמי* ס %ה םהי
 סל6טק יס" 0ססהם נ*קן יסמ סתסגס 06חתמץ

 טממעיד0הס 4"הו טכס 'אהטויו4לע
 סססס ט4ק ת60"כ 6שיו 0ע6 שי6 0 מימיך
 נשטט סקןעס 'י%ם טגס 6ש סרי נ%*צ"ומק5
 ש%מ 5אן נ0ען ,ממט ופשעס :אמא6%סחגו

 טכס ,א רשדס ע"י 6ף0שס גאה 60(נהצמס
 טמטט.3ח1ם

 6מד 06 דסלי תעשן נ6תהס 660 זז2 שהתר
 שטן סו6 6סרט סעך 6%1 יטרחקי6
 ג4אק ס' 65 *ם כי 'אםג 0קת6 מזףו:צ%סק
 עא 0רן סי ת60"כ 5םמ( ואלע *% 6 5תסכהךע

 טאצס %טט2 0תן 4 שין 6עס" לל יץ6טאאס
 ושו תסמו. טרס סו6 ססכ6ם 3ו 0כ"*נ תסמסרק

 טתן ס0י 4רוס נתס י6ם סנ"5 סנס"ק אק"ןכענם
 ע5 רק סענס * שדש ק? ע5 ר*ג6ו5ס 0יטףסג6ו5ט

 ד6ס "4ראל כל לעעי ת"0 ננ4פ ס6תתסקץ
 נר6 נר6סים ע"י סעש 5עהיע 0יסי' *0"צססטכס
 0*תס %תתס 0י6תין ס6רן ו6ם סססןס 6ם6'

 ו6רן* 0ס?ס נר06ססי"ם

ג

 א"ש ברי"ח 6ותעם סגעים נתיר0בראש*ת

 נ% %ושהען ססי סעונח 5רתז י0ע"0.
 5לם ס' יר6י נסהיס כחתי0יס 0סוט4 מלס5תמם
 סת0ם סנס מנמס 6מק 6תר 0ט ונעמדססתוקד
 5רקד מורם 0סר סא 5ם 60ץ י6תם 4מטשה
 נרגעש עתו וגלקי 6תנו קונ"ס ס65 6חשטבמ

 נמגומס גמל נקע נ0ממם 3רקד וסםמ6ס6מרומסן
 גורלמ נעןם ומה חלקע טוב מה אשרימסףיועום
 עתסס 0נע0ס עו באמת לעבדך לבנו חשהרעס
 הס6ה סעטדס 5תפט? 6ומס וסמדרו גס15 שעי"ז
 %הטם(. ת8תזיס נ0ער יעל )כתשסרנש"ם

 י0נש עדו סתקד נמם ס6ף מה כםוהבה
 לנס כתדר0 כשצא%ר מםר6נ רק גמ665אד"ם

 עסע 6"ר ע5ע, נ% ס' וסנם סק( ק"ט. )8'ח6
 וסגס פ%ם וסרעס %סיסם ע5 תסקיוצץסר0עיפ
 תפנדשץ %וסס יאמלס %6 ס*%6 ע5שתד
 ב"ק ופ*רס ע"0. עיו ג% ס' וכגס 0נ6מרע*סס
 )קת"ם( 5ת0ס נם38ס ה"ע, פשיהעל הבה"קזקיר

 סמ0וכ0ם 5דעתו רק ס61 סעונד, 6ס 6ףיסרסעיס
 וק8 ההקש יענ מ שי כשנ 5% 4ק0תכינ
 ת%סי, יוטר ענתו תסננ סו6 גתנ6 א5סיהנת5ט
 סנדקש ת10כ עמד, 4רת" דעמד תסש3

סעוטהס
 %מט5 גשס 5משר 5סס נש 6תג %5י

 י0נרן, 0עו קדו0ת עסר וש"וס קהע 1מ%
 ומפל0 ומיזמס. תנפ0ס יותר ססי"ם 06יהנמס

 5במ 5סו חעלי ת"ע ע"נ( )כהץ תנמא סגת'טס
 וק0ס ע"0. עו5ס 50 כרהתו סו6 לה כ5ותרדטי"ם
 סל6 סה 5מו% סרהם דיק6 8' נ6ום סיס סרמזת"ט
 0נכ%ס מם"6 %פ"6 ת6ומיחע 6ום נכ3 6שעםהץל
 סרטת ש6 תס חצת 5סו"ם. ש1 65מס רמזי0

 ו6ם ס0פהס 6ם ס65 ע%ס 50 כרותו סי0ססר"ם
 טינ ת65 6מ ס6רן6

 ס' תי סרעס 60תי סתדרם 3יע"ס 6"0ההנ"ל
 50 ססנק%ום ככ3 מס0מי נקף1 06תע06ר
 כ5 0נעו5ם 0וטס ת0ס 6"5 ששאיו ו4%אם
 מסים סגויס כו5ס סס 0י נפנקה6חץ 6סר%ס"ת
 ע"0 סתסיס רן יסי ותס 5עעס וקאס מי %יע5%
 ייס5% 0נטיסע 5רתו ד0י"ם 5נגי דסטריהוכן

 קס ר"5 עולס 50 כרותו סו6 6ע5ם סי 0ש06ס0י"ם
 עתו קדו0ם ענור וס%ט גפסהן שקרץ %0סיע5עו

 עכרס"ק.שכרך

ד

 % ע5ס סתוקד 6מת 0תע 63ו0והעןרבעמדי
 % נר מ ס'( )ינמס ספסוק טס 3פרסנרעימ

 מדנר סיס %לס. ק%. שע 6טינ0י
 תמי

 ס6ס
 % %קש לך5 % נסת"ג תס יק0ס היהכתהו

 כתם תסמ 46 נמיס 0גם6וו דש -ושד % 16ס6פ תסי

אי א %  ו  ש %ס  ת ש   

 ק*1 ירע( רס ) נשם ש"3 6טה ד*אםשי



יהביחוזר'-
ח *ח י ש4י שש %שפ1  ת% 

 . ע"ק. 6ו0ס סטי פשט נו 4אהם פשפד.

 קו3 ספע 6שר נסר ש תי ר ה"פ ל"עההב"י
ח 0קל ס61 פסופסרע  ס60לק"ם חים איוש 

 מתוך טדבר סס" )ספע ס"ס סזס וסקףל - סיסו6
 סוןל גסמע ס" ס6ס כמק* ע0ל כעם ס6ף ס*עווסמש
 ת0ס ססתעע כנפפ פהג ס5לנףססתדכר

 כסיומס פ6ף 4ממיס לרזס סו6 הס ויחקטשסוהנץן
 היס. נ46ךמ דסנךס סמפ ס6פנשך

ה

 6ט %נך עס"ס ום"י 5שק 4צע שובזה
 תהמקמ 6ל6 סקדוסס %0ס 6מ 4י*תעמצ

 עכ"ל 6כומי מימי עלי ו6לקומו סקדוסס ליהמתרם
 כהגסו.ו5"כ

 יסר% יכ5 י~רתנ"ס מ,ס "ידע הלההנ"י
 6ם 6ף קדוס גק% יסר6ל ססו6 כסני5סטסלג

 חם 3ססס=ק. ע"ס ידע הם ונוט6י פס"ז 6יעס"
 נסמל גמסס תוסו"ם עס ססוטץ ס"ף רא4סס6פ
 טג%אצם 0כס נסס )סרס סכן מסוס סו6 סססנףיוס

 ספו קדוספ כנת נעי )פסם ספסרוסקדוס"ם
יהגרך.

 לראס סזומס מס סיגו ארפמשו 6ר 46ךה"ש
 כ6 סכם ח ע4ס4 עאד ויץ6 ננסעםססי"ם

 תוסזקם רס"י לסע עק וססיר ס6כום. פכם5סס
 כם סימ ע4ו ואלקוהו הקדושה 4"צחצדם
 נ% סססי"ת וער4ם קחיס סעןי4סססירסץ
 01ק. אבותי טהמי בא "ה בלע4ה

 בראעית "~ראל ל0ם5פס שס=ק סעס גקסררבזה
 נהוך 6ף סקה"ס עם בץת טדיס וצ*סרק
 וכעש. כר6סים .18מהופ. 3"יך סם 6ע ד16טהוםהשהפ

ד.
....-

 .ש5 יק סי % סהאש סגורח "שש יעגם

ש%  ביאטית שרחל ש ק סיס 
 גשצה ס" סכנר מי 6ף עצ* ש ס6ע 6שךססתה4

 סו6. קר6ל עט% 6ע0"י סט%פכפ

ז

 ז"ל םפריבהושלאע טאיר רי סלס"ק נסס דר6ההיאףי
 דר"מ 0מורס טספםלם תרחצז נטסערמדס
 נעסמא נ"ך ל"ם סו6 6"ם %קי"ס כר"6כר6סי"ם

 מ ג"ן טט"ס *"ס 6סרא ו5תסלע 6טס"ס6"3
 סעו יטגרך לעטיעו סר6מק יסוד פ6סנטסון
 סלוט 4מ 6ף מהטל דננהין פדע וסגסטגדס"ק4

 סאע הצ" יכוסו ל6 קויך ושבל 5סוד"ע כמ"סר6ף
 כסקכ"ס ססוס"ס מע ת"ת ר6ק ס6וק 6אס4לו
 י6תן מצ(ו )ל=6( כס40ס ח"ס 4אפ שסו4

 ר6ע ס6ימ סו 6סי4 סיפ לס' המיהלים כל4טש
 לכ4ל סימ 6ם %קש י6 נהחט יסר% כ3ח"ס
 סנט0ע מדם 5סס יועל עכ=ז %ף ס6"צ טמ6ף

ויאע.

ח

 י"ם סלם ס' )סוף קודם זרע בספס"ק לפ*פ=סא"י
 וסנס ח"ל ד"ע מראפעהץ יסרס"קהצפס(

 סנ" לפ"י נ*ם פרתנז המו6 סעצוהק ש6 סכ5טוקר
 תכל גדיס וס% )6כחיצ8 סנססק סם ג"ע"ד

 כ6מם ימכרך ט לכעום ז6ם %ס~ד כלת"דסרתוז סליפוי סמכ5ים וגיש א טמקר על תורסס*פעם
 שס"ק סכמיוס 5ת"י 6ום סי4כ יוכן וספהרעגלס"ק
 לרנם נ16 דסניסס 6'ם 6'שקש כ'ר6 3'ר6סיםלר=ם

 נססר"מי לנעופ אש עיקרפ5

פ

 סר סיס ד"ע מצאנז סגס"ק צןעו כאק עפה'1אשי
 ספ6תין 6סד סיס נ"ס. סכור6 נ6מצגפנמיגה

 ן 6ץ 6סר רע עו5ם, כ6לקי 5ס6מץן סהוס"ק 4רעכפ
 פוסים כר6ף כעץ עץ רו6ס כי 5ס6ננוטג4ון

1 ני1לס עמר סו4 צ וכםהס "צכרךן סנור8ססגמם.
 1 ס' ע"ע- מךוסם ש% עכרס"ק* סר6פת0תטשע0



ז?זב%יאשית ,יף

ש -ע"שאס  דפשת מצ % 4ייק6 "י 
 6' ס' יפרש 80ע גא* טט45צג י פם נו4נו6שס

 ע"ס. ים"ם עציו לעז סשירס נסמט5ת כי 6מקי

 ני6. נו6טם ט5% % 5עימ סס%ונ פלשהזה
 הף רק 64חנס ינטלן ס% עמ' כטגססיט

 וסנוי ים"פ 6סדחו נעעיגחס

 רכמי ט"מ ני6ם"2 יגצע% % 4ףו ט%עאף*
 נמיס, גגסי נדעי ססיכס ירש דכ6ל6מיכע

 יפטק 63 וד6ק גגע קסו6 עיחוע מכם ת5מהיי6סי'
 5י, נר6ס כנגפ 656 5י נר6ם גגע 4מר נרורינר

 ע"ס. תנורע ס' נרס"י סוח נתו"ככתסורם.
 נסוג" סו5ז פת"ס סת"סונתדהצי

 כמנ דמחןס
 סרס גנע סס ית4ע ס65 5כע"3 סקנ"סססצאר
 גנע ססו6 ס0כם י6מר ס6פ" 6עפא י*כסןי6מר
 ס65 מורס סקטידס מ"מ כסן, סי6תר עי טת66עגו
 ע"כ ממ)ס, סכסן י6תרגו עד ועע טמ6 ססאתר
 סכסן ונוס כקר6 מפורם וטמז"כו גגעי ו65 כגבע"שתר
 מס ו)כ6ורס 4ע4ת* סכסן ינ6 כטרס סרת 6תוסע
 זו ענס כםולס סיכמיכ וי ס65 אג %וחע5כסן

 יפגס ד6ס טעמ6 סיגו 656 ניוו, סיפגסלכעס"נ
 ויהע מנין סנעס"נ סזס מש יונן כ4ו, סניתכעל
 סר6סון יס" 0סכסן סקסיד הצןנ"ס עגשס

 סכסן סרנוסו עד יפנס 65 פ"כ כן. הס5יעסי6מר
פכם"ד.

 ססיסר56 סיט ר6סית ט"ם יפר% כ5 4ררהשש
 יסקפדמ כסנית מס דבר 5עמומ 16 65טירי6 סבי"מ כעיגיו 5ר6ות רק נר6סתס רפום 15יס
 כסכימ. דטסו יחשר סחסק יס" ססכסןסמא"ק

וסק.

יא

 פכסשיר שפי"ת 5תס5תם מוסס תוס"ק קו6צ8"'
 בן-צען פוס"ר סקדוס מ1ן 6לצו=ל זווץכ"ק

 ססננ"נ סנ"5 ענץ מבאבוב משר ז"5הלברשאםאפ

 יפשק 65 עכ"ז גגפ שש5 ייאס מ"ם ס" ח*

ש14 8 ט1  ג 4 שא  פ ק  עפי"ד 
 ססננשמס -6סס ס"6 ובסההמ נרסאי סוחסתדופ
 זסנ 30 תטמהיות 5שןר"ס פסטטץט 5פי ע4ססס4ס
 נפיכר הער% םסי. פנס- 6רט1פ כל נשסםמךרומ

 ע"ש י%8א סמת טפן סע3ועא

 %ש 84 6תבם .דע י א- סוח%ר"
 %ע 4%א סש*ס סיית עא לקסתטתולס

 ם4מס 6מהס 5פסליפ פס"'פי טתת 6ן "ב שס"
 5תי6ס 06 4* יפה% 65ר7 כט6ס תיכףלסל56
 סו6 פי*כ5 נס' עאדנו לעס, ססו6 ימסטלסס
 נגנטו וכמו 5טוכס. ס5טרס מן פרסיומנספגממ
 ו5כסוף )רעס, ססי6 כסל 3ע"ז פגיפסר*כתש
 סכסורס וזסו 5טוכס, 5סף גתנ5ס סתטמומסכסמנ4
 כעע 4מר סוטא ו5ק אמוגם'. עע1 סעו"זנינס
 6% רעם ננע זס ס6ק ומ6מין יודע דנ6תם 4ע"ס
 ס' מרמוק 4 נל6ס כנגע סמקולס פילוס וטסטונס,
 ססו6 ס' 6ז מרמוק מכיטיס ס6ס וסייגו 5י,נר6ס
 סכרא"ק. 5עוכס סו6. ססכ5 ענמג5ס 4 גר%ס,0סד

 כמנ ז"5 דסרמנ"ן 5תמ5תס מוס"ק טייס סי5וכוזהו
 תדת זו וסמור6.סש% סיין מדת 1 סתזקססיד
 ססו6 נר6ס כסממ5ס 06 ס6ף וגאיט' ע"ס.סרממץס
 ורלר' 5רממהס ססו6 ימג5ס ס)סיף י6תץ סדיןמדם
 סמרומז וכנ"5 ל6מים ט"ת יהל% כ5 5עיל4ס

 גנע ססו6 כגי"מ כר6סוגס 5סמלאע 15 6עססיסי%
 הזק. געהא"ם 5טוכס ססו6זומג5ם

*ב

 עמייין מז"5 יכלי 5סרם סקדום סם5"ס עסי"וא"י
 עתיזין דקסס 5גלע 5עתיד סילס סי6מלויסל56
 6ומריס יסר56 כי סעגין 6כ5 כס5, סו6 5נ%6עמרד
 משד ורו ססכט0ס, גתקיס 65 סעדין 6ףסירס

 5צת"5, סירס ס"ארו יפח5 שתידין ואוס6מ?טג
 סניגוס ע5 כ"6. נתקים, 65 ססעד פס ע5 גםר"5

 סגס"ק זנךגי וכ"ק עכדס"ק. 5סתקיס 635סעתיד

 מס עפרס ת'( )מס4ם 5מסס נתפ5ס ד"עמישסעי
 תכמ פחם5ס תפומ ס"ע 6תגס מר6ס מ0היסשיק,
 )6ףן 0יפ.פם5פוא%שךט, נפי.טהר היע ח"ם6פוגס.
 מ"מ סיסועס שש5ס א פ2*ן )כי היר6ו ר3יסהע*



תוף 9 זחבו

 פמש"* טד "שש טם9 %שטקא
 מ*מפ מד מצזס 684וזצה

 *לג ל"י עתי
 יסר% ם) אסנשק 4הה פם4ס םסקך"םרש
 6ף ס"צ הצ*3 נ3 )ווי ה9' סשו6 %נ3 ת"םש*ג
 נו4ד"פ עבש ויר6ו המס אי* פשקת ס6ם5פ"ע
 כזסג תם"ס נזע"3 , 5"שע 6ום 8"כ"שכ זי 3"צ" וטק. 6מגם תר6ס מסהה הייע 60=כםי"ר

"ג

 ד"צ פנ6ם סבס"ק צךד סכ=ק סמשפר עפאא"*
 פ%ר גדי פר*עם6ר %6 סהשן טכףהצסי
 6מ וספיכ עימק נמס סצ*סעם6ר ום1% ספ*מת

 לאמאשאר"*חץן6ח)עג ששקיו1ז
 "טג מ 6ע טשקק ' ממ 9צקמ%חזף*1

 לח %*ש שץ טטשיקן ד * חשףן4שע
 %ח מ9ףק שדס 6ס מש1. יעעסס*יק

 גא1 "%* ל4צ מאאהלמהמק ס ס4ף1
 חצ. י%שי נמחששהן

יד

 נע והע ניששץ ואודק כה0 דמקא"י
 נףם ע"ס ק-ך "שה%יא6 גע 4עעימאפ

 סקחט. מעזו)סרם

 3מס4ס יאאיק )פרם נססס"ק גמו"ד *")הגצ"ד
 גפע כצ6 דמד ו6עו גש סמעפ נ6סרמ"ס(

  ויסרנום 6תנם 4אינ ע6גס ס' סס "נ6סר"הף'
 ס6תר הס 6מנג %4יי ע)עס ס' עוים "גך"6טסם
 %פר סנמיכ ום סינו ספעט "%סר" ספע"סדוד
 םסי םמעגו רק פש 6מנמ )סשינ ע4גס ס'סם
 י1פ נן סנשנ ש סיט ר4ט "ק9 6נ3 פפם.נסוע3 סנוי 64ש בש % נפימט %6 4סר4% פוגפעס
 נסוע) נגההצ ר6יע 06 6תנם 5ס6מז פ4נםס'

תעם.

 6תם ינוך ר6ש סטם רק י*( 3פ"5ובבד"ש
 ט4 ש 14א%פפ"ש פששע %%ש%ט

 6% %לס %ה %קש מ* נו*ם *ש. הך%ם

 % %פ%ש 6שג 46דפ ש' 44 3"הצ" ס8%יאפ
 נריווקי על גהר ס6םס וגדס ג1ס ם% 4הךתמסט
 נ6מתס. 6תצ ופכששש -סיו 6ת ע4סס פנמקץסן

עכ"נ

 סתרו תהאפ י"ע ברוך ר' רני סרס"ק ס*רועונודש

 סספית דכעם 5אגת. סחמל0י 6טשקס עגםועסי
 פסנ5 %4חע %ס 6י% 6ז נמהר סו6 ססיסרפמס
 עכדס"ק. 6מס וססו6 סקנ"ס ם5 סע%שסו6

 ס%לס סיחחציס סעא סג") נתדרם פנריופסורם
 ת"ם ונןע סגדרא" ש ע6שן פמףקץ 616פם

 סעע סף **צ"ס מל סטמיגום דס3 ז")טרתנ"ן
 ססו6מם סג4ם עדק סו6 י י 0) חשססען)מזס

 ש6ס.תפ)ס

 ר6עו" "נן ס"צ %"ן ר"ם יסר6) נ3 6דמה",ש
 יסר% % )עעי סו6 א %"ן סתכתסססג4ם

 סנ") סמדרס הןנף *ךס נ% נר6סהת 06הםגס
 יססס סגדהם % פ13עןש ופי"ז 6תפ ינרך%ס

 ננ"6.)טונס

פו

 )' 6וס סו6 דמשף נמם)פס שפס )נעקאהי

 כתי5ה, כי"ם יסהעו הבתי ב' סי6וישתסלמס
 כםקוקום וכטסק 6נצש )סקכים 3לש סנ6תר8ס
 כ"ק )סיפ"ס ס5ימ1" נסמם5ת תקף רק מם%
 %( )פ' )כ ניעג ד"ע "סיגעט ר%גס"קצףמ

 4הית %תדו רק מס ם5 מוונףם סתיפדימסרשזם
 ו6שע 6תטם נ) ס5 נ4אוס ו% נמא61סן בי"תחלשף
 א6תץ קר% דם ייי דסעיקר פ%ף* 5ססס4ן

 גפסר ל"ף סרי אל"ף 4 וגסותר ספי6י 6% 6'*ם גי רק לו6ס 6עו סתעוק ושי ושנע"ןנתוסננ"נ
 נפס. 6ף 84מץ ס4ששש "טד יפקל וטד ממק.4

 וסס פסע, 6עו ססנ5 ושס ה*", לאסטדדע

 סף סש5ה רו4 ם5הצ נטו5ף ספיעק-אל"ףסת)תי

 ו6ע1 נעייג ר%ס. פ4ט נתס 96 ימ4קמדג%י
 3מנ4.פסע

 גממ%%ע .ד4עסי. נשמף . 5טבג85 פסוזהו
 %פי 8דשת שלקף סא9שהס 4מדע .פס5פשתףם
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יוזצ*ברששקעי'ין

 י6תל וותר מט*נ- ו6ט , אל"ף ס5שן 6"מנ 3ססוסף * %ת יא6 ס4ש1 ל6סא ט)6 66ק ' ל-%יוםעףה
 ג'. גק5ה

 נקר6 16מ דכ) ינירס נססר )פימ"ס נים6ויזענ"ל
 הרנס טתס *יום 6הס חד ונ%טוף%=ן
 וזס כי"ת גקר6 סטולה עט %פ % %"כ ני"מ0גקו6
 אל"ף ם4מך כ4פל ב*"ת אל,ף ס*פז0מקיג

 ענתדס"ק4 בי"ת עסו6ככמ)ול*

 למ"ד )סממ)ס מוס"ע סיוס יי*כ )רמז סכ6וזהו
 כר6טיה ס6מוגס )סקרים כזי כיאת 6ום מי)מיטף גמל%* ס6ומיומ ל)מ1ד סים סחגו רכתיבי"ת

 ו6לן סנרס 36נךס כר6 סמינוקות עס נר*מט)סתיכף
 ונננדלם ונסו מסו 1מס וס6רן כעמ 6ף ידשוז6מ
 וסק. פלס וססמלמ שמן 0יסף סגיות "2ן ע3דק5ה

פז

 מונ16, כ) 6ומו סגומ )3)מי 16מ 5עע ס'ו'שם
 נמרגוס דמפורם עפי"מ סנ"3 גמדנסופ"פ

 סעו)ס נל6 0ססי"מ ס6מין 0קין וילום3מייונמן
 מדוע סמיג 0)6 קוסיומ, )ו ס" 6ס"כ רקנרסטוס
 כופר 0נע0ס טבי קרננו, ו)6 סנ) 0) קרכגונמקכ)
 6ומ )קין ה0ס.ס' וז"ס ע"ס. דין ו4מ דין 4מו6מר
 ועי"ז סהי)וי עס סתולס מ6ומימ 6ומ ס)מיוהינו
 4%נו כעעיו רו6ם םל4נו כתס 6ף )ס6טמןיממאן
 כ3 6ומו סכומ )כ)מי )מומס 13 יסד ויס כסג)וממיג
 סכ6ס )ו יסיס ל6 רעום 6ומו ימנ6ס1 06 6ףמונ16
 וסנן. 40מס 6כנוגס עמ נכ) 3ס6נרן רק יתי6ס.ו63

 יז-

  %"ו 6ומ 6ווע 3קין ס' ויסס סמדרס י)"פובזה
 סו6 61"י 60ומ סטעס סמפ' וכתגו 6מקר

 ר' רני מסרס"ק סממהר עפא וגר6ס ח"גג6ות
 ימיס )%עומ סגו3ף* ט6מר 1") מיערסלובש%עון
 מס )ו. יוק0ס 60ס סם"ום סגסגא על )סקסות0)6
 כ*  ו6ע מחעגו עלשסש. ומר6ס ס0מיעס % עלס ס0י"מ. )ו "מפל 06יעסף%

 סיי%. לק 1י5 טהש .
 ססי"ס סנסגה טל ט% קטט % שוש5אלד

 י"ט* ס4. שציש ס*ר ועמפייי"ש

 6ומ ססו6. 61"1 16ם ית 6הע 3קץ .ס' הססהרףש
 למיומ השס 60ם ל1' 6מל טסקי"ס סיש,מאס

 )ו יגרס ו": סמי"מ. סגסגם ע5 קוסיות ע(סס 1665
 ימ65 06 סש כנ=3 שיגו מאש*. כ3 *מו5נ5מי'סכומ

 רק סכ6ס * יסי' ל6 סעעס כל) *סיג- 651 רעות6חהו
 וסק. "2יםי6ריך

יח

 6ומ סו6 61"1 ד6ומ 6' ויקל6 יס"ק עפהדא"י
 60מל י0ליס מסעמ דנף  ווירע ע"ם.6מט

 ע)יו 0יקנ3 )סורו ט"ו עאור 630 ענס מ0וכס)כע)
 גוסתקור ענ"י מףנס"ר השל ועי", עקר ת*מר3מסר
 מ0ונס ע0ס 0קץ ו6מרי מרע"ז(. תמידיס מנךש6

 )כן ת0ונס וע0יהי נמפסרמי 60מר נמדרסוכתנו6ר
 ימטזק 0עי"1 6ממ 6ומ דסו6 ו' 6ומ ססי"מ )1נמן

 וסנן.כמ0ונמו

יפ

 ס", מפ5ץ מנט ד)6 קלקפמ6 קין פ64סבפדרש
 מפפס"ק גויע דסגס סגי3 נחינס עפאוי")

 וים וסכנס, טקירס עא ימ"ם סלור6 סכרתזיס
 מקודס )ס0רים וסעיקר מ6נומיו, קנ)ס ע"י6מונס
 יכו) ו6ט"כ סקנ)ס מכט נפ0קעומ 0)ימס6מוגס
 )ס6מונס י0ונ יומר, נ0כ% ימע % ו6ס נ0כ5ו)מקור
 ייד ר6ם, ום) יד 0) תפי)ין ערן ו"שו סקנ)סמכמ-
 6מונס ע) ומרמז עו0ס %0ס מס הפעו3ססו6

 סמנוס. )קייס רק וס0גס סכגס פוס ניי 6ף40מס
 06ור ו)כן וסטקירס וססכ3 סמוט סו6 סריוסר6ם
 כי יד 0) מפי)ין נ65 ר6פ 30 נתסילין רגע 6ף)סם6ר
 יכע סי6 כרגע 6ף )ני 0ג)ימ נטקירס רק ים*06
 מסלין קהס מניין ו)כן נ6מעס גפסיקומ 3יפו3סי6
 נ4 6ף סמגומ 3ע0ום ס6דס נהך סתקחס י%
 מנומ )קשס 0למס כ6מונס רק וס0גס טעססוס
 עס0יג 3סתטע היכו) %ס 30 יגים ו6מ"כסכור6
 כיי ר6ס על מנףדס )-ב%(ן נריך כימולן 6כןי~מבהג
 עכתדס"ק. ס3מס 6תוגס נ4 רגע יס% .650



יחב%השטז ך1ך
 6ף 60מתס ס*  שקך "ן 4 ש%עשש י % ט שישק, %-י ההיו.40ה

 מכם טפר גע0ס סי 5% השגנס, סעבס % 60וטשת
 וסקנ ס0י"ם סגר4גם ע3 4 ססיסקו90ם

1

 סםוס"ק סי0 י50נ יס וט' נו6בך8,81ח2
 )י4מטר 4תרש עטי"ת סג"5 ננהף4ם5תס

 6שף 6מ ומ4ת עס"ס ע"6( )ד 3כרכומ ש")טהת
9 מפ5ין מ3 ק0ל י08ס סקן"ס' דס%ס%ש  דסגס 
 09 0נכ3 סעמדס ממעם ו60ר באהשוויטץ פל%ר6עו
 ננרכם מפי)ין 5סמם כד. נ0יס 4נא עמדוהוס
 סכנס ט" 0זס 6ף מק"0, ר6סק ססוק עכ"סו6ער
 06גדו)ס

- 
 ומי מא, *ודעיס סיו סרונסיס סרססוס

 60ם 0ר6עו וגפ%ומ סטכוס לונ 6מ 5הסלו%
 ש מ6תט )קחו סרססום יס)6 סהרנס,רג%וס

 0סגעע נשם מיכף סם%ש וכ5 50םסעינו0יס
 שפו0 6סר סהפוס עסו פעסףם כמס וגס%ו0הוע

 סי דנר 6מס 6נ)ו 0מ163 וכה  יגל 6קם )ע 6ין06
 )סטעין ניזיגו מע)מס יקס עכ"ז נד%ס נהכנסממ0

 %מם וסו6 יום יוס נכ) 3סטחס חכ"ץסתפ%ע
 ית"ס. סנור6מפ)6ות

 6% ס0מדס, מקור עסף דנ6ו0וויטן יונןויהנ"ל
 פי ע) נ6תוגס )סממזק נעו)ס מט6ומ 0וסש'
 "צ) זס מס ס0גס 0וס )ע סף )6 מ ור4נגסמנךרס
 עא ס5מס %מהס )סמתזק רק סף וסע3ס זסעס

 נן כ5 מרנס סי' %ק הצ"). נתפ%ין סמיומזסקנ)ס
 ס)ננום גמחזקו סטהוז שו0וושן תפ*5ץמטם

 0)מס 6מתה נ)י סי6 רגע 6ף )עתוד 0)6ססנורומ
 וס3נס. ס0נס 0וס )גו כ60ין6ף

 )עיגא %ם5מס תוס"ק מיוס סעוג )לש קובזה
 כמונ מפ%ק דנמטת תפיא סהגו י0ר36כ)
 0י0ר6) שש בויה נר06י"ת ע"רך טן )טעפמוסי'
 גפ0ס ונמקירמ 06 מקוס %ועוהען 6ף תפי)עעיחו

 וסנן. כריתיכרתו

באא

 סגממ נמטת משוס"ג שץ יאמי עהחש8יבש
 ג' מס*ס סחש"ט ינמדרס נ6ומוהטן,מט%ע

 הס)שס י ס) מס%ץ % שסרהמעו 6ת נשקםעס"פ
 ס)6 וזס ע"0. %ט ס) מפ%ע % ענאשומתט
 ת)םמס ססי6 ומנוג טג מ63מם ע) ק4 "דס65
 ש ועס גג64. 1%גו עסח ט6ת קודס6סרוגס

 מ*%ין. %ות כנ6תגו )כע) דווק6טר31ש

 מן 0ע)ו עס"ס פ"1 0ס"0 רנס דנשרסעראה
 6מר ר"ס מדין נמ6תמם קרי פמל ריעסלםנס

 יד 0) למסיח ר06 0) מסיא מסן 6מי סקד,?650
 נ40ס. מעס ע%ו סיו )6 תסן 6מד סקדיסשעו
 06ר )מ)ממס .מ?סם 6מ עעגדו ט 0ס טפ"*הדר0
 גפסס 6ת גע מסרו ו6ס"ז יד 50 מפ"4ן מרשע=ז

 כי ר06 0) מפיא מרש עאז 06ר 6ס1ומחסנומס
 סהכף 6ך )6 06 סי)כו נממ0נמס קפק % )6כמצו)ס
 סח4ס מן 0ע4 ידרו0 ו4ד"ז הזיסס גופס0ענדו
 6% )נ" ומקוס נטסץ ש סמורס מרגוסמ)סץ
 ונאק נדי כך כ5 סי נס' ונטסתס מקהמס טושן(
 6מ סענדו ו6ם"ז )ס' טפס 6מ מיד 0סענחעד

 סרי עכ"נ נר06 נמהסטמס ססתפקו י6סהמסנס
 מפי)ין 0סטטו עא סי נמדין סמ)ממם נ3מוןדכ)

 סעטו חסו מצש ננעמע 5ס' וגפ0ס גוססו0עכוד
 עימו )6 ומגוג גוג ת)סמת 0סו6 ס6מרונס0נמ)ממס
 נ0)ו' יע% )6 סטי"ז נמ0כס מפי)ין)סטם

מסמ)חמס.

 עס"פ עקנ פ' נר0א סע6 סספיי מ"טונודע
 מ3וירם סע 0תג% )6סר י6ף ינף 6תוסמתס

 כטממירו מדס"ם יסיו 0)6 כדי מפ%ק סלשנמ3ות
 דעטת נמס השי ע"0. 3יוגיס )ך %ינו 6ומר סויהץ

 וירמם עהנ 0סטף'מ גט) סמחצןש )גו סו6מפ%ין
 ועקוער6 נעהוס 6גמע סתפי*ן ועאעלעו

 "חרט. )6 ננו)ס 60ףנסי"מ

כב

 פם 0מיס נכתס* ל טט טואם ר"ע טדר0 סעטןוזחד
 דוק6 13ס פל6 וסו6 ע"ס עסהםנ6פריקי

.1

5



11שצ1
 *צסדק6 שףם יק שוס הש 8*שא

 *אי ידסי"ע
 0% סוזרות קסר )טהן סטם נ"נ סמןצן,6פר הי שפ"ק שרק פק מד דר"ע וקההנ"5
 סיסיט פ4פס נמסמטס ש5מחי 6שקם תזםר"ע(
 סעטום פ6שש תפלץ %ה 5מט 5פ1 %6ששנקוינ
 מסה? חמם 5טם יסי' ההס פפ*6ץ הגי0וספנא עףעי נאכ סמטוס טן, ננלס ח1י 06 ס*ף4אתת

ל%שי

 06 ור6י0 ספשק 5פרס- י"3 ססש"ס פ"סתודע
 תר6ם לממרע 85שר סרק עי* 85 וסמ6שף

 ל6 ופמ . 6נל 3טובצם הא' ססשל ססים יאסגתהצמן
 ופסס עכדס"ק4 הצקךדם יפמם ס1י 61ת לר016"רש

 נשך עאקו ד4ך מ6ד סס41ע 08 כפפפערנע"ם
 לתסס סקכ"ס סר6ס "צ" פמס ססתות נגוד3סגו5ס
 ימ0ו נ6ושהען וגם נט5ס סגס ס%מ תפיא פ3קסר
 נ6פהס 4אך"ס פקוסמס יסע וסם תפיא6שנק
 רק לעימס סנר6ס פס על לסמע ס% 0אןשטמת
 י6עסו 6פ"ג סכעז"3 6מת כנר ובצם 46עבניסוט
9א  *  9 * י וא  נ ש  %  ל 

 תבח תפחסאת
 ספף"

 מ% נ*ר ט4
 ע4צ יזס ססית * סך' סחצ סטצםמת5 ל* אפק 5 ח ו כ0 4ש מע ח וש נהץט*שא

 ל"ג מ4םח"ח
כץ

 וסו6 עשס תמלע ימסו ס% ג% סככעופרסק תפלע 6לו ףקי ע"נ( )0יז סגלס הצמ' ל"פובץד:
 דיע מס6 ו4א"3 תפלץ על גי 1ק6 פהע*6
 וסק. ת0יא "מסו ס% גי לכן טיעוטס 6ססחפס חצי"י פמס סססרם טטזל 6ף יטסצך סס6%ןעיע רגם פהן נפלפפם כטן נס4ס "צ4 תפלעיסטם

פד

 סל שע ספילת 4אחיר רגל סיסיובפקש%ףת
 ש"3 6ד"1 *וסהאע תפ"א סספתפנום
 ע6ד נקר6 סס-ס' מ ע"ס ל י* ע"6( )רטצמפ

*9  * .*. *  _סנשטס שה לפ 
 ומי ישל םצן רםםצהג פם"ק צןפ _ין %6שך
 _5תירו נ8 שסר סיהצ גדל פכפש יאע 6%םס"ם

 כם"3 5מרט דוק6 ת"ש הו אפרנ ס6לסנמפנש
 ל6 יאל סנס"ק ושקימ היהשם נק46ת טלייעק
 נפמס סף ס*שת ז"5 סגסאק צךי ו6מר6האצ הם* אצש ספנר פן נקשע סמע וק כ% 6ספע
 האו6 ספד ס1ם נ5נו. מצם סל8 פפפע רקגדלם
 המצס עכדס"נ4 ע5י ס4טס 4 סי 85 16פפמ
 ס5ע0 י*היהען רסע מי סנ*מי 4 סףפעם?ס
 )6 ל6 נסוה ס% סכה יויע סה 6ער 6אוג?6תר
 ר0"נ נוספ סונ"4יצ סרזנ פי חצל ס3סמס*נוש
 6סר סס פסיע סמדר ענר כטסרטע ס" 06ססשם

 ונפרם רט4 נקא קךופס ס6פרסו יספעסעגחוס
 פני6ות ס" 65 ספפס גדו4ת סנאוס חשכמלק0מ
 נפים 3סק6ר סענעמרן

 עסי
 גברסו סר*כ8"ץ

 פל6 לכי ונססזק ז"5 סגס"ק פצךגי ח"לסמעסס
 טמם 6מרת רש פת6וס ועמס כ% עתט5סססד
 ר.%זרים. סהדיז וג)3סו 05ת %16 ושרקנסלסע

 סט"4ן ת%ת ע3 גפם תסירס למ ססף סעמןוזהו
 לסיסך ס"ו ול6 עמך יר6ו *פר ההצנוססכי

 מסס44ר6ות

כה

 ספמט כל ר"ל 6פר  "ל( פ לפ"ר  ונפכסוס י"3נם
 סרמע סמ6 ו3סיהס "י. ע ערמ ת5וךספלז

 ור6ם רס"ל לטץמס קרוכ עי - סלס גקט64עסף
 תפלין וסמט ענפו ותחע ואמות9 שהותיסעיקיין
 כנ4ס כי לסי*סן תמוס חצלס 3ססרפ6ן סס0י3וטמד
 נס' וני*ר6"ס ע"ג יפקן 46יסת פשגלםתפ"א
 3למנימ נו 6ל תערנ 6ני 6מל רנ6 סשוס6הסיין
 6וסוהטן ה~רי ע=סן נו ש5טות גיסנוס ס6ץפפלע(
 פנוס סף 5ק פו4ם פיע כ3מ ונם גג*סגם ממסס"

 ווננ 86רגום עליע סשע גך כ3 0לכסתפלע
 מגיסגסילס*

פר

 ת6תר מ טפמק נפי' כ"1  דרוס *"ע עסי"1איי



יי'
שיחבברששקע

.נ%ע, א א פפ3 8%י שח   שש 
 4 )פטס, .נ5חשלזע י" וסצךסו ררם סס.סמנע,- י "% ידע ס6ש. ש6ם' 48- -שא 48צמש

 מסמי שר6 0הצ י תס6 6% ססצם4 תבעשן,6ר
 4ןלים4 תח5 נעשו 60הט כ5נך, -הה0זב 6ס5ג)

 עב"י. מסס 3"ר6 .נ6תע * יס' 16 כ0ך1 ע3אגאל
 ספעוק )פרס זי"ע מרודן "אאק נמס עדעהצר"ז
 6סש 6% ער סרן םםיר . .%ס .עד )י=ג(פס4ם
 % רק סו6, מסקב"ס סרס דסקהרת ננפ0י.%ות
 ה% מכ) נטקהי 6ע ו* .גגפ1, ששם 6ית 60רצע
 ינטזמ ולק ענסן שס ש*ן4 -60דע נעם 6נ5 ס,.ש

 סי0חצס וע)ס פמס, סססתלת הל 6זנס0י"מ
עכדס"ק.

 יד, 0) תפי4ן מקוחש )סמ6 ננטהנו ע)":ו1שמרוני
 0מ6ג ע) מגימ זיד תשי5ע כי י06; 30 ו6ס"כ.

 סו6 0ףיו ידע 0ס6ים והינו כסס, יי מידגסכרלסרק
 % כ4ם, 5ע0א ע% 6עו %מו ומש כסי נ5תיכסס
 % תפי)ק מרמו זס סע) מס4 עיר6 חאדן %שיז

 נקי6 ס' 0ס מ ע"ס כ5 ור16 סקר6ו6ס..כדדר0יק
 %יסויטן וסלי 0נל6ס, תסלק 46 תמה דר6וע6ך
 עגמעו %ד .כת ט1ם )ע סי ו% נקרי, כ5עס"צ

 כ"ב סיכע~,6נינס ' 6ק _נססר"ת, סנמסון ווק)סוסעק
 קרונס עעי"ז כזס מנכ ע) %מושם זצמלזןמ%ת

 וסנן. ס'י0ועת

.. 
עז .

 מנמער פס6דס נזמן ע"6( )מ"ו דגתשדריןא"י
 ק)מ מל6סי ק3מ 6ומית )0ט מם0מסם

 סיט ויועו 0ר06* 0ם כת"6 עמסר0"6 .צוושר
 ע"4 א"0 ע5מ6' דת6רי ז ו0) ר08 .%פתפ%ע
 עפיהי נמססיזן *ת6עם

 ע"6( )ו' ננרסת סגמ*
 יסר6) כעתן ומי נסו טינ- עס ע)מ6 ימףתפ%ק
 ו6ין ס"ו וננער נ0ס4ת 0יסי6) וטמן נ6רן 6תדגוי

 מ"0 טיפך סו6 כיט5 % נו )ר%תפ6ר. יי%.ססיהפ
 ומזרועי מל06* ק5מ סאבעס י%פרע- 'ע"כנמח41ן
 6ץ ש- י6ף נ0פס"ק. *המש ייו2 הצר .סגרס"ק.
 30 סעמן הש יעי ן2"ג-%צשו 4צ% גי6וס%ש
 )עזלר סף דםחייס"ג י*הסוהען( סש761.סששש

 1צ4: .סנ"3- זפע. סש%פ.

ם"י

 פ" ללקוט סע6 סונ 0הי סמיר0 3ש"ל י")ונם
 לחיס 6ע סטקוס )פמ י0ל55 6מלו 6ל"6נ6
 )סם 6מר פנ% %ו 6ץ. %) ו4)ס עמס נתוים4ע
 כ1% עייכס 6מ ועע5ס תפעץ מנות קיעוייןנ"ס
 מ)6 מקר6 6מר ריי ו6לס יחצס נשרס עעיס6תס
 נפיך ס' תורת תס" )מען וגו' ירך ש )6ות וסיס61

 עכץ2 )ת51ץ ס)ס סתורט כ3 0סוק0סמכ6ן

 ננרכות סכמז")- 6מלו זען, 6חצ . דע5 י")יא51י
 ומלת יה וטט) אמצס כ) %"* 6רחג"6טאו
 כ6)ו סכשג ע)יו מע)ס וממפ)3 ק"ט, הךר6.תפלץ
 עגין ס" 0ס רס6 עכ"). קרנן ע5ע וסקרע מזכםננט
 כקרק תע0 וסי" גפס במסררת. כרקי. מפ%ץסנמת
 גר רחמג6 הממל ט5ס -)"ז קעי0ץ ונמפ' ס'.5פמ
 9 מניס ע0ס דכרי"0 סיתג6 4' מנעי6פמ%ץ

 ס" 63 שנ6וסוהטן "4הרי פ"0. )6רן תכג00כ30י3ם
 )קיס 6ססר ס" )6 וגס כ33 83רס )סתיגעמל6ות
 מנות מ6י מ0ונ סי ו)גן מסתלות, דרו%רו%
 יגעיס כ5ו)ו ע)יסס מע)ס סקנ"ס 06רמפי)ין,
 המכותס סתורס, כ) ומקהמיס 41)ם עמסכתורס
 רכמט נמסרס סימס נג6ויס ס6ון )כה(תנזלס

6מס"ר4

כפ

 מן, כ6ן נ6מר רנס ונמזר0 ס', נעעי ק מאובוו
 ונר6ס ע"0* נעינץ מן יהסף רמנ6 )ס*וג6מל

 נספרו ס*"ד ז") ושה"ק צאמו"ר כ"ק, עסי"ד)סרם
 סססוק )פל0 ע"ח %ת ה0נ פל0ת עס"ת יודנמן
 מ מ6וכמן 66* "ה% 6% י"סף, ני )1 06ר %העענ
 הפס תו6ר יפס יוסף ויסי 6ה), ה61 א0ר הלמח06

 ענרי גער ניר 13, 6טר כ) עזנ 6יך ד6%ולט 'ער8טע
 )ענד. 0נתכר-

 רק .ט%מלות מבקס ט6*1- 5י0 סמ8 ר6ס מ81מנם
 .8ש,"ץ4ו"צה מש )שגי1ט%%

 ג פא6 תאי%ש*""חס"איהא טףשח
 ץ *4א%*ד4ל% .חשולטאץחקצ

 ז מ8ק מ6 מ 6לס ששר% עע ס% קער



8ורצ ודשא
 ישכצזם 5נ ס4הך פס % 4 משצץ שהםמשגש
 פ6ופס 6תו וע א6 סכטת( )ופסש"ו מנקג%ו
 עע אם )יק 6פ ר ש4 0מה ו% ידע ס65)ל"5
 וקי ועכ"0 מיפרום )4א. 6הצ0 ס61 6טר שספמעט5(
 מנקס - ס5הו ופשס 8ר% ושס. סו% קפמיקף

 ע"נ ססי"ם נססגתם מ5מין םפהר ו0ו6טיסרום
 וסש. ודם"ם עכ"י 4ס6פץ

 פחמ )י'( כצב" המצ-ס טקגמפ טו6 ס' שה*והנזו

ס-

 ס4קם דסו ומוק ס6רן נכ5 פסוטט*ס סמס
 ד56"כ סעי"ם נסמגמם מכסים סו6 ס4 ס5וטדנר
 מסו6 מ0 כ3 4 עמקוע ססשי"ם .לס6פץ 4י"

 סר סנא פפמ וע0 סשמם ס8גא תי%צה
 סנגע פס פה4ס סי א6 טסי"ם נטמנפפדכפה
 ר"5 % כע*מ מן פ65 כם פם6"כ לסםססיא
 סססי"ס נמס ק ופ% ססי=ם כ0סגמםשס6תץ
 טפירע וזאם 4ן ס4הך מם כ5 4 וטצע עלעמסנ*ם
*ש ק %   * ק  8 ק   מכ י 

ץ * ייש ק  

י
 עשלא חשע *ו ס שיס סמי נ*עתיא

 חפפ ק "ו ספס ט4שהת שאעשמה4
 םסחף4 סעס נ*םס הש 5ס/ 5שנ דעפס וסםט2ח6
 טצ סשחדס מסס סיוגטעוהצ"ש יאעקר 5טא6תע
 סס"פ נ4ן נס' סטחם יאףס מץויטי'4רכמס עי ור4םי יףסחא. ססס נךחם על %שרףסימס
 ח"5 כמחץ 6טמטי ומסי יסהס נ%ם גפס*גשפס

 ירפקמ  פפפיל וחמו עינ ספיהס , 6יםסכסגישו
  סנס15ס %* "מיי לף פל*ימ"מ המי 3יהשקאאשי
 %י סנ6ופום מסרש יסר הס" האנ מיתםענסעם
 תמנע סיע נט40ת יע סח האס שט .ששצי
 פנשם ימא יכא דנר פ56 6ס ץסר עסאתטפ
 רשמס ר6יפי ט0 המח6 יפי* קך פום 8לדכ"ום
 נמסונס סשזרו יתשט סע 6ם מ נפעיס 4ס6פרו
 הצ5ץ ם6עס. ס"יש"ט 656 שסיס סש יפהצתיכף
 סשהקףס כמדסם סיפ81 סרסע ס% 451 רע-"5תצף3' ע ז י%ן ע*טס נ%ך וןב ןמ 4ץך זפן נתמצס5עםה

 .י 5שסג0 שש"ש 0משפ טש סו6 ממשוסר6ג
עכ4ש"נ4

א 4רם קהלי  6ע תתס וולסו טע.. טהפ . 
 ששצ 16 תסאס ששעי יע 6%,ם5ת0"א0

 ,6% ה%ל יסף 65 הם כנדקך 6לוך צע יע1ידס1רק"
 4 יסיי ועיה כשפ עופד מ0י6 רנע פל וקשםת

 ע5 רק פושוג ועפס היימ תגיכס לעסחםטמקי
 ד6כח"ל הסו תסונסי לעסים 4 נמק5 יס" אאעמ0
 וומ פיהסך לואף 6מי יוס סת ע"6( )כך"גנסנם
 % ונ6% )פמר שות ספ6 סעס ושת המ'. יודש6ים
 לעפוד סעערך ימשונ פ65- וטיו ע=ס. נהסתסאצע

 יוס נ% תע פפר סיטים ששנ רק 6רוך אצןטפסוכס
 נתשנס. "צי כ5 לסעם "מ% והועי"ז

?ש

 מוס"ק סעם פ6נ י"5 ופ' נר6בוטששית
 )ט' פגעס ינפס' כג"ל נם" עפ"*5מה5מס

 נר6 %לס תתנו סת* 44 ססט 6"אע"6ן
 תס0רס"6 סן, רסוים נ' 8"ו *תרו *אנו5פש
 כתו 65 ננר6סי4 סתוס"ק דפממלם דספעםסם
 ע"6( )" נשרס דפט6ר עפי"פ סמ*. 5ם6מססעו
 1נס6ס"ק 4ן, עאש %6 עעק % 6דט ,4צרסל6
 "1ק לנצ41ג סטףס סס ע64 וג638, פעפטע עדשאס ו4מי 5נפור ואאק א6 6ס', פעם *פר ספ6ספעס

 ע"ם. %וס א6 נר*ום טוס"קססה*ס

 עס"כע דוי ככמן סי"ד ז"5 סגס"ק 66מו=רוכ"ק
 6סה נחיו כעום ו6עו ס16ס, יהכוק יטשסכמכ

 כמש"ל ס'. 6ם ליר% סף"ז ההעורר 6הס,רנע
 לכל וז"ם גא2"עס, יוס לו ייאשר ע"6( )ס'ככרכום
 יר6ס סס0מס סיט מסס, עסס 6סר י*.גיולהינור6
 כל 5ע"ף עא ג6תג ה2יר סעי"ם תסתר 5מאקגוי0
 56כךסו נר6 ני6סהם ע"הי*גג 4ל פוהקר%
 מד6 רגפ 6ס" נםיו נפוס 6ט יס%ס מזסדפוכם

עמס=4

 מטסצ שתן סנ% % %ט י*. ה5ההנץ
 5עפת *מ5 יסה 6ם4 פשפ לק %הע 6מס
 סמפנהם 6פי4 ס"מ יסו4 כ3 5ע"ף ת"סששצד*,
 נטדם חוו ,6לש0. נר6 נר6ם"ת כייססו. לסליו4
 נשות ג"כ סטצזטצ משטפ "צסס הו"זטוץ,

 נמדבע. - טתסצלסנר6כא"ע



עזהבאשר

יב

 סי6יסי ששזי 5פס6תס סשס"ק יזמ 0יצשצישי
 ספוקד ימש 6סנ"י כססו%5ו יא0פשענע"ס
 אב* *הרע רבי מט"5 4 6ערו סםפ0חש נםשמוכם
 נהצת אבבי ושש שצמי כיאאששל חך ה"ירשאמש

 ו"5 סגס"ק זשמ וכ"ק עכ"נ ביקחרשמלל*חשרף
 6פ הדס 5מרם כמ3_ ע"ז( )יף מו5דום ם" 5כנא0נ
 פקך6 56 ע"16 )5" ונמשדיץ ויו?אי נגדערס
 פטפס .מ0ר% ספעשם ע0ק טגדז 655ננדע
 הפמקו א,ס כאף 0נמפק עד *עסו 65 06רפע0הש
 ם"ו אצ%ר 6ם סנרים 6 0נמפ 6% 5סכ"נסיאצ

 3ממס 0"פ קוע ל8הטס %ש השר עמךא%
 6ממ רכפ"ע ו6טןס עטשס מכמס 6סס סם0פוס
 6םס 5%כשנש ע4ד 6ה*ם וץ 4ו 6יצ ם*וסרנר

אי-ק**שאששא.
 סר1ס יצאחיקפ"מממףו יששש שים ול6סטמטס
 ויס ח"0 ;מקו ע5נףזםפ 5סרעס גפם1 מתרסגשו
 נסנתד מחד4 נתדי ל6% וציע 6"ם 5צףו הס*%נ
%ש ח יש  ש ע   יג * שש 
 חצהעמפ  ס כ0סמע יףתו טטאית יעישל כלח"0
 *%ם כלל *ש 5צעו ואםיס 3גי*ףם ס6ם מפךגמפ

 נכ5נ ססס0יס 6ף י0ר% כ5 יס*םס'(

בח

 יד-יג
 50 רעצ סו"ם ינעיי0 סמסג רם 06 סיירח

 ס5 מם הדס ס6ם, מגגסן עו5ס %עו6נרסס
 מח רש עק . ס* מפק ש%פ1עה*,מ"

 %האת יעס יי"ח שב,שש,צטם%
 םם"שחתטמשיש רל שאמרנצשפק
 %ן 1 שט"מ ם9"שחע 0מאיס ו נקדס

 ס% 6ש למסו%ס4% ם* *ייעח.
9 ק יא ש  ק  ש   9 מ   
%א א % %  % ש  1 ח%   
 יף *סס עע( ה" כמל *צק *טש190
 שמש . ספ"צה סס וצק ע"נ שיסה"ש

 0ש4 חן שמו א פ% ;%ן 16 משט,%שי
 שש מ0ת "צדי מ%0 סשך נמ6םשמגופ
 ג6 וושם סספיס יהש"כ קמ% 04 שש 6%ש
 6טיס 60ף דולאז סהמ 0פ1 50 דולןרם

 גס עכ"1 לם"5 וג0פיי מסדם אאו שככרסשתומס-.
 וםתעורר י0ר% ט56 3םיך 5ססכף סגדרס יסייע4סס
 תס נ0מסס 6ס0רף ססלשהפ סנקהרס 15%טם

 5ס'. טוצם מם פ5ס"צמפ

 שש? פ* י 6מ שס"3 "שצוי0 שען קמ
 ש5 3ר0חצ יטעס שגמם מש 6אה פ8ףעו'
 פמח 6%. ניי 4 6שה ס6רן יכ0*נ0ס נ0ט0סקכ"ם
 מצממ סנך"ם 50 נרשפ ו60ס מ0 5ס60פר

 ע"נ וכך טי6ין 06שר0אצ

 וס% ססיצס 16גם סו6  דעע(ו המי0הטיאה
 סמלק עיקר סף תם סמ"ם %ף ננד6מתפכם

 60ץ 5הצר מקוט 4 סס" ל6ף כסענףדס,6%ע"ס
 05גצי סקכ"יכטע

 "ק ס0ישמי 3עה גגד כ% יסמהכס ר% % עכ"זדן י יק% כעמק כי 4 86ר דס6
 .. ס0י"ג 3יף 5קאם. טה וק הסש *ש. נמימי"נ * פה % יהינס 4מם סקנ"ס 4 נס6פרמם

* % א % ח א ש _ ק  ךפ
 1 יאמס כמצי כק סף סק3"ס 50 %עף %ה6

 ניף ש?- 6אצאס כ?ס 6ש גממץ $ןך5,מ"או0
 ל פסםקא. )טחנ ו סטס. יתן לאצם 6 גא"מסקכץ4

 , 3ם"ג 5צצסהאן פתזש4ף תממלו נאו ןצקייוהבה



יי
 ח חצ סמה: * י 16 קא' ייפיק
 ; לנטא51רק 6תה חצ* מיס%שר

 בצ5מ ת5ך סי
 ססתש וכתט' ע"ס ס' 6נמ %אר יצ4כ"0.ססלנ"ם
 על ענתן פמסה תיע סננ" י* פם ע=3()נאג.
 3דרוס 5סס *ט" ו6רח"י %ר ק"1 גפ4 ססשיויוס
 תתו סתילס נסן.ע4ס,ךלה"ס.' סיתומ 851 נטםהף
 וגצ% מגם סהי"מ' 0ל נ4וף )טתטכס סל6 ס%טלסאז
 ל6 ע5תו קע% סי% נרשפ 8%. נוסא שצנםש
 %ס 3*. נג4טע4ן 4ק' 4כצם ננפר סו6 לטנסססינ

 5ס0מכם ס85 . סס 5צי* כיל תענתג ל6%85י0טכם
 וסק. 'טשעס. נ6תו6ם. גפשס. לתשררק

יה
 וגקוע, סלוך ו0סור: סלוך וסוג ס*ך 1',בססורה
 נין סידוע י*תעסס כסקדס ץכן ונדולס*ך
 וי"ע אלימלך ר' רבי תרן סגס"ק סרגעוטסכרהס,

 גלות עליסס קנלו ד"ע זחשא רבי תרן סגס"קחש0י
 סנ)וג מכלי סת0יקו נו6ס תקוס ונכ) וגד, שורגס
 סגטל לעטל סס ו%ו ל6ופוויען, סמעוש8סר
 וס" סרסס, 1ל6 ע4סס סכ%"י עתד 6סכם,5פהגת

 סל6 נדע0ס סגתרו עד גיוג הכוס עתסס6
 כסנכנ"י,ליאשגר"ש

 לו0זרי
 כלל סלכר ו65 4י6ע34עק

 כסעס ית'עג סנ56י"ס גו4 84צמנו 6פכם,5צשענם
 3ר.ט0 סמר6 סתכףס 06 ול6עו 65הההעך,ססגעם
 06 ס6לתי ססטרסן לכ עד עאס סכנסן ועסן8ג
 וססינ 6גמט, תקהצ נ4ס ס*ס%עג תסעוטהס6סד
 לתדו0 6וסוהטן נץ סגטל תקוס ססו6 נמרקעטף4

 "43.ס" 6נ"ג עונו8 נרעיחף ע5ט רגע נ%8צ6ססמן
 .ס5דינךס 5ל להכו0 ס" תקוס פנ15ש 8נ4סמק
 06נר, 3מיג הסוכי6ו סנע"1, וגכר סכע"ד עססנ"ל
 סנדיקט עא גתטק ול8 0נע"ד גנמ 6פר מקוסוסו6.

 %5וס"ר, 4הרעטי0 סהע '- ו6ק סנ"גסקדוס"מ

 )קר8פעט6הט( תצף, פנים. תקוס כ6ו0ווטעטהי
 טה~ססס  ידזכ8 רוכ6 -- נסצט"ר גערש. כו6מר

 נקת0ס* עקופ ס'- ת6סנא,.סר5י%ען

 טגלך סקדום 6ט% 5ע5 %6 סס" סתעססוצוזהצ
 פת6וס ט-4ס ל6ש0 וכראקצ% טער סמרושם
 ע% 5כה"ס * יתפץ ן תר ונקם 4תו 8מההא
 מא יג6י ס4 ,"4 וש% 06 וסחכ"ן כף6ך,קטת

יצ
 תרת: וככם סלעס תמסגסו ע3 ממרו לטםספקוס
 ם*ש סעול כע5 ה4צל *. 0" תס יע 651נער
 טסו6 טתקוס תעו5ם.%כפ ט1%ם.רו5שי6 ס84שףס
 כססר 4 סיי"שם ת4ת סס סעהמר 5ים' 9כ3-.6םטמם
 .סלטיאצ עתט .י4וקר 'ת5יטן-מצףסעגר

 ל"ע סקף4ס בעש"ט תרנ"ן ג"כ תעסריסוכעישז
 -וססננה 4ת% ורש נרע סהס ספ6ום.5לעקסי. סשכה ענ3ס וסנע3 מער ס0לת"הס עםסשמע

 תסס 5ם63ס סאש עד כעסש0 לל' 6פ 1%61-ע4
 4 תכס סל% סתנשו%כף

 תטסכש-
 אתר י4לעס

 וגסרס %קס געס"ן סמקומ סנאס ד"*סנפפ"ט
 יקגסדוין ותקורו עכדס"ק. סרנימס תדם אנתקוס
 יונשי ר' תסהם מנ6 סכס רסנעס הלן ע"ט)ק"ג
 רכ6 עס"פ נרם"י סונ6 )פורעגי0, שונקתקוס

 ע"ס. 3פורעניו0 שק תקוססכתס

 וגדוגסימ סלוך תשע ס*ן סעשרס סתרשוזהו
 ג0גד) נסש סנ"ל סקדוסיס סס15ינףס תקוסכ)
  עקוס %י0ו וסוג סלון 6ק סתקוס,תתע3ס
 06כא סגעסו ומסול ס4ך גלם זס ל%נמסוכרטו
 סי"ד. תקוס כ6ו0ו סגסרסו סתלי6גען ע"י0סר

 .'יו

 נ6 א % 6' הינר סססוק 'סשרס0י *פא י"לוגם
 3"ד לס' ינמירס ישך אסו 06ס ס0ילסתן

 ולגס טלס 4יא', 6% ה4צר-' 066 לשי 65 דג0הף(
 תנול ט%י* סלינו סתקהם * םגסנע עדלת%ס
 סטי6 0ורנן סר6ס סנת לפלפ ו6פפר ע"ם.6צלס

 ל6 ר סניהי. נ6 וע"ז תפרס עו5ם לכלהתגמי6ס.לגמצץ
 כדי רק סחהצן 63מר נ0ים -סקג"ס סמהה5מנס
 וגו' 61ס6ך 6תם 65 ת"ס ת0דם סכל לכ%מסיס%ףל
 פת5יר סתסההם .וז"פ לנול 3ת%ית סי5א %ס6
 06 סומ3-ו פתק%ס ונשוע ס4'ך סנהצר שירנןישכ

 רונ6 חגטרסו ותשר 46ך שמו ועי"ז תישם306ץ
 5טוג ס"מס סיי ופוכ ס4ך ועכ"ז מ8סכ"י דדוכ6-

 .5נדל 6ומהל ע46" 4ע3 וט1ו3 'סלוך 'כ%0ס3כותו
 "צנרןן--. סתויקדם

 '- ..ן

. : ' 
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 %מ חז ש שהא שא ששהפ.% "5ש
 ש% ה"% הש 4 ש8ד %18סשרק

 שיפפ מ*ד וס%הום ששש 81ש"ש*צא
 סף 6ם עג"ז כסינ יפום יזר ושג4חצ סוירומטימ

 16 קדס נ"שי שטףרו נםדאיי 5פ1 נ3 )פפ*פנ"6"ם
 ני 4השס שוס "4אשהר מסוס 3פפש) נמשסי
 נס5 ים 5סשסנ ושק פוקוע טפק01 0"ננר

שווש9

 84שק מ% שק ש שהפט 6מ ישתשפזפ סםךםס"י שק % שש"ר י*משיסש
 סםשילס טיח ההפ ד"עי 6םס"ק ם?מ יפשש
 פשיט "ששר נ6ו ס" ספטדט ס5פ ט5%גסשיי
 ימה2 סנר מאוט האע ימו% מסנ53 הםםרהםרש
 טיע % רק ששטט 65 פספיממס סמנע ושנס6ן
 השרע פמקאשי 4יע סמשרשו הם"צ .ס76סמל
 תדח ס76 אק"ס טאיטע יששי 3ספ0ק%עע

 ס'. ני0 ו)ננופ 4ד3.

יר
יה

 סעסהם ג' )ף 6"ר מצרם אה8 מ6הון לך5ך
 06 סנינס 6ה1 יודעש 6פ 144 * *נ6ער
 סה סנצר"_ 5ון % יספהנ פנטש סםסה 06סר6מהס
 כףוס וגם 0סיס "מו6 סל6סומש טש נשףנסוססי"

 סמוהו. גל6ס סו56הס קששן

 טלת ס4 %ס סממך( )סשא סנ") עסאהחץ
 ג' פנן נאצל6 06 ססמר שצךפו.סעקיס

 סף נסש וכפנררע כפגתש ספקום 06 הךיםסמם

 וסונץק ססורג3 פיסן מ 3נהין )עסןי 6סמק3
 6פף 6ק נמוק, 3עמת 6 פמיע סיכפטדסאנ
 וז"ס סעיע ג0נד) פקופו 06 5צפנ פקהחששאכוע
 6 סה פננר שס ס"גו סר6מהס סע סיצסדסטמ'
 וסוסום הר פ6מו י * ט סנפק"ס פקודםמיק
 סף 6ע עיין פם עגי מי6 סדס כתנך0 ססס)קדס

 עא 0" סר5טוש פן ה"ס י0ל סטצ חעדק

 וסק. ממכם ססמ' שםססר6עהס

זפ

 *ם 5ר"ס י"פ טקדוםפ י) סגס"ק יוק יכק4יי
 5סקנ"ס סף סעקהס טוע ושקר ס6ון*
 מקוס 6_ סף 6מר_ פומטחה: נ3. פ66ש"ס5קם
 ס' 895? עםט מםשל. 6םר 4םוי 0סמו *ם,-תם6ר

 טנףה% סט4 עום ש 86ט גדא סנשק סיאק
 קש 6סר סבטסוע ס2צצופ כס4פ"2 ס" 6םמם6"כ
 סש 6ם ימשט סתס מייוע סים ס" 65 פ16כנםסו

 ע"ם" סגממדשענמ"ד

 עפא *רטם 06 נהם וס56שס )סרם ט81זה
 ד"ע הקדוש הכצש"ט תרגעו סטדעסמעעם

 1גק %"3 סיסר ר"3 סססיד 4%סו )6ס"ק גסהצ8שם
 ידס וקסרו 5מסהם ו0ססיס גדרך סצאצסו0סטהס
 סדע0 "ש)יהו0 %רס גיי ופפמ ה1ר"ש המ?וג5ם
 6 ס" ם65 פדרצאי כ3 0כעס"ט מדגה1נט6
 י6 כ* עד רל שפר, סר"נ 6או ופ% כ3גשמן
 סש מ שמנ ס%ו פסריסיס 6ש5% 5סהשיעהנ5
 עפא 5סאמלו ר"3 וס0כה) ומטצס 00ד פלצ *ס%

 סגיד סגעס"ט ורלגו תו' מפ") ל"0 6)"ףסקחהע
 נ6מרו נקודם כדלט 5וסט 63ם ונפ)סכ6מלע
 קשרע מן0רו0 נ0קו וגמ"ז ס0ולם 6וסהזפהאמלו
 סקווסיצ ועדתו0ע סעוסין )1 וגשרו כר0והצ4%ס
 עפרס עצשר מער נסגדס ר) עמתק*סהאס"ק
 עא 6"סע תומי4 6 ס6ין )פ*נ יתע וס5הומט

 1נ68ע"ם ע"ם. 6 ספ0 0', עד מ6' ס0חהס5"2י0
 6 יס" גמ) נגיע 6פש סמי"0 ר4ןססה

 6 טה 65 6ע פקתס פדכאית סום כ4משי"נ
 ת"ם נישע %*ף ע"י 6ף )פמהרגומי 5פיו6םסר"ן
 טם סמיע 6. ססה סיט *רסם את טשםוס4אףם
 מןרג"שע: עשרו סי6 ..סה 6ועי0 פ' עדטאף
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 %.8ה סטתרפ *צמס ל8ף יטאש דאולטצ"ד
 סו6 סכפ . ש סססן ודוס על חסם סשוו-

 86ע"ט 0" ר"צויס מית ד%6 סעלדס8מ9ק
 ו6ף פםולפ ס' שכד אל6 פמהיט4ם

 65 מ"ם ס%"4.
 חהתן 6טפ יפעסס סרמנ"ן שיפ-פ"ס וננר 16א:ר
 ייהים סנגס סיו 66ע"ס 0) סגמיטת 1כ55סהס
 ס66ע"ם ונמו נניהום לעמת -קיש מיששה
 סוקנע כ"כ ססוט, 4ט נסימו סעלדס נגיעפצ
 ס"ס )קיס ממירס"נ 4 יסי פסוע 6יט ס6ף4תבות

נרטס.

 סקטרמ ענתמ סס ע) סמול" סירס נרס"יוהנה
 נ"ס )ס' ונמירס נסמיס וס6ל נרד מור נוסים

 קלינס ססקטורמ )מקוס 6מלי רנק סמול" 6רןכ'(
 נרתנ"ן, ועין סמור סר 6) לי שך 6מר ד6תסיך

 גס מעורכ ס" כסקטורמ דסרי לרפז דנ6הר6ס
 ס6ר עס כ"שד לד' גסוס לריח ממנעלו ו5כתסם5נגס
 סגס נסרס יס" סעקייס ע"י כ"כ טוטט, כסטףסטץמ

 )ס'. גפסס ימסרו סססוגדסיסווץס

 ס" סוי סר6סק ינמשיין סמירם יהע ססירהפי"ז
 סכמ )דורומ נסרס וסי מירטהרו' נכ)%ע"ס

 מגסין 6כן )ס' גטסו הצשר כשוינס כע)ססי6
 יסוהס ו6ם" יטר6ל לכלל  מסירסאנ גסרססעק*דס
 כסס61 חטנס, 5וזו יודעיס 6נו 6ץ 11"םססוסיס,
 קטורמ ימיקטר 6רע6 וסיעו סמור" 6רן 36טשצר
 6ומר סוי גמוח רית יעלס מסת)ככס סגס משםספעס
 )נע)י רק שרס 0ו' סר6מה נגסיון מ סכינססזסו

 וסנן. 5ספמהויס 6ף נסרם וכ6ןמ"הטמ

ט

 קימין סיסר6) )ו רמז סרס=י נמר ל6 סשורושצז
 סמנדי)יס סקכ=ס )ו סר% רכס ונמדרם)ע*ס

 ו"ז ע"ס. סעוף ככהצל4ע מנדיליס 61ין סעוףנש)מ
 מליקס. ס)כום ס6ן לו ססר6ס זס תםס%

 נםפס"ק )פימ"ס ס%"ן עמן ססר6סוונרש%ז?.
 ל8 סרפם הט סמות גם' ספשקיטרם
 לסוודמ % 456 6לף, טוקשן.נ65 ל6 6סשנ 4יס"- ס56ף זו נההנס ס*ך 4ך יקסס תג4 לתםהאספון

הש
 65מר סנף) ממומ וכן עמז=) כעדעמסעשיס מי 6סר םנ"ק יס סנסנ"ש ט5מס נסם יטי%מ

 ינרי 6י .אש ונהרגייס השר" סמשל4שט"ם סץוסשנשהסל
 נריך ומשו סמזשה"ת ר.עגחס סהנ. סגש5ההצאכךת
 "שצ ועוי 5מש5"ם 0ו6 הטג)ום סטישכה וכ)5סיום
 נודע המ%סנ4 -לה%אטנכ ססל"פ סכט"ש כ6הל5נ6ו6ז
 ם65 סאע ם6ספק 651 65מיר מר סרשע 4צזס*ת
5סרם

 4סר5י
 *ש 6םי * רק 4שסומ- שס 5עשת

 יםט ו% עס"ס נתדרס מטורם הע עג"ד נידימג
 ססקדמס. נריס סנ6מיו סקר,תנף

 כנוסי' סרסעיס מ63ו ם6ס נסמסגומ ר6עוופלא
 ס" ז6=ז מדנריס 16 כימד מתס)4ס יר4סעס
 מסמססש כמ מ163 ו6ס 6ומס וממסרויפיס
 סתסגס סיסן וסו6 6ותס. ממחין סי' ו)ניסמסמנךס
 ורע )סן רע )רסעיס מום ע"נ( גע"6נסגסדהן
 ע"ס. )עו)ס וסנ6ס )סס סג6ס )3הקיס כנום)עעס
 וכנ=ל מ6ספון )6 סגזר סרעס רמעמ מסורסתסו
 ,כרסעמס סס6ומומ סעכדילץ סקכ=ס סר*ר6סווזסו

 ספעעס כמ סהגו סעוף נעו)מ ומנדי)ין סירודעוסקן
 ח4ע ומנומ מורס עומרי יסר46ם סיגוסכעוף
 וסמוט4ס סתפס"ם ס*ט סעוף כהט6ממנהלץ
 וכווגמס סנד) נסס עוסש ו6עס ניחד )סיוממגההס
 כש )ו סנטימ וע"כ 0ג)ומ ש) )סגמר כדמס

 וסכן. )טילס ק*מיןסיסר6ל

מא

 נסעמ וניותר סעטדס נמחטמ די6עו עסא י")גם
 5מנות סעמיס יוס נכ) סעמדנו סידועאפעל

 ס4חר 16 מענונס 4ד 6מ1 חסר ס" ס6ם6הענו.
 עי"ן 16 נכנוד. 16 מריהמ ר.כונש סהיר ס)6 16)ט6
 0ו6 חס רנופיס פשע כמס )כ5צ תרא ישריסעמו
 עוסס הור6) 5הס, ס6ס נר.ג)ומ. יסר46ס סו44דרך
 ו* יסל6). סכ% ע) ס6סמס מטי)ין 6ז חט6,6מס

 גחע סימו, סו6 רק מ )ומר 6ומומנד)ין
 ס4ס ימנ6 סמנ6 06 מם6"כ יסר6נ מכ))ומונר)
 6ץ * סעו5ן )כ3 ומועע עש - דנו עוסס"סר%
 רק קמ% 314 מעסהס%ץ

 מנדי4ן.
 מנ3) 6ומו

 ח"פ וטהצם. נדיא עסם כיסע שס ו*מהסיסר%
 סו6 כעיער56 0"גו סעוף נעולת סמנדלעסר6סו



 .ל,
 קק %4ש י4.טא4ש%

 .6ה1 9ני5ע _* עעםי
 5ומצ תנהיע 6ו 0סצף,6ש מט*ם ט41נט% %606

 ו0ק. ישו6) *צ. ע) סמט6 טטמפלק

פב

 כ"6( )פם* ססשק 5סלס נם8ם"ו עפי%"פ י")גם
 דמדק ס'. 5גגי ענס 61ין תטג0 "4ע מכתס6ע.
 סמלן 6ס, גדי 6ו0ע )סמ6 נר"מס נ6ס נמן%כמם
 נהן 6ימ י*נמן ו5הרונ )י*רזם תס6"ג סטה,מכמת
 )עלן וכ"כ 5(רהן יסל 6מי כ5 מ 04ש ם"ם06
 )3%0 6ז ומטגם יס0תם 4המס- יסי"תעטים

 6סרום מם6"ג רגטע נכ3 עדו 0עומיפסעס"ר
 מכתס נרז 6ץ 06 יגאל% סוטעי 5סעםם44
 מל4ס 06 יסץנו ס' 6ג1 וט' מכתס 6ע וו"סחעטנ0
 עכי0"ק. ודעם מכתס 6ין טס 5ס'  כסתגגדום4ל

 סעוף נעו5ם סתנף6ע 0קנ"ם 4 סס%סווזהו
 טכת0 ניז סעוף ע%ת נכ33 5הא' %"4סיע

 נמע6ת תגדלץ ח4ץ נסנד5ם ר*תלהפשעם
 וסשע. וסנד3ס יעס סוס %ז 6ע ש% גע5ס16ות סעי

פג

 סמסוד י*ג6ק סרנ "הדי עטי"י )פרם יםעךד
 סי"ד ז"3 הימליך מענרל מגהםפוס"ר

 רני) וי' ג6וסוהען יתד ססיפ במיושקאלץחת"ז
 ייצט מיס 6מ ור6ימי נ'( )קה%ם נסססוק5תאע
 דסעיקר סססך פן סליר מתלע סהט4פ מן3מכמס
 מ ינל שס ע) קוסי6 סוס 46וס יוקסס ס65סו6
 חצ)ינו יתנלך הכמתו מלס וק סש ימנרן ת6מו0כ3
 ינספר ויייע 3פוככהנה ססכ) ו)ס6תין כסמחס3קכ)ו
 נ6 6סי י6ס 3כסיג ולסע )מכם סנדיק תכשתם6
 דכל גג3 "מג) 6ז ו6ס5ם מומך כמסו* סכירו6פןר
 גמדל, סשלל המדר 6י ע5 6 הוקסס כנדייכקקן
 ס% סי61 לק נסול תונפ ס0כ) יל6ס סכר יי*קו6ס

 4ויקש יירך 4קע 4הק לן קי,וק יק .כ"ככמוסך,
 מ יג תם ע5 וטייייק סה4ןצטים טופצ_כ464רפ
 סרל עמ" הש% סעים. מטינ ססקנקסיוע
 מפציי 6עפ6%%פ

 ג1ג 85שף 6ק טשסן* הצ6הס
 סס ססמי4ם תט6"כ נמדה ?" טק5 הד6ק8%פ

תייץ5צ5ך

 ומ)4ס סכ) ע5 פמנהסיס 6תוש יסס ס6עוסיס
 פי ע) סר%)כיס י6ומס ל") 6ול תורס ח"סקוסים,
 הידטךס . סירך 3פט סו4ר %ור0 05ס זסהורם

 - סגממדיס. עכ"י סכ5 ומממסותסעיפ

 מכ"ן 3"נ 5ום ע' מ6ע - מורס כדנרי ר4פיוכה
 ש עמן ספמע ססל6 י") תתתק6טססגס"ק

 גדכך 1"3 ס026 סם נע3 סנ0"ק ,ק"צ קדוסתס0
 כקע סתין, נ0יכ4 ס%6"ן כמוך ס0ו)ך כתומס3
 6לן יכסס וסמסן סמס % %ס ג4סון סוי,נשסך
 וסגס גל. שס 6 ו)ק 63 סמס וסנ"ן ר"שדלצסלע
 סכם4ת  0יו.  וימוירמ שסנ סגהנאהס סלטכ4

 ו)תס6רמ. יסיכצע 4וי סס סיעתדו ומונ6וס5סמת
 נצשוס נכ) תעט לל כ6סל 3מסן סס שץשש

 המ)פנום סכסי%ת סנון 0כ4ס ס) כען יכס)עיסג0ן
 הטו3 נסס יכש כי מתמו חצ) %ו * 4 ה0"חשסנס
 גר כסיד3קעו עכ"ס 16 ססתפ כהילצנ 6תגפ יון.ע3
 ו5ו ו*ופי 43רך סתס ופמודל נכע סכ3 כייר6ס
 4 סג4ת נסן סס51מס כן כתו 6סר. %וסן6פסר
 6תש 3סמגסנ 4וז ק )6 מ יססט סתסדעמס
 כ6תתס עכ"ס 16 כ"נ סתס*ם מעך ס) 6ורו0יית

 כן כ* כ3 5עין הטגרר י%ו 16 6ול ותולס תנוס4י
 ינפ ויממס עעימ יל6ו סעף סום נ4 3סיוםנהך

עכדס"ק.

 ס34דפ במובפ  ומ  בפפל  ערפמ סככל נצלמישוב
 סקיום. 3סתו תתק ע"ס י(נמעס סערבפממ

 לן 3סטה) ש% 6עו ו6פ3ס כמוסך ססו6 נהוהנה
 כת6פלס וזסו כ3נ לו6ס ס6עו מון 3דנלדנל

 סכר)0.%ימן 1)עסות תלה סמיס דעם 6ץ 06ר3
 סרעעש דכך כן 63 זעם, נפעת סש6 ג416פנ

 טצסן שי3נ6פלס
 סוי

 ו0כ5 ר*גד5ם גגי' עהך ו%
 , וי(כד5ם. סדר סוס כ4 כערנוכ" 446גמסנ

 סקצף כעו5פ סתנר5ע סקג"ט. )1 ססרחסווזהו
 5סס . יס. סג5ומ נגצנו פ6ף סש2עךסוגהאצ

 תפלץ ח4ץ מש"%. ענ םסכ3 'ו6ו0צ"ס ותנ2י44דטצג
 י0ם 6ץ השמוטעים סס1ט6הם דכועו פסצ5נפע6ת
 ו6סו5ס - נשמך ס%מע רק סנד3ס )עמופישת

.

 וסק. טדר "44. נעבגננ" סו6 פטנ5 ,."4שציס



לר'ין*-*ה

0ד

 6סרן נש העם טשש4טו טם' 5סום מסחש8רתי
 פוס ס65 6סרן 50 פנש 6שמד רפ"יא"
 6ור מטעסס גרס ססצהוס מד4ק כס0ה 6טקיפ"צ
 כשס4 1ססיג נסומד סר6פ עד יסר56 6ק כ65צ
 סכ5 וק ס"פי סוס כ5ש 44ן סר4 כמיר סו6ססגל
 "זג4 סמו "תנרן כר3הש ס5ם כ06ל סטפטאצפסו6

סה

 ככמף מנקסגס 4 ל( )פם4 ספשק ל=סובזה
 תעם ס' יכלם תמן 6ז מספסגםוכפס1ממם

 וט61י י %ר ססירמו עסא פמא66קש
 כ3

 סו6 ססכ3 ססיצ סיע סיטוס נ6שהת 2660סיטהס
 קסף י "תב)ס סיטץס וכ6פריע ו5מט4ס5שג0

 סדניש כ5 וסצאוך ת"ם 5טמך פ64ס הסףיפוכס
 6ח4 י0" סיסץם סכ6הר"ם רו5 גיטץס נ6פהםס66ס
 5עונס סכ5 ס0י 5פפרע מתר4 כפ64ם %מ"%

 4 וכפטמומס ככמף פנקסכ0 06 סרע ת"םענאד.
 6עץ ו םאעדיךססקההתרקנצק יימנ41
 ייי11ד %%ל לןז לןס לףי  **ט וזלוק

 תו.מ%לס

פו

 עס לו יןףפ פיילע *פףמ ויללב%י עםףד%ףי
 ט35ס חב"ז ח"5 "שפסנ 65 וגטיס יסגן5נוו

 גצףזס( )נעם"גצ אאגז נטס סשמפמי 6פרי"5
 יסכממ"ס 5ץן יפטשח2 ס5ך 6סם ספעסי65ז"0
 וסנמצ "צפש56 5א יגע ס6ש יר6 מן'שס1ףסוכפעי%

 פ)6 30פך גחצור 6סדיעחףרך ס?עצ-סגציישאמט"ס
 עס יע סלאצר וסו6 ט64ז, יחס נעץזייחצפ6סבע

 ט1אנם יגץ6 וצן"( פמטצעץס ח4גס עאזן5גדי
 וצץ סבהס וץן פסחץס גא4גם *תמקנ 65ונבףס
 סו6 ר"5 טמ4ם 5שס נףס הח1וגיסר6) גצ=)כתכתס
 ח?קטלג מטצףסס ף6פיו נגצןאש גט?עיכעש כיגמאצם

 ע60ב"ק. ו0ר( גגאאו נף(כמח2=ד
. ~ 

 סואצ 9""2 נצטג.  ט' ניס=ק פקופו סוףרייטממאי
 "פערטו ם"ו נחט* וושם וג4%ף"ש סיפףר"ס

-וו"בצב
 טצא?יאן *9ח*ט 6אזופ9%%* *עא! *ן פט%ןכ*ו

ט"
% 5**6 5ק  81ח 

, 

 ש*
*.** * א  א  

 ס"ש 5אס גשצס ו6% סר יע קמ%ש*י
 מהיכף ס5 *יייגושץ טש יף שאההאס
4 *א ש  * ים.  א  ח   
 44 נאההצכרס

. 

 "9 מאפ *8 קטשש 4*
מ.8י*ישש%שק'ש

 רס.*

י מ * ו % * 4 ס 9 * ו  טב4 שצדח סש*י נף1ה גףחוצקאא
 ג%ק שחע 1 פם-א סמצףס ייטסשף
 קד תז , סק ש6צ גטץ*ס קמפסמקא5
 א4 ו 4%6 9שק וקץ שהפ עחהז שאגסט(

א

 3סות כחת* גףרס ז"5 גף"ד גצס=ק לא%מ"ר צ"ק1
 דר6עדוגסחחע ו4ףך, יח?ך 6טס יקץדס)אצ%ק
 ובס דמג סכמר סכצר מי וטו 6ף יאםעזם, ס9ס6סרת
 6ותס סוכלו עג"1 גמוהסק טץס סע כנר*ומ9

 יס%4 מס% 6ע"פ 0כ53 ס" ד536ס46סוהען.
 דסנע סעירו ס5סנם ספסותדיס 16 סחץ צמ"כף6%.
 יסוףש 6ע"ס תצף: נהצצכ6 חס 5גמז. *4ףס סיזט6
 536 יסומ2 6מס ח4סה 6הק כ5 ססל סדע6מס,

 מגקסך 5שי 5כן אל%, י עי עזם סגיצמ%"ס.כק"מעו
 סיפר%יס ס6סיך א כ6וסן יסויס ססצ~י' 4יך*ייוך
 סעכו"ס רק * יסודס, 4ס ם6תס י6צוו19וה

 עכ"ד. פסם ס4ףופ 5סנא שויס, ם086ל%מי

מח

 סגר."ק זקףמ כ"ק עמי"ד ס0רס משסההצרבק
 סגפק 5שרס ד"עמצאצן

 סימ ע4נ4 )פ"ו 9מ*
 6סס, נ6או צק כ6ופ פקיס טשת% סשטם , נ*3מ1
 מ דר שא6 א דפק0 %דס 6שתח 0*ס"רד11ן

 06 51צבפ חעאם_ י*יט נורן -5פפצצ פגמר*

 16 ס*3וגב 5סס*ר 6*6 סר%מש ממפ טי6סס*
 אק וכ16ס1 פקףם 4ת% כע"ש -ס-י וז=םטסי"ם. 58עםי *עסמש 'ם56םו * ק 6שםטשג :טר."ז*"6



...,. 
 . הק . שןם %חס חא.ש.4א*צ:ש

 ועת% טסיס ס"צ תפט השהק ז"ס עבוס"נ64פס
 סגק% סינס"ר אסמיק 5פעמיק טהך שמ?8%ס

 וסק. ע"6( )נ"נ כשכס כעט6ר0ו

שזוצ

 טרע שר )סופ נוז ושץס שדע ש"8א
 טאנו ססלס תמס העמק חאס טונ עםסאש"כ
 6*5 5מם עקדס תעע. סקס"ר ו5סרמיק4שוק
 השע. 6-) ממ נמעם 6100 עפס ת%ת פמקיסנעדס

וירא

 סצשם סנס-ק צדי נ"ק עסי"י י") סי .4איף8
 סהס 3"סן י**נול5- כ6פהפצ- נפעהצ סמ 9ש-ד"ע

 ע61סן נ%קי 505יון סחוס"ק. נוה כמנם סכנ6סהן6ם1
 נר6ף 8עץ טרן מלם מ טהך.5ס6מתס, 6ץ. 6סרהס

 גקדוסת סהח עכרם"ק. *ם"ם סטי6 ססטש2שם"ז
 ו6ס4 .ס'ע"ע

 כסא2סי סמ יס עילץ קנ3ם 5עמן וס"סוצראה
 תן ססס3 ס4פו %מהס סם6פו 6מרסיס
 ס"1, סמסת ענ6 65 ית6עו דעדע 5טינם4ס0סהם
 ועלמם לו6ס 6פר הס . 6הכס: סו4 סכ3חצסתע6
 4. ים ונהם סעילץ עא 4 סתגיע סיגסכמום

 וקנ5ס 0גהיפם נכ3 עעד 6ע"ס 6נרסם,רהנה
 16חס, ע4סי נים סס" מח העכ6סנס,

 מ %ק ש4 שש וסי' ת6וד גןא ס"מסכ6נ
 לק מס416 וק 6 4גס. יסיס ק 0*ש
 הו6 וז"ם -146* ו6המטהס 6צוכס סכח כסוססר8ס
 סר6ס סמסד( )שם ס' 46ו( ר6י נמי )5ין'66ש
 ו% עכ"ז שש שד ש 1000 ת% פסכ3כשס

 וסק. ססדפש6

.נ8
- ,  

 הצמע נפ6קן 146 ע5ם 5ט"קך טתחס ש *א- 4 0שן 0י ה1שק מש6 כש"1 9 1%.הר1
 6ס ע5פ.. קפ% יש%ע-ס -5"שר ישע יס6ו.יששהאפ
 ום"ש1פ נעשוס עם1 .%ג65. *1 -ש849 %"צ5ע"פ

 ע%ם 5עמן טע6 תער5 טגס ם36 ד4ן שסתימר
י4.

 מקק ס66ע=ס חס הססס"ק ה1ע ם"יונראה
 פס" ת5כי ופכיס ס1כריס 6הל פה1תסמט)ום

 3ף64מ5ס %ס % עס םסו 4עא היס ססדתדתר
9יססקומסו  46צס טה כותש סף יס ע 
 ס6סלס ם6סר נמיוס תתט% מש"רו4יץ
 עד עמסס נה"מקיס וגגש 4זסי"ע ם*נה02ממרם
 תמנירו. ש5ם טש5 קים 5סיטמו ווןדו תנסם0גכר

 6ה קקשר 6"5 ע"6( ""ע סנסימן נתם'והבה
 6ק 5מח 6מר סד 5עמ6 טח 5"1% ם6מעעס
 וסה תיית6 %ון משיט 1סהי ע4ע 1%מ40ע
 5מ%5 יזכי כ5 מהסו ק6ערם פסיר טהפי 6")כפמן
 5עדיסו ונעהסו( תדנרע ועסעיש ענסו)סרסי
 א6 ימנל עזיו0 ע5סם( ם3 לעופ תעם )תקהז5מנר

 ע"ם.4%ס

 סשר4ס ככחגם תקשק סף ס66ע"ס 4תלויש
 65מ3 כה רק כועמם 06 %5וג 5כיסוס63ה2

 66ו "פ16 ט2ם1 6פ סעי3 6םר 6ף הממל6ו4א%ם
 כהצם םמ6 6ו הפ%יס. סוףכח1ס 46"2ת ייה'ףטגס

ש % י א *  מ*
 6ם *סםכו םסםס ' ונםעהג נםכפפפ וצהטאז סףיגן

 % וש6 ענתה *ם 9עא 6שה יתמח6 %ופ%רסם
 נ%"%ם סומ ס6ץ רוצן כמיכגג 5סקם שאקר
 וששי%5שתשן 5םשו ווםר %*-י* )טהסע6שמם
 סעג*ש %5 רק )ספהדע שי ט". ש2 "יאשקסצרש.
 וממר6 5כשו, ושנ,"ם גאשפ כשמן יפמס%ט1ע



נ
'י.

הרא

 יפכ"ז %תג 6של שוצ5 4 %*ר שש 06מצ"ע
 סטהס קמעש א6 51פםא 65םל 66י סעכן"סוא4
 טשעך גץה"ס םטצס אצג אאן ס%םג 6ם סעמ6,מק

ק

צ

 יצ קא0 'ה%בסס יאטאתדמ קר 45סנ יםובזה
ת % מש א   * 1 מ  4  

 %עחכ. ס65 עד תלס ת%ת גס ק"ם %ושהע

 סקמ5 ימ"ז סמ6 נ%סס ס" חאצסס העויהנ'9
ע8 8 *  4 א   *ם 
 6ז סקף". 3ךהס הממעע יממססויאלאשושל6
 וסנה כצצה"ס שצטהס עו 9 נמ%ססמסע

ע

א * * ק% ו   %  8 
 סס"ז 5ו מזל סה *ש 6ף כי טצ, )משחאן41'
 6 6ץ עכ"ז לצבך פםו םטי ה0פעט סנוי0אועעש
 06 5מער6 % ס% 651 ססי"ם. תנופ ע65עגור
 סף מתר6 עם ססמחען זס 6ק ססי"ם" %א5עיס

 פלס %ום 5קיס ור3ס מססי"פ סננעהס כךדססוי
 עם * סם"ען %כן סם1ס כ3 עקיס כהו ענמוט%ד

 ענש 06 סה1) עי"ז *  דעמס 3פסצעסער4ס
 % 16 סנראג המפעטו 146 )ט5 סער4סיפסנף
 ימתסטו ם6 כה 313 סא עש 4 מעעח%

סגרש.

 ע5 עלס 4 סגמן סו6 רס"ין )הק יסלס ק1פיץ
 עענעג 3פע ענס 4 מהן ס" ד6ס ר")הכמ5ס

 סננעוום גע0 עכיו 6של וא ס" 65 *טה
 ענם עז* יוק פקחתג מעע ס" סכנכ מוקעססי"פ
 ס) -4יה -עש כעפ ע5 ס" פענמו, 5סצ5 סי6מער6
 םגםן הוהו מפונ פמו6 ם) טנ%פו ונפט4סנןקוסק

 ץ ייי6ם עי ייי יףז"את ן3ס=6 סעלס י%! נ%סן4
 6סרם ס4ם 4 טעק סה ס86 פססי"מ -ישםם%נאיס

 ם8 סף פפ% סטצפ ו6שה כשםן 6% פמנר מת5.ס"
 ע5ם פנ60קך _"מש ל14 עכ"0ע פאבס סהקאל

 ייחע.ססי"פ

8

 עוג *דם כ1ה- ש%צ ול ששאש' 8שע ם8 ח3 ש1שףר

 .נד

 6משס ססף שעדלס ס*ש סמם יוסנההוא
 זקרמ כ"ק עםי"ד וגר6ס נ8ורמץ.תשפר

 נר"1ס 5כשס סגמע ס6פר ד"עו מצאמסגס"ק
 ג"כ וסי' פרמסם 651טח עדוהיסס 53תויסגיורז
 ורטס ד"עק טרימונאב הידש רי רמ סרס"ק6צ

 *ש % עיאי ממרחצם 6מת טונס מדס%מצד
 סה םלעעטא: ג1ס"ק נד הש6 ומיג סצםס ול%6א4
 וא יעסיס טסע סף עעא 4 סי ס6ס ס4מס,מיש
 סף סעס, נ4"ס סה )6 י6ם סייטשג 4סם4ר

 5עייס. נופן סי6 וכ56ו )1 הש נ44 1%6 סוםססנטשס
 דאס טהי "פאלט נדקס 6שק כנעום 4 5וך 06ה4צה
 נסעס סו6 ד*סעס הידע עכ5ס"ש אראב"פליו1
 ידם"טס, דל4מם6 טה5י כ5 ש"5 ד6תרו סעוקטטג
 8 סשי ס6סי מתם כנכהסו עס3 ננינםססף ס6סי סמם יחשב והוא וז"ם כנקנסי כבצ 0סחש"ע
ה ע%יש04 % א הא 9   ועפרס נמתג 
 ס" ו6ס 63ולמי4 תנפער ססה פסום סטעםסעדרע
 נ6ו 65 06 תנטער ס" 65 9 3תנחם פ5םכנר

 וסק.ס16פן

נה

 תנעער ססיס 6י60 ונתדל0 ס*) פהם 9פנוהוא
 )סג*ן ס% אצ נמפר ומ14נ*רפע,
א סא ם8עס ד)מטש1ס%  6%ע"ם סיץ 
 6סמ6 עוכום הסף נ4ס ס6ולין ס6ץ נתסיטעו
 מפס כמשס סו64 5תס 6"כ 6נם"0 כדפוםמ65נמס

 ע"ם.הנרמינףם

 סגסגם ש6 ק יס65 כ"כ קוי' א 6ע 5ענ"1והנה
 כמדע. )לירס קהעס רן ס0ילר. ו6ץיסי"ם

 סכ"ק נשד 6ום כה"ס כדלמ 5פוע"ם 4מר ט6ק
 4הק 0ה סע"6 קףמר י"ש מצאנו סצו סג0שקזזמ.
 6כ5 נמש 6סר נמיע"1 נפ5י0 עער0 מטוק 0"5סר
 65סד ערנ )פם נעפ"ק אצסיו ., %כן נצי_6ם1

 סשי %5ש. מ5ק1: .5פי 186 5כ3 שנך וסו6סאאטצ)נים



 .יר,
 פטע ט% 0פי סחלש 5ק גיו4ם ענ"ם סעספט
 יקנ4 עי סנפ 4ומ על 46ם ונטש"ק ס'ניס
 גפס "צגפם נער 6סם וס" סיחהס שוץ הזו -ם214
 פ65 מוממס דסע נסהס 4אפ% וה4ש סו%

 לרנס 5ט4ע נימסס נתלו 6מת פעס ת4סיו16%
 דפי תן גר6סין ססס %י כ) 4 6שמפספ0גמם?ם
 "זף ס)6 סוי ס* נים ם5קס 6סם עק )סאשסמנת
 ו6פה ירכם גם5מם 0י השש נפג אצמת טפר)סם
 ס' מוס 6שתפ3) אצ4ס פ6עם 5רך ס068 כינרש4

 לסס סים גסס ועגמם סמוד6 מספת סזתי*ועס=ק
 סמקכ5יס עד ס3"ק 3ניכי 45ו0 סמוכוס"ממממ'
 יקנ)ו 06 ג%סין ססס 4 )סמם פמכ"מוס וככנפ5קס
 מן אששל סנעה 6סם וענס ס' נעס ספסצפ6ת

 וכסנ6ו ס', טיס 5כם 06ן 5"ס קשכיפו 06דהשבוימו
 0סס 5סמם 0ס4ס 6תס סרכי לסס 6מר 6ם"כ146

 4 עגו כך 6כ5 נסס עגמת )כס "שי' ס)6 5מעןגר6סק
 ווערט מעהר איז שש עגמת א"יש א סטמהסכע
 עכ)ס"ק* גדאשין 6ווי-

 סקנ"ס סידע ד6ף סעגע עק ספדיפי"ז
 הס" ט4ס ס4רסיס ס6*ן נמס עטערס66ע"ס

 סרכס 0א סו6 א גס על"ו ע46מס )ט6סמחרם
 סנ%צס )קיס כדי %עער .סס6דס. פס סקנ"ס5%

וכשע.

 ל כ"יו)תינ 6ר") וכמדרס סיפריס, 6יו 6ל לויך
 16 סר6סוגס 06 ס)ץנס 6מסו יודעע 6נו ו6יןל
 פמ' סף ספוף' 6%ר7 ל )ך דכמנ  תס פןססמ'

 5"נ מ4ת )על, וטירסתיו סר6סוש, מן0מנס

 מקוס ספורי' 6רן 6ל נפדרס דיגסונראה
 סקכ"ס ע) תחרש פ0וכם מומסם%0עךם

 65כרסס סקנ"ס נילס יכ6ן סרי ע"ם. עוססוסו6
 כם 4 סים" יספקוס סיל סר06ע גפעס6צ"ס
 ילסכי לתיהת 0כר6 הי' רבהה עךים יסטא"סיטור
 6ע=ס פ%רסס. כה 08 ש ינר יאןג"ס 4גלס
 פת4ס דסקנ"ס מסהש 0נ יפ% יטק וםושש)
 כ)ל 5ביר רח ל6 66ע"ס 6כן נייכךס. 0)6תטלקש

 6ת יעקוי סי כספסם רק ססי"ע פ3 ט %נפ)0ס

מאא

% %ןנמ  נק טפירפ ח"ם, 0ר86ש2 ק סמבס 
 שם4כס שפע 0ממם סשיף 6ץ % ימשנ08
 ח סשץ חצקד סלך חצכיע ס0י"ס ר4ן ו)עכו40ער

 השק. פר6סהס מומכיכס

נז

 נמעסההנה
 46מי

 נא"ל כפנ % פ'
 ינס נספסם סול ס" נמ 6מ )מסופ6נרסס וכססי

 אעם"כ אד מנףסי ס) רטתו 5עסות גדיסנשת5ססם
 והא תד. נפהק כח4ם6 ףר קישאר בההה'(ץצה

 י%ך ס6 תמגס ל%צ' הש4ך ל%וס תסתסס6תי
 ושלש על עשי תשח א*ר8חך 4ש,4יי
 סס% 4 % ת0ס 6שו ומע פך %ן*א"כ י יש1 תשקש סמ' ס6ף וט' וףשהשר

 עכ)ס"ק. לנר.נסממס

 אל ועכ"ו % 0יס% 0כהלמו על ינטס"שמך י סיס% ס%00 ס66ע"ס סקיו0 פ6צוטונרש*ה
 ים ו15לי ונסתלסכו40 רנס נסמ0ם נפ 506ססוט
 5סוגיס 6ת0 נסס0 כת"0 סעמן קנ60שסיר
 סססי"ם ידע פרדמ מ נ%ס עוד וו")לתר)"ד(
 ו"כ חף. ו5%ס רום כפ"ס נהי4 יסר% 5נמיעער
 סגדיקהם כ5 דרך סק רק וגנו'. נעסס 6סי כ3 06לע
 סלס %נ %עוק יסלץ פ"מ סיסועס סיועץס6ף
 פר6ין 6ץ ק 60עו %נו יודע. סי 65 06 כתו%פס
 אהימה באמונה תליא יז" נ6פג סישעס4

 ס4ן וטאמין יחרצ להעיות השכל כלשמבטל
 6ף ס6דס נעקם ע"י נ*ם סחהסועס אז מכלס0ירם
 נממן פאפ מפק נ4 יסר% נמ "צינ ל6 ססי"םמ

 יוסע וגשתגס ל"צקנ נרס עם כמ"ס נרס נעםלנעוק
 3נגעפי 6יס סמינ סעמן סזס 44613עכ6מ"ק,
 וססכ3 סדע0 )כט) רסינו קהצ דל6 עדנסור"

 מרדכי(. סעסס כתו )ססי"0 ,.

 וממך מי עי60ר פרנס ס6ף %6"ס, נ6צרסס י")וזה
 ן אז) סי' עגשו 0י נרס6ר 0פלאו על_ 18%ונטם

 רשו. )4סות כמ 05 )ססוע רגס נפפ0ס4לך
 ססי

 ( י' % 6ס. %85 6אד"ם וס% דעש פנ4) ס"-מ
 -ן %תהם %0 4ה. ימע- "סי14 פ3. אמןמימ
ש 1 6ע 5כן, נס' וס5א%ן סכתולפע"ר נ6נוגאז סרים4פט



יי8 ...יזרכב
 ססי"0.גסגחס ישע. 5עיא .םש. מ שיט סשמס.

 תז"ק* 9 ע*ם6ר שי5ש ע3 וקאןוגסת

נח

 "צקנ סר6ס ד06ף סקדוסיס דנמו ל0רם טה8הי
 ססי"ת 4 סטם ד6ף ל6ס סף ממנו 6%תעמיד
 ויג * קו6 מעהק מ קהש עכ" ט %%ש
 סהו6 06 פ454ת יס, 5יך סמגס סהש * י' ס%%ף
 "עקב מיששק 6%ת עתיד 61שפ"כ מו 06יסשט

 וססגש, ס0כ5 גגי 6ף ם4מס 6תוש- 4 סיעג"
 ס9י=0 מטם. יקףס ססו6 אשל כל ש6סססי"0
 יס" טם סטאנ ע6ער יקויס ועג"ו ע0ק 6ת%סאש
 סעמן סכ3 ד6הרי כ0ייס יס6ר סכנו סתפל) )כןצאו
 סר*ו6 אשם גס )סיוה יס) סרי פססגש 5תעלססו6
 ט הקויס נתיס נט ים6ר חצכ"ש ססי"ת מנותעציס

 הץ"ק. ורעך יסיכס

נם

 כמו ר*עקידף* 6מל נסת0עס )0רם עאהךבזה
 רטגך לעשת ר0מע 6ת 6כצו 6כרסססכנס
 דינסק נ6 כט' אלימלך הבועם עסר"ד וכה סלס*כנ
 )סס0ט כמדמו לעסות והס גטרם מדתו סי'6בעו
 הממד ר*רס"ק ע"ס גהע עס ניס"קי ע"סוממץס ח0י מד0ו ססיתס נ%רסס כמו כך כל מידוסו6עו

 *מר למשיך *כרממ רפפפ נס6 ד"עמקשזניץ
 פס וגס )עולס סיע3סו 4 6מר כע3מו.מסקנ"ס
 ת"טת פעמ י0ידך כקי 06 0סכת ול6 ר4מל6ך לוס6מר
 צר6 מטי עופס %ס י6ס וגודע וגדרס נ"ניתמר
 נממסנס ספנום עוסס 06 רק וסינו טזנמי6ך

 נ)6 טף רק גגר6 פ0סנס, נלי עסס 06 %לועעפס.
 טף, נ85 גסמס נגר6 )פ ע0סנס ע"י הונמעס
 )ו נוס מסקנ"ס יע0ו ל0י 6עיס 6נרססוסגס
 6נל נהנס מססנס לו סה יץ 6ס 6"כ ילחק 6ת6א1ט'
 נס4מות יפ)6ך גנפר )6 פעמס עסס סל6 צעכ5
 יאףדת שס יעו ס% סלםס 65 6םר ,%%ע1 לק השש,לפי
 66ע"ס 5ל%ן;ש3 ;1ס" יק יטם 6ש "הק-"סי%חש
 סקכ"ס עםס גיז נפ4מהג םשפשי וגמר כגרט"כ
 6סר הי61 נסש1%ם 6ל4ש"ס. פנר6 ש"ך 6חוס5ן

 *"ש ל6 מ םנשו, % ין %9 85טוםס-6%שי

יש
ש8 9 ש ש 8" * ש. 4  9 ש  9 %.שח *   ממ י9ע % 

 ט1"
 וש יצ 4

 גגפר 6מ ס65 מ עימ 09 4דע ותהל ס'וטן
 וס=י. הן""פ עכיס"קנם*שג.

 דלסלן  י0הגן ינןוסחם לונרי נרווס ר6ףממעב"ד
יסתינ

 ועןר6-

 מ ה6מר סקברם - יע סשהש תל6ך
 % 1שם "ייך 6ת. נקך 6ת תסג0 631. עיגמכצ0י
 % דימל6ך לעע ידוק6 וסיע כד5ע"2 פמלכתע
 לגאט"6 עפגי )0"ט שגרם סה לם8טז )סמתו6%
 ססמס נ0עס פס6"כ סע*"ת רטן עסס סכנרר6ה
 כי 5כסר. רק כ6. וסמ65ך נט. תח0 ס5יל סקרינמכנר
 וז"נ מתמ 0ינם )ומל טרך י ס" ל6 %רקךכרך

ם

 כססע5סו 6סד מל%"ם, סל דגגר6ו לססץר21ראה
 סלס מ63ך וצר6 ססי"ם רנון גגמר. וסילע%ס

 סנער 6) ידך תסלם 36 ל1 ס6מר ד6מר ושישנ"נ
 סננו סס סמ0ס סוס כלכו ס" ל6 ס0עו 6%הדרס.
 סמק%ס מנ1ס ס) ספתם * סף וק מסעכךדסמ3א
 גיו)ס ססיפס נע,.וכעו 06 לססוט ס)6 ס0י'םפט0,
 סם""0 %ון )עסות ימזען מונן ססף נעתסת0מי
 ג"כ סי0ס מזס פריסתו ק כמו נט, 6תיסמוט
 6% ססי"ת סקהת נוס סמק9ס מחמתנסמסס
 גנר6 סמנוס ומיס כמ9ס. כנו יס6ר סעי"ז כ)לסרגיס
 ססי  פפס ס" סר6סון דסמל6ך ור.וזלוק מל6ך.נ"כ
 עעס ס" סמל ופל6ך סלם נ5נ ננו 6ת לעידמוק
 ססי"ת. לכנוי סלס כ3נ ג"ק . סי ווס סחגהש6

 סיו סרממגית סירם רסכרו 06 6"6 סכנס ככבורז"עש
 סנ") סט"6 וכדכרי רהמהס כעל עיתוססה
 ס" רק ק עסס % וסו6 רפט עעל כמטלססנ4"ס אמוי 3סת%0 מדו סנמרס ססי ל") רצתךלעשות
 4אלות רציס )סע שלם כלכב רצונך. לעשותמאע
 סמת אעם 5עקיו נסע0 סלמ -ג3נ עסס 06י5פעם
 .כן סמי"ם ננוד )מאע סנ) סעסם פפסו סל6י-נסעס

 -, וסנ4 ר0מץך עצמו --
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 46* שש %קתה
 וף* שתששל שך 8=)

 שטמו טאלשץ- הע וף 9אקאשר - בזה החחה.
 י"ס .טשסר מר שאואשו 8שףל14 -של -*צמו-ונשה

 נ06ז 6מר 6ל ו0נט סמסאק 5שרססששיס"1
 כך כ3 י%קש0 ' עאדו ט1 06 5פיוי כם*"ךי%6"1

 %ס ו5תו כ% 3נו 6עו כ46 5ענתו %"ר עד 5ט6ם
 טנעו סל3סםטומי *דש* ת11ץ % וק%

 4"ר יהק 6פ. גס מ 6מר 6ל הא0 חסוסרסכע
 ק% לט"ם ונסקימס עכ"די 6ל 610 %44%פו
 5פמ קטגס מדרגס סגי6 אז טירע סיסס5רי

 דנרע ע"ס % רק 3ט 5תו סיס 3ע6מן 43"ר66ע"0
 ש*פ % עש1 ונעם וספך סי סיס6ר טסמים ססי ל0יסך. עסורס סנ"ל 0נו"6 ה%סץסגתעניס.
 5ו 5מס % סס"1 %5סז 8גחר ט" ו5ס סקיס4
 עוי0 תסעמ ע"כ 6% סנ ו%ר ם6%0טמפ35
 שש* 1%%3מר

 לסהעו. ינם נמאם אי עהה נט.

פב

 מגסהצ6 כפדרס 4%ם6 טבשק, סמצךס 06ץרש
 ס6מ פס 6פם ה6ס %סק %רסס 6פרכ"ג
 ע4ג קסר חשק יסונ0 ט4ס סר רו6ס 6מ 6"5רו6ס,-

 ימדע 0גחשק פרק על 6תם ד%וצרש8ה
 3סדל פקודס סכוש יע"ם 0ה4וסי0רמעו1

 ככל וכ6סר לם"3 סג6ז לתון נסגכך 31פס סג6ס5י
 קהש "ש"כ החלמ 60ס 5שקד נם6מ נספססי6ס

 מ"י, 5פנ"* עס גטם סר . יסים שק*%%רטס
 המשרז סעיס תלכום ע% ע4סס קכ4 מכו5סחצא
 כי חצס1נם ט04 0ר 0א ססל גטהם יספמסנפסס
 עיזעכךדס 5החם ג"תן "ס ולס יפה56 5כ35 סכםסו6

 סצהס"נ 15 "ש" פס4ע יץייסלאף

 ססדגיס מלשק סעקוס 6ם הי6 ספדלם מלטתחהו

 0קכ"ס 6* םמשס עד פדרשתצו ש6בדכש%י
 )עי' טסוט 4%ם טדש1ק, פ*ן % טצושיסקך6
 פש8 הפאי .שיא*פ לף מט "שמן 4ח0 לום.16ל.
 תס. שש0 *ע סצמי"נםן וישס :0ששוטהם ס"שת"8נם

 כתו 4** יש-ש6546 06 טפ0 *יש שי קי%

18"ב,,

* *% 8שש.  1 ש *  ש א   שר 
 שסם פסה ססהאם מסיט ס46 4ש%% הש1*ס וס* ס8ר *" הקש 68 91 שפשששה
 נפרפו ססר סנעסם ם6אוי סיי קשר פק 0ף%אהנ

 סקסחךהי עע.ועיס

8נ-

 3טאע סומסש6 6פכינ0 א1סס62 0רסמיובזה
 ד3פס 6( לרקדק דם %ס מם6מסיצדוסיס

 מי % 16צץ ש6 סקהשהג אים דווק6שמר
 )ופר 4 חון קדום נק% *סר56 ססי6 עסוססט0רג
 נ% ט*ס סוי ולא %ס, ספוס6מס 3טאעסוסעג6
 5פ0 ג( נסרפעג 0י"3 עח6מם שסץ נ(קהשט.
 סגסהע קדהאם ס" % ומ טשג פופ5סס דוהאנקט

 6מרעג63המס

 ס0ג63 . סוסעטם כסוף ר6נ"ם -זספנ6וברשה
 ע9 פקשס סגסרנו סמטו םיק ע5וסמפ%

 מקודס ססף פרש חפ טשי נס5ט ו6ם"כסג4
 מק%חד 6 סס שק . סח "אץת%ס9"ה
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 % ן ו *ףח*טע%חשס שףי

א סשח" א פ * " 9 אש " שה א  א  % פ  
מ  "ז ס4 לס שהס טתי %ט סשןיש
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א* אש  כ *  
 4א %י ממשרם9 ודם ומס סמע50מם

 "אש %ס ; סחמ %ו . ש%צ סמצשההףו
 מא קמשס סד 4קיךחשואי סשצ6וס
 ט-ת .מו 6 . סמקה 'א9ס שששסשט

 ן ל**יפ4 *הא*ק ימ*ק,6צ קפשה:
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יזץ1 שרההי. 'זףנד
 הף ו9שן ששס 4ש3( רג שעס 'י**

 מצ שג% טה- "טש האם9ק יא*ס 0שגא
 פקוע פ* יג סצ קרק ש5י. הש4"3 ששן0גיא
 פנףו 6% כבסים. 5סם שףס י9תך ש תע5ס."ף

 נקח יסר* ססו8 פסוס 0טסרג סכ3 סנ"5סרפ3"ס ו5סר"י ס3"ס כסגסות 3"ע . %קיפ ס5טשטצנע
 מססס 0קדושת שפוס נסגא *כ6 סףקחס
 כפוק 6ק יס. נכ5 פקו"נץ ספסם 6ם3אפל"מן

 ה=ם 4סהצ א8 *קנ"ס ומש*ש פש "ש*
 ספקךימן מקהש ססו8 סגאט5 מפ6רמך א:יכיסענ6
 סף'1 1"ם1יםנדשז 5כאש5*ך41 קיגףי יי1)ש עאמ5 *9יגךןשנכאאיי4
ש *ק  8 ק .   9 ש ף   

 נ6ס יסי 5סר סגסמהנ קרטית ן2ש;ףקרעו
 ספגן לגנ גאצנ) נ"כ הה4ש "4סל56 5שקנ"סועסתס
 יס"' ספצפ. סע5 ע4וקסול

 פפויסופ סשמס עגמי
 סי"ד.6מנ"י

 שרההיי

טו

 סוין כו* וסרס"י סרס סי סמ הנר, סרס סיויהיו
 ה5"ס םכמסרם ימי סי ייע וכפירס5טיכס

 )תס4ס ספשק יסרם 6חהעת רגע ססימיעט"י
 360ד רססרס תלך נמנךס זדך- ס' עדע מ*(

דעיקר

 ס-

 סגש חס6מץ נססי8ם 3כששן 6שתטאע
 ססבס סום 16 ס6ץ ו6ף סטן ימ3רך יהשצחשופ6
 מס כ55 ומממס עדעץ 6ע "*ו טמט ססמרתטצד5
 ס0ק3=ם טס יפזק נמכין 06 עכ"ז זס מס הצ5א
 סרכם ור6הצ כן 5סיות נמך הצסתמ6 סכ5עדע

 ס6גמט ו6פר פס3עמק סגפי ספי %3שוקשןמעטמם
 סוף 4 סה א ס"ו 3מאס פסס עי נא א%6חהס
 רם"ג 5ועת ענמו ס96ר 6תצ פחצ מ וס"5טת
9 ס' עדע מה"ס  ודך סא4 סכ3 יודע ס0כ4"0 
 6נ5 הצס"ניס הדטהש 6עם ספם 06 ס6ף%"1ס
 סו6 רסעיס ירך 6כן סכ5 ידע ש0' 6ש6כמןילכם

 ם"41 6ממס ס6נסמ ת6פ4פר

 י' חק ז=5 פעמ*ת פהו"ת ססיק פ=סתודע
 ס5 פלחציו 5פר .פע51ם פסלסר סף א מצש
 סנ0נט פ5 כףטי"צ -*, יסי' ** יר6 יסףפקכ*ס
 סס5 ומר6ס 0שם"1ש פ5ם סמעע 5נ ל%עץ-.סטד6
 ססטהעס 5ע*ת פוי ר*סי 65 וכמסר 6אגמךש6
 5כ"ק הד 3טק )ש* עכוט"ק 6צ סקסיטי 565ק

 ם% סי ת"פ פ"( כ*ם סי*י ז"ל סגס"ק6*ש"ר

 6אש ש9*-צל י9 טשנ ס*-".שש

א9 א ס' 9ע   9 ס  9 9 ע   
 י4צףס ס5 .כמט 6נ'גום גולט כי6 זןשמגמס
 5ף, ס' סכו י4ש" מטףס -;אצק"ימס 6ותס סשמ)שצעמס

 ע"ס. סנ1קת פר0 יףפס כןהצצ

ט

 יארד.6טף 3כצרס "*ם6 ממעג )* יה1שביקק11
 כסלכס סמסלס ווד 3מץ )חשין 56ק*ךס'
 ע"פ(- ילום כרלך נספי ניסם נ"ד ו%3ם6וסמם
 ומגיל שסיטום יוק סקדוס( )ט*םההנ"ץ

 מפמ %"5 עני6 י"6(, )פ"6 גלגדתכילוע5פי
 פעסלם תפר יהש נכ5 ק"ס פרסיופ קלץמס

 6' ס' יסר% ספע * 6' ס' 6גכי 3ס1. כ5ו14סדכלום
 ס%ו סמס - 3קפס"ק מט6ר ת3ל ע"ס, 6תימ

 י6נחגו ס%ט 6ם1 ס' 6' ס' יסמצ ספע%פל*ס
 סוי' ססס פולס סע". סמקד סני*גם ודןפ6טרמס
 סע"ז טדץ וצסגם ס610 56קעו ומן ו3"ס,כ"ס
 פססי"ם פמי סו6 0כ5 6הר" "ס' %קעג סםטצרס

עפס"קי

 סלכם ע4ו שעגר ו6ף מכרס כ6 צ8 361וססוז"ש
 45 ם6כהממ יהמ 6* ס' 6שמ פס"י יאורסממהש ועיי צןן כע;4ש פכ"1 י 1טקעוס פ0ר0. לווסף
 ט61 (ס*פץ:קסס5 .סי"פ  סעשם על פפאססרסמ
 הןק. צע, ואסס 5ען. -פיאש*"פ ייאירסטתד



שיחב יההץ י?ף

 ע"ג מ0נ.-8ה

9יחי.  תזלע ?ם3 סה ו"ע .ת18יש וגה י שי . 
 ר6הס תס 6ער 5עצכן כקע 9תנמ0סוס4טו.

 656 18צס. הששע חנסהס פכע ש פמע4ך6סתר
 0שס קכ"ו ,9סרמס סרס ס5 כפס - סגה6 06סרחג6

 פ63. וסו6 כהגות קכשז . ע5וממ4ך

 י,*סוהען, כע"0 דר6"צ סג"5 טיש עסאונהאה
 ס3רום פרוכ נדו5 כ"6וס נס4 68פכשיםסרכס
 חמ% טממסג - 0*פס נש4פ סשפי עוהאסהץס
 כתס ש סי % רמאנ 5דעם ענ88 68נ31סע8
 יעטר עד וגע ספעי הצי 5כ%ג יסוע0עוייטס יגע רגע גכ3 0עעס 5שטד8 רק יש8ם%כנם
 30ו"כע יגע תע % ע5 פסטן 6"% נמסץס מאס.
 יסף כנר ס15 סגרגע יקוום י0 גר0הי054ט3
 %ח*א"%ש ת*' . משט הא פ%םעח%
 0רס 50 נטס נפ 0ססס פנעס נמ"עפ כה"זט5

 רגע כ5 ע5 ססנע 6י% ינססהס ומדק 5ססכוןש"0 0לס ;אףמס תצע ב ר 0כ5 0יי םמס. קניזשדטס
ורגעי

 8עמעס ו%אצר וו?ר0 י0נ סי ר"עחאש
 0ארמ מסע"ק מולנן 63מר ש ס"ומססמ6

 06תר ל6מס סאצס_ כאז עורדן 5כן ני5וי הס4ס3רוט
 כססץס )6רנ? שי 6"צ "רגע רגע יכ5 דסמכפוכו'
 קרוכס יתועס קגפ 0ד6, רנע 0כעוי יקהם יםע-כ

וסנן.

פט

 סי% 6ף סו6, סליטגס דע*קר ס6רכפי יככראשי
 תרנומע קנ5ס עכם יק %ג נס%ו עמיני6עו
 6ף 5טממזק סת5טג 65סהר סכם סה וזסו6ימע
 תס 5דעם ,5% ס0עס סיחאגול6 סעל) נ%צגנסיםס
 סגדץ."ק.טג5 0מלזמ כטן כצ"ז ה%.םג.ןס,"ש
% * שג%  * *  * 8 מ  %  

 ,ס מץד , %פכפ סםנ "ף" םםםת68 -ם%ממגטםאה
 נ6% הצ8 טד"ה1 ג"ס נח%רס י%~יף4 פחיטקג%:
 6ש פסיק6מר 4ל ק0מעס יוט .מש%סש ףט0%

 וממטצן19אש חשפ יש%ס ותמע= 6ש"ג,שגשס:

 וכריט מסם דר0 סימ תהש יוענ ס" ו"עוז8ש
 סי6עיע רק מסהג סף 65 0כ5ם 6מרקשנג
 ס6עס 6ף ערנהדסם קנ6ש עא טסחשסנ6עהס
 ינמס יק 5קהם מ4. מ עמג8ש וס4מל8שצהג
 קלחמ" חתי לא עולק %ק ופסינש.סעלצש

אחי  %סר ספעס .ס65 6ף סעממס 6% סם טס6שם %5י י%3.5 ה סהס % ג"כ 0סל 
 וסק. סוסעמטס

ע

 06 נעייצו ור6*גו נ6וסוהטן נסיוטהו דראסא"י
 5סעוסצהם 6חן סעו 6% עססס0יססספידיום

 טכמו=נ רכרי גדו4ס כמס 5דעם תוכשוכ%ן
 50 פמסו ע5 6טעו סרסעיס ע"6( )י"טכעינ?מן
 ר.עוקד סמם יסרי ע=0, כתסצס סוזרש 6עסמסנס
 6מם ייכ4 כ?עה עס וסה? סרףן נ4 כ0יר פתוםס"

 יט % "צכ"ז ע06נ"ה וחצא %יסרגעקי
 כעפ ם6דרגס נמסס סענמס הטז 5סמי"ם.יסהקרכ
 ע4ע השצסו דק, ה4ת וץ 04 0"1 סוס ססקתלגוי5
 עס 5קיס נפס מחיים טוי 5י ש סשס נמנץסמ6ף

 ס6ט0וום. כשק0סה

 ל ע5 ס65 י=ז( 5"6 )זנמט ססטוק 5פרסור9שיתי
 אגר ס%ס, סרעו0 ע63ור נקרמ %ז6ין
 מ~דס 0סו6 6מרי ס6 וקסס תראג פני 6סתילססתר
 תסיכס זס סרי כקרמ %י 60ין ע0וס סרעות0טן63
 סס0ר ו6נמ. עונם עת. ש ע5 *גיע ולמסמע5עג
 סס56כףם 4תל י50עס סי6 .וס6עם 6656מת*ר.
 3ססמר0 רק סו6 יאילהן דכ5 יער6נ מקרנטשת5ק.
 % 5%טמסן

 פ-

 ענדס"ק. דין- ו4ם דין 4ת 4ער

 .ש

 יט,065פר ס%?וקהט.ע"נ4 פ"5 דנף אןתנוה
 ישגס 6ספול. פ0פ9 י6מץ ש6ערהס"ת.,עמן

 ש4ן %ויו יץימס כ5. 6פ סשס * 6פרפ6סמל
 "שס .י6נחו ושיק סה0אצ4. וף8 נצ" הפ84הלקל
 פה4 נטנצם לק -סח4 י6ממצהג 8ס8ן ר81 סשה,ש%

=
1,
.ג
ל

1
ז
.ג



% שהההיירפ
ק א ש א % * ג " ף ס ש ף 4 א

*אש. %ןסםפי מויק %י *ח %6 4אעע

 שס"8 861י3 4צעף פשום 5פ01 א יעתעא
 פנאר ס" ס6נהמט .נמון עסו 6םר 0נפסאשם
 05גוש"ק ום6ה שמ"ם טףטי מגחרת היהמ5גה"צ

 ססה 6סטחוק א יש0 8?%נ4 זש5טשצנקשאש
 מ 3לש זנ6- 6% 0נרעג סס סג"רו י%ק6נפר"ן
 עגתמו כמנל השהמחו לדטהץ 06 נג"6ט~נע

 05וקיף סוי יתעוכ 651 מר"רהג מל6 3כו *4סי"פק
 עק מו נינו ושמנ טצ%"ג ם6ופ פס ועטוחםט%צם
 סמ"פל ענ"פ ו0רמסהג %רומ נמוך יקיס1*כל
 ח"ס מסענ ס6עמ פ0 5סאיף 6 נמיו%,ש4

 6סר סחם מ וסרגע 6מש0 % ננדקהשיסכפונ
 טןרויץ נרממם נסיומס נם ס" נמרוץ, סגחרועסו

 עכיס"קי6ף

 6עיס פסס טדרט ההט תורס יסנ סף ר"עהשש
 יעאס 0ה מ מסעעג וסמסר שישקפשם

 סעךש 6ממס עס 5עגת 6ע סם שרקדנעמ
 סמפ*ך,.0יצ 6ספר ר6םס דפס ם0 ועורקס*שג
 פסוס 4טפג 4צמר פע5שס ססממר גתל נפם'6ף

 קכ"ז ככ3 כך ג"כ העסמס סרס ם5 נמס- 3תססיפס
 6סמר יפדס ופטג0 6ף נמרו"ן סגאדו ס5ס,סמס

 אק. ק3עסום

עב

 ס" א6 0לסעים, מזי ,נ0סגר שמעו שם דסשחיי
 פאמל מעפ לק סם4"ם, פפ3ופ 5קיםכפ64ופ

 נסטהס מסת טתפפ פסס סרגספ שס פנולסע"י
 סף 06 מ נס4פהג פ%ת 0סרי"ג כ3 קיפעס%ו

 ח מצ מקיפיס כועו ניה4 ט5ס 3ל*סנת64א
 סעוהק כ3 ופס"ט טשען טצירם סכךעפספעט
 0מ ס*תד טסי עא0. 0קהנ %לו עו6סנפולם
 נה55וס 0" 061 סמכולמו* פם עשס0 פיחס6

 גססכ 5ק מגך"נ סף כיי6י נפועל קלנן6שקריכ
 עהס 6שים ס6לק-ל ע"ט הווע קרג4 סקמג%"4
 ט45 עש~ש פשפ, שיש שטש- סספשנשרט
 נ%מהשם ססג5יפ.- . ססםו טאו0 6צעלם מפ%פ5

ץ  ע"ת 6ס. ד )ש1% ט%? ק8סו שמוש
ששופ 4 ש8יש8 סהמם ט"1ן ושםי*   יש 
 ~אח נששד"סש. סצק גשי שדהחצ שקשקנ"ס
 5ז ס6ץ אפם ס"צ שקףס שת ששח0אם
 כשם פש* 4"ש פ6 סרסג טאהפ טשמםקנ45
 %םכ סשיס פשצ "צשס יםפ"* כסםגםעפ%קףס

 ספ0ש45 סלוושם נעפכסרנס

צ ץ, 9 פס0 9ספתוהנה 8 ק  8  ס0נן"ס 
  ישיחצפ 0סמסס6ץ *ק מצ גס שצפק
 6ף כי עכ"ם סר*שיס שמפ ול נ' כמן כ%ההדס
 3-ור6ו-אתס-יניע 6ם- 0מר סמס ני ק 6שהסשנרסמ
 ססצשכ=ס ספירן' 6ק נמורס. נמצ אמס סכרע4סס
 מנף' פמס מנ6הע פ6םר כי ס6ו8ד עס"י סכר.מטש.
 נצר גט טעע "וצך, 0םי6 כענודע ס" 0כרססו
 עופ סי 0כרס טשן סי ז6לו סטר0י כסס ס6ע%
 3ערמגו 6פר שו ק המו עכדסיק. 0טר6, נססגס

*% ק  א  א   שח % 6ש % ה 
 שחפ קש 4שם"י

 נפי
 לדג 6ע 0סשר פשט

 6ד $אשס יהת יצנ יקפ כ** טצ3עיז
 . פעעה סקו טצךס ס"ו ד4ו0*"ד

 נה' דה. מ' מיע סתתסוףש
 1% כחי

טיק
 נקפ"

 הד תס מ%ג מתס ששחל
 :ההאיחנ שן 4דפ ס מ והם שטנפחם
 נעם 6פסיר"צ סיס- פס 6ף מלייס פתגמגסאמטי
 ננרוומע קכ"ו על ש3כס י6נאצי נשס "צורוןס6ת.
 סייס טססי=ם וגמ% סגהש, קכ"ז סס1מס סר0נשכום
 3ריך וע"כ סנרס. 03 סי' ם65 סממם כעד נססכר
 דע4מ ס"ס ו6"כ ס6חצד. עסא סוסנ ססכך"סלותר
 וסק. 0כ3כך"מפ כ6י* ת6ופד אסנ ויסה ד6פסרן תס כ5 נגעסינךס

שג

 פירם 0י"ד ד"ע עס"ר סג0"ק 66מו"רוכ"ק
 ע5 6השר שסס 66 6ט4% 0נשסידסמ15רס"צ

 6ק 8נעג יש8"ש שחף %רספ נזנהת 5צ"טשעקג"ס
 ומץ 8שיט י"8 "ל4ם6ו הקדח1 טהן 4"ד1ס.
 ור?י %תג זשס 88ן8ךל

 *א* 6ז .6ף-6פ 6הצה 6*4ל איםסנם4מןפ-1גם% שי 6שש..18* יזאע



וףי זדהצ 
 אית 43אי עמוס % סמר %=כ 01%"4-%י0
 ג6ים, נעמו 6וו?פ דספעג 684 תפווס6צסן
 עא* 5נטס4אק

 ע."6( 3מ"6 נפשם עסחר הש ,
 יר"ע ע"ס..וז"ע דייסס דנעי פםצ 5ש 6ו חרפמק
 כא ועוררן שי6ש, ס%6 ג0%6 געמי דיססי

 6נוסן ניסת קע"ם ע5 *4 נך"ג ש5 68סש-ס6המר
 צדס"ק. נכא 16תי %64 נם% חסתו"ט

עד

 ע% נשר ושמד עס"פ 6% 9 סתד"ל וקובזה
 )נ%)תן מסתס ועסא %ות פ3 ש"קסקג"ס

 ס) תילמס תפ5מם יטתס  דש וסימ ע=ג נמסם)
 )זכות ע*גו קע מזכותס ידורות ש נס6רחנות

 ככ"6. קרוכס)נ6ו)ס

 דכ) דסדק 5סהוץר הל6ס נ"נ "עפחם". )מעוהנה
 ים)ש ס65 מהוגר ס61 ס6דס כנעי סיקרמס

 ענע) ששק יס סנעו)ס ס%6רות הע זויס. "ץט
 סיטא וסקיכס מפתמ עש לק )סמום 6ססר 64סר
 ים מפמם דכ) מסוס סו6, מפתם עא י*מסונר3פמום
 061 )סהוט עיק יגה"1 סמנעג כרמות 3ור0ט

 נו 5פתום % 6פסל 6י 16 ר.מפפם %רתנסמש
 עהוגהס ס6אע 6מת די* טוע גן ונשסמשל
 6קם טדגו ים עכ"ו סמר. ס%ום נטנד 6סתקטטמת

 ס) 9שמן ס% סמספס 6ק סג*ת %פהום0מסתם
 סמו )יסי"ם תתפ3) ר*6נחצ כירמ %ן 06 משצות
 יימטע) )סם91 6פסר ייא' נזס 5א עתפ))ים ס"טסם
 הצם6ן %נות ס) סיסמן י*קנ"ס גע) ווסו סנ*םס)

 וסשש. נמס פ) 5ג6ו)תןמסתס

עה

 06 6פעו גפסך ווצל )ננן נכ5 דרסו ש") דסנסאה*
 סנפס מסע?ת דעיקר ויעו גפש 6ת טט)טו6
 6% ית"9 )פלו לדת גמע )גסות יסחש )סומטמך
א )עאי4קם  3עה"נ % כשש"ז )% ש06 
 סמים שו" ע3 סנקמ0. שקך יק סמסים*מום
 כ"ק המצ"ס טעו6ם. עתו התקים סשצד) סה."ש"
 כפם ז"3 גאיסלבדים ושף מאא? סיס"ר סגס"ק5ףץ

 ספעס ממס יעמם נע). ד"ע מאיהעל סגס=ק166א)

 גלף רבש-ע נורק כ3 כףיס יס"כ נ4) 6מל6פת
 .אס וואפילו עלי הצקבל טבור  שאמ לפמךהדהצ
 בבהמת אראה, לא ואפילו מאומה סממ "צאולא
 מר-,רה 0לבותך כבוד עיחצדל רק וירחשליםשזון

 נאנין שנ6 עכדי*=ק בעולם קצמך התקדשיתגדל
 דווס ס"* דנס ניערת- וע*ן ע"ס* ג' 6הצ ויסי ס'וור
 ק3 ויחג סס") סכתג נמם את ו*לוס*ס נד"ס6'
 קדוסם ע)- טצצי עוקר 0רימ, רכס"ע נ5ט *ער4ס
 וסמ1רמ גיון נכנין 3ר6ום כד4 6מ 6ע ו6ססמך
 יסף 63 ועעי סמך קיוסת ע) 6מןת ד? מתמ4צת
 3מען דוד קרן ו%מום ילוס*ס נלן 6ס"לי6ות
 גג%ס ונטוסימ סע*גוס נגיך ע) ותרסס סמך_יתקדס
 עכ)ס"ק. גרמס סעך ומקים"ם ימנוך שסכצכים

 עמע וסק ו' 6ות ט' מ)ק מורס כדנריסועתק.ג"כ
 כ61ם ע*סס סקנ4 ד"ע סקדוסש ורטתעמ6ט0ע

ע"ס.

 יסר36 כ% נעד. גססס מסרס. סמ)כם 6סתרוזענה
 תמת 5סיות )רטגס ס65 ס" דסל6 א.נ%ק

 מסקכ"ו ני" ל0 סי' תעטג ומ0 ס)ג סעמ6סער)
 ,תססס 3בכס כמרירות )0 סוס ס" ומספדקצם,

 סעמ6 סגכוי )9ם גמסס0 מ נפסס תנכ0ונמסהויס
 36ימי %סר %ערס נפסס מטייות )0 סה 6ךס)ע

 )כל3 הועס יסועס י3הדם ידם פע) י6סרי6נדכף.
 06 6ף נפסס מקלס 5ק עמהב נפאס לרגעיטר%
 ער) עס מחינקת ססי6 ע?" שס"ג 6ף ם6גויסי6

 ס6.סטמ6

 סנדיקם 6מנו מסרס )מדס וסודרך
 נסירת סע"י נרס"י סונ6 נעי"ריעט%

 חןדס )ססיטס נגס סטדמן 3סרס ס6"3סעשד0
 אמסו ומתס נעמתס פרתס נסהע סל6 )וערסמ%ם

 נע%ס סטהק"פ 6כצו ססרם סיתקסעפוליס
 סף 6דלג0 850 סטמ קיוס ע) נסמט סנשנסעעס

 כע) )סגס"ק עס"ת נגיס כתפ6רת וסירס 5עמוס)ס
 גע)ס 3יקתס כרוג 6מט סרס מ ו"נ תסוכסדרכי
 ן עשקףל )חצוונ י סטףקףגן כדרך סנסר 6תסגסם
 -: סיסש באעווס פשפ 3יק ד"ע מצאנזסנס"ק
 ן גע%צט ס6ע פ6ט4שך גרחף סי3עער דערטס")
 ן .אאיז .םן. גציסאףשעם דששס סוע ,עק שסוו6פ
 ! 4 יס" חמק- סנמק שמם 9ששש מהמש יק.ס40



ורמ
-

זהב 9"
 ש~4צ)ו שמרס ע*כ אףםסס נסעדרס נמלנער

 ועאי ש%א לקץ %סט5ומע8תחו
 ש6ענס .

 06 %מר 1% %6 טהס נעא"ז עת54שנ3
 תס 4 6ע 6"כ רגע ט4סו פוד 6מרס גסהטם3נס

 כקישם לת6ה% 56ך סיש סססל כעו5ם5שאעככ
 סעמסר כמו שמתס ארתס סנסר 6ת פנפם.עע05
 עכהס"ק. היו עה כ) 6ס ספ% 6טר )דנר4רומ
 סיתס דסרס סרי זו. ס' וס4' נתיס ג"כש%

 ימקור 6מתל 5תדט ונ0ס ננס )נ11נם גססנמסורם
 יסר6נ כ55 5סונ% יעוס"כ 6ףנפסס

 סג5ולס לעמן ץויס יסנ סה י"ע סמייםוישש
 דרינאם יכעי מכ5ל לם 6ץ היס דניןכנ"5
 החטל סג%6ס 6ורך גפס מסירום לסס סייסי'ום"ע1

 )עוס=כ 6ף נפסו 5מסיר סענ י6ין יהסנומאגמנם
 סתעוררומ )סס סיט" )טוררן כיקס סכ4%ווכם
 ר6מס עס 6מר י*ג6ו5ס געי יגערי גפסס)משר
 )עורמ 5ס %' %0  מהטם קכ" ע5 סתשש06תר
 סתסיס ורק סטע6 סער5 עס 05אתצ ורח(סשטס
 סלס םל נמס נם ססחס ועעעס יטר% יסונםנפסס
 למורם ג"כ סי נעוס"ז פעמס וכל סמס כץ"זסמהחס
 גפסס סמסרס לק סכמל 6ם סגסס עע5סח0ס
 לעונם גפסו יתשר 6סהר למדס תמס ננסלטונת
 סן )גמרי נפסו למסיר דסליונ ר"ע עוללן וכאסכ5נ
 ככ"6. ס)קצס סגלילס למען כעס"כ וסןכשס"ז

עו

 ס"ד ססיריס גמיר פ4חס תדרם 5פרם נר6םוביה
 נקס %ינור תתנתגס ווץרס יוסכ סי רט3'(
 רנו6 סמים נמנריס 6תת 6סס י)ים 6מר)עוררן
 יסי נר יסמע% ורני 6מי מלמיי סס וסיי 6מםנסרס
 מסס 6ם סלדס יוככד זו 6"ל כן סום מק 6"5טמו
 וסו6 עכ") יסר6ל כ5 ססס רט6 . ססיס כנגדססק%

 מס. עוררן כמסס65

 וזלס"ק נסל כפ' א4מלך הטזפ 5י"דונראה

 סכתונ ותסרט קיש6 ומסיכן ג%6מו נציומ3*
 6ת ברשתע סנהנ סס6 ' סימסג מפמץ סמ 6תומסכ
 6סר )5וס סעהד 6ם וסקינ סזס סער פג4ע6הטם
 מת)ר 44 גד4) עודף ל0סיגה ים כי 4ינפר

 %א סאהש שח נ"0 )ל"ם ש'ס%שע-ם"ו
 וסנ וסטרי ל"ע . ע5חן 3"ס 05סי*ת שתזיש עח6 ע4סס ש% א המהו לאע ,שא אופל

 ע%"סי 6תן כשוס נתסי%%8ח18

 )פטם ע5ו ט63 דשרש 6ם6 6"ל מקם ט5קהצההצה
 ע"ס. לע"ק ח טהצ ר6תס יקר וכ5 )י*עגג4

 נעממ סממצצות וסיט פורס יוסכ סה דרכיהסו
 זמן עת סג"צ ס65 ססט מ מתעעס וס%צורג%)ס
 לנו6 ססיס יידס 06ם %סס נזס ושלרןסג%)ס
 ר"ע ל0סי"מ שדף 4כ6 וסה מעי* אץ . 6מרנטוע
 ננ"6. הנ%ט י*נ4ת מסטן נסים כגר ו%כהשכיריו

שו

 עס תסד ועסס סיוס )פמ ג6 סקרס 6' ס'תאפר
 סמסיחמ ח תס סתפו' ותתסו %רסס.6ד"ה

 ס63 5טונתו רק סו6 י"ש ועת קרס ססעסדוק6
 נמסד 44ת ם4י מס 36) כסדרך לסתעככיטרך

%5רסס4

 ז") מסיגוט סגס"ק דו"ז כ"ק עפי"דתראה
 יעסס וגו' ור6ו סתוט נק5ס ס' יו"טנקדו0ס

 ומנסיג 3ור6 סי4עי=ם לס6תין יסעיקר סיוס.)כס
 כמ"ס סתעיס 5כל העסס ועוסס עסס לנחהא6
 ממע) כסמיפ 6' ס' כי לננך 56 וסטנות סיסהדעם
 יי6וג %5ס 6ע וכה"ז עוד. 6ץ תמחם ס6רן"צ3
 יסס 6מל נג"י נעקף ו%סר שס"ז.  תעממ רלרנסוס
 )כס "צסס 6סל ס' יסועם 06 ול6ו סמי3נומסס
 וממע6 היו"ס וידעמ ס) למדדגה פתנו6ו ס"צוסיו"ס
 עכיס"ק. ומוי6 סתד סוס 5כם יסף)6

 וסי' )56יעזר )ו סימס דנם ינרס"יונ:פדרש
 %) ו6נרסס 4נמק יססי6ס עי5ם 5תנ61מכקס

 3ער ל46עור סכף' וכתונן ע"ס. וכו' נרוךגמ
 סמפלל יכן כמו. ע(ס נהימק זכס סל6 מ(סחצגמצ"פ
 0ו6 סכ5 יי ידע הצי"ז סע"ס יתדרגס )סגיעסישכי*

 וסק. יטונס מססי"ת סרטיתנססגמס



שז'מש שי88י יי-

מ

ש ו%ש י*5ש  סמץ 0הצ וו* * שא 
 3סס5יות פגס עסס ס% ואס נ% .עף' פעפקצט * תדהצ *ש ינ5נ4 מ0סטסע משש44תות

 כנרוש" שם סו6 9=ס דתע0 הצלצ הישימפיסרע
 ג"כק ויןי4 תל%4 י יהג ג"נ עסש6 ס3סת4*

 סף,"עתעססא ףכגתכ%אולינע ימ44ר
 4יא %צס ע 4האיגה" 'אךס ורס טןהםהו
% 9"ל ש  ש   - 9  שס * סס* 

 5*ןסש 65טמ שן ש יי וש" פעלמשאת

 ד3 שקעפ סמיק וש" כ"ק )%ט"ס ה5גם
 יל 6אח% 6דק מ1 מס *' פ' %ק"חעעי

 %6 סאג '4סו ע5 ספלש וטט3 5דק סשה)חס
 מל וןסס מ" %פפס  הין ל4ו6 *תר 4שר6ש
 סקה 46שר מ"ק ס-ס"אש אלס ס לחי סיאג
 לחמש ש%ס יחא וחיס 4 הה  5שרהטשג6

מ ס א 9  הק. *חח

ש

 דצ% *ם עי 6ה3 65 45א,יאי 4צ1ה"%ם
 %מ 6נהש גצד ף6מר ,זר אתרדשי
 ועיו%א סמא6 ואם5 מ" ק טטעוקתוומצטס
 פתעה טןו*פל 6על 63 "אצ וי %%מסחו4ל
 6צסס  יצד  ססא  רמאפר וט*דס יצח5ישתק

 ע=ש 5ף ע*ק 65 וח4 1*ה ס*צ1 סת4ל0אי

 ד"ע סקדח בעש"ט רנעו עפהד וותמןונרשחק
 5עק סו6 דסהתי 0תידן 5גגדי ס' סה0יפפקהם

 סכ5 1%6 סיס" כססו"0 ינוק כך כ5 סיס"0ס0וות
  סא סג3  "סהתי' ת0ו המקיט סשכ 5סינססום
 פפל6 וגר"ו מפיד. 6צף ס'  פסוס  וסטפם*5י

0?מי
 ד ננמעס ס' 5עגוד סעיקר תסו 5עהס ס%
 עכמס"ק. נעו5םלע-  3תו ת6%ות א א פין אפל6 ש%ק%עות

 נע5 זי"ע משצהעל רשגס"ק תצףי *תעססונויקצ
 ססטר שיף .שען. ו6כ3 טעס סשעס 8סס.יססת

 הי ל5 40 651 סרגיס 651 כסר 30 מקושש6

 רטט סמסף  ספ"י 6' ס' עס תס" תפש 50ספנא
 סל4 ממוע פום נ4 נפם4פ פפ"מ פסף 6' סיפמ

 נשלס. וטע רע סימ )ועהאי

 **5 6תרווכבר
 סוי

 ש6תר *רסס אש תסהם

ס0סי
 ע"6( כ"ד )תכו0 80הס וסף )סמ

 )נ"ט( ונצי"ר 4 6סר נכ3 תוס5 00יי444עשר
 4כ ע"ס.  %רסס כתו מנרו ע4ט סיח4עאר
 וכסמ"תות נתכ4ת נס' דנוק ג"כ סףמסתת6
 06  6ף ופפל4 הוע רפ יומ  נו  ס3ע ס65כ6כרסס

 5ק 15 תדק מ' 65 ססם עם סת3סי5 4ש)ס"
 ד65 ו6תרו 0מ6כ5 סלסו %הסמ ענך ססויכספמפו

 וסען. 5"ה4אע
ל  

פ

 ותו5הץס ס5נ  מטתטס 6קוניס דת6ט4ס דגויע%פשי
 פ"6 סה וז"ד חמצכו% רש0 ומדו0מ6וות

 יסר56"ת 6סף סמהגקם ת6כ3 65 וק ה"5 נלת"6ק"
 4 תדק זס כ5 מ נ%נן ס0עוק ועע ס6קולשדנריס
 רע טנע 4 עהס ס4 ספספפם  סמ ונס"ןטקטמו

פ"ס.ע

 )6ט5 ותוכרמ 6ה0 016 יס"  06 ר"ף י9והנה
  4פסו יזיק סה ועכ"י ת"ו 6קתיסדנהס

 6טר דנר  16  סם ל*כול  פחמרפ  פ"ן" 5טהווגפ6
 הו6 ידע ל* 5נוט  פסו6  דכיון  גקצ6 הו ומטהתסתדק
 פנז מ  יס כענתו סדגר דס65 4% %ס  6חתוהיום

 )1.  ומדקרע

 נפם פקוס  פפס ס"  6פר  נ6וסוויטןובהיותי
 פ4%ס *מל  סהרסו ו6סנ"י  נפיוס"םכטם
  ססגס וס  נפנז סיר*ס נין סמזוצ יאיות
 געסס תס 6כן  סת6כ3*ס לינול סיסר יפ דז סיסעל
 -' 6פר ת"1 ומגוטם רסום פךוס סלהס  פפי"%מס

 : נ6טו6 סתנאל סענס אתר0י וערי  4ססתהק

.( עענס 6ץ 6סצית נת6כ4ת 6טתל 6נ3גתסטס י ס6דס 06 ס6ף "ש נעגין סס6מך נך"1 6יםי0רק6
1 %סר נץ 4 גח%  ס6טתע חממ. סדע מן*טור
י )סמס  עטרסו ססי"פ 6פעס *' 6צ כל יסימלצדל 1 יהמם 6מנו אנרסם 6ע כ3 46ו י*גס ל6 ס650סל



א.8ףל א%

*8  8  %  %  ס' % ש ש * 
 סי%זך ןש' י%.ןך 6פר %%ע וחצו  6פחחף"פ,,טג6
 דכאצם נ8יל 6מלו ומס"ע ,אףך תמףפומטגיתך
 6ית6 זסהו"ק מ8נףס 6טפעו גג6%מונם
 סה א דענר4 גסע6 שר% טקח. סר אד56מ65
 %4תס קט שפתס סעעפו חצא סעטי. 5קץט%ם
 נג46 6עוגס וניכופ רעום הציופ ססותרים6עצם
 *סיק ש 4 ס" א ה%ס עכדס"קממטקס
 5סמס "צזרש הניה נסקג."ס ס5יעי נ6תהס5ספמצן
 6מורוש סמ6ט4ס טלנמס 6סר ם65םכ3

 סינו סתות סס ט וסי' 65טל 5סלו מססוזז:ו
 סתא סס סי 6סוליס ססי4 ס6שםסת6כיס

 ס65 מ5%יס לס6מ)ו נ6מת 1' וסהתסשעי
 3סס 6ער 06 ישמ תדא ט ו%ו ש לטתטס0ה

 ל6כרסס סדק ס65 וכמו 6נר %רסם ענדעכ4דם
 נס' סס6תין ס86הס מכם מרם טרת פגמגד3עס
 ץ65 ס6ין ובר6ומם ע05ם 68כ5ים 4 ירק 65 כןסצו
 ש"ר וסנן תעע י*מ3% גט4 עזס מוע5ת_פהש

 סכסג ז"י ע%%תפק 6סגס"ק ס5תסנמט6רת
 נתוך סעום פס כמע א סס ס%מפ 5דווצכצף'ז
 כמם %רסס עכד לפמ סף ס4סס סת6כ) 6ךמ6כלם

 עי"ם.סתחת

פא

 לסהצ"ס מין דנר דרוס נדרן 6תויוביידותי
 דסדע 3פ6כ4 פם סנתט י*טשסתסורסוס

 נכל 16ר 16 סם4ם ועם 6סס לקדפ ס4ם עמסד6ס
 %ו ע"כ ע"כ( )י"כ כטרר כעכו6ל סנעו5םסנמיס
 06 נ"ז 6כן עכ"ד, 5עו5ם 4א* %ול יסי'פינמק

 כמוטת סמחע' וסת"פ ס6סס 5קדם ס4ם 56יעזרסי
 6מס עעו 5סט5 ס4ם רק סף 06 6ק ע"נ()ז'

 מם 06 6פי4 6"כ נענתס 4מס *קיע %פק4שםק
 עמק יסי' ס65 4שס 5סוסע וסה 6מור. 6עוסס4ם
 לף*ס 6מר 16ש *י*רגסו 06 6ף סגסים נכ)5נצר
 ס5יס פסס ענו 6ע וסרי 6גמ %רסס עפכצךיס
 6המ מפסתו טס 3סם. שטית סוס ח4ץ 6סם5קרס

וסק.

.אב

 הס" געסרם ערג 5ש1ע כפדס 5ם"צ ימקויצש
 סתירס עסי"ד הר6ס נטמסק ירסן עבנ5פטפ.
 מחח פ% ש לאש .ח טבממפ %שס ת?פנר6סק2
 ונ6ס 8סמאפ זסת ט%4 % רח ע4ו שפסכ%תר
 4אס סגעפ5ם ר.השכם סכות 0טוס פמ עלסתלפ0ת
 הכמז"3 6עבו וכנר עב"נ ינך טמס ספטסג6ער
 וכת"ם נפס31ס 6א ם5ף יהצ ו6ץ סקא כ5כ4

 נג56ע פיד פפ1נם צפששן ססוטג נם'סכצכ"ס
 מ63 ח"ס הצרג 4לס מסצס דסנ4ת חידשע"ג
 יסנס ססג4ם ססתפ3ל ערכ למגום נהדס לסוםיתק
 ערנ לפעם וסי' י.עשיס ק6תר ת"ז ת6תעהעיר
 עא רק סג4ם 4צונו %רת עש ס6ץ נטןסיסן
 קרונס סלתס 5ג6ו5ם מגס "א נסמ0 פמרתםפשנס

3נ"6

 פ5 עעמיסן 36ו עבכ רסי כר6סים סנצ"ר עפ"י81"י
 ע"ם. נד"עיס פ5 מעפיפן 156 כוקר ו"סירסטום

 לו נעסס סזדונום פ6סנס תשנס עוסס ס6דסו6ם
 ס"ג )פ6ס וכמוקפת6 5נוקר, סערנ נספך 16סכיום
 טדסו כסצך עוער ססכס 6מד נמקיד תעססי'ג(
 6"ל 5פ3סה0 ומר יעו5ס פר ע4 חסקרנ ש 5כטה4צר
 תכל יומר יו מטט גפתמפ )סמצם ר4ם מס6%
 14 טח סכמורם עטום כ5 4 6ער סנשרס,עטם
 נרטן עסשסו ס44 5דשמט ם65 11 לדעמגו,י*צכףם
 דתנות )ס"ש )היש זו מטס 63פ א י*תקו0לפל
 לק ססכם 4יע רק ונידס ני%ן 4ךם 6%שמס
 סנעסס ת6סנס נתעונף* וס"ס עכ"). טזמר(עממ

 רטן עא 4ס לט6 6ססר 16 אמוםתסעטרום
 ורק לסש מגם על כפטזן 3סטו6 6סור ססרישנ%רס

 סרי ו6"כ 4כח סמע6 גססך מ6סנס וסכ 0ט066
 שמר. מטת כסממם גדו6ם פתהסא

 סי*עעל) סבג 5פטע נפום 4אס עסק_ 6%ודש
 סערנ ו5ססיר לפעם הסונס 5עפה2 יזכועיםר56

 סמסס 3סת וסף ונתשיס - רסעיס ם5 מעסרסס1
 נמיס ירסן ע"י סתסם שד %"כ סיסה ערכ5פים
 6ם"כ יסף כנ"5 טיס י*פיוש ממשם שזיסיע

 האש. מ4אס. פסתס מיעש.ספפס



8נ
8ה .

ח . ש818י %  קה *1 *ת פ*ץ שש 
 לשא נש1 מףא עק פ6 משהט%*
 6ת 1קנ מאם% תפ -ע=0י )כ"נ נןמ%815ר
 טספפגט 0אע סיטמסק שאגיס 6הש עך%*ד
 פ"1 עירט עא 6% קר5ס ע"י "זף סג6יסנמשם

טפס"*.

 *סף 6ס יץן יא6 6דס מאאדץךחחא%י פ"םונורע

%א  % 9  8 א ס י   
 כשםעעיציס"י4 חצםת 6%3ו כםפשש כי יםקשסלח

 ס"פ כעצ, 5פעת נסדס לטייה וי6.עפקוד"8
א י א י 8 4 4

 3סית סמסס  5סט ך0ף הצמןרס נ5ג. חף6 6זקת"
 ע'9 ול6 נסמחס גצ6יס :ףסף 5אזת ע?ס י%ו,טעג

 ספרונם פסוכס ס"צאו מדס לשן 6ז נמק5סמסם
 וסק.כמ?ס

פד

 כס וז6ס=ק הם5ם כפ' אל"שלך טעם עפישי8ף"
 סקדוסם סתורס סגס יעסה 53צירם6תרק

 6סר סיס סמר כג4ם י0תנסג . 76 6ומעפ5כשת
 5קנ5 פוכרטהם ח%פנו ר41פום יי ממת נשמס6גסמ
 עו5ם ג6ו5ת ויג%6ו ע4מ ס' ירמס עד כ6סכססנ4ם
 פצמיס 6ט ספר ננ4ת %מט וכעודכפ0רס,
 כס וזסו 6דורס ו5קור6ם . ל4ניהם ממעים3סעת
 6יק 6ה1 סנשער15 ר") 5עמו, 65הום6פרוש
 כע יהו. 5כס 5סרע *תדף כ6סר ו6ז עמוכחצצס
ש* 9ש   8 ו  ש   
 חש5יס 5סמד נכמףם כהרשאמשן 5ר ג%"וידזיוד

 ,ח%ס"ק4 ימיד5ו

 5פטת כמד0 5אום ימק הג6 כ4סצירס פרהמוזזזו
 סנ6ם %א%ק )פעע מסמפ33 הצ"3 פרכ,-

 ווף' 06 - יסע3ס סמצילס 6פר וע" ערנסמגזגס

 סו6מס .טיס %% ד6ש"3 טדס יטל ערנ85יפ
 שצט אף ושר%. כך - טין 5פשט נטיפשיס
 01ק* סנ"5 י*טע"* כרמץ ערנ 6שש מטןהוט.

 מש מ עה"הט ( " ) נש*תשא עיץא9
 *רס6 *ם ס3 ;8צי 5רפ6 סעפתי נף גאצעייוס
 ע3 נחמס, סט יאחאשגץז נמיל:-נחמס וע4ם6נאצז,

 מם סמי"ת 6ופם "המס ע11, פסכצםס0הרסקו
 מפש נ"נ ספ6 הש4 שג סשס מנע פססיקפו
 סגמרטקך סטהס ם5 סכין ו5פי"ו סקרנפנע %%
 פ6ג ונןרגן סטהם מטוך ס" חהא4צק 0ש4ע,שיר

 85קהין ססנר טי עטיס ו6עהטמצצ--*ד*פ"ק
 ם3 סמץ 3רם6 פעמיד פי סנרך, טש נדו5 להףעו
 כיספ"ק טינטם 03ם 6מד דרטח*ס "ה ירפ6 סה6ט
 צדק %ל פ6פר סלס וכ"מנ טס. סש%יךע"ס
 5םונ 5ספעה4ת נלףם גף 0"ש גצי עמן נחס צ"6ל4ם

 נמרסק ל4ך נעםר ס6דס יקם ומ"מ ןאיףפס,5מס%ש
 תם6ך 4פר 5נסר י"4כס עג*ן וזסמססי"ת

 סג%6ס ע3 0ממעזות 3יקס עכ3 יפספהםו9ענ"ד
 סכפוס"ר טוסזיס. ם6גטנו רע כפננ 6ףקרונס

 %%חגו לעדעה ססתפ45 %הקיס פ6מע%קש

 סמוס סף עכה 5סמם5ג וכס מום 6ע 6עכענמחי
 דעפ פמעדס ו6יגס סג4ס סרף נ4 כסדרמעוסיס
 046ס ר*נטסתו 5ק"ם סי"ת יסר פ%סםמצ3
 ונווזלי קרמות" 6זקרנת 6ותסיקש

 סקנ"ס יממפ
 סס*ו. 65 סתס ס65 מ5ק%ם

 דוגפת ס* י.ע%ס 5נר5ם ססימ %* 6סרונויהצ
 )י% מס"ק צד4ם6 עס"ק ססי6 סס*סייס
 -ססהת סטנוי 46 אי6ם מוכן יסים תיילןל"ז(
 6פר םנת ערכ דונמם סגיעגו צנר סנ"כ4 יסחגמם
 ע"ע נקדוסת וע"ן סיוס. רע עכר סככר4סר*ם

 מס. מ=ס י"י %תממס

 ססתפ55 ערנ 5פנחצ נסדר* 5סום *מק 6%ה*ש
.5פפת
-. הצננןלס עבנ גצממגס י*ג4ת %"מיר .

 ,. )פית ססי6 סשע סג"צ ככר השמ ערנ 5ספםהן"

 םסו6 ,למץס 46ה סססי נ6"ף .ערנ %3י גפ1 ליערכ
ן. קשי6מו 65 קודג- סשגם יס 5פני ערכ 5פ0הזכנר
 1 סיש הה מי6% %שן נספק 64 יי"ץ רקם"ו

 % ,6חף נ"לר וצ%פ45ס'ינחףס- סספעז וצססעאמקו
 ג%ף4י יסמע ונהי46סקל"ז

 (כנ"6* י הט%4ו 3כאםס ן%ף3 -
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 הצם הו* ערנ 5פית נסדם 3שם )מקויצא
 סגם"ק סי;קו סטדע 5מ ת"3 נ*סגת4ס
 ע3 ע5טים סכעש מסס ימממ נעל י"חטשצהעל
 לנע סקדוסס השהו ססיס, י6 %קש מסיםס6ם

 וסרס"ק סגו34 3ני6ם "סמק35 מ4ץהכמקצ%
 סשו נטמות 5תש . נכף1ק דמצ ססף ד"עטקשלוב
 יסר% 46צי וספדר סק4מומ כעומק ר"3השקעש
 תעפ משרקצהס מהקש 6פ"כ סגעמו עדנ0סתס
 זי"ע סגס"ק וזקהי "שייו נ1ונךס הרי סגיסגסגמו
 סלס=ק 4 סר4ם * 0נ*5ם ע3 ש3משסושףס
 פניס חשמס ססוקגס גדו4מ גממום סי ד"עמק54ת

 %יט מסימ % 1 ככר 06 נקמומ 5סניסה
 מסרס"ק סנ?6 וכנוד ט6ר ונסמרש2ס"ק.
 ד"ע סש"ק 15ק"ז מס נ"כ 6מר ד"עןמדדטמונ
 סס0דרו עד סרנס הנע 6מו כוסר ס" 6מדסנמקוס
 6וסע5ער *סר מינט . יו6פ ל6 טס"5 וקחס4טטנ
 געטוסן מיר י*6נען טונס גרה0ע 6 פ6ר וו06רנ
 כיוס. ט6 טונק גררסע 6 דיער גסמס, דערפ6ר
 6 נודכען ה06 6זעלעכצ ז6 6מ גסמץם סיע5וה8
 6ז והלט 6יסל %ן כממע שמ ממגו ים א6שין
 מ3יים ז%ן נסמומ יי 6ק נעמפען ;וין ז36עסףט

 עכ5ס"קן גין ס46ןפ%

 יס6 יכול 1"ל סרם"י ע5 % ס' נמג"ע מ"םונוזיוצ
 וסי  חופתץ נן נרכס וס" ת"3 כט15מוממין

 שתד ססש3ס עמהץס סג' ם*קט סס%"ש 3סיעס
 מיקן 6ע"ס י%ק גמ"פ עמוד מיקן 64ע"סע4סס
 סמורס עמת יפקש 6ע"פ העקנ ענתםעמת
 נר6סומס וסענהחם סמורס עמחץ סה סש3םחממומ
 מוממין נך הס גמ"ס עמוד יוס3ס ס6חרטההמן

עכדס"ק.

 סנמק 6מי י"ע מצאנז מרן סגס"ק זשדוכ"ק
 סה תטסע"ק ספורס, .עמוד סממ3פ סיתשס

 6ש ד"ע וסנעם"ע סקרנטש סט6 סעטדםענוד
 וסו6 גמ"ס נעמוי עאם 13ורוה  נקוים דרכו*הק
 ס00ידופ ירך ההע וטשף נגפם סידו 6מ גס6)צפ
 80 515מ161ק2

 כמא~
 ס8 דסש*.

 נ0ה~
 יע3מ6

 מבאבוב ר(קדוס מלן 6יש"ל דוה ונ"קעתס"ק

 נפמוק טמפורטיס יקיוק 5יסנ טס סתדף סי"דד3
 6ת ו6ף )מק נריתי 6מ ו6ף הצקנ נרימי 6תחכרפי
 כח _סכמוג סיש מדחצ. תקדקן  16םרו %רסס.נראצי
 )מק 61ש"כ נר6ס %רסם סכ0ונ מקוס מנכ3י*0יר
 "שקג יס כפשק ססדר רס6 ססהר 31סנ"להעקנ
 פסו6 6גרס0 נויפי 6פ הץמס )סק ו6פ"כנר6ם
 כיוס נ"נ נ1ק ט% מ6פ עד סיוסלס נת"0ששז
 וכינף 65רן מס" *5ס * מ *סי וס6ין0מינ
 וסנף סנ6מר כ%קס 6ל6 נסדס ירוס4ס 6עמכמז"3

 עכדס"ק.נ%קס

 סיע ערנ 3סטמ נסדם 5סום )מק 6%ה"ז
 6ק ערג סמכוגס סגלומ ו5ק3ק 5סגומססמפ35

 דולומ סל6ס נ6יס, גמ3יס וסגס ויל6 ע"זו 06רם6
 נסס יסי ם65 כך כ5 נמוכיס גססים ט סים4%
 מיטדקו ס5סס, מסייס טד3מ ע"י לק ועגודסמולס
 מיקון ותכם 06קדוסס רפקלנו יו?16 מולס3ומ1י
 מקתצ סג4פ 5ם3ק מסעמו ע3מס 63 ס45גממומ

פז

 ומוס6 סדול 6ותו ל6מס סלם"י ינמק 6מותרא
 נתס5ם סטו0ס סידו . סר6תם ונמדרםמפלו

 י6מר טליו. ס6לם 5כך סו6 גדע %ס וד5ו6מרס
 46ע1 קר6 כם יעד %קדק הם 6דומ סו6סענד
 נסעס וכעמ 6יול נן קר6 ולינתק 6דחהי6ירסס
 %ת פרע"י ותפש )פק. ש 6יוגי סו6 6תרסר6סק
 5כ"ק עזזק56 ונדנרי ומסגר ופרףר מצוחמפע3.
 סכי6 למס מדקדק . ד"ע מקהבאווע סגס=ק.זו"ז
 וסירס ו0סנר ו0קנר ממונם דיק6 ר6ףרמא

 עא סיש"ר ממ6המ 5%06 4פעס ענססנמסע5ס

 מוס סמסנם ופקנר מט וזס סששס יוססזכרח
 עכדס"ק. סמ%ס וססנר ועי"זסקנורפ

 ר% נר"ם נר"6 ע"6( )י מענימ דנמ0'ונראה
 א 16ם- מכוער כפפ חשצר טוסר פטער-%ס
 נסס ו6ות* ש'ם סעם6מ %4טש ו6מור .% 3וו6פר
 סס5ס ד6דס' זי"ע מילאטשיב מיכלי רביסרס"ק
 א6 וסטי -כ6ימס 5עמוי נריך ססר"מ 5סלספממפ35
 ש1פ3 4מ 6ק %עקוש פמתומ . פטטיצ4נשפ
 5צורל כדו וקח%מ מ0קצת לעייפ דרכו. זרופמפסטם



* :י1 6יאנ%

 סא מטעומ טש1 וגה1 שפ- ה%.; חא. .סנאיג
 5עלע פהיק 'העטהסחק

 רם"קים.
 %א מסמהא

 6מר מם1טם תמסצם 5עאפ " %ם ר%"פ0סר6ס
 א. 6יס טצצער0צס

 מ 5%ס מטעח2 .6צמהצ ש ד6צם
 מטפטם 8ש סש5 יהש 1ת %ת ש י%
 6כי ר"5 סעם6מ -4*מן 6ת1 1 4 סטו %היא

 ק ע5 מידום ו6ק רסנ"י %מן קדום סה 65סעם6מ
 עכום"ק שעקום מטעות נ4 5סתס)5 סיט5רעכא
 5קפר וכסקדמס מס6רם 3כי 5עו"ם 0סקדעססונ6

 מ3וס עוסם 6דס י6ס טס .5סטיר יםהףצנ'ד
 נמינר פ' מוס"ק ימנ"2ר גפם- נטחירם.

 6ף ומכפר ע5מ6 מן דמחפסר כמש דמעת)קכ"6(
 מנו% הע ע"ם. מימס רק מכטל ד63כמט6אפ
 סורעו ע4ך מ עס"פ ג"ס ס" ם"ס סרס3"36שוא
 מסילס"נ עיו סמת%ש ק"פ % א4 סי%%

 1%0 סמסמס יש סגח נ6ופס גסרג 60)והומונ
 ל"טנ ו"5 מ0יגוט סגס"ק יק"ה וכ"ק ע"ק.6ם15
 ינר"ס סמירס סס תפלס ג"ד 6ו0 נר"ססמס
 ענמשם עיתס 4% סכתת דמע5ם ועמימסג6מר

 סיומ2 קומי מקאצום דע"י וסיט מדססטצי'
 נ36ו מסונ )0ן גטס מטיר0 ומקנ4ס י8ק195ךים

 ""ס "2"כ עי"ם מדסס נר" וגעקס נסחלסה
 ש6"2ן ע" ס% צימ סמפסטת ש פיץהס4*4
 -651 תדסס גכר" ט2סי דם63 נקיוסם סו5יום65

 וז"נ. י6ומן מסקטם יחתל 15ידק

 וס61 פפתס% - )*3מק ר6תס- סרנקס סעמןוזז*11
 רגיט ס*ס יי6 מ מסמו ושם6 יפססדור
 כי זלום סממסבום 5נע5 מכוסנזם כמטעום)ספפ55
 דלך ר6מס וכעם ע"ז מעונה סף מסננתספקור
 קעומד נעמ י6ף זס סו6 גד% %ס ור6י ו6מרסמדק

 וי6מר ורק"י. סמדרק וסמ"ס וג6ס סיור י61נמפ5ס
 סכמ זס מ ה ע5 מממם 56 סינו אדוני הואי*עכד
 קסולידו ס16לע קס" %לסס . קסו6 מאדו1סו6

 סהגו הצתפע5 הפלש"י וממכם שעיף ומקס3קדוקס.
 וגץיט ע3מס 6ת 0צסתש גחקנ ס"סי ע3סקעטמס
 'ותקגר 0תי ו6ם מדסס כנל" ומסה גפס מס*רוםע"י
 ו5סקנר )מום גסס מסירפ עשצס ע5 טקנ5םרל"5
 כם עקכרס ומקנר ועי"ז ימנרך קמו כנויעגור
 וסק. חדסם כנלי' ונעסיט 6ומס קסו6זו36ום"

תולדות

פח

 ))"ז סנסדהן ונמס' ץנרכסו שה הם 6םוירח
 וכמרגום ע"ק נוגדיו 656 נגדיו מק% 56ע"6(

 ממקרנ6 דעתיד6 3ופטה6 דקעורת כרים6 ריס6יוגתן
 שגעקד סרימ נ6ומו י3סק קסריס נר6מיםת6גדם

 ע"ק סמ,נםע"ג

 סי' ענףיס דכקעם ויר6 נפ' 5עע 5פימ"קובראנה
 ס', 5עסד 0עם סממסל ססוט כ4ס%6"ם

 נ5רם ועי"1 סקוימיסן מ1יגומיו כ5 ממגוד5קש
 ימקוז מקצס אפסיס פסתציס %יס ס*5ותים
 סמ5גגס גס קס" נקסורת הצ1 נסממס 6ס'שסס
 סנרטם הקנ סקנ3 גרס ח כ5 ו6ם סמ0מס5300.
 ם6ף טגדו %6 ננדי 6"ם נגדה הט % הרסה"ם

 רים גכ35 וזם ס6ס ככסן ק5 המ ע5סמי4נוגדס
 מרים סי' וכ"ז נכ55 סס5כנס גס קס"סקטורמ
 מכ5) סריס מיע5ס נסרס קעס מ6ומו כיסגעקו

 פקוטיס. מסיסווהס 6ףימר%

פפ

 שמעלקא ר* רמ עסנס"ק סמסופר עסאא"י
 הפלאה נע5 סגסן'ק ו6מע וי"ע,מניקלעצורג

ל' 4ך זי"ע נער ר' סוני סקדום 5סמגיד ק66ד"ע,
 . , שס סרעס ש 14ך %ס הינ סמסנס, 5קיס6פער
 *") נממפס, 5ק%הר1 . ונגמ' סשנם, ששנע

1 סומס ס24 1סג- וסתו 6צ %ין יםסנמסצ"ד
ן 4% סששס, 1רם %פ שו מ6 4מן,נ%קע
ן סמינ סמגהה דשי- דם2 ר' 5סרני והפרו5מסע"ד



יש1%*
פעח4114אש%%*אישז

 לפם ם1ם שי 4 סף 65 6שר 65ים חם4*ל
%% ש  א מ *   * ח ו.4   
 סף לאא' 4ים לאאה4א3% 5ג"מם 1*צ 660ש3%ימנ,

 כתץעכא%לסס יזסייףפג פ64גוסס וםם: ם9ם4
 לסשג ושז3 המתכ6 עמ' גי' ד"ע וטא4 ר" סרשילאחי
 י6ת0 ט*אסק סס3. םסטהף3 סמע תפהצ%השא
 העץ* יסק םמרך הס הב שס פרנק5הו

 פשף
 פעס ם"1 קיו ,6ם "ף ט%עש ,פמג לשע"ס%8ל
 כע"כ 6 פמש סשצ"ם ישן גם יס" עכ"סנץ,-

 5ר.פקנל נפע"ם כ30יס6או

צ

 6פר %סר ד"ע סקדוס ססניז 0ממע ססוןושענה
 5סס 6תר ד"ע דס6 ר לסקיו0 0יס646שם
 טיטס ם: סה ועקפפ6 4נו נ4לקע 0וטס0גו6
 ע4 ע3סע4ם 5מצע % עכ"ז טר*ש המודסושדא
 נדרן סקדוניס ינרט ל0ר0 נועעמ 0ע5ם פס1"ן

6ס0ר.

 סה נחצ0, יהצסו ת6רנעס. ס61 סנמ6ס דכ3דנודע
 ל1 קים סגרי6ם כסדר י%ת06ר וכ%עדכר.
 עסמוקק 6מר וכ3טצע6ג

 לסכלי
 לכנדריגס ולע4ת

 גקרקע סרהיס וכ0רה4ע מכליסס. וזס פפטסגכוס
 לרעמס. 0סו6 כר6ס 1 נעל וסצוטת פסטת0א4שס
 כא א מתע4 ופכ4תס. 6מכפס ש 0כ3 פ6עת6ק

 וסטע0 נסנוגמג "2עלס סדופם יהדרגס.פפזרצס
 פעט, 6כל ס3ק געסית כמג%לת 0י וסנע3 0הכנעל

 עמיקיסי וסדגהס גטס 5צדרצסועיפס

 לעימנו 0גר8ס פס 60ף סתמזקום לקשם עואומהה
 סתכלים. וזם לעונס סו6 0סכ3 נדע ירעס0ס61
 כדי ספועל % פכם לסחי6 ע0כס סדנרו%רנס

 גטס. ולפדריגס לתכ)ימסהימעלס

 ס%דזס סעטן סשסו כצצג 5ח"" קףל נסו3וזעוו2בז2
 סשמ9ין 0טוגע נעאן, נ5לקע עעתמםסי
 6צ6 %עעלם סדהעג נשך טמם עספסהשפ0ופרם
 סעיה עיגר. סכח 6שע א4קסס 0י פכפ3*4ם
 ם"שו ו6פמר עג"1. 3סןמגס תפדכ"גס. סכ3טש4

 6ה 6ש% לסם ם8פינ- י"ש_ סקן1ס ספמדמשפ
 פשיר 6פד 164ישס טש6ם רצ סאס.וג*0 סל* 4 טום. שם ,ס"ש 5ואן 40ח פמופסדם6

 סשו"שס 0יר 30 גסן 5םכ4ש כ8 5סרעטשעך ס84י
 6השם םס61 5ש"מט ;אכ"8ס 56 503אח סכ3שםע6ם
 סרנ*ס 45 ועו"1 לאש כסשטס ופמם *פטס. סי6וכ8פפ

 רע. שספעו5ם

צשש

 פאששט יסף שס"ר סגס"ק טהשמופפ"ק
 ספשפי 9"1 דעעם 6י"ק נ9%ל()ם4ע"6(

 %הח אסח נפמס הש . כסא4 6טפעורד טצ"כ
 הע 0י פכשל ס61 הצ1ת השהם ס8רן ע3הא6
 ס61 וסעור טפם ס61 סספסמ~ר סמנע4םכם6צם
 פס 6דס "פטר לעה4ם סכש"ל ס6ערו וזס 0ימגש3
 נפכ1ס 6נ3 %מס כפפם וכץ ס0סק נ65כס6נן רג5י עש םל6 מי וס"ש לרג6י פנעלהצ הקם 4שש
 יגעו 0לב6ז פעלס עה 4כ6 *רנ8 סהקווס

 טמק נעפג3י )ועין ספ0ק שס כ4כסקדו0ס
 כפשנר כםר סף ע86ע,"ס י0וכס לויכגעכדרוסיס
 0ל ס0סוק ה"0 ע"סג עס"טארקע

 נעי
 קהס %פם ע5" עופד 06ס %ר סעקוס מונ.ך פעל

 טרן 6ץ סר* כףוס 6דתם ח 0פקום דמקסו6
 מן ספ0ק יסי' סי6 סו6 פע3ס 4ונצס%(צגע4ס
 כק*ל, סגהתמס עכ"ד ס6רן 6קיוסתרנלי

 ו06צ"נ מסוס6רכמ

צג

 ה)"ס היע. המזור תק וסרם"י %0יס יויתן

 לספרו גסקדעס ז"ל מעהק%ס סגס"קעסי"י
 ססרן ס' סר4ו ספמיק לפרם נמ פפ*תסר'פ
 נעגין ע"ס( )גיקין סר0כ=6 עפי"ד לט תתניסעך
 מפס כע"כ דנתעס לספ"ד ד6פלו כע"כט1יס
 נ0טר ססנתע ק 6מרקש עק 4ו ס"טט1גס
 ת0ער סכהצ1 קים כצ"כ 6 מע 6ס )פכתץ5יק_ )שכע וס"ס סהג4 מףוס 0רדו נפס וצספפהש
 "4ת נעשכ 4 פיצע _בו- לננו כבהנס_ םשכס. סמס66נ3_
 ע-ג כנ"כ מיזכס 45נס 4טפ 6מסר י* 5שטהע65
 _פכ3 פ8סהמס *מש דביוו6י ספשק 0יושושו



לה *5זיתהיעת*ף

 6אצעהף8 מאחש-86ש 8ש "1ה8ששע,ש
 65 נפאכ "צוג0ם _סאא 9ששם *4שקנ"ס
 ס' ש4 8נעיט _י6צ פצ מאם 4%םששנ
 5י". 4ץשץ ימי הא6% ששש %א-יח שצס8שז

 שצי
 ש.

 6אע"ס סעקשש 4%י
-

 סנממדהגעכ"י

 אשוהס ס6ים ע) % כנר_ 06 ל%ף הקוישה
 לטונס סח1 .פסנ5 ספ6הץ נ4אםופקולם

 טונום סמעם. שי 4. סעק 4אד"ת תמס% 6עו8כ"1

 *. גם סים" סאעו ס5ללףט ל"ך הת"ן ח=ע*%י
 יכו4ם גב4ם י8סו*ם הטן הטיר יטן חצסהל6טיע"ם

 0פ9ק* נ4 כסיי5קנ3

צג

 יוד נננין סי"ז ז"3 66תו"ל כ"ק עסי"ד8א,
 כפסמ"ם ד6מז"3 60 5סרס ס"ס 016כר6סים

 ו5ג03 ל%ס"ר סקכ"ס ס6תר נסעס .ע"6()קך"ם
 נאצם. 4 ס6תר כיע דסצ%ם 8י%ו זינו ססי0 עמנ6פ

 מק 50 עפידיק. -יפתו גפקדרס 6שם ס6כ63סו
 דעי"ז ם6כ5 ועפר ק0-165נמם סשקר 1"5מה"ס
 יג"צס עי5 נל6 נו6ו סנקום גס5 )ספף תחק 4 .ק*טף
ל י5שנךה14  6סקנ"8- סיכו0 שס 15. "וק 6% יתלי.ששקזיסם. נפרי וכיס נמהן תשצזנ"ס 5ננףפ 
 ססי"ם כם6מל %%ש ק41 6ס8ע % 4 סטע"ד

 ע"צס נ65 מען ופ6 ססים עסכ ו6כ5ם45דם"ר
 סססי"מ סססכ  דתש0 טההו ז%ו תקש לכ5הת65
 יססל א6 סס 0תלס"6 כת"ס ת4% ים" סיסחים
 6פן 8עפ 15 יכש*תר מססי"ת ה0טלד מ6ומנ4

 הט" ונעל. סגאש0 0פלנמם 4 עקצ6 5מסמ*כ3
  דעמו. נטנןלרס מססי"ת עול 5נקס סעפ נכ5מומוט
 6סעיג סקסס עמס סניפע סעל נפא"לשמ"ס
 ססי"ת ססה ממר סחה"ז 5ס6דם שנם סו6תלעם
 השע הם~ל עע %לס * ה0ן ח"ס סנמתהסעכ"ד
 % - *חת ואשי א 9*א ד סאעש.וט
 טןויאששה יש" *ש"*" שא - %5"ב שש86ח%ןשע . קס ףאיי% פדש4י

 -צד -י

 ,אה,לש"ח דיי י5 נשא 9א* סשהא6 4צם השהבמ

"8 
 נחת 4אן י"1 .

 ס6. ה* עי) %סי%ש לחי

 4%י% יצע נ% יההחצע זעק 6"ס לה1נ
 פ5 סמצסע . סח 6תשס כל ג% 4חנסשש

 של . -יט 6צהפש"1 %40 6פזטאששהצשת
 4ס נחמד %סהפ נ%יאש תשטת "חתיש"3

 ןא"י וס" "שדט,%עמןיל"
 השע כק%מ

 .צה

 וףע מצאמ וחץ סטדק ףי ז כ"ק עפהדא"י
 0כציק 5פרם ע"ד( 16מ סיס נדלכי)סונ6

 0"יס וגי6 %%מס. יגע וגקו דגו י וסמחסססון
 יטן י0" 65 וסממם ססע כסיס" ת6להדמוק
 ש 15 0הר סס" ו6מע עמ עד"ת הדרס*שס,
 לנס. נסת0ס סו6 ססתסיט ו6ט*כ סנ"ק,י65ת
 ת6ס 4 *ם כסככר רק כזס, סמסס לו 6ץ עסיר5%
 סתמס,.ח"ם 456 סו6 אן 5לף מ5ס עוי חצרהט6לף,
 ימ' סססתסס מפשצ ימגווס% וסמפסססע

 סנ"ק"ו6ס"כ סוטשפ ש 6סף * יגאק 63סנמבה5ס
 כ% %* יסיי ס65 ו6שס, עון תקו 6מר ע"זתפצם
 מוגן ומתי65 טוכ כ5 לכם מסי רק ו6גהס ינעסוס

 עכדס"ק. ת% גדו3 יכר ע5 יסי'סססתסס

 0גיגס סנסעם המן הסער עע נסרמ"י תרהצזהדט_
.

 יכהנו יתהר.ועע םס61 רק סינ כ5 * כנר,"י4
 וסנן* גדע ינר ש"קי%נמעס

צו-

 כפסצת נמברע_ נרכפיך ויקם פבת0 6שן85
 ע3 ייר . יסש? הצהןר דסץצו ה"3.שרסו
 נהך:ינו5טמצצ נטש6פ ס5קו העקנ סעסו מסהםסכוגות.
 61אכ נ1הק גצנאע ישכשמש 6541 5גן 3עגאע 8ה1"1המשמגב
 קשב-יבסוס"1 % ס"וה.ן%צויסוה61 ססורס. כנהרן5הכ6י
 8מספ 5אצקנ ..יעא*- 6ם1'6פ סצאעהש--סי . -נפכשפה"ע
 טגע נונש."צגך 61"ב 5סששהפ כאק, יסי' 6זעוט"ז



*
שי.

 4עי טגע אק עש"נ%ק
 האו* ספטפ

צו

גננ
 נרי

 ססנרכס %"צר תר*ס סעסר ופשצ קה
 סךי. 5פזם 0פל. כתו וק יסי'5עצקכ

 סי"ד ז"ל סנס"ק %טצ"ר כ"ק שפי"יהשיאאע
 עמן על נרמ1ן, 06 מק0 סששיס*רם
 65 ע0ס דלעם סשמחרם יטה דיוזע ס5ס.כרכפך
 שים שי כ6סר ש% רק יפק כרכפגמקךעו
 ז"3 מרזהךב טוהר"א סלס"ק דמי. הוועסיקק
 ג"6 "2דר סרי 0ס 0ל סימת סעכ0ע ס5ס16ע

 יסי=ס ססו6 כעס י0קיס עעמיד 6תץ,ננפטר"

זש
 6ותו עס -1ס"שהר *שף"ס שצ אף' ס1ף-פספפ
 מקפ ת"פ 8פסיש4 -ק3קם כנפפיף נשסנמששר"

 ס0%ום עוץ שלש א ס6- קשם א4 כרכין6פ
 8רכנ4ך- ענקי על סת0יס 6מרעה

 סעשתא2 עכ"ד סנהפ0 קקיש *פמש עי %צ ש"

 גס ס0ל 06 גס יש עס"כ נ0פס"ק ת"םונודע
 גץ36 נס הר"פ שף כ3 6ם גפ ס50של6פ
 ננל מג06 0ג% ת'רוני ג'ו6ל תתגר"ם סג36כרסס
 ס6מוע טגלום נ"נ כקרונ 6השפ סףג6ל סמסיתנקו36
 וא"ס כרוך ת'ם"ם ג'אל ר"ל הא"ס כרוך ג"סח"ס-
 גא39 סססי 6ז עצן"12 יענך טהצ0 ושרקרסיפ

 ננ"6* עא"ם *כתונ סף' וססמ'5ם

ויצח

יח
% א6 משים עקנףצא  יט6 ת6ע שהס % 

 נהנ הי ימ' מדנ תס *צסם שם' 66עאיעצי
 נו" מן קטה תומי 6נ6 04 ח*שר מי סיק6מוע
 דתעקער6 ונצמס "8רן 0סהם שסס סק מעס0אי

 ק0נר.תל1

 סנס 6תלו ס8קודס כפוכ נרכקס יסנסונראה
 0צונהן ליס כממע  ו5פ"כ חשע קס יממךרננןס

 וסף 0צג *41 "4%ם יתעג 6םפ יאאוס פסכ6מוו

 ים"ח נר תטל הקו% עס"ס ש"ל שו"דנ0פסשק
 ס' טוס"ק סו6 הע כקחים נעחךסס פ6ו0יססנע0ו
 ו06ף עמסס. 5ס000ן י0ערט סל6 טמסתוננ
 כווד* יגמק סל דוחע 4אחן תוכנם ס"פססרנעם
 6פרו טצןדס 5ק נטדסס ש06פ 00סף לס ס'ע0ס
 תמתם פסר אטופרס ל0לקס. רו4ם סי מ ו*הקפ

 סתגזנום ש6ס4 6ק נ.שיסכנ פ6ו0ם .מתעשמםס
 קדומי* רש פשס ססף 6מום עטם סט69הר
 לחא ע03 וספפ6 ששסמ השנךצ -מ8פסיככו
 רהאם סי 6ע *דקשע רנקס תעים גוד5אססע

 עכוס"ק. %* *0ט5ע0כ

 ונהו0ר נע*רס 6ע"ם יעקכ גם6ר דכ6סר י"5ופ"כ
 6ק סדאג יעש גיוי ממרק 0שף 0סנכ5
 ד6ירנס סמתיננ פן טונם סס"8 ח*תר משרסוכף
 כמק5 ע6 עאץ 0עך6 נהשנ סיצ עחי ע6ת6הץ
 א ת*ל6 6פהע פמ0 ס4ס 4 ס6ץ מעה**ן
 א6 נעעיסם ת*יס 651ם רפ5 וסה ע"הססוצ4ש

 וסק. * 6תשיעכנו

צפ

 סשרפ עא ס61 פתש ייר6פ לסגיע %ס דסגסש"'
 0ל סענץ יאשו סז"ל יגף כנודע יאמ0םיחש
 ש מ% וזש "ס מגי נסור סטי 66ע"ם ס3סצזנע
 וכךוג אא כנר פסו6 4 נוהס ס" נשר סיהחדגם

 עטעףס* וסיגציסלהו0

 נסמס"ע כת"פ לגדיק סס0דנקו0 עא 0גםרצוד
 כ"6 פפפך פיל י* פס פט=פ סצפי*יי

 א% %מפא 6ע ' דמש ע*ח*א .*צ4*

 ושחג כ*ח יא * %דק 5% 24%י

 50 דסמו סטירם 4י0 נ00ס=ק פמת"םונרש1ץ



 - יר.
 עאס 50 פקאמ ,טצ6 מצים משט סק4"ס -.

 סה א8 5נדו "שכרך סו6 ס" סע51ם כרי6פדקיים

 -כ6פ3עתמ שכרך 6"ע 3פש הצעול טכףסהףס
 דטינ ויאקן סעאם 5שמןד0 מגף פקאתם%
 י60הס *תו0 0סו6 סקמטדס הצשמכר06יס
 י*ת מ ה0ם ונם% כעחס נר6 ם6הפסנ1515
 רע*תו עו0ס 0תו "תכרך עו5ם פל . מהקומהק

 כיס. ת"0 ע ס' לכ מ"טכ טץעבמדט"ק.

 דטק 0סף פנמו רהשם 6% ש6ר עכ"זטצאייק ם** עפ 6ף * כ*וק דטק סש6 י"13מיתףנ
 ופס60הם הצתסו %מק %י0 6שמו ו%"ר.כסמהק
 לפמ עותד ט44 מימס טה' ה0עש י0ססטט6

סממק.

ק

 סגדו5 ספור6 ולכ5 5ס0סלס 0וס"ק 0עס י"לובזה
 סל6 כעם 60ף ימר56 ש 5עימ פסס עסס6סר

 סמהק טדם כשעע סעהר רק פמם סמהק 5%יסין
 כר6 נר6סים וסר6" סן"ז* "ה6ס ג"כ 6 יסףהצגוד0ו
 סרו0ס 0ש4 סס%יפ עא ס" סכו"4ס דכ5תצ"ל

וסע.

 סמ0 0ס5 צע % %"ס דעקכ ספירסחשש

 יר6פ 15 סף נפמסס מצ?ט וסף "שרי6טטי
 עס 6 קמי שמ" ,צי 6*מס ג% סםחצתש""0 5ק 3כים 5עך %ריך ל6ס וכ6סר 1טל40 שם6ס'

 6 כס6ר א6 יצל ממט לק0 %0קמ כפ0 לא1נאמ0ס

% ש* פ י   ס' * ןי * . 
 0שס י'םםס ןמף"ממש אפר פ1 שמו טןשמו
 61פ 6 ורו,ס" ותםס םעאר נתזיא-5 מף'ו5רן

 וסק. ושז ממףס 5ף ס' 5ע*פ6מר

"
 פמע והאו *וס תחנ קחס חאסוטתלהצ

 כנ התזע. ומ*ס 66יס כי*ץ חצסששמפט
 . נצ%ט .מ*ס 0פט8יטא

 ע"ג עיחס "%ףי
 לל נעפומד' ד"ע אםל ' י" ימ ששביקיששי
 5ממל הצ%מי.קק,

 ת"מע נאשג ר*א1 פאפס

6תי

 ש שע - 6טש,"ומ *ש ;אהצמ ש%שק
% %א % 6קשפ מ% תוישע ע" *הךץדחא% למת מןיד ש* ,טצה  8 שיש 
 %יג עי גטמ%ק אף מג של כ%ם*מ
 ש6ס נ*ש אא ס ס כשש,יכ %ס סע6%
 גדח ס00אקו0 סו6 הס סגסתדתג עכ"ד 0ס5סירדו
 סתע"ס ווי 6פר דככר פעע פ0מרפ גת5כע0
 0* וסיט כמאמץסי סיט מק סיכ0 06 ס'נמונ
 לסקפח מס סש 6ץ 61"נ פ4ס וק סי 0סג5שנ5ס

 ס60ם.ע5

 סקכ"ם סר6ס %6ס פ%נ 0יס ווצסובפדרש
 0חס מה. 06 יקרס תקרם "צקכ %ש06

 %ון גפטש סס 0כט"שטלו 6ר3ס פ3% י0ר%36
 סס פסעס כפישחח ס0מימס סג"צ תשסו 3%הס

 )הש*סן וז"ם ע"ג סםמוס .כטכמ 5פע5טת0ע*ס
 "שר36 שש מולם( )סוסטס פס *עוף כ50ום 6מחתס
 סיט )ור06ו( מנ3 ווהס "0וויס ונ1נל %נס()פ31כ

 5ס0ע*0 י*0סאשהת סיע סמפיפס( )תנ"נפמסנמו
 ע61ס 56נךס מל5אה )חאס ם6ס רק טס6161דע
 וסק. 0יותו0 על 5סק0ח 61ץ לפד סשס ט(הירו"ס

קב

 לק % שקנ ף6פר תאף 06 יש לדס 0%רוףהי
 נ"כ וננפ' א%טע פכףסמ % ח52כסמ05מ

 6מו 6מ0 5פע רש 651 ס% פלח פריך ע=נ4)כ"ג

 ע"ם. עקף םגאלעי

 יהשף הגס( )0' 5פרס ספשרסיס עפי"דונוטשה
 עי0 דק"ם ח6 י6 וכלס"ק פתך ע5 ידוינד0
 קולט לפר6ם 06 60ף נס' ס%טנס סאועתשר
 ונחת4 סהש" 6% 6 ספ6ש שע רצ ששי61ס
 הג.עשם ע"3(. )י"ג כנרסם סכווש ושו 5טוכססו6
 נאצ"ם. %כו0 סיל מקפ5 ס" דרמ ס-6 0"ססיר

 ן ששל 3רס כעם 1גפ810ד%ם כמר גאנקה ונדנטםט61ם י נמש. ע5 לגאמתצ ם65 וקי"ן נמיי על יניוכסככעשהר

 פהם - "סף 5סרם 0מ% פעקף 6ס ספ0"עו60נשפ

-:

ק )וע 16 פ-4ס "וי יאאסר וטמ0 שקחש שםסמי
1 5טוכס הצ4תים נש כיי 0סשל כמג5ס ו6פ"כפום5ע
1 %6ששחהח* ייוה "" יי*ח*

1



 5ח1 שצש שיס שי. % מו"0 4 *צא
* א ש " " ק * ש : 8 א %אא  %  %  %  %  קק 

א4 א %  א   %0 %  %  
האיש  

1יש ש ה  סקעחק * "* 86 ו% *א 
 ת%וג%ט עתר נחשםל מס כ5 6ת ,%איסתקנ

 ו6ע מפמדישדנמעל יןן "א יא"3 יאאחשץטגמק
 ו6לט. מקתמ '36 ו6עס ס6אי6מר

קג

 ףמ0ס וט' 5ך וקס מ0יך עמףןסל0"י )ים 5ךדקבר
 ב6ע ףרכ 4עקכ והחי מנ6 6% נ%א3 כ355ד86

 ר3 סרמ3"ן חהףצ' וגה כ4 % 6מ מ00ת ,זש'
 06ר עס 6מל ר 3ס06 רקום יעקנ גתן. נתמ3ס6%
 "פס % 06 יתנ6 ו6ז עמיי. 8ס י סכרתמנ6

 ע"ם.וי08ס

 ומדהס ס"6( )ט"ג ת"ק -סיהס6ר עפף'דונראה
 וסי6 לדו ס"צס ר"מ 50 מק4 ס"6()0"ג

 יס נייק 50 דמפן מוס סרי ע"ס. יעת מ3מדתוסיתס
 סתמדקו ס6יס 06 0מ5מית עד כך כ5 קדו0סם
 פספפן לסע 30 ספן כידו סים יס"ס.זשה :תטקיעמ
 3עומת חס ממנג ונטפ6 ט ורסעות טומ6סמכלס
 6נ15 3י*מדק רונם %יק 6ין ופס"ט 56נףס, ע0ם"ש
 סלוויק 6נ) כ0סי6 גחצ6 סספן וגן לסע4 50 טפןסוס
 מסס ולסמפ ר0ע* 6נ5 ו6אות 6ותו 3עעכ לחס6עו
 *ג0ס לדו סג6 מן הקם סססוק .סס מסל0 י0ים1
 סנדיק מהד 3נ6ת 5חן סית* גדויס דמפ5סיעסה
 65 נענמו שקנ עט ע0ג סרסע 4ז ו4מ0ר"צקכ
 סיע רדו שכ6 מן הקם כמע 5כן יקח 6טסוע

 "ז 31ע"שת 4י 3ר6ף 1קט סים סשן סף חטפענמס
 טהק )ושמ וענס ל0ע פושס 0לש זויס סם9ן"6ס
 הקם נ%לסם 0נ6פל חס 3סנעק גי% 0יקע סא*

 4ד סדעט של 0י4 4 ס"ץפ תקומס וסל0"יס0דס
 פכועס 4 ל0 סקדושס. גי%י. יס סדנריס דנששל

 )קהשט 4, ה4 עלי כמצ נדו8ם 61ף טהק סדססס"4
 . . ~ . ג"ש* 0י,חקךע"0

יש
 ט עע ארסע לחם- ספע פא- 1% "1חשוד
-

 עאס מס פ"ס4 )5"6. יל"נ ט4ית סאט6י
 לדו נ154 תגע עמב עעם נ4מס . סלסעשח0
 65רן.ויע.6ומויס סולותה עסערו עד וסלהעעונלנ4

 0ג6שר ל תגע % לסע ל0ע 4 "4צל ע4וטים ס" ש"ש4ש4* עקרחלה %*אט
 %. וסשס .הי ג*ס י% עאל % 43הש%ש

 65 נפ0פן סר0ע 0עע. ?6ף. משס סלי עכ"5.תנדגי
 סלעע. עיעת ע"י סגמ ס ש0ס ר יסססן 5י'למ6
 סבס"ק נעם סל6 ה 16ם ט' 50ק תזלס'ועמה

 רק 503וס ידו טסן סף 0)6 ז"3 אלפנדדןמוהרש"ע
 נסה 4מר סי ורק גכנך ת"ם 9פובספ 5*העסססרע
 15 קסס דסף מסוס 441 .ספעישת דרך וש משש
 ינקס 65 3יד יד מנסיגמ גס0 וגגעי סעוגא 6ת3סט3
 יותל מויק סגג"גס כי יוכן דל"ג ס6כות %טי"דע"ס.

 כיייו. 3ינע ללס 63 5קמסל6"

 מדיז?7 סלם"ק נסס קי"ו ס"ד שלם כיכליודובה
 ייו סיח*ם 6' כ1יס נדק נעס 15 ססטדוד"ע

 : חימן לזו מנלן וש מהאסו יסס סש% 6נרש
 מלווק סס"ק וסשנ יד"1 ל"ת רלפ6ם 31חי%0
 וי*רמה . -כמםי5חהצ נמו"מ וס 5סמ0יך . גוסגיס6גמגו
 עכדס"ק. מו'ש סו6 יר%אס דכר"ו יס5"םק"ת
 ע"י )תקע 6ססר ר0ע 50 נמפן ד6ף הק זסיסי
 סטומ6ם - ומתנטי0 שלשו יסס סנושק 4ד0נ6
 ש0יס סיתכע3 ס4שר י4קדו0ס 5רסא ומאס%פה
 קימ"5 יסנס סיפר* 5סיהו גססך דס6עיריקיפ'ע
 3ס1ני6ו. %מלס פת3ט5 65 ס4שלדנניכר

 עתף פס סל'ר,י- %ק 6ע"ס 'יעקנ 60מרווהו
 -מם דכר 6ם_י יע 06 סיינו מס5"ךוסר0א
 טייוצומ06ך וורכר גדין נםכט6 ם65מס0פ4פ-קעך

 מכ5יס %צי 5ס0הק ספן- כי.6ינל י וקפ סיך סססיי
 כסיתר 0גתכט5 6הקור דכ5 ק%מ"3 נסנס 0**טמ4ס
 ומעור סושר 6מרקע סכ06ע ת4קור גתלנסד6ס
 סע"י ס0כ סלסע 3ק ו5ק גתנע3 סכגר 6ע"%%0שור
א סעשא ליה יגעפר51 0 א  1  סחל הטי',טומ6תן.סיסים .שמ6ק ששפושוייג * 
 מהזש סי * *ו. ממשש..450.סטר -5חשומעתה
 סכתוסם . נשענר 6עום ןה1ה. ס% : סכ4ס, גכ3ל0%מס
 דששמקל* ,טו68ם1 טקאולכו 40,- כ4ס גס ."שש6



%ייץ8צףשיחש""

 יאשא"% 86"אחי 6 טהא % %6 ששח4 *"ףמ*ש ם8ף8 מ שע "ק"ינ "1וףש
ק * *% ** נ% טת*ס סטע6ש ט11 4%פש ס4 שש %יץ שש %*8 ק 6 שא % ש4פ  % % ש  א   קי * ש 6 
י .פששאס%ף%יף9%סהשתש*יי

 ויחר
קד

ח אש  9 א ש א ש  ח   1"ג 
 %א סשו מהס %ק6 ה%ס ישמגשה

 %א השוי' 3ול 4קגו4,אאצ6צע
 סהצץ 6"רס ת%* . תשרח מזפ*מצע
 ם4ז 4מח%וס "המ 6מ"אהח%חשס

%יג יש נ פא ח 6ץ 5חאחףג סמס%אש"ך א   % טס ש מע * 
 טח סי". יצתא %ש6 %ע%ופצ*ס
 "ט"ש ס 4קו -מק' כפ נא ס*.סצ1
 *ד פח ושם  גיח ושק י*פס יץש4
א%  1  4 פ  % עסץ   
 .מששה טשז ר רמ סמדק ר9 פ1פאע
 5ט4 %י ו*ף נ"( גפ*ס פאק מיםד5

 לכם ו6גידס ס6מפו 6מר י"עקנ יעקנ4 לשגף6שפרס

 5עו5תי כקנ"ס תטוס 6גווףם סמסי ס5גרוססיי
 %יר ס6מ פס סהע לעו3ם 6ניד השמ תהםע2.

 5שצרס טע5ס. 6ף 3שיםקג"ס
*455 

 סי*61 יעקכ
 עפס"ק. ש6ם כ3 4ברס

 ססימי םדע נסו"ג ססיסי מס גרטי 5ק עסחשש
 סעדיק הם לורעי. סדרן יככום כדי 5אן,תוכרם

 טעיסו מנום תוי"ג הצכ" גרס* סרטע 5ק עסרס9
 6לעי דרן לכנום כסו"5 סכתעכנסו י*פכ3"ן ס"חס
 וסנו. סענהע 6ש"ם "ע4ס- אשי סרשמס טן-ס6ף

קא

 סלם הםר י4ש ט6וע עט28 ם1נ ,שא. קףקח

 66מו"ר 5כ"ק ית כפץ הץ %=נלעהו
 כא. פ"ס סי"י דעסגס"ק

 כנם"ר נממוק ס6המ 3ס' וע"י 6שע עמי"יונר**ה
 ייס כנמר ונטע5ת כרספיס גסגס וו"3 קמ"ניר
 מטו6 ע1 פם16ס אע גכגם 4%ע נטי ע3רמפמ
 סן ל45ש 6לן כע נכנסיו נמו ע5 "צטרףמקמקע
4א ש י  א הא טו  מ  א   

**
 1הע ק5% 6הצ 3ח5 ישפטש ססתדסונחחצ
 ום46 3ססם*קנ 6סתל ס" ו% ת% נכםפ"6
 סרו6ס 5% 8ם. עס ד"ע זישא ר' רמסרס"ק

 קורס יסר36 כמ 6סעו קפנ4 6סר יסהןריס%ה"
 קצוריס יתר ס%ס על פי3ס 5הו סססי"פ5תטכג דיס" עי סוס"ק כמוכ ס63 6"5 0עסיתןכי6ם
 פ6טעע סרס"ק סמ51 "צה 5תסנג ע"ע5פמס
 יודע 6טס %ס 61"5 לס גק% ע0ר עת לגט"ד-צ
 יענינאא 06 6 אף יסומ* 4ם לטנפנ3 אמלסתס

 עכרס"ק. לעסנל ייכו3 ע1 ם54ססמי"ם

 %נקש לס1א נם"ו 5עש "צקנ פסלם י"5חזזר
 ינפרס וס4% 6ש4 נגיום יסר36 נני "שי'ס6ס
 יגיע ס65 ידע 5שש ו5סטמהדסב. ל6כרם לכותםכר*נ6ם
 נ4שס הקג4 עא4 יםר% נמ כי %םכ)יםו.לתטרםו

 קחן 65 5פמנ5 הפ6ט טאר פפס יהר סקהיס%
 06 עשר פכ4ע 65וס הש"כ ע4סם, 5סני6סעי"פ
 טשו נמ%ס סיטשם טשפ"ר 4 טים ו6פ גך נ3מה



ישיה 'יפ
 וסוך 5קג5ו כפ .88ם סיסי פי, כנחפטן סנבפססצנסט

קו

 06"ו תדרסוס 6ן דרוס ה"נ דנס *עות עפי"רא"י
 סו6 נסר 5תס ספלשס קו' 5תרן  ם'()רוומ
 מס כ3 יקיע"5 והירן עה6, מין סו6 סלינתרככס
 תסלס נכ5 סמ3טש השע ע0ול, מס עע6סמנסס
 כ' מן כמרככס יס לכן כיסן ום4ט כיכסם6כא~ט
 תימס וי וסור, %ס סואם סכיכסת6ן טסור"םמימס
 5כ"ק דוד ונננין עכ"ד. הסר 6רי סמםטסוהס
 מדרס כדכריו מסרס סי"ד ז"ל סגס"ק תרן66כט"ר

 ע"ס. %פמס ככתסזי:

 6מר 0רסע דשץטות ע"נ( ינ"ו גיטץובפס'
 כ6 כמיס. 636 גכורמו 6ין 46 סל%קיסס

 גנור 06 נתש, טנגו סשר6 נ6 נמיס. סנעופרעס,
. 

 נ"ק י063 תלמתס. עעי העסס 4נפס. יענ6150
 דסלם וזסו ע"ס. נעו3סץ 4 יס ק5ס נרי 3"לרסע
 מס ס4ע ט0סי"ת ס"וע ל1 לסוגית גסר לעסושקנ
 וסנן. 0ינסס וע5 ס"ם ע5 4יסםלס * 6שס חער נמאי יסל% עס "סעצ ו6םהמנסס

קז

 5"נ כפ3 ולסק עתך 4טנ מטנ 6תוםואתה
 %דיקח מורתי מאטי ססמעמו עס'"ונר6ס

 ס0" ס%רועת נלמש מכף ס6תרס סי"דע"ס
 דער אדער רבש"ע לסעט תסעס תתגנהםר*3רופ
 מקהג השלין מיר שכל און אויגען אובזערעלאכט
 אונזער לויט אונץ העלף אדער דיכים, דיאדין
 כי )י"ל( בהסיס ספטק מם ופרס1 עכדס"קשבל
 נרי סם4ר 16 סיע ססכי יגיס 6' ס' גרי תלהר6תס
 מסמ עי0 6' ס' % דרמך ו6ססיג 5ר6וםסגזכס

 6מרת ו6תס יעקג סמקס ויס %לס מןקועפיעמ
 יס" ס0שנס ססנטמתר ט"ט עת"ך 6יסנס"יכ

 וסק. ססגמי 6לעמ"ך

קח

 ום3תיו ד"ע , סקדום סנעס"ט ר)וט עפי*דאהי

ח

 חנ"ס -תש. אא יע"י ו"ע 18 רטי
 %י אשאששאש

 %נסו מ%ין שחי..אץ.
 סגס"ק 86ש"ק ח"ק :עכיס"ק ם"ו מ1טמשדש
 שורים הץ ע5 % 5% סלכיס נרסנהך תרק5ממך פת89י ותם שתפ16 טאח סא ספ4ז ט"זדל
 סססי"ת סתתפ45ס וסהו ע"6( י" ).נרטתרעש
 סגנהס למס רסמוס עא תע6"ן 5מרק 6ותט"נעס
 וזם עכ"ד. ת"ו רעיס ה1ריס ע"י ול6ע3סחע
 ס6כמכ אש ס5תכ5"ם ס"נו 6וףי ההטנ יעקנס0תפלל

 סענס ע"י רק ועיס יסוהס ת"ו 4 מתן % מעסי6ת
 וסק. תעמי 6ם 4עינ 4 סמתן וסמהססטוטם

קפ

 נס' .ד"ע סקויס ננעס"ט רמגו דנוי זגודעא"י
 ח"נ ססו6, מומ פמ 6ממיר סקתר ו6נכיהלך

 מסתתל 6-ל גקר6 דססי"ם וסירס 6כחשיר ססמרכס5
 סעוסס סו6 י.ר.ס3ורס חשמן ת"0( )יעעי'כת"ס
 וסינש פסת6ההעום  ל6רס יימס  וק שנלך%מע אהי נטא 0כל 15% ס%ס 5עז סיתסססי"ת
 תקול סקנ"ס חשץ ורעות 3רום סמס עיוסנ6ות
 ססקכ"ס הדע ס6יס שטק 06 %ל . סס,סמקד
 ש 6ע סוכ י*וין סס עולם % ו46ש ססמסהתר
 י0י" 0ססמרס סגס 6סהר ססתל *אמ וז"פססתלס
 וזס ן נססחרס סס סו6 ססקנ"ס ייעו סל6נססמל
 סל ס6לופו כסיודעים 5% וגדע תר עהס סו6יד4
 סקדוס"ם. עכ"ד ססתר0 "ז 6ין סו6 ססעו5ס

 ס' ס6יע גרי ת4ר 6מס מ יסמע"ס ססתס%דזה
 פניך ססתרת ע"י ס61 ססחוסך מסמ יגיס6'
 ז6ת לסנע 6זכ0 ו6ם ססגי תאים ס6תס נךות5ף
 נרי תלהר מסץל6 רסי' כלל ססמרס זס 6יןמכהל6

ויו"ק.

קי

 6עי 6תר ר36"כ כתדרס סססייס תכלק28רוי
 6ל ונתדרס עסו סץד 6סי עיד % ס3למכי6ק

 )ת40ס סיס יהתו תפק % זעמו לסע ת6והיתמן
 שפעון ר' רבי סרס"ק עפי"ד וגר6סק"מ(

 טלרי-דסגת גני תערוך.3ימ.ס6ק ז"לכהעריטלוב



י.
אאץו85

 3עיע %6ר זספע-ס מ . חי טשר ה%אנמק
ש 4 *%  ש 4 ש" * * 

ש%  

-  

א % 5% * ש   לע* 
* ש * ש " % * י  3חק סנמ חטםס זמ7 ס6מ מיס ס%מ ו%יעמש

 נממר 4ו 06 ד5ף ח=ם טמהנ פ' "צהשנמט6רת סת* סגחוע4 ער ל%ף 25אע החתוממל6
 אמץך ו עסו סא 6םי סיי מ"מ %ק תעשי כי6יוימי
 סט61 כיון רעע *116* תמן % ווס מעמי גגימעםו
 וסנן. סשעמ ר6ף לנמ רסעמו ערך ולסירסע

קיא

 6)1 ומוס"ק ירכו ע5 וגע 4 ש) % מוירא
 ד6ולית6.תוממן

 )טרם ד"ע סקדום הכעש"ט רמט עפי"דונראה
 )6 יער*נ נמ ו6תס סגיתי )6 ס' 6מספסוק
 )"1 ס61 וסקי" % 3"6 נרתס נכ5 דכתונכיתס
 פרתס. ננסתתף סטם*=ת יסר6) סל סכם חסט6"1
 )"ו גקר6. סיס" סעף סעסיתי סמתי )"6 ס' 6מח"ס
 עכיס"ק. כ)יתס )6 "צקנ כמ ו6מס ועי"זכו6"ו

 6ורית6 תוממ סמס סכע"נ ד6סובראה
.

 גס 16 תוס"ק, ס) נע)נון ומרגימיס ועסתתפש
 קוכ"ס ו6ז ג3רתס. ועסתתף מרגים ככיכיסק3"ס

 יגתק. )6 נמסלס סמס1לם וסוט סי6 מזאוף*
 עס סיסתתף מי 41כ6 6רית6 ת"2ר 4כ6 6ס%)
 ל6 ו6ז סמסו)ם סמהצ ם"ו גטסק שונ סתורס)ועדי

 כדכתיכ. כ6)"ף3רתס

 )ימר6) כם מים סיינו ל"ו יכו) )"6 כי ףר6וז"קש
 63 ועי"ז כולו"ו ל"1 סיס" כ6ל"ף ס)=6)סטוך

 ט* סמ4"ס % 5=1 %ש םע5 י" מ4*
 נכף הגע לכ4מם. היל )6 *5ר6) ש נ8%םמםתתף
 "חעף 65 ססנע"כ טימ ד16""6 מהשמן 46"רכו

 יסי' 61ש נ6)ף 5"6 ניממ ננל יש" ונח65ספורס
 פ"ו. 15"מ)

קיב

 נרסעמ 06 מ  וגמדרע נרכמף, 06 מ 6סימךלא
 נרכת דוק6 רקע 6ע5ו וקסס כסמס.נרכת
 ו6יך טסנהם זרית סכרכו מפעו י65 וגמדסממס4
 כסגיס. כרסת כרטעמ כ"6 6ס5מך 65נמקיס

  בפררם המפ1 סג"5 ככחיגס )פרםונראה
 נסס 6נמט גקר5-ס דלק 6ית6וכירוס)מי

 )ו, 6ער מש קטך מסמם 4 סס" )מל מסלימר%.
 613ר1. ע) גדו) נם5סל%ם ת)6ס שנד, ס% יר6וסף
 6וס"ע, מן י6ניו % סיסר6). סהי"ת יר6 סי'כ"כ
 יעי"ז ינור4") נקרל45ס רסיו 6-) סס תסמו גתן)ק

 נגי על .סמי, 6ת וסתו. וז"ט מד. ויסר6"לנףכ"ס
 סטקנ"ס כסנש כרכע סו6 סזס 6נרכס ו6נייסר6")
 נטפר וס סירם סר6יהה וכעיומס 4סל6). עסעונתן

 ז"). בייסקא )סגס"ק תכו6ס פרי6ך

 ענודמו סעיקר ל6ס כ6סר עסו ם) )סר עקנוז"ש
 )"6 ניתס .נכל מ"1 סיסי סדנקיס מן)ספריד

 נרכת נרכתמ 45ם כי 6ס)תך )6 )ו 6ער )כן נ%ף,%
 עמסס סיטף יסר6") נקר5וס 5יסיו וסהגוכסמס
 נני ע) ממי 6ת רסמו כסלס נכרכת כג6מר 6*)סטס
 סמך עוד יר*ר6 )6 13 6מר 06 6כרכס. ו6מיסר6)
 עס תמיר יסי' ססם"'ת ימיגו יסר6") 06 כי"צקכ

 וסגן.יסר6)

וישב

קיג

  סדעמ סרמגת מהון סהי"ע לענ%  יכו3 מ"1%כוונתו סל רוגא ע5י קסן נם4ס, 4םנ "צקכ מי,םבר,ש"י
 מי** מם6' ועס ס" כעי4 דס)* ישטורסיס "ןמגאיוקף,



השצור8פ

 מצשמ 8וו טנס"ק קוי כץ שאע ילשולי
 6הם .%ז 6ץ .ש%%ט 6שו יגח שףו"ע

 סח שפר מץ שש 6א1ק איז 48שגה%
8 יצ יחם אפ 846ש ש 0א סף   הג 4ש 
 ש4ס וש%פע 465ס._ שהך 6"צ 46 סש6 ט1מ

 סעטת חג1 וץ. טרשצע מע וץ משפ ניע16פמפ
 3כ5 ת6ודך כט3 ע"6( לנ"י נכרפם נפ00סרסשי
 מ% מ6ר 6 סידי סר י תווד 0ס61 ותדימדס

 )עניד 4הך טס6יס הףע *. פהדום פהעהצשא
 סמס ה6פץ ססף"ע 6 0גטש נסיתיוםסמי"ם
 סר6ר ס6נמיר סטוכ 6 סי6 0סס"ם נע לופימרם

 )נשף"ם )סויזם 6 סים * תדהים מצות חסו46

 60ץ מנס סעטר ססו6 היע לו ענסע סעריסטצי
 סקדוסהם. עכ"ד ענ1ו סשצסלפעלס

 הפגיד מיכ*י ר' מהרה"ק טדעופזנישז
 ועניום כדסקום סס" נעע ז"לטצ*ששהמוב

 6ז ם6דזי וסל6 כספמס תמיד ס" ועכ'ענדא.
 סוס ל1 6ע סל6 נרר כל 4 סעתס נרכתמנרך

 4, 6*1 6מם כהטויס ימ1ן נר למס השףסנערכום
 וסיתקום ססעטים יתע ססי"ם מננמהח% 5סס"ץסינ
 יפי"ם ומסש מנרן ס61 661ת אנלם יטיכמוש6
 תסקות לענעם ל1 סג%ן כל סהצ 4"צ כ3 6סעסס

 עכדס"ק. ססי"ם ל1עוסס

 סמקס. נתס הט6 6ע"ס ייעקנ לומר יסויפי"ד
 ל1 1' ל6 עכ"ז ססי"נע ענודט ל%רך ססי'ד6ף
 6חנמו סה4 0י*גצ ססף'מן ש למתוך רק כ%,6קס
 דמתעסס יוקף 0ל לגח עליו קסן אק סכ5אטתם
 6מז, ננית יסנ עסף דסרי ץ, נמע0 6תוד יםדעסף
 ונסלוס, נסרמנם ססי"ם חצגוום נם"רסועמק
 תמכר 6טתי תמה הטיי סנ6ע עלי גמספךה4ם"כ
 סעי"ם יענוד יגצל סי' סל6 ותונן לת3ריס.לעגד
 מן סי' ססכל גמגלס לכמיף עכיץ  כמקדסןגסלוס
 נדכר ד6ף מזס יכהרע סכלג ולטוכת 3טונםוססתיס
 3נקס, תס *ודע ס6דס 6ין ססי"ם, לעכודםהגוגע
 וסק. ל1 סמתדס תדמ נכ3 5ססר"ם לסודוםוסימקר

קיד

 6תר נרמ' ר צק פרםס סמד=ר יסר0 יסובזה

יש
8 ששה 00"4ר1 4  יש 6 4** 
 ויאטס לפס" נטז 86 טפע 05 עש מסשששם
 יעקנ סי כך *שחכ8ס. 450 כרמס על 6מלע608סע
 6פר ינק6נץ גםלפ%4ע %5רש 4ר1 ל6ו6רט
 6סויו *11 הא6 6אוו נפ 6ם מןן סל"ףסקנ"ס
 ספרס ננהשכין פיי" ססשיל 5תס ח"נ כ"ם. טוש%

 6ומס. פוסנין סי טי81 4שס גפמ"נ מס5הקן5ן.

 ל0סוטס סרי5טם דספרם נפסס"ק ל9ע"םוגרש8ה
 6וסס סי0סנה 5ועסס ססף6 גר6ססלכ6ורם

 להכ3יסס סמגיעס לסונתס פס"6 ס6תתטג"ז
 6מלת עא תינר לכע"ס כסתסן תכע"םסטתעלס
 למכ3ים סססהס ען סי' ססכל ס6תם 3%נתנרעע נגי שמעגדו סעי"ז 5ועס ססי' גר6ס 0ףי%ים ל%הם יעקנ ירידם עמן סי כן וכמו עכ"ד.ס6דס
 כנודע סתורם לקגלם טן"ז תוכמס לסעםסכר3ס

 פמסס"ק.נל%ץזצם

 0סי6 סגר6ס 3מקו3ק פרס למ1כת שצעיאחהו
 יהזם סף כן כתו 6צונתס, סי6 ונ6תם5ועמס.

 6ע"ס.שקנ
קפו

 סיו כנר ס"ס. נסלח סרסם ספכילם6 לסרם יסובזה
 לסרסס 1 ס%ס הם56ס יוסרסן וזקג*סר"ע
 30 זטמן לסודע ו6ע, 31י גכ6ם ש6יסתמ4סס
 ש4ס סקיס סקנ"ס ותן פסיעמן. שסשזס
 סגת4ס מהס .עצם םל6 טומ4 הסמן שלנסנמס
 יוסף זטם סעל ונעה למימט 6 6תלו סעסק.וממש
 לסס 6מר תנרך, ש6 מ13 לנת6 מןס סמומסס".
 עכ"נ סנר5ת עס כל על ומסיוגס רבחם גפסח2נור6
 מים סומס %לת יס סחכום 6מס גפל6 ת6ערוסו6
 3ף ש4%ס גת4ס ש ימ4יס יוס5 4וידם מנרךמס

 סמפורעיס. כזס ס6ריט וככרולווץ,

 משפטא שהה"ק סגודע עסא נר6סובפשיפות
 סי' 1ל6 ת6ד נכס פ"6 יסר% 6וסנ נע5ד"ע
 ד"ע זישא ר' סרר סס"ק 6%1 5ססתעץ.6פסר
 משנ6 06ר וסיסווי0 סנרום ערו6ס 6"3 אם.תס

 פל6 דם6 ר סימ 6"ל ספסעע מ6ת קוים6פנק
 שלם 6הצ פמי"ם. כי לטנמנג זהצ3 גד כצס"קטצנ



מגייץובויקחך .,זך4

 וע". 5פמג3 פש% תמ8 .ה1רש *4מו ס16פפ5
 לם. נש) %עק תשש_ )נטפ ט6פע6. ססשקסאמ%

% * ש % , ש % " 6 ח . ר *
 דטנששבימס"4 עד ד" ס פאס "בהצ%

 תדם ס)ס סכעמ ז6ף נצ"3 נעצ%ח6 אמק סחדע
 זעק גמךז 4סתע66נ, 5טגד ;אמגר מה9סףן

 תרם טא ס6צ נעשס נ%*ס סיס ספהם6
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 .קבמר :.

..

 סרס"ק "פה 6יה2"פ -מא%אהם :6נסע .חהבוז
 % 5סם. פס כי. -גךים נוע ד"ש .תר%סיעך

 ו"נור 6ץ.לסם מ%מצפ. כ5 כי שפס4ם-קט"וןונרד

 5ט פל"דס ושר" כ%לוס ונתשמס קדוסם%
 סםנטיס וזכות 5דיכור, 5סס סנססנ ס6ש פס%פטף
 %מ4 מכול סוס נ% %יס נ6תש יסי ש%ותק.

 מס6)נמס 66רם עופס מי%שסל ח"ם פ5סס,ננאהס
 ענ5ס"ק התס %שס מיסע קיוע יטל 5ססם6ץ
 ימץ סרק נפ)6 ינר סיפט?ס ס' יכ6ס נ6גל6גחצשן
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 ע"סן נד נעל ככ) % 5%ס מתמס סת"ם6ר-)סהצפ

 ססעכסיס תסוס סב6 ח פכ3 5סוקיףהשצ"ד-נר6ס
 ,5עסום יט4ס סיו_ 5כן נקיויס דינולגןסי'.
 חציע קיועס. ע5 דקצר 5סס ס6ק ת6ומן%נמס
 1%6 )כ5 וטסרם קיוםם תתמן סף %יקייוקך
 וס4ס ובסאס ססנעיס* ס3 דעוויסס- כ3 תטצסהך

 ג5 רם"י 5סון טס סירע, ז"5 מיצבקאטש5סגס"ק
 תם כ5 סיגו תספר ס" רעס גסס 5דכר יט5 סס"תס
 יוק" סי רעס 3סס )וכר סכנקטרג יכ%ססף

 סנייק
 ע"ס. 5קדוסס 5ספ)ונו ה%ק ספין ת5הוןתמפ"ר
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 יוקף סגמגר כיק 20מה62 כמדרם- ססו6 נעםויהי
 ססו6. הסי-כעמ מנ6תר וף נה0ון סכ3סההי4
 בשעריססכר ר5 סנס"ז.תתוגק6טם עס"דובר4נה
 5פרפ 6מד קחם נסס כ"6 6ום %%)מיס

 וסדסע נט14 עקסץ. 6ף טהדן ז"5 ס6רייטתר
 .650 *מס לנע) גחצקיט ספ ג%המ סעקהוןסיט

 % '5נער %ך 5סם טם 6ין כי יפר56 6ם יומר*ערו
 נתפ)ס סגומת יססכר נסער סירס ומס עכ"ד.יסר%
 סיע ונלכות" סנס מ50 וק55ום" סנס תכ)סבער"ס
 5סון ססו6 גמסי 5תסועמן כ5מס )ת5סקתכ)ס

 וק%ום )גדלום וק%ומי' סנס וקיוו( מסקססמוקקות
 ותממוקעם כענתס נסעס כ5ו 0ס סענלסססגס
 נקרונ( וסיסי וסק16ם ס3חת הטגט4 00ישו
 .: ג*ים כסנפ טונס 3סנס. )סמכס וודכוי' מגסמפ3

 ן ס65 וף .נעבתו..גהם ס0שן י"5 חסו שכ"ז.הסועס4
 1%3יצ-שוע1 פתפף.ס4פ ססד6 5סשפ-סהי.מם6
1 ופט%ש ש4ס 4יופ ס5י:רטשפ .וה אצהצ -פףמטדם

 1 : וסק:4טץם



"ציר%

9ה

 6חה או וגף מא ש %6 וע % %%ק
 יגתע תר6ס 44ך0* חפ%6 סמת4סהח

 ושמטאק ששין ידעס נשמן ראשנ"םש"
 נשח הש שתה ש%4 פשץ טפפשרמס
ק סשט451 % סף   סהפ ששעס 
 יק ג שש 4ה ענא 6 סי י4%הג
 ניפ ת)ספ עי" הע5ו %6ן ק4 מעעם שעסוצס
 5סו6 נר6מג סא% 6ע סקנשס ס6ק % ע"כחז.

 נמ 3סושפ נסקיפס סו*ן עגאד4 סנץיפססיויעס
 פהרפר ש 6סש פעםס זסמך פירע ורעאסם%5ם.
 )מס ץ 6ף סחמס 5מס י פס 5ך 84ר מפר5מעמס
 היגס עעע נמס לסעסוד מעמדס סר6מסםסוס
 דש יא5 %לי ע"ג ענפפ 6מ פמש 06ידעפ
 ססע "4ס עאי יפטע נפרס 6 ם6ץ סיעתספיפס
 65 כצדרס( )כצם% סקנ"ס ס%מ 4זמ סןעקף
 עפמ ההעסו סממ5 סס*ק סימ נמט עס 6פייע

 מסך א6 סמפי עין סש6 מם סנק% 5מופצפענפ,
 מף שח" ס שחחייס 6 ש הלפש"%שס

 מ 5ש*ס א** ששחש4ס *שס 6זאע
 חיק יאח" סס"חקם יק סש 4 יי'%

 שס4 האחס ח%ח"שקעההם י4סתתה
 ין ף" 4שה ( ע" דס ) ששחד4ד3

%ק ש  ש   * ח *   יכ 
 פינס 6%%6 ותי ג"ס 05 61פר טסף עמס'9)

 סגה%פ סף נאקר6 סנ*ם4ג נצע8 ו6סיהמס0
 נדטה ושץ גאס 05 *עו ה6שר ה6סשדטאט
 נ"ש פ=ם ו"5 תשנ16ע סגסשק זויש 4ףקק%48

ע"ס.

קיפ

 עסיי ונר6ס עוסס סף פ6 סס עוסהם 6סר %ו%ת
 פר06 ד"ע סקווס הבשש"ט עלנקו ידועעס
 4ספם ספפל סמנג 6ע סמי% 65פר 06עסעם
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 זש.
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 דלום6 6מע סטס םפמע פ%ם האיר א סט6סמה

 גקר6 מ=ס סשס"ק "8פי"ד סףפס. א6 מכסימ5עוי
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 עכרס"נ4 סנפסי%
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קכא

 סס"ג סלנ ימה כטד נ0 םירס פסה%זביר
 ססן י=ד ז"5 פרפר ההס שטואל עוס"לש"נ
 ]ו"5[ 3ס4ע"6( עוסרי"ס סנדיק סג6ת סלנ6מ
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 נ%6 י4סו עמר"2 א6 6% ערמ סס4ם 6מר6ם

 סתדיק הם ס65 פפט6ש פף 6יגמ 6מ גסחצסמע6
 סף נ6מיו רו6ס עסי רעס כ5 על י"ל לע"י%מן

 656 5סס"ר 5דנר טונמו ס" ס65 ינ"5 65מומגיד
 יס ועממע6 פר6ס סר6ה' 63נע 5סחהע ס"סהמו
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 ע"ג ססרשס נסתינוס יקר ינר נאןהצשרם
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 סקמס מחם"פ "ןמ 6א שיט סילכשרה
 אא העס מקרס ש" ש "קה ס*סנ"5
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ח*  * ש  ק *   ש ת 
 ;6% וצעש 6 ו*ן 6שףם נמע מי לשימאא1
 מ5 פמש נלאס נשט גהע 5ץ יש מםים -6"א

 גממ 4יעס מהדם םס" 4ף ט%ק דץטףיפנ-ה"ס
 שם ששט 6צ % *פ עכה סרששט שם6שהט
 4ה*פ עהצס וסיץ 6אהקם נגות פס" 6ףס"צ

 סטלס ט"ש עופ0 סף ש6 עכ"ז טתעפשסשמחץם
 מחם ויק סס סתן עמס כנר ס61 סגסכע%ו

 וסק.8עמ"ס

קכב

והבא
הצ ש  8צ אאן מהי* . %6 " א 
 16. ס%%הס תלע 66פ ששש י מם ה"5*תפ

 ש % %י 3גלר שירו יסםד6 ממדש 6 ק6ם
 5ס'. ישנ רחמ סיסיג ג( גממה טפר 6ק8 עמעאי
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 עד 5סרם נפפס"ק עסי"1 ה"3 ש0ו 65ו%י טמם סס 6 סעוסיס סעיויט פכ5סדן,
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 ססם כהעסיו גרס ססו6 עוסס סף סו%6שרעג

 וסק. עימ0 6שמס

קכג

 ע6ץ געי גגנ מ הם' פסי ששה *חד8ית
ח שש מ 6 ש   % % סמ מ   

ק* ש" ח זא ש 1  "  שא"אא 

 וא * שא שס 6 ס*ן כשחא, 5אןתסיךס
 אד ימ' סטקט שאר 1ט1 כ3 חק מל.יסאס

 6ק ם ינשם 4הםף 0רגפס סי פתל6 יוסף06
 יוסף ג0 8תל6 הסשש ספסלס פר ע3נ 61ס6סר
 סיק"צם נ6 6ע נסקנ=ס רק ונעס מפמ דעשסשם
 65 %י סכסך ספפכך0 פ0סר סקעס עאת"ם

 ויאש.6סכהך
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 סס 6סר סננר 6טה הטןשר יטום סנפש פקןיהי
 "ץ ע3 רטמם % סטם א8 עסף ש מנטשס'
 שש ם% 6 סטוש. 4ימל 0תסיךם 5מר%מר
 ט סגגי 6פכי דפפםל ס8פורעיס % ופעסוי"ם
 ותםפע שגס ה%'. ע6פל ע"י סיאפך "צס"טעסף

 כר6ה* נעסע 6 סףס63

 מהם עפ"ויישש
 סגאי

 .: דנפפ . דסגס דגר6ס

 ן סיס"שס % % פ4ס, סוס 6 ס6ע ידטעסס6יס
 טחעהאהג נספע 8ד8- ש 6ע עכהפ0ו"ג

-- 
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ל 6: "שצל כהד6י ש%סי*פ טשש סא 6ש 1וקק61סנ3
 1 ע04 6שט סידע )-.סשס ס6ף ס61 סשעמקהמקל
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 לט.נטוס ש" עכ"ז 4צ% מר6ס.שוש 4 השמפפו
 מכ3 כלוס הוי ל% מססרשם עזר ונלאי 4סטי"פוק

סענוגנ

 נססר"ת ס4 . ס3עפק סמ6 כנפסו ספתו 811ףההל
 הצוכרח 6סרפ ע5ס סוס )ו ח6ע מתמת סו6.
 %ש -סהכור האצסכךס מסר נצ1צ 5כן 3ססי"ם,)שטום
 סטיע נלרך *סועס מכךח מר%ס 6קט 4 יסיועי"ז
 לסר יימס שעי"ץ וסנ6 רקגישטי*ם. עטפ סו6ועכ"ז

 מסם3ותע יתע 5*מ . מ ם נטתוט ססססמסלףס
 ע3כ) עי"י. ויענס ננסר.ויס סנ"צח ססס *)ערסי
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 מנ36ונ. ד"עהלברשטשם

וחב
 עשי ד"ע מסת6הע סנס"ק 9ץ '4ךק--'-

 ס" נן ע*שר.והר ר6ס י6סר סמסקס סרוועה
 נפ6סר סיסב ש.סגיט.ס5ו י*" טהף םה6=כ
 מ9נו לכקום מעש יגפר הטף ש ושעס כעםגפמל6
 כפנעטם לנצב ס" ופפתכב%: 5טיגס לכאכיייוס%5
 רסעוסנ עסרמע כל סקר דנר % המקכרנדצוס)
 כ*ת יהי וס% 06 )טוס בריך ס" סיהעףי63מם
 3עת. יקף 6כן שמסק0)סר

 % )%--קיק. אן טנס נס'
 טיפק סמסקס פר נ)נ )סנמס . כיי ס"תהנחו

 ססי"ת. ונפל%חנססגחת

 וסני6 יוסף ": מנטחו ס' סס 6סר סגכר 6סףוז"ש
 נססי"ח ס)ו סכטחון נדי סי כמס סעדר%'

 סמסקיס לסר ס6מר ע"י רסניס 56 פנס ו%4מ
 6כן )1מר. ט)6 )מוס- ל1 0" וסרי סרס טמ 6מחומף
 ס6מין מ ע"ן 6ף סנהצ ס)6 ננעמון מצן %' כןכ5
 ס6קורס. מרח יל6 מפטי )נ6ת סנריך סנרגעטם'

קכז
קכו

 -ז") מדר6סנ"וס סגה"ק קיני כיק עפי"ד ה)עוד
 יס6 יהץס ג' 3עה ספסתן )פרס טונ צר3סונ6
 סרעס כום וגתת כנן ע) ו5סעך %סן 6תפרעס
 זנרחגי 06 מ מסקסו הנית 6סר סר6סע כמספסמדו
 )ומר די דסי כמיוחר סר6סון כמספט דתינוח6תך
 זכרחמ 06 מ ס6מר זס מס וגס מסקר*ו סיח%סר
 סר דמט6 נמדרס ל%ם6 ופ" וזכרתנידהר)")
 כד* ה 6ע ר ו6ס כומו נחוך זנונ סנ6%סמסקיס
 %וגיס סקנ"ס סקליף 6כ) זס ענור נמסמר%תס
 6כ) ז6ת סנין יהעף %וסף גיו)ס )חח ענדססע)
 סכ) ר%' יהעף )ו 6מר )כן ז6ח סנין )6 סמסק0סר
 ססרי סזכונ סמג6 סינר עגס נסמ5 סי' 63סקנף
 ימנ6 ג"כ )פרעס סכום סיחן 6ח"ז סגס יר6סכעיגיו

 הכעס פכ) רסמ3 עע ומדש כ% יכשם א6 31ונ13
 וז"ם %ש סקמד עא טונס ' ליום8 סי* נסכילס"

 שג-"1 זט3 עס סיט סר6סע , נמססט פרעס טעתתס'
 סעטן % ינץ.'ל יעה מסקש סים 56ר סמספטי(
 -סגנר 'טו"ל ודפם"ת.ן עכ" 6מן צדתמ כ"6סף
 3ךנף"יכאק% -נ") 4,אש8 סקיום 'כ%שה כןסירס

 היוס מ"מר 6גי חע*- 6ח. סמסיס סיוידבר
 סר ומ סמפררסיס ותמסו ענדו על קנףפרעס
 מז") 6מרו וס6 -טחט6 )פרעס י6מרסמסקיס
 נדנר. פסע ס)6 6וחו כסדגו סד*רס כ)דססרמו
 סעונם רק מט6יו כ)) סזכיר ד65 5דקדק יס-וע1ד

 כנמומה סיוט תעות עסשזמו.

 חמיד סף סמסקס דסר 6"ס סג") נמיגסועפש
 )6 מ נמגס סיו ו0עונס ססקנףנמחסנוכרו

 מספט עמו עסס ט)6 סמל ע) נ)בו ר0ו כ%פמע
 ידע ל6 היוס דעי סיוס מ"מר 6גי חט% 6ח וז"ס%ק
 קנף פרעס סמט6, מסו ומפרס 6יס סוס סכצן6מיס
 ס0נחיגס סתסנתי ס%גו כמסמר 6ותי ויחן עכייוע)

 יאנונ טג6% טדכר ע3ס ע) נמספט ס" )66צסמר
 הךי -שם סכל רו6מ סשמ וזשבת קלף ספרעהנ מפצתלק_

 ד5ב סע5עגםגהשגמס
 .מי

 0י-מסוס וסשנס ס' כיד
 - הזגןי גער 6פנו 1סם וכו', ח4מומ%פס



 ןק.

קפה

 ד"ע טבשאעש ס5ה 0ר ר טשששק שיך8ףי
 6ם 'ספסוס שר צו 6 סשםק 5פרפ%טר

 6ם ספ0לט ל0ר וסף 0פםר זש0פם וסם1ןוקף
 0נם4ם פפמ מ6 ס6ושש 05ר מט1צ 6אכם4ש
%א חמ* מ1ח%יק יש"מ מחי' 0ר% % ק א 1 %  

א %% א  ם ש מ  %  % 
 מ 9רף 68 ספ 4אם שף מיק"שזהא'

 4יא ש6 ףי 6א % ישי י 6פ ס6 לזפ4
% *ה % ש יך  ה   % ש *  ח ש %% ח י א ק

 "ד 4מ אן "אם מ*י 4א4"דסזההן

ודצ
 1שדש*חאחק4"ש"%0ש
% 4"ס6פ4סח488 ח  % ש4 

 ס" ספ0לט' 0י %6 פע קז 16א מאפ"ם
 %%ר 5ק 6הנם 4דצ לסאאץ הא ס" א6ומע
 %פר א8 םועס %ש סנאם הםן כ"4 ששק6יצ
 6ש0 סנפם4ס וקף 63אהם 0רהפ יכאם 6"טהשע
 0ר אב % ח"ס טיטג 4אמה הא % כיפ"3

 ר"ל הסף 6"ס ח"0 כנ"ל 4ומף 0רהם 6"פפצם 6טי הא 80 ר"3 ה0כטסו יסיז 4םספטוס
 "9. %תה סו% עגדס"ק- 6י0ף 0רותז 6פכףכס

 0ססחם* פס סעס תאמר 6ר ספ4 6"עויו1
 עי סזכרטע 650 לעסף 0רוימ 6"םכסףנם

 סס .
 5נכע סג"ל יקדונךס מי0נ וסטיר סיס שמר6מ

וסק.

ךיגז

יפ
 יכר ענדך נ6 *ינר %הף מ ה6פר ישדס 146ינש

 30 קי0ו דכרי דטדע עפי"מ הל"פ %חהכ6גי
 נלמ ע3 4 סף 45 6מם 0סעס ד"ע, סקיו0"בשהש"ט
 סס)ק ש ודסק סלך סטקר נ06תית שעס"ק0מע
 ונוכף קנם נרכי ע) %הך 4 ה4תר 06ד, 5ר50נ3
 פי 5ר6ופ סס*ס וס* פתפתו קם א6י0 5ריכהסאך
 .נרמ ע3 עטרך 6ם 4 ו6תר וססעו, 6סרע היןז66,
 ע"3 גה%ש 6נ ש4ק עד סתסון ו% נלס 5תס0נם
א8  4 וססע סמרוג 63 מ מחש"ע סא 06 

 גורס 0ססי5 פספפ 4ך סינסמו. עטן מלרנפה6ם סטלי 6י0 כל פמ 0לע"6ם ר"סע  סקדו0סכע0"ט
 60כל  5פך ס"עס כת6מ"כ פרנ0ס, פל לפנמל4ך
%% % ק 4   א %ג ה ע קי 
 4אה משאק 4ה ' ההחץ 0שש9,מעט
 ק ת, ל51 4ז *"ש"אמ צ9 0 מיאל

 ע4 סטיע) פס עיי ח6טל %שה ע40 4א4א1-
 סס*"ם, 4 שיר טיח4 6שחאם* קנם .4ש4שם
 עגדס"נ4 %5 4 חחע.4 6הס 6ם. גטהף80 סום 4ו6ץ
 1"ל סתיג16הג סנס"ק. וי"1 ענ"ק עאקח3 נמשיסצ6

 ע) דסק 0ל6 פחוהנה
 סשס סם6ע ע3 יק סטמי

 0נ0תע כפקוס 3ט*ום גריך סע0" 0עכ"סגר6ס
 לינר 4ץמס וכ"כ ש4ן כמד"פקים דהה וזםיאןע
 60זסע נר פ%"כ 03תוע ו5וע כ0ר לנ 4 0ים46ם

 כתו5ע. כ35 עמי נשל ח 6ין 6נן לכ ולנו6נוסוס

 נהך ח דנר 0רק ימש %י מ קיס ש%יחהו
 דנר % ייכר לע0תג וכק? מ ומיס לע0תב6ל
 יינדי 0ת0תע 16חף, נ6יה יסי' %ל דכר**ס6דכר
 ענס שס 1נ 4 6ין וגם יעש0, תטוינ 6ימהזמר
 נפוט סגמ ופפי6%הרג

 0נוומי
 מ סקכ"ם יעזול

 וסצן. נעגדך 6פך י0ר ו6) 40 6ם תמץ ע0יסי6מ

קי
 עץדס 6לע הג0 6טנם % )40ס ע4ואשצם

 יטיע וח3 ונ8נרסים 0וס ס"םוננפס"ס
 ע"י 6ז %לס ושר מטצ"ס 6טד ס6םפספס"ק
 ס" כ6י4 גשרו הצונהפים כנרטו ת0פפסהםס6סצ"ם
 טן סעת0 כי )טנעז חהסהשס נ6ס עי"ש %3פוט2*
 ע"כ 0ע6 ס86 5פי 161 סצאצ6% ינפ3 רק סו6סגאצ"ם

 עכדס"ק. 0חש8 סנש3 06 גטס1צרץ



ועש,1ו%)8ה

 ט4 יאס עני הד' סששו יהי %ש טאשוזהו
 ס% ונר סא יסשם 4 סשנ 6נשת 556ם5ום

 ננימע 61ם נשס זס עם א מבעשש. סמס. ר%סו
 5%ס דממינ נס5וס ,5ע4ם 5סם 6מסל 6י 16 ענדיט"
 6פי נעטש סש6 . ו6חף עניס נ"כ סמסט44
 ע"כ מע6 ם65 4מ 3עעס. ז06 מטשהתל 4_מ34ר*

 הזנן. , נהמין 6מ גם לטסיר 6מסתוכרם

קיא

 סטירם ד"ע סקיום הכעש"ס תיגו עטי"יא"י
 ססתוום 5סון ש6 יסהמ* פטוי, לגגדי ס'סוימי

 סוס ס% 4% יסי נסי"מ 31ק 9 %שס"
 ס' מסוס וסטעס 6נ4 סוס סכ3 שויתי חס4תס

 גממק ממע6 ועי"י נססי"מ ינוק ססגמ ממיד5גגדי
 זו ננמיגס ס' לענה סעיקר סו6 וזסו לעונססכל

 ליכר מ64ום %ן "ז נדלך ותמיל6 גפל6נממימומ
 כעמ ססמס יסודס סר6ס ו6מרי עכדס"ק געולסרע
 סיסי' ססמוומ מימ ע5י קכ5 לכן גדולס 3רסנעמ
 סרמז וזס ס3לס 5ו יסי' עי"ז וממי65 סכ5 לושס
 6נלו סוס ססכ5 סעי"ז סוס ס"ם יסויס' 6ליו'הגם'

 וסנן. 5עוכס סכ5יוממק

קלב

 גם"ד( כנלטת דמנו6ל 5ם4ס ינלו יכלוי6 6ומו ויסג6ו ספקוק 5טים זע צו" 4"זא"י
 5ס5וס לך 6% כסלוס לך לו י6מל 6ל מממרור*נפעל
 וזסס"כ וגת5ס. ס5ך נסלוס י 65נס5וסס%גר יוי וס43ם. ס3ך לק3רם י 5מבהס ק6"ל ימרוססרי

 ונרו יכ5ו סל6 עי יומף 06 סה6ש סידייסנטיס
 6סמיס ססס ס6מיס מסו כבר וסגס עכ"ד.5ם4"ס
 מן עוגם כל סרי 6כן יומף מכירמ מע6 מכם זסנכ5

 יסודס ר6ס וכ6מר תיס כנגד . תדס סו6ססמיס
 זס ק6ין ר6ס סרי 5מ5ו"ס עלו ו6תם לסס 6ערסיוסף
 לסלו"ס 3סס 6ומר ס" 63 5ח כי יוםף מכירת סלעוגם
 ע4סס ס% רק לס5וס לדלרו העו 65 ססמסכמו

 65מריס 3תרע 63דס מפמית ססנמהרס 5טינע5"5ס
 ידנר יי14דס %יו הגם 5ק הסג ס' כזוס"קכד5הת6

 הזכןג קסום6ש.

 5סהש?ק ק71ם ונדע %ץ ר"ם יסהס %הויגש
 מסלס 656 סגתס 61ין מטכס ד"עטראעשיץ

 5גם ימממן ססי'פ 5סה .ומט5ם ס6דס כנספו6ס
 . 4אח לסמפ% ית"ם טטדו תווס ימ63*ך

 טזן
 סקדומיס. ונויו ע"ם %ו כקר6י 4 קרוכיסה עתי 6פהצ 5ה"1 61"כ יפ"ם מ6מו תמרחקשע6

 עש"ד ג"כ סקוטי.6 מיסנ טפ6 יסל"מ י"5ראויי
 נט' 5טרם י"ע מסיגוט סגס"ק זקהןכ"ק
 11  דמינס ונלם"י 6ס6יסס 6מלמי ספקוקס6דגו

 מס סמילון דעיקל ס"ס 6"י 6"ף מיטמ %'עעקס
 סו6 מולם תיעת כר6ף סמי"ת ר4ן עועע 6עס6ין
 סממ5יו וזס מ5כומ. סיענוי וע51 סגלומ כונדמסוס
 נעמ סיגו 6"ף 6מרמי יסר% כגסמ נעדססי"מ
 זכומ ל5מד רכומ לסון 6מרמי 6"ף לסיומ ול6ףרוגד
 6ין ו5כן גג3ומ, סס סל6 כלומר ס"ס 6"יעליסס
 סל סר"מ 61"כ עכיס"ק. ומימס נ6"ף עמסס5גסוג
 סו6 עט6 זס %"ו מינמ ססו6 יסתס %יוהגם
 ו6ין נג5ומ סס סרי סס %"ו ור"5 4סר56מ4נס
 מטלמס לקנל ר16י וסטיר כר6וי ס6יגסמייום

 וסכן.לרממיס

קיד
 ענרמו. 6כיו וטרם"י וממ סגער 4ן כי כר6ותוהי'

 ממס 3נ, ניעכ 1"ל מסיגוט סגס"ק זקימוכ"ק
 סל6 נזס כך כ5 5ס3עער %יו 6מ יסויס ססי5רך

 עניד, 5ענ למעג6 יעמי כל יסר% ג6 י6תלמסתמ6

 וכש סמסס 656 %גו וסי' סג6על מקוס  1נ5וטוי
 עכ"ק. שסס מס זוסממס

 נמפ6למ ,"5 ממונקאגהע סגס"ק עטי"דונראה
 סעקייס נשלפ סע"י ורם"י סעיר' לפרםנמס
 4מר סמיס וקודס 5סמיטס נגס סגשמן 5סבסם6"ל
 ממסו וסמטורסיס וממס. נקממס פרמס גסמטם65
 ג%נס סנש3ס י*ג%1ס- סנדיקם 6מט עערססימכן
 ס65 יתגרך פמו קדומת ע5 גסמט פנגסנממעס
 נבונ 6תע קסרס הארם - 3המתג 05 ס"%רנ6
 עוס"ז נעיר' ונמ6ט סנטר 6ת סגסס געלס%קמס

ווש
ה.י



 "וף

 עמק מיק סמ0 וועס פ8ש ק עטוש%
 גסמרס ע"כ וסמתתס נסעדרס נח3 3ש %שי

 טם6פום -חצאכ ע5נ"2 5ט? 14אי6ו מענווצ1מלכ5כ*
 לס 56יז כ6טר ,ן*3 נ4%פ עוי:,נעהששזי.ספעככ
 מ* % 4 6ץ רגע נ15תו 5וד 6מרס . נעסטשש

 .סגמם וגע5ס סטיו %4סמ 6* לע1*ה'6%סננ
 6סל 5רכר 5פרחם סעמהר -לשן נסממס וסר8סננסר

 מקרעב עכ"ד סיו עמ כ5 כו8פ%

שא  נהנ ס"צק3 שיע; פפש קסים חש 
 סמנם פםפם ווק נסנסר נפסו גע4ז%קהו

 עה שםעת עמג88 ש6 א "ש. ש6נמעין
 ותפ 3עו0"ו 5סחעכנ מס על טיד 6 ס6ין כיוןחצם סנעי 6ץ מ נח4ת אש 4 יס" ש" 6קנעא,ן
 יתי כ) סס% א 6סר מכגוף נסמתו סרמס יסי'ח2"4ף

 וסק.פץ

ק?ה

 ופרסא 6משס יענןנ חם ום5י סעג4ם 6םוירא

 עתפ נססירם עוסק סף נע0 5סס שסרסיהן
 ערופס. ענל0נפרמם

 61 ערופ0 יהעג)ס ינמן תרגום עפי"1ונראה
 5"ת שסום נדג* 60 ס% ע"סיסו6 4ומס*מו סמ"י הו ועי"ז ליאץ3ם %א4 סולשסקנון
 ונסו=ם סמ%עש.' ענם *טו 5וע 6פסר 44ן*מחא
 הכום רס"י סאי"י ינמו מ6וו 5מדס ה%י עסקמם
 טשוס עפם עסא גסרג 6יס ד6ע דס6 ע"6()0'

מפזז*בףחי

 .%ט"ת"ס ססדר" נכ4ס י8תש קש סר משר81ץמם
 דט*ג6 6ס"ם סגגם םור ר"פ נג"קסתסרס"6
 ' 5ס*ס~נ6 הצודס6וכהג6

 נקש תודס גגדר א 6ע
 סרתם ססו6 6ופדנ6 ט 06 גפסום ניעי ס"ם61"כ
 תתשתם

. 

 טתם חחי עדים כפרי סו"ל 5ס6ופיג*
 . יעא0פיי

 תחשףם סר%ם 6ם -סתגמץם סטו5ע*ם
 ת8ק"6 עכ"ד שלג ספיר ו5ק טרגו סטו46שודום

 "*כת"נ טס-ס6לנתי

 %תויוטיה
 ס"צסס ס6דס -שקנ .סנ5 ססכל משר-

 כהצהכ ק םסנ 3*כ סל%ם דוא ק0% 6%לכר
 ישלש * הנקו סו)טוס ט4 4%מוף 0מץ תי טדע8

 וגס סלו5ם כענמו ססו6 כל 5עחץ 4שדהצומכרם'
 נעעוד יסספס ס*ס על כ6ום ססישג"ס'ט4צוד

 לסיופ 651 ערוכאז נעגלס כתר םט6י על%ססודום
 ס"ו. מקוליסמנעיע

 ענל עתפס עגיס ס' יוקף עס עמןכ ס)עדההד
 יממא 1ל% נטיס יו(רגוסו סמ6 מ6מעיטמד
 ססרנס.ס4יס עלוסמגספע דמעג5ם עסהא.ס0תס
 .6מיו וגם ל0תום. עוכרם הסף סרוש שענלס5תכךס

 יטלגאג % יו מצלכסעדטהם

 נכל סעמד י6מע 65 ס*עקנ פסס וקףוהנה
 יוסף סלם לק ונת6מי ננ%ם נסעשסגסעגא

 ס' 6%11 עמט סס*לס נעם עוקק םס" נתס0מיפן
 0ף חצי"ו סנ"5 עלמפ ממ %עד דמסס ערופססג5מ

 יעק3 רוס ותסי ו)ק יגכרהןם כ5 נגי סמשקום4
 ו0ק.,6מסס

ויהי

-קיו
.. . ..

 מק סם8ס ץ .סרהס )מס תרסא הוק יעקנויח*
 סל %נס סיטישס טאנחמ 6ע"ס "שקכסנפטר

 נפפס"ק ע"ס דמוע הל"ס 0סעטדן *וםיסכ*
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 השה6"ש שבע בהם פתק 2םשצ תץףוץ כר םמ*8ש
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 .קךצשו עאתקףש1ענ ל*מים דצאת"" ארו גנוג
 חצףטףם אםך 1ד ץדע 1שעץר עש-ה מףי ףיףר וג2מג
 ר!5הה 5שת אטשי סשענםשצש הציבמר והאה דרק1 י"ע ג2מג

 עיצמיךאמהר
 . שיג טתה ומצלדה צער עע 1גפג

 נשירהם בפןז ש*אם ה" ש4עי גטג
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 בב?ם ושל לגשפלחע י!שש בומשה אבהע ושל עףו1ק,5ג
 כרשר אףבי ממניאם טכל קשפמ ו3עג
 על לעבר 2פכר אתקף גמר:

 לבמ קףדץ שם8שך.ו1אהי
 . - עפיםמשפממת

 ששםק4 * חצי שםן הםא94ם שר ףשכממג ג8ג

 עפאם י לי מתתד כר הםשק"ם לשר שם5םר עש ג5ג
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שהשהק*
 מ8ש אצחת שהצ88פ.בנחמחת סר ק* קט,8

 לתקיעל
8 אשפה עא

אשהשמנלה
קא םףבר םצי םש ששמןיקליקי

אצררור
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 -- ה"יהיני*
%.י"ית"ץמץ*תקזוז*תאאו"

נ מא. בפבתף
 סם4 קצעהאיפ פיש שףםש תשי* תא%לגג

עה*ם
 קנ לש*ם הז םק לא א*םפוד* סהרשהא הבתץ ןפע
8 ישות*שאאתשרח שיל *ו לג5*%"4  

 א%ץס 5מצהדצל
 85עדנ חשם ין ששצש. תש השוס 9 בל4פ

טועםפ

דהניהים
צה קףפ החמא ששת עה"פ יהראח

והבעשכא
צ םשמ" שלא שר י5של שלא עאי: םע טםרשףדשג
 אצוזזם שהנטער הרע מצחע-ואשו הקבץה דוצהש לםהוץזג

בץ

8שעקךד%1
4ר *לך רהע "פזי סל לערמבהשששג

 דוא הכל חףקר הליםור עמציית פצרה ו4 שפתוה1ג
חהבפען

קאן משפפות ושל דצינהר כת םבפל השנשהם איתהאםג
 ק*ל והש"שז אהה ההחףלה בשעת לבקש צוץםןףצאג

 דשלבבהעי251וצ
 וצוטטצ על זעףאע ש*ל שוע על טשל הםדםקשקך

סג.המזקש
 פבה דצא םופת להשהג לאהם שקשה טה הבששן*שקך

שנל*רם

 1ש**ץםמיהממי
 של* יים ה8שש*5ת

 מתקמו סשתו לבקש יצשק4
שנ. טהיזשההתיד

 ה8אח
% * ח י % 9 ע

 .וץש.

ץר  וצחש מייש 
 מוןם 8יע 8ם* ש"

יישטאי  שצע בבאן הםםם ש8שר שלא המחה האעוהףא.
טם5

 שמע שהמא וצוזזם: בהיל בחול אמק נםין ועזגסף
 בעצטצסי"4רדן

 יךאנ לא ושמ שמי" אןצ השמתזםהףפ
 ושל ושפהתע כל שקם התפץ1 פרש: שםשג לשרדהשה

 בךט4 סטי הבשר סהשהיעקב

*"ם8נ62נ
 בבהי רקע את דדה אה"סחו5רחג
 *ק% עא1 *ונקב ש%ע מהשר אףך חשת הנער שין כיהנשג

באהבה
 בםץ1שםש בישז אל"ף חץ%קףש עם והלסצז טןםבשג

 *סיששל ופ5 שטות ל*מןר אששההם א8עוהאדטע
 דגלות כונר משאםואתףטטון
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 קף עצאצהששר םפר 1שר.ששפעש18מש הי*חהיצ

 ייףדזע888פ*
או אצש בקרא אמתכל

 88ש8ץ4קפם8ש.
 6ף קשח1 שע על 2ם שכר אפאם שקיבל טהפק

שה ושאשר ל*יעש8שסו
 6שו בתל* אתאפ6ה עפזיסש בטז הב!פ סו ו"4שו*ש6ג

קנ לעש1אףקטז
 בם1סףן עההל כוי 1ויי עאשששחי0 העאי ג אאעבא

 ק4*15ול*שעששכ,שכפו

ם4%עפשח
 בן תשםי ע1ר אפום םד ימא תיןע םאלה

8רהת5ז

טהרשמא
 בףאשהת בהא א6ים המהה םעבה שה" פאם נםאא
ל-

 של של * צ1םב וםתרועך 15ט*שי קו4 םו.םבהרדץ
18ה4ץת

 םוהה הף לא 6שמשץם1 ת1רה חהםום פצח טגבץ
קיתבק"פ

 יעשאףםנ2מלשע
יה "פקי של4 ה"שובה לבע%ונצה

*צדק
 חת1 על רק מחמל צו*ו שקת4 אתר ע4 הפלה*

עההעם
 הרמץשו של4 הץ1 הת1יעםד טשהת וובים ם181ואו

ק%ש . קשה שקט9דם
 שש בששמצבר כםשי אםמצאם.ידה סיכ!נ ל4חםיגדחחפאם

 -488מל' ~.
 י8צע במ4ן ושיך לעש1 15מ ששיק נההש6ן

*שש.
 כש8ש* ית

 ששו פשק ופק חת 6אט 18זש
 עשם1 פבע ל4תרמ

 ש1שצים דפא1 כ4כ אץ גםיה שפתי יפקכג
 אפשם מיל4ש1שש

 ע* הצאד6ת עףק"ר גאה6שנ נשי משצ11 עהאפמי:
 השממהת עשז"ביןהה1ךף

ס!88תאק
 בבצה41 בנ"י עהא:וט8חפו שמר ועבן להת חם18פןלא אשאי עשהי האצןסת 2חרל ל*י הו1 אה4 אשראה4

 ם4 2ם אןלז לתהט 8םשג שריך לםצת סי תםשתאץ
הכמה
 אעתדקו עמפ ה"טהם באהראע כה פעדקם כלוםםיך

 האזת בכל שיד ה4למה
 אמר פץהכל וששךמן ביןחפשת כר ישםעקןשל

טמדתוףן

 2השל בחשר"ין גהם כר השלקר את 2ם העצי את2ם
 2תמיבמפש 5פש-כי 2חשל בהאת-
 םא1ז חשרו , 11פ1"כ ל*בקך רבקה הסה 5וקףדם שפשםווםה

תשצאמצו
 ם9ם בקהש הקנהה הצ1דשעל

 בשאר עאם1 ווששצם עף* בשםדקע אוההחןבהששהת
 השל6 בםהש הפארקתב894.שםף

 ל*וב הרע גם שףקבל במרה וףמך על אז "פחרעסף
 תסאשע 6ץהה שמצא מטמת ל*ההשה ש611מתמרה

 שאשעעל"ת לש1םתהשו1א
 וישהשה בא עףשן שי של ב1פז םע11שפין א1שאםאם
 הםפש 62ת פו משץם בלאוףקר

848ףממ1י  85? וושת 5האשז קםם אם לוהפ אםר פו"טשצבהךה"ק
 הצהההת בש!םמת ק!םאש4
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פ

8י
פ

פ

9

8

8

8נ

8ה

פ

פ

8ה
8

8 ,

קנ

קד
ל
ק4

 'פ



 .ין.:.1

צנ*מחאש
 מבק"הם 6צבה שהכ4 חף היך י תשוסאיוה

 טוב שויא נראה אםעפששם
 ולא לבםוה וךום הייש4* 8" התםר םעשהבהקרטןג
 ערמ הקב"הס"6ק

 יי"ם8.טץ*וק8י?
 לה1ג * אהן הבעדהג לבדד עשהקב"ה הצם8םיןבהןללג

כ*ם
 אהעלפכות

 ץ~
 לעה1"ק שהת1 הש"פי א"ף מאגין

*ש5"8
 בשהךדא לבו דאםרהכרהקשה שכי םהבהקדםדק

 דש אול זיאקמזק ,כא"י

*8*ל"הן
 כםד בהש* רק באע לעילום דבדד *כלל ה84ו"שג

ששומ"ץלמת

ר88שו1
 ויצם ששו7 בו אמ טעדב ת1ל9ן הממם תפלי7יה6

טילטתבו

רבמ1ב
 8צ1י ה4 ע6חם דקיף שכל המשום לשר ווסחעקף

טובהצ

רמנץ-
 טוא"ר הםעל פשוש סיה"ה הה"ה*ר
 לםלא מםלא עהלכו לישהאל ס4 לך לר שלמיען
 לפצש דעות לו מק הלא בלק *עקב אי חרה לסההשג

 לננש הונט חשומ שעל אבהןמעשה
 ח8שש חסר חסי, עםוי םו ועשיתעה"פ

יץש8,21
 . וןדןה"1. על םיצ כא"% בלץפ ממןהםור

פ.
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ת8ט
 6מן אאא מםורה מהקהםויתל"

 .~ -ו%"ה

 המאם על מיל 16ר3 שוא *טר א~ש%טיהז
 "1ידיףה לטדל ש"תףעו
8ה

שמין8ם1?
 ה-שועה טרבש בתשר שאדעץ אף וצדייטשו"ע

 שלם' בלבצועים

 -סא
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 דר איש מרבע צורבא פסיה ואידצ רבנן וטוקיר ררים והמפואר הנכבך המירלהרבויילף4י

 למששיה טעיוטו פחזיק ולא שבקדושה, רבר לכל וראשון ראש פעליםורב

י שמפ"א 5יימג-כהמ שיהלמרה
וע

 דוצששש בעד ותים הוקרים וטשפולל ואבוהיו נפטא מיח לעשות רורו נרבהשר
.. . דאץ2טרס ~. ....

 ז"י5זי
 קשהם במירך בםםה~ם ףהבדסו השמיפ פו טובות השפקות קליהפ לעורר בידוחיבני לי יעמיף דיהר והיוערם כל תכות אידה- אמחבו הצה"ע 84פמיר טהכדת אצןובטוח

 האבדיג יפן עס היצלריג ברכה הצפע חיפועצות

 . זלה"ה מעשה.מחעל"ם ימף מתק"ר המשרסם הנה"צ חו"זלקץנ

 זלה"ה דוב רור מוה"ל הגה"קבז
 המחבר, אחי אויוואר, מאדאשאב"ד

 תשל"ו סיתי'

 עץ14 האם5 פינא מדת ה11יקוע הרבנית --וןו. ...
 יההישל כנמת בעל ז(מל עיקאל מוה"ר הגה"קבת

 תשלד שבםו'

 שאמלופ אב"ד זצע אלתר בונק מוה"ר הרה"ג בן 4ויקאל מוה"ר הרה"ג חותטיע"נ
 תעומ"א יוןמג

 רכנן הצוקיר רודם המטי הההיח אביוה,ךנ
 ז'ל צני שלמה מוהאר הרה"ח בן חאם עעשעמוה"ר
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 חפוב והכרת להודהמזמורט

 שב.מ תאא- ויבוי יייי היביר מומקא.ם2גמשמג2;ק.חשב

 זצשל אשצצשר מכשק סובהקתלסיד *יש ש"4)"

 ה"ו מאפצק יצחקמושה
 הסשר להדפפת דדבה ופיח ה"חשקי המההי . החאצ

 היההצע חמהשב פולי סכל "עקבדך עליו הע הרל והםושבר וש;דהשהםזכות
 לפובה לבו ההשאיותבגל
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 השם "קרשי והשבותשאטוז
.

. 
..%מןא.~

- א"%-אףג הישץבאק ..-. 
 . ך .

 נד% הח%ד .הם%ן הרב . נפ% בצשד .ב% וסי%כבי
 שליפ"א וורש, -צבי מוה"ר ההם היקר...

 , . יצ"ו. נייבחרק דק*ק ר"ם ' '.

 בקף!עה ' ששל!קי בדכר רבה באאבה%4ץיץ1%דיסג
 בעלח ,פפת בכייד 5עצטה 'שהקץדה' . ~ . --.

 והעטיישיעתה שץם. .באו "אהרנך ' ינשא,וההיהיע
 .*נשא פהרת אם ויטה 6ה בב4"ד. שיתח 6וםשד
 .עב9אנ שזינרטו ש4דעך קההם שהתקלהו בי"ד היתרבהך

 -ווטתצן . --.

 דצמ"טעייא(
 תשוכת !צצבה שפאטז !שעוקם

 נוטצת 5צצ4ו ולך וס%ק ו%קר ה ב.
 שמד בצקם אשה בשץת ,טצק חרצ עטל)ש".

 איע המב,ק תעת בתתא וקפנ ,כטשהומחסרג
 ב%מר ובאשונ השני סבעלה שתצא !:ויוק דמ% מ."5.מ"

 לה. אפשר ש %אץה דהא מגעיה,וואשוו דיייש4דליב4
 אהו עד נ"כ שיו נסה,דגאמרה נפמבת עסה:ואינתידור
 יהשיסי וכדטכה הצסו , גשה .שמונ לושףדנאמ4

 ה"ייבסנונ.4א"
 שכן הבי4 ע"י פ? יעץ4 הנשו"ת

 ז"ל סלי9א הגאע חוףגי ו"ל מת"ס . .הגאוןזעפנים
 דיוקא %ינצ ו4סרת.,%יו וטזת'בש" ,שזינתהבאהשה
 בעלה מבח, דיהש4 דפנו נאמן עהא. ור%שו,אכ"וטבעלה

 , . )אש. .ע"ע4 ה,צני . ..,
 ,%א אחד עו בעדות יוקא שזה דאפשר]דנטזפגון -

 ע"א( )צ'ג ביבשת להסבח*ר געצסההאשה.
 סהעאא. היא דאפלו לך -וא"תיבעי; הא בהרא%,"מש

 ו%פ ההום' ם"ש 5אשה סקוית - עדי4 .לע"אומוכה
 ע"ש1 סהרא ולהצ2א קמ* לי'ןנא .פליג* דביה כיבד"ה
 אש4 בהיא כ*שתא מקאצ בכל הפ.;דהליה,-:וב%א
 דרבנ*באינצר

 א%ינן ד*צרייתא בחהשר וסטי?ס.'-
 הסך בשדי א1האריך ובמו בהט*א כלישנאלוזוטרא
 קק*ב ס-ק ארדם ומףה ] ע"אנ 'יי"סו שת א'טערכו4
 _דודאיכתכ

 עצמה %5ששואה עדיף עק8 מברש פי על.
 הכר דבעל אהז.ו* טן ם" אבההם בריתוכ"כ.בשו"ת

 'לצםרידן18ןהשאהאפ ה*9כ,._יש עיש, דעלטא מעץ*גרוע
 ע*8 כשתת' חקא. וום ויפני מב% בדיהשש- דטגיהנ*ל
 גפ דיהשש שההף בעען מעידה בעצטה כשה%שתאבל

 'דלק4נ הו דלהטא בזיטעה הממילא .הדאשוןטבעלה
 -' ' ' 4כ4 נאפנא אינה השנימכעלה

 וד"_!ת ע"א ד"ה עיב( )צ"נ ייגןת הו%ם' 6יםעש ונםבז
 מלואא מאמם באמן יע"א המעם עיקר ד1יבי
 כמו ע%צ - 4ייוקא לממור י,ש 4ה בהצקרי לאדקץ"נ
 רבה דעקא בעיע דייקא סשום הסעם עיקר ואיביג6ה
 י"ב ם" ם"ב אה*ע יעהק בית גא%"ת %פיפ"*ע"ש

 בעשמה. האשה גטיהסה ומה"פ סשקרי לש רקי"נ.מלתא טוגי 4ש ודש%' גומא דבאשה מוכיועת גדיותדראעת
 ננמר4 . סיגי' בכלחטה שעו וגשך נאסנתאעה

 4כאאאה דייג4* א% על"נ.. משום פעסא אי פיבעי'דבעיא ההע פם לכההלה. א8 נאםן ןהיץ- דעץ9נ.דיפעפא
 3ג(ג עי"ג"ע"ש שיך לא- דכאשה וע"כ לן איבעי'5י

 דייקא 6פעם דק הוא. עצטח האשה תאט2תדל8י"ר
 רבה דיוקא לה4הע צריכה 66לאום*ם46

 ה,שני, סכעלה נדעוףו מבי. ולזנ דגדל הדצם'כדניי
 .. ~. ה"קריס4. דע:ריך עכ"ת מאצתהאשה תה" לא הראעיו סבשה הומר דליב4נ בויטתה_וממילא

 צפידבר
 בשפרל וה*ד זי*ע הקדחן הגאה מרי עט*ר אאסהרכ*ק

 בדין האריו אלי בהופובה% בל סיי דהד בניןשו*ת
 קה אצשרץ אראש% יש4מאנ הומה סייסא י1884:44 איזה

 דודי כ"ק השובפ ,ף94קי1 נפט* .ב898ן- מףףרושלש1הםניי
 להיכם שמסכש יעקפ איופ בעאסהץש זשי סיא0קהבשץ
 אר1אנ ושאוגיני י. יף ד, ס" שצי גטן שו"ת ובםפרי . ן"שיאקל
 ע*שי .נוא . ..
 לטפמר ע*2( ף*ב בשבועהז :?6י*ז להעיד יש %פאורהב(

.~... 
 באך באשה נ5שם*ז 1טש.. ס6הר 5הלש לה

 יה8 - מהא בצהריפ' בדאמייע לפ "י דטיצה באעסשאאא
 הייב .4יד .גצה*ג םו*כ .אהיםך, תן וי"ו -נ6א84פחשלא
 מץ -טאפת לשיאה4 בעשסהי דזשה%ה יד"וא .פש6ר'יהגם

 4ביא. 56% .4%ם.זז4אא
 8,שי

 תטץ סצ4 .פפל':*48.
 6לסא,*4 '8ם% אי% 'געיץ זטמ4-לקש8 6אהפז%ס466ה%

. ס" 'צ92 .בנו ובמשי .פ"ש"רי-שש יץ יש6'בשאל,האה
 ע*שי. נזה אש%עםזי.ושרבה -ף י: '

 י ';'

 .קש%ת. שאייןשאש1 " יש89הפ לאש* ישי41; ייי?' !לא4א"י:4י
-

 קחר?וי!ששי 4"א ווחהו . -
 בעלי יש3"8ו2 שש84

 םיתה בעיד* א*א ש%א ו8ש% אני ברהטת %םר פםמםוהרנא

ם יטח שםם8י  פ*8 מששה הא עף: )מוי ם"8 
 עהאשחפ הששה ה*ה )פ*י כתהצת בתוספתא סשרש העהךק
 . בשי9;צי בעיי גושני כתובה נוסלת נוווט%47 צ בקיימת

 יהטישו י%לת אין גסיתא 5נ?דחצין סיתה. בין מם כתובהכדי
 .הוי ע*ש* גרשתבו לו ע%ששמך להכהישו יכולהובמרח%י?
 _טמ% ינאמטת....הששם דיעפ סימשש סהירושלמומסורש.
 ק*.אשקיי זשמך?ב 6להא, 6שהם מוש א*א. ואקת עד בצליסת
 ,.לסשמש נם. שסוכיו הפ*0 )פו*ב בה*ג ברמב*ם סשמצוכן

 .סחר2 קטהב סו' פט*ע שפ?ת ע*ש, 5שפהדעי*ג,!צאמם2
 בו*ד . גמשו. -געיי נרש% . .דבאומרת עני סנהה שו*תבשפ
 . לשצ וצלאנ מאע4.8לף4 שפ4ת קהב באקום הצאפיתי

 ,' מפ . עיש ,ממביט. גךאודןוםא .ואקרלו שגא איים %ד18שו

 9פ"8 וזהף .גבש .ויל. 16יסג, 8ט4% הקיני. בצהשפשפי
 ן יצם-בםשנרעש4.ש%ך ב?!ג.ני*ב..%ש .5מוס' תע"רכתטצו4נהג

 ] !זצהשא 4מו . .י5צ%קו.4ףכם88הו..1פרוך גיהשין 6בהשוייבולה י מיא4,.איסג )וצג',עץב( הפדהפ,1בגפשיש: יויפו דיי!89.דייקא
 1 הפ*כ 5ח וקש,.יאםייע הכן:11ץ84-,.או"!1 וס1שני.ונ*4ג וט*יכועג

ל אטשה 1יר4אע , 4שעכ9ישי "מו5ם . ..נשיגונ ן1ךפ !נ5יגם*.לכ4פמרה  

 ; 1ו8ר %4יך. דן'כ - הגיון 482 ,כחו .!חם2ם*גבגםנ%וםנ 4ם549ג
 1 ששף9 אף הכבידהצין זעל*ג 8להא ידו 8שום בשמטודבמיתה



 השםמקרשף אמח אשובות,פאלא

 אנימ 81. כםשם2.ו1עשףןש4י.ש"ןדבר סי יח ה"א( )8פ"1 ינ1ת ניהשמן מםשו הגה"
 סשמט4 דה*השח ,במשנח )ה11.ואג עצמה טהרתהש
 אחע דע"א ר4הטונה לכהטנה אפיו את" בעיי טזלומר
 אחר לעד בינה מה נאמ2ת( עצמה האשח אפ"חנאמן
 עצמח לקלקל ח,צודה אינח חהש לקלקלה חשוד אחדעד

 החש ובהזסבא דדיקא יותר צאטנת .עצטה)דהאשח
 האוצה דנאסטץ ביהחטלמי פפווהש או" קאעשו*חקלקל
 %הפא קאי דהטישלמי ואפשר -ע"א פגאצצתעדיפא

 עדיפ4ג דה4השח ביבצת ששקמא
 דוד אה2ת בספרו ז"ל סלשק הגאון 4ע*נ* 48נןד(_

 וכרשב ובבלי דררושלכף בפתירת עמד פ"אכלל
 דאפאי ואתקאאת ב*גסוה 'פם הוימב"א עפי"דלושרץ

 ב*שן שפאש:יצישא?. וודצוש בקץי כ%ן לוםרנאסגה.האואץ
 נפרוז. ,אלהם ד.!נאא4ז ותירץ ,שכוז בדדמ* ומברחגוסם
 בע"א אגן יחגשזין דיר%ה במ%חמח בחשא"כ שיסותעד

 טטם דגיחו שמא דנקתהש קשה על*נ מפעם 'דנאסן
 צריך חצ"כ בקךלם בהשלום אף בדרמי ואסר שכצזוםובר
 ומעהה הקהץ דבע4תה בהפום לזח חיה*ו דלאלומר
 שחמהח חשו %א להאשח להאמין תיקע דמקודםניחא
 לח שטנע כיון המת דחד -עד נפרח אאים דבאצעץוטמם

 עד לחמוון לו דממ לכדדמי חשו אחד בעדכהפש"כ
 דרחמא דזימנק הוהפ דאיכא ביבסח ורק מתשבווז,ף
 דוודאי עד נפרח %א טמם ראהה דח4השה חיישו*בם
 האמד שהאשח ממחגר ויוהר *בם דתמא כטןמה

 % נתע ששיט בדבר בדדבר חעד משהאמרבחוא
 סת שאמדח נשףם בשאר חכי טחאשה 9קי העףלכ8
 חהקט %כן סחעד להאשח לה4צצן יותר ממו2מרבקףי
 מ(. עכת"ד סהעד עדיפא והיא נאטנת ו1האשחסקוים
 אחד עד נאםן דבדטעה חג"ל תאתים לחצת'השץיכ

 הש ה"ה השני פכשח דיהשש רק דליכאאע"נ
 בכה"נ בעצטח לח*אשתלחאמין

 ם"ק בח"ם דמשדש שחשקת יפח יהיכח אכןה(
 ההטב"ן דדעת קכ"א ם"ע ובב"שע-ה

 בעלח טה עה*מרה עצטה דב4חשה חשרסב"מוחרשב"א
 שהצא מת לא השמר אהד עד וב4ו לעואשוחוירו1
 ובא והתירהו טה אסרה אחרת אשח חשםמהתירח

 עצםה דתאשה סהתירה הצא * מת ל8 המךלא
 ששיר כיהיש"כ ;. ץ9ך ומכ4מק 4הךןו .4שש4 ש4גתשמ
 טצצת 'מ4" שזעחשש..-י8 עצםא .דסיי4ה . םקומ..להלק .הצ

 בע4. סת*מר
 וח"ח ד"ה י' םף ח"א אה"ע חת"ם בשו"ת ההנוןו(

 וזקיני ז"ל רעק"א חגאוז בו"ח בשםהביא
 מבקץח חומר ואין דזינרמז דאע"נ ז"ל פלימאהנאון
 השקע"8 .חשני דבש חוסר משום דייקא מ"םהרא"טון

 %במוף בכח"נ 2*צע דהעד הוא דמשנתיט האריךז"ל
 שהאמעך דמה בעצמה האשה ל2אגאצז ביך.עישמחלק
 דאץ ומיטפבא דיקא ש נממך לנלוי עבידע משום.ע"א
 . 'ושצך מ*רהת וווא וחוקרת דייקץ עץ"ז בםהא?האת1ה עי שחחמירו כען רק לנלוי עבידא- עויחיה כך כלפשופ

 האשה דייקא דלא ידעיע אשילו הטשו"ה שקרושההגלה
 'של דהחלתו סשום. סלהמשש בידה סוחין 1%4 4ניןאלזו
 ד4קש?ש די*ק44 ע"י ,פקרו יהציח 'טמא סרהצןעדות
 חהש חמך בשי טת שאמרה געצ8ח. האשחיפ*א
 בע"א משא"3 נשאת עצמה פי שעל כיון באמתדדייקא
 ה4ששח דיוקונ ע"י דמירהטע לנלוי עבידא הוזגהעיקר
 קל"ו טי' ובח"ב עכת"ה טוות דייקא ל% אפילוואז

 שכבר אחרל קל~זאעה נאמנת דבטף כתב אטנםבד*ה
 אודח התירה המש פרם תשאת עברח תםזיטעח

 ומןפכש דייקא משימ או האהע תיצי' יטהיכינאטטתה
 ט8טטתח. ו%בדה דייקת ביא נסבא דכבר חזעך קאהא
 עלי' ווההסרת חומר בהטום אלא די"שא לא יעשכתוף
 דאלו מתר%פע שתצא מה הוא ההומר ועיקרבסופה
 וש"כ כך חוא הדין מעיקר דהלא חומר אקצ'טהשצי
 כית הץאי הראשון בש איהמ%ת מה ההרמר עיקרע"כ

 בעלחל*גידח קט8 אם א"כ לאחר ניעהט? הםשזיטעה
 סמח יותר בעדותח עתה הפםידה %א בלאוחע*ו
 לחהרר אין חן4כ ת14ש %שח נפשח אפמדהשכבר
 בעצמה דח4הצה ו"ל ח-ד%ש"ם דדקץן ס8ורש הריעכת"ד
 נראה כשזינהה משמן ואפ-ע,% כשזיט?ה נאמנהאינה

 וצרעקש% לרעת הטכים א' דכהלק בהתת"םכסת*רה
 השני מן שיוצאת טה ההומר ועיקר ז"ל הזתוו"דזקל-

 חומר מהיך חכבץ"ל סלשת לחיפך הוכיחובח"ב
 ד4יו חרששה בעלה על רק ק*ר שהח בסושח'שחחמית

 )ה(. וצ"2 הדינ מעיקר הוא חרימחששי

די
 ב5 שמ ו%ה השו רק 5הנ סיקרי 5א סשאעאאיצ
 מ8מ2ת העיקר בששה יצם בפשי6ות לפשל מוי עכ*ד,הע%מ

 ועל*נ מלתא6שים
 אי בששא' סובעי יא דאטאר *צתק בית רשרחע בעיקרונם

 עסד כנד בעשא דמיבי* במו דייקא או דעל*גטעמא
 85 סבו4 מת דודאי 5ה דדמי כיוו עצפא אשאדבשלסא חץי ע*ק )קם"ו יבםצת 5ם*ם באדושיו די הרסבץעץ

 אטר חוה 85 חש"1ה8ודע אף דלא אותא אפ ער אבלה1עע

 ושריעכ*י
 דעל"ג אמעם בששה סוגי 5ש יב2חששצת מפורש .

 סי* צבי בנין ובטפרי תחשע יקא סברח דמת 5ה .דדפיכיה
 פי*ב יפח 2ח1ר ראחתי וכשת ב11* הארכתי ט' וה ד 4טה.ף

 בח5קה שיה יע5*ג יפהאא בפשיפת ג*כ שכחבסת*ג
 .דכאיבות וגפ' 5תרץ יהאריך דעיטא אינשי עם בשפמ4תהששת

 י*ש* אנשי ווששאוטש 6צידהש5שף ב*ב'.-'
ש ש44ה חח סהא 14 ארשצהא 6אשיץןךבאיישי וכךד(  

 סהם מה באהשהת חייר* "מתנף עי קל.-שלבע"
 סושציע 8פי דייף עץ4 ההש סמאת ה4יתי פתימש

צבן
 ו4ושא ב55סא ליע51ם ותירץ מהומ2ש שעי חשה5%עי5
 ששצי דביבפ אלש עצמא תקלקל שיא יזל"שש 8פיבאמ2ש

 'ע4שו* 5" דסניאידסנץ
 נמתב בה*ב דהתעובמ חזדח כ4י ד4אכא 2השה רלענ*ףש

 בתקצ*א נמתב בהשא השתשרמה תקע*גבש2ע
 קךזב( )8*1 21צשיון ע,ב( גס*ד ביבסות וש"5 אמרווכבר

 2שפר איזא ופרש"י (פתריוסנ מינייהו ח1 ע'ן0 ממ'2וסטצת
 במ1.סאיץיום1 דאדור עיקר דב21רייתא שאי' שנמסצךבאארהמן
 לאיס4. סש*ג 2זה 1*ש י"ד ס" יבי אסם בשו*ת ועיקע*א1
 .פ5כור .חוש ובאהא ועור שב91'4 אאארוט4 בתשן2ועושיקר

 6ייס8 ה2שן וזקי1 וא5 רעקשש חצאצו_הבשק בשס 9ג"כ_א5כפ
 מ5,מו ש4מש וכן ונפשף' פדעחד' רק צ סברש גתב מטי,8~"5

 והסוו 2ןא' הויה 15 שמה שכתכ קש5 בס" מגרעק,שגתשובת
 דא" פ1ה ופוכת ע"ש אומר 6קרי זה דנם עשיהיסכיפו ףי חת*ס בעל 2ג4ו -תש4ו' דל מיק4 הממן זקימעם
 *לא;5זשחשין ז*ל "את"1- י5ת א4. ישש-ש8הא5א. משיא5ר

 ישףדי *ףב שש1 'יישהפ י5אשף 'בסאיג ..



 השפ:ך.8ח1 .ן. 8פא אשפאששאו:
9 .א ה14 ימק ממי חת0  ויץ "קהש 

מ 8מ %  התשגה בש4 לן סר 4* %א 
 .קה 4לה*ל

 נ*עאין *הך שמנא, אם פצנ"ת שסשפק.
 אחר - ש4ם :*4ך ם*ק -ובה4פ *5עא ש"ק בפ*שטכהטי
 לפ פסר דבצצך ירה*.. כר' ו4מבצשר 3אמנהננא%ש%ן.
 ומשינה .ההדק ובפ, דוש1צי 5ומר דיש מגםהמשקר

 חגשש ש%א בה שההת, "מ*ד ש עברתמדקדק%ן:יאצי
 תש%ה שש2שפלו רב5 . הו"5 הי4 .לע יוש אועעג

 עמ'- שהחסרת' השר סהמת משקך * - פ"צי9ץי- דהשגךח בת" 4"נ ההוםר משך . בשי םת *6רםעא4
 גשטרה בל*"ח דכבר *טר שייך דלא וניוו וא*יבסו*ה
 וצשהין לשקר לחיזא. כיעב ירוחם ר' ודשי לוןג4דזת

 שיך ד6* דהנם הרי עי" שההמרת חוסר סשוםנאגפם
 אאפמת אמריע מ"ם בשמרה וגלא-ת חומר בסתעתמ.
 עד ו"ה עיב( )צ"ב יבכצון הו%ם' סברת כי 21םלכמוף ו2"שטר- פע1 כדי שנשא2% קודם דדייקא סשוםאהח
 ובר סוף ע*ש דהקש האר גם דייקות בקהם שהפדכתן
 רציק באץ להקל שמכואר בכחז 6שהברלוך בלדהןאון

 ע"ש. תשהסת ד"ה פף י"ח בסף וכ*כ_עכלת"ק
 בהא%בת ם8ורש. וח דץ שמצאתי הבובי נני 1ר4צקח(

 פץ אות י"ז מף בק"ע הובא סזרחימהר"א
 אמרה חשה*כ קייו ובשמרח כעלח משא2 אודנהעזבאאשת.
 ואם תחתוו שזינתה מהמת עמו נאמרח בבד הויעיץ עצמח יאפד מ? אפ תשקר דיטה דנאטנת בק?ימונ
 הדאשן בבעיח קשודה היא שעדיין *הר להנשאכדי
 משחצ בעלת *מר-טת זט*פטע סכי.המרם היפמ*ש
 ע*או ום*סמם* דייקא ואשה גהפקרי לא דקץ'נמ6ש1
 ל*ח כיי ח"ב חי באהבת ז"ל סלאסק חגאוןוזקימ
 בדברי בקודש כדרכו בעםקות שמפלפל אהרי דמשה

 דיוקא דל*כא םוסר באשת נאמן ע"א אי דצ"להפב"י
.. .

 ינן..
 בפעמפ וקדותי י* שת י סי' צכי 4ץ ש*ת פ%לי0

 ויין .ישש ע-ב ופהרש אפוי*ק י8יפ*שדאיא,ם
 דאות מידי בעלי טת וימר נשמסת אחפמ ואתופנ יהפר ועןהי'
 דא4ת אששאג- יה- -שצספרא פהיפאע עצפא עי ינשפנתאנוה
 -או. סשמפ פחהז 'סמן ששכערדהדפר

 דאיחאשק סששפ שי
 באים* ימאמאופ חש*ב ע*9ה טשמטת איבה שאץי דששתחיטחהא
ףכתי*  פשס דיקש הףכש ביבם שוו חן ז"ה עק 
 5ענין דימ ויה4 פעי ענץ אום 5" יי9מיי4ח
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 בט"יפ 'י' א% םאשיו ס% גשחי פצח זף%ישמא
 באת%ת 4צל בטי. ,%ט"פח" חעעת הש ן"אצממ(

 וצמ%ח עמצז את שחפ9ע וד"יע לאנ"4טי
 ק*ש 'ת%' ן% זיש אשת 'יחת-באעןר קקרבאהת
 לפי. .חאשח זצששת ודאת ושף0 1דצ %דצתעןפףם

 הקל* שלא !עעוע ירף ב רכ חא %י בטת
 עאשל .

 ו"ו סוך כ-נ . ע*8 ים" כל א"א סישרלחעת
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 6רא 'ץחטק לז בפ' חעמי ראעת !טה %חהו
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 .בע אפא, די השש_ חו ר פשו בחת אדיו כברס
 יזידח באאי וריב קפשר יפשכהת י*ד יה9סוב

 אאסקא4 בשמם שמםבםן דלש שה4י!נ טחנ וג81 פשתהתכשמשאה88
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 שכץ תעהת חחט2 ,דעוג םח.ם8 משופ !צם 8"רושג
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 ל*נ1 ובמטץ יטפח.זטפ עת4!עומ גשש2יפקפ.בשעפ * זז4 קשם. ה" גההד גר.עץ8 !מצחפת ומיץכטים
 ג "מ%שד עפצ משב שלש אידשו שבףא יא יואה ק4פועק4
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 לציש הר%י'להנשא מףקף-"ש שכא' ההיאעמכשיח
 -אף וא*כ אה"כ אאפמיד: חנשמשע בחוצאת%הרבות

 מ0." ששיר. דמדייקח מבדא איכאשזיטזה
 הבי9ד ההירהו דיבר .יידן 4מדד. יציך. הן וגםה0

 יהנשא היתר בוהקת טעחזקה הףש 5זשא..
5פהי

 עמםז יעקב בבהז ז"ל ם4מא הגאת 1קיני וכם%19
 שכגר השוב הבייד האייי דלער דהיכא כ"בכ4וכהן

 כ%שה והוי]- נזים בע עשו ד"ה ע"א( לפ"חיכבות ר9-י וכס*ש היחר בחזעת ועומדת א"איצאה:טחזקת
 'ל"ה סעי' י"ז ובמיכש ע"ש והיתר ס%י בחזקתיפ"%מדת

 סת,סצף,וחתירהו שאטדח עצמה דכאשהדעוד"מחבר
 והח*פ טהתירה תצא לא מת לא ואמר ע"א -וכא5עשא
 והכחישה כשר עד בא אפ וכ'ו ע"ם להחכור דעהםוב"ש
 תצא שלא לצדד. "8 שפור - הו%ני בעלח סכהבד*וקא טני אר ..והסשע וצוקצשנ עדים דמאצ דירן בנידךאגי

 מהזרת חג"י שרחי הר"א ד5שישת חה%שתמהתירה
 מו%זירת תצא 9ל% לידד ופ"8 תמנש"כ 5כתהלחלינאה*

ההאשו4
 ואכו הררר נדחי שני לצרף נכה חעגיןולההשר

 הנילינו וה' עמהם טצמדף דעתי גם אז להו%רחימביסו
משנטיוע
 רכה אהבה אוהבך אנירכ"ד

 . מיז5י,%, ד11נ. רוףהק'

 הנ"גאגיד

 .-: ן ***4ג 412טנקון שיוי9אין,ל*9אעב'יג

 'שאח"ם9ש4 ןמםויזוואאש3 א84םדקה.,הנ"סנ
 ללע"%ף - זהןשד :אנשי זףןוזחדהםכ%זק' י.- ו"כיה-ל* וששז ש*"שיא ,4שער כ"קושאמיקי4אקוץ4%י1
 םק*ף ןעצ'י"ד' "טרא5 וםשר :חיא ,אפ%ד"וח%נואן"מ*6

 *%אז מ"-וזדעודלףק4ז עץ*א*ם וזהששז בוא% וצףאכף
 לואטן *וע"6 כצקל"ם ' זמ4יץ ,ווא*ף צרוך זזטאע4ב

 בחדנ זממלו .הככ%מר בגנדל יזרו לח 1אןאיוזייך וע*בש 3פ8ר קטמן, לידרחש4ן 'שכחזוצ תמןזיזע"פ.
 כיקלדגיץ ודףטו כצדלן וזרי 4מידריכיחוזצזצ%ל.חש' ב5זשושנ -*קףף פט"% הזק*צ: לקמטעח, וחד. לש5%אחזו סם"הן חויז לחו כרחו מ%% דבר אתחתי ,*%וסאמף

 כ"ז:זזמן צדיל גפ ייד ,ש8 "שפ"חפ גףפבוז11ה1.קשיך
 .מחזי נצדל להירנצו*ך

 יחול יג וזד כעולין ר%-. 9יה*'.לך וה% ןעט4*%דדד, לאו וכי. בחבף' בלע%ן באש.*.-%פ געוקש 61ק: ו%ל.ע5 בשי 5א ולכן ולשתטז יתאלי -
 ומ*א הריוה ע*ש. ,ו" ב9ת%ז יטחף וכהדפה ל*תטזוחד
 רק נזחרץ. איטם והעים בויררשלסה פירחיםבהני
,

 מ0. קהק. שבת ממןי רףפתק לצא*אן
 1יכא אי חפמ%ףפ יכו 2זשי בהש םים,%"ףי*אשקתי

 דדעת זץ"8, שבת! ב5עחץז בשי לאכולטשוה
 ובין ב,פבת דבין סע"ז ימפ*8 באיד ז"ל דהש*ך.זקטף
 .ושנ"א 4כ*כ ע"ונ כשד לאכ% סשית דייב. . ל*כעבי41פ
 דשת הביא סקץ תקכ"פ בם" אבן מ"ו םףעתהצץ

 ובפ*1צ,8מ"א זויפ4 ביו"1ג לאג%ל-בהשר דפיםההמב"פ

 צבורבר
 גיטין בתופ' וכ-כ ע*ש. שכיא דיא לזמת אף וה1ו ימ"כל
 %דרת לענין אבל ד*ה ע*ב( מץה וכךף אית ו"ה ע*ב(ף*ז

 בל בשרסוד עוסדת וזיש ידו שעל בגדר אלא הושואזשאינה
 אוסוד טפי דהמור פ*ד ביהםפ חדץ דברי תצדעים ע*ש*יפ4

 .ד"ה בתתך עא0 )ס*ס בעטעבו חמף*ד עקש. לזמן5גטא%ך
 זפא4 עמ%שזז, 85לל 1שרגיי באדפ איא ז5%קך לשפ זזחץםרחתש
 ע*ש. ו%ם ודיטב*% תהכ. ע-ש 9קה 5פי דחוק- שא" ה1אפש כך 4הרע ב9י88 12בפקרה א%5 'רגיל נאינולא
 נ"ח סעי' יץ ס" באה*ע דק%ס"ל לפי9ט יהעיר "%דנם

 מצסה הששה דאם' ק"ע ס"ן ובב*ש קב9ב ס*ק המד'ם,
 יע"י שע"ג בכעיה שמ% מהפש לבעלת חסורה ה11סההאת

 יים1שה א*ה%ר הש*כ ע9ש בעלה יל בשסרה יא גר*דאהקידו*יו
 עוד השדגתי א*סור ש%ם בןה 9שא" דלא אע"נ בעיהע5. 'נאכאית אותהא כדי לויפה שחד  עט שה4כנס רק כלד הנוםמ*י%5

 ואכמ*נבוה
 מהי*או בשו*ת ל ז ורשדפ"שיי חבשת ב1ה' העיר וכןטש

 %"ב ב*ב מתוו יוה רא" תצהא צ*ד סי'וףשפ
 רק יהתיד' בדצו% שין ע"כ חדש יבד פאא% פאתיישסיים השני סבעלה בדיוקא סגי אי זה בדין נ*כ יספלפי .ע"ם0
 - :ע',1* חיוף גדתי עשן יסוימן אם.'

 ע*א, 3אי*ג- ב*בת- ילשיק 'ישבן .בטים שי%י כגךר00
 *בת ו51 .ס5בהשך יו9פ שיע דדנ?ך סעשותונבדתו

 איו  ששיתןך חשסת ר*א קחמר ובע*ב ויל. שיכפיבחשך
 :*4צלות 'איא איתה .עיומה וכי ח*ר9הי ע%צנ 9לבנדיפ

 אא4 4רח פאה בירחפיתי וכ"ה ע9ש* דשבת להליפמה"והחז':'
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8 _ ה% מ   8 ש  ש  ה  ו  ת   
%  3מף זה וצי רץ טצי שיו זהיוששמ; %" ב"ןצ
 ספםםע זמשל "ף ווש" 1"%. סתד מעולשטית
 שח8 "שי ףחש"מ פעע' חמא "צי. 'ושע'מש.ועא
 שתם צהפ בלמו חשצע. אףם 2אשי 2שטיףםאמ6
 ,אהע טד5טשק חוי יך *ציח ומהשאי זרשגסטדפ
 יתטת שחא. .פז זשאאא ושףפ חח4 6שא: 88מד

 ישתק במ-%פ 9ת9. גמ%, .שש .ששל .השבששח
 נ"8 שע מ%מ ו4י סמ% , תת%ם גשגד1 קגתפצשי
%חומ צ ח פ י . א ש ש  מ % מ %  ומוש מטש%. תטה ח% של מ%ש שבת שלט,ים 
 דטהםכית

 ושל"
 9ומת- חה.שעד 9שה ?יציר זמףדייוצ

 ועףל, ] 'שה" נחמי%ם גחאמדה דעת" ןש%ו שיוילבנחס
 וףס ל9-ג הש?ג פשכב ססטל וו תייצ-ם ע-פ. -טפי העיכעגשעיי בגח2'ט*יס 'תבשים ובאבת חץשט'ישהמק.

 'צצמ% ועי.ולבש2 ג%אים.שי ?בה כייף-שלטטיחולו
 הממ4ע 1"נ שבת 9י כפףם. . .*יישבת י%יםעםי%'פשסר

 שפ ,זמה בש6:יףהג "6מח 1צפ: ושבח* '%ףץןו%חכםז ליסג- -5מרך הם חפ בשבפ 2ורים ואימרין עעצטעאחא -
 4הק7 מתעינח%י שיצ. ,יש%ש גשבה 'יבשנדי.ש5א

ן
 ... קהזה י"91* אכ"ש~. כ6ו ז"יבת
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 .*"גו9 "**"זויש עיבמ% ג4ח2עמ45ה% ג'כ איים"מ*סאםנם
 . :,%עש4ל ג%יך ,יפ9- .ופ%486 סיע9  ,כי.  ויייי4ייהטוו- בווב ויסמ.. , 2?.יטכ"פ מ5,יף2טוט9'.מ9יגתז

 כילי
 4צח*, 4מ*4. 61געעים. וזישמ%, *רצל,

 יאפ%,כ*:4ה' פ4י894 הציא יצ4ץ 5יינ,ף"94ק*:-*בק6טי :.מ5י6*
 1צ6464:ק4494,- יאהש4[44,*64י4הישי.,א"4,%תשליע2וש.
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8 יבית' , ש*1 :841"פ ש"" 4צ  %  צ*כ לעג. שמט.כשםן 
 -1פהה צת"1שאז' יקךשמ קיי י:יצקצםו בח11: וי מ1שנש ולי -אצץ* בש*ה די; .8ף1:קשי
 .'איל הרינ עו:.עצת ימש ל8ש 8ףה צ1*וובא- ופפי 85לפה1 שח4י - ששאח%ש סטץ אשד.והנ
 ע"א( וקיפ ' בפמהים ושסיאן השש ע"ג-- ; הפ%וין -ש1

 הנעא בצשר. שיש אשחא. או י"1 *צה*פ*קדסשן.
 ועו%כף ..וכ"כ פ*ק: 48ש1 ןשכשזח שףן גיה5ףעןיףים- ש*1ז.

8 - ושח אז תשות% . שש ע"דו"9עתק  
8 צה א  ש - 8 - %  

 א4% ז*"שופ% עח ' %וק 11יסי -פו
8 פג א   8  8 ש  - א  ש   8צ לנ ס *א* ארתיהח*,י1אףהיפ 
 ומק תש "1*9 א*. .5ש. צתה . א* ,חשח

%".* ש   9 י א  
א6 י 8 4 ש א   %  9  

קשששט 9  תפ"1 כיי. אם"מ טחח תשרת טאחא"חיח בתה מב היא 4ק,רג שש סשר 
 הק סמו ששףב צףס ו1ש חיהפ,%חםמשחת
 ע"צ קהג 4תת ' הון .ששפ% ריפ ,כשצ

%-ששטאפ  אח בצן 9אפיפ - י9 חלה ילח 

%ש  

פ א 8ש . א  א  8 . ה   
8ש ש "   8  

' 8 פ   8  8  
 שח.

" 8 ש % ר 4 ,  
 שחדטייק שש11. .

% _ם% 1חה י שק"יג 88חמשאי .םשט 5  
8פ פ   8 פ   8 ה   

 חרשוסשבשפשא.שאקיחש""לר8%
 ז הי ד* קינ ס" 9מש" פ'יחגיאשםרה חי מאוחאהיכ ששי פייו מתחפשא
 צג טטד מייחשים שע %ת .ש"שפפ

 םפ% ושיס ששפ דא וחס %ז בפצטש%
% יים 5מים ש""טאד  בש חמי יי יום "ש"ש" קועהאושח: רפ* ששת 

8% פ  ש   % ח  ש  1 ש ש   ח*ץ פמ שת אאחשק~ל* ששישמ5* מי 
 פש~ן ה*בוד עובג בכלל "%ס נשיס דגם ממרא*ש צ"8ר'8 עי הש"א שמנ טטד אשים קשיף 8עדק
 "שם 2ה61יוקת שישן דבל סק*ש בםףז 85חם*ג. א1םונ"כ
 שצש? 6עשה ,שפנל כתב טשף כל בר*8 ' "ש-ץ ע*ש*בעתנ
 וי*כ ע*אה בז6הרוך "שגו בו5%ףדה .יכל.עישבר ערץ סמשתשוש
- דהעיקר ע,21ןצ, . המבעלים לההייף היה1 איך לאבשוים'דבם

 בביו1השב דקחו בירחשיטר 5פיר*

 ב6לל מנעלים הוי 16 פם? יל9מן חשר "שתכאורה
 בחפה לצ לבחטא ע*ב( תץ יבוטמןמלבהג

 לבהש נ2לבמש נ"ףשנ ילכך ח~יבו ע*שי אבהסא ל8נועושרקף*
 וםש88יי2ן ה12שמע- להםהר גםג דצםבבד בהשפ לא ם8ריק1עיוגש
 בושת בר ערום ושריך ודיב4 ערום ביק% ע*ב( .)4עבב*ק
 במ בפמ עדוונ לילך סק8יד דשין כיה בוש" השרונ*י5וא
 שמהם ההי' הקרא ענין הה ע-ש* בה1ת בר ז%י 5ףאדם

 "ררהן 5ת ולצן בחשא 5מש עראם 4פהם יהבוששו ומשערתר6
 לבמפני' יוהבן די קלעש ו99עבי יהשמ,%אאנ המא ערום"םוזף'

 ע*שס )קי*ג ע8מעפמבדימטש
 .ישציק%*.

 5צג אדם וול '88לבה%
5מצי

 לש אתנו 6"יש ב*יא התש ערום. יאו* ש*8 כמיר .
 יןי' אג"רעס1 - .פיעישיונ 5י 5בשא1"מהשז2 פכב9יחמג:9צשם4*' קףי אא--דדשי תמ צשצ%שש קח8ר אהה *לשמעךו6מלבחשך עי םלב"שד קתא .אאט1 ייי*ף..טב6דת4 'ש6ת 4נבבדיבה4ת
 שקרש .6כבדותי* בו%צ184 *ביקו .8194:. .קלי"ישםש4ןאםצן

 אהאא"מס "א1.לצהןי1 ל6לל ,"4ס848 6צצ*"צ *8ח4844*
 6אמ4 שפל וצב4: 8% 6טשא יש4ד,*4י*4של8

 ט%ש 'לתי
 תיתש*ם טי6 ש44 בששר *צפהחה *4.י86%מ8:שי

 .ע*וג *4פשיח8 5ם.ופ~ד יש%געשל"6 י484דךעף -.
,:::,:. ., 

,. 
 -. .- .,, -. ;( . .. . ,-.ן..

. 
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 טעא וק *ש שפשמ1 8עש81א4זש"שרשש9. ."
 אשו %9* ,.ד%8 אש% לי. .8אמ1-אש ,8שח18,.

8 שחש5טש  * ש1 ' סק שקאח*צ פשף %ש 
8פ  8  8  8 8 ש   %  פ 

א ו ף ש  צפ".%ע  תיוהששחהגת
%8  9 א   8  9 ש   

פ%  4 א   9 ע  ש  8 ח  א   
% %פעטר ל 8"חד   5ף ל* יחט %6ש וקח 

פ א ש 8 ש א פ ק א ש
8א % ש י  א י  , מ  9 ש   

ש % % 9 ש פ ח א מ % ש
9 א א % ח % 9 8 9 י

שה  9 א  מ   9  8  8 פ  
8 השש* *שש ת קאש בום חחו"9צ1ט  
8 הה ן  א 9 ש י ש  . . 8 " 8

ש ש4 א   8 ח  א  חח י י   8 ש אי  8 ת  א   

-  

 ששותחעו , תח 9שש89ש 5%וםפד9ש
% 1 ח ח פ ש ש א . מ 8יו ק   8  %  . ח א   9  8  %  
8 . ש ש % 9 8 8 % 8 8

%8 ש   9 ח  ח  פ  . 8  
ח8 ח   8 % . . 1  8  . א ח ף  ח   

8 . 8 ש % ה % ש פ ש ש *
ם. . 9 9 9 ד % א ש  

- % פ א ו . ש ח 9 א
%ש 9* %ג שא 1 ששהו *%ג תקיכק א  ש י  ש  % 8 ח.  ש   

 ח1נמש.אישח.88ק%י5שאחמש
  חי9ע שע - ז9סה ח9ח"8 "ו שויפק4

י ש ש א א א א 1 ח  ט שי 89 עמ1 דז ט ע 5ם"8 חף יושאתףט
א ש א ש 9 פ ף 9 % 8

פ א9 א . ש " % % 8 . 8  
פ 8,88* - טאמ% 9 ."ש   %8א. יי 

ם ' פץ 5פחריא י5ף 'ששפםטם4  שש. - 
 ה8שא, 5שד .8פר ום מתש"11 חהטא.

ק יש."מ. "ח 4אא .לט ח .עקוח""פח ו ש א ! פ ש  , פמצו פח. .9"ג :שח- שדיחםממ. : 85 שי 'צשמחפושפינק
ק עשי ששש ""8ד פמפי - "א פעשם  5"ששושגק

 %צפ"
9 .9% "חושהא ש  4 
 ש, פשע םםאש!%שמשייאופח%דשש

 88.חא5 י.שימז ח. ששא.%קארל9
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שש489.2%פת
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 :5אאשף45שם - ן ב מש :
א פת8י*שפ. 1 פ   

 8ו4נ*י
 5ק8 -5שח=

 כשק -6שי פיק.'5תב.ששםש פי-,8ף1 -השצא*דוכי- 6שדל* שצשש4 6%ה פרשו?1 א8שא:845
 השפבת נעל .6צאצי'9שע רשטסי?נ הנשן'אשיש.4יני
 -אלא מיהץץ המין.תששציפ אא%ן -ש*סר הייםאבוי

 .עץש. הקא בהמה בשר' -לאמל:'בט"פ. א"ש 6ההב-
 -דט גי8 5י9א%םשדהא-יהלר ע** דהם4פשצה:סה*ת בשכי.ויו9פ56שר-יץ .זמצי תש%ך8שז של תאצכא דבעל דסוב אף%ובש*ת

 .דצי
 וכ?ת..ס"נ אכ4-כהאר% איך4היש;4אמפא' להם

 דשיסש4..זעיב 5עצש ואי מא"ג: ושהפים פמה 4צל'דלש-
 פריך לצ אמ%ף הו"פי 'פבונ בנל בשר לאנולטשיה
 לוכא וע*פ- דבשבת סצה ומוכח ויו"פ משבתהנמרא
 קהב ביה תאובת . דברו שע ,אזביא בוה,פוזו2"פ -אעי ס" יו"ד בפ"ת שו"ר בשה לאכ% מצוההיב
 עהמכין רואה אף ד,ש%*כ בה8היפת "שבול שלא4הי1-
 .באגנצן ב4ת לההנמר שאת וזרניש. לא ותקצחפ8טם
 עייו נכהב כ2ט; *נבל אימ אם מעוה דמבפלויו"6.
 מ"ב רפ"ה ב4צ"ת לעוע .ואיק מוכרהית דבריו,שא?ן
 שכוטצצ ךכנראם. עכ"ל ע"ב סיף י?א ף4 הצליןובש"ם

 בדצלין בעזום' .לפילנ"(ם *לקעפ נראהבבפשיםדת .. . מם. זו.לקהפיא
 טשפ בדיקה יש אי שתקשו ע"ב4גכ"ה

 אפקור השג בע%ר 'אכל ציך לר"מ פהיך שגימכמוץ
 פירושו ותכי ותירצו כדיקה. ע:*י ואכל מכהוץבבציק%נ

 דאין ,ולבוזק השר להפביד עגשף , דאי לסלמראיכא; מאי וקבשים פסה ןלא..בדיקמ אגל הוה דלש תומאבכי
 בחהין משא"כ כקדש~ם תינת וזה עכ"3. מזח נדולמום

א.  8 ל הף1  1 4 9  אשים ל";:סץקף השי 
 .56שך קץו י4. קפאי קר,חחתל 4שי. -ס%ייזובשש .ף9ש4 סשי,י248%- 5שמל לשחה'ישףצאלמש%ל ה4 :. -!-
 יש%ה::-

 דש18.7י
 .םכאצע, -השוה: עקלםהשת :1חב4

 ומש4מץ סהםואשחמ דהשן .ששאן .ה8 קיל *לשזגקואץ,ש8ן
 שצא יצצש9ץ. ווקף' ע?ר.בדיקהחו 841טי- שוששצפ 99צ%ה. כאעה יילם8. וז%ה . יפשו ישפב%: עשהן5ונ: ,וץהפ4אג-וץ8מו
 1ןרשכיז8 ום1 ד4שש1% וג%%פשע נושי"1יהכב דשוליבן לסלט-.4ו

 וש5מ1ץ לו.נייק%ז זזשין פ9ם וההטיה *פטיסשתשזושי3קמרדב
 8השי דיב וש?ל דא%ס' הששחאר 44פ"מהזחתבשק4,נקאםיעףיפ4.
 דלוה ~זהמין 2א%הי16ב כצוחחו' עשטזד,4ן יץליףנל9פזאשה'

 קדשים סש1יסצ2 דו"ל נציקי4ורע קףי עום2 אובוג,פפיי
 שמדייק במציין שפר בכתב ועיץ כבדיקה. אפומר דשו,

 ולא ואכול אפהופ רדאצכא דשמר דבופ אשה רבבלש%ן
 אאארש מה יכן קרכ4 הקרב התמנא דאמר בפשופנקפ
 . שי' *ימר אימ 86י "דשימ שה אע.. .הע השהשג עי' בה. דאיוי "צטח סשהיפה א%וי*.רש"י

 4אמר רש*י
 דאמר סדהק ולהכי ה%ין 6השחיספז ההי דהצהשו עד-בח .זשיירי קדעףם יח,הצת עי ק"ף אש4 דרב מוץהעכיה בלל, מהוזקרנה - החנרו ההי' הב?ת; אונ ואכל רהמנע'-

 הפסוק רע1*י. מביא ומה*פ- השכל. שהופ'דחסצא
 קד"וים בחשהי6טן היא- ר"א זמהוכפזר2- קדשהם. פאכילת.

 4פבועזם ובעזולוזוז י"ו וכדף בסוגיין אעיי: בלבקיק 41*ש:בם"ד. ע3צז'4 רוב נר2ר: חע34.דאהלאנ1אמח"ה ופריפה והבעלים. הכהנים ו4י*%ל התודההצורמע
 ~ע"*ג בוה. 5"שבכצגיץ

 נאהבהך, הטע ננך הטףובזה
 כיטלהש ,שיטההק'

 יבירבר
 שש ו%ש 5ביע טצ2 בנדים. שיפ ולעמן הלהש*נ

 6ה 6מני - חל .שי 5שמצשד שסת אי.8יפשך
 וה ששינוי דקף* שבצ2 לכבדה פמבעל"ם. תופים.ש8צושאהפ

 אסעת שפשרקם4 6צעליפ לבעה כשי?ו 2אה1בר ,האצצז כב~ד ,ש%9א
 תפשח סי' היים ופוו2111 סנחי. 9מר 5פשרשי22 בוצהו3ישיתי
 בשרב 8בר לצכרי יעשיו -הב*ל 5צ9ה,1 זפאבהש הקוח1..השו'
 ת*ג בו שהל בשבוע ללבשן ויענין הדש. עי*ז פוקרי או8סח
 ע*ש, 5ילש 5דדבן שפיעך בםיתתא דתיף ומזןוטשכ
 כיאגנ"ק קד1שחז לשמן כ*1 ס" שבד5ם. מטה כשרת'הףכ
 נם1-יכאן ז2שים,9דשות .15פי יש 6מדקן תמחר סינרדעיי
 יקגין אהה ואיכ עאש דמבע .נבר יזצין ביון אישומיקךי

 ינ*לד ירפו "פ וובתבן*
 יעאיית מתי פ?8 8*ם בז%עומא2 לפ"פשש **ל ולענץרגבן.

 סי' או?ת אחד מטתאהת בדהנ.5ציב9צ .8רהוב?ב
 קי*ז ד*ס יו*ד אטניז 5פהש4ש 5צנמהש דקך* ב' שותייא

 5והרו שפפתה1 .זבדבר ,בי 0" המהו?ס סקיה. חקפ*הובאףח
 ו?מ 5ה* 2ש לשן עהשנ עשיסדג חבמ1פ בהר המלפ אץ5צפרא.

 בצשחרון ?צשפדהש סיו השדשיפ שמת שפמי שיא 9יאשפיר5שר

 ו*לאפ $הפבש2 בשאי שציעוג מיוב- יע2*ד חצאנ ע*ש*י9ע2יי
 ד"שונן רק ב%8צ4ו 6שדש 4ה% וףה1 שבי9סהק בש8זשקץ

 בשרן איא.ובשאר וש8ששש ,צשרן םצ%ת.השנפשז ו1ל%ים5ושמשת
 יששת םאשהש2. השטשףכ,צםתע?85"9 בצפדיג מפולש חט21ן81

 5ח2ן 85םצ"נ .וששמ*4. ש"תנ . ,זשצטיסהאאחסהר .5פ? שפיר *וזצ-.
 ישא%יך *ח4 *ש9ד חשוב.אשוד5,9קיש לא מלה94פפ

 :וזזש; ה9השיש 845פ1 ;יא4 . . ...
-, 

 *18ל ,5ף? -ןשפ זיד-םו ויאג.. זנמש-ן שש9י2ן :1אש4 יו9צ14 יץ9ץ וצ12,
.
.. 

, ; 
 ואפה, ,91885 -

 ישףפש:מל1פ.5שםש י משה15 9וםששי* יצושם8 9ש*
 5י4 יש ושש ?"מ קשפפ* 9צנמ א9שיםי אר א1ש!בבמשצי ,%םש8ש8הך

 בשר טשצל. .6צי לא םפי דבוסות ביוו כבשר4 מש6חם.דדעיע
 ובב*ב כצהד בדאמרונן בשר באמלפ חמננ שסםת 5יכצ .שוב
 ישי אפשר 1יא 1ענח מית6 רוב נצצ' דשמ?ע טצא8%רק צשאשטמשרד* שע4 5ת שמ שמשל י שמ,מ הולי-ופרשוי וסה,בה"ש דשיט דעופ עני יסי בל ע*א4מ4פ*ו
 בבשר חיא חלןואחשע ורשען ושע?. בייןת בקן.הטבמן
 ו2ה,ט בשבת -גשר פש?ג.שמיתו ט4שהד י54שיהמע

 -והב4
ןףדי"'הקש,הבססהעוצץ:הקשהיפ4ספ"4י'וצה,6ןשד

 זק"סרח"שד,ח*כ ב*ילש1זח"% 6שות-עשה"מזהת"ע4יים

 עכ"4 קמנר אינו וית1 יעים ד69צהז וותרש.5מף)צעך*ד"מהאקישמרבשד5%שסחוקדשת1הא5פיקשףכי
 ד9.גצצזך הבשו יוקתו יס?ש ואף עמח הל,ובפ"ףפתג

 ועא%קהם 5ףח 2עף ב' וק ע1ל*8, .בדטוסעס
 :מףע אע% 9ה%ה%ם,ששיט בצדך קעח5הוטדא9.ממ3ע
 יש"ד ה9יר ימזחו(דקע וח%ב 'י9ח ימיטמש יחטמ4 .אט5
 זשאצב ושמף9ת.זאםןלףו?פ:4ש-וטפר היקיפיחפ9*פס%
 ומש?פ-8מי4-ד ק6?פ ז%אףא אם-יאלו אף ועמ%,8םשז
 *ףצה *עעס' אפרר5ךשעיתוז,ף .. ,א%%תש )מ9םף8באבמ
 ויצא ע"8-זשאי.ןאךך-"*ט.ף5אךסםבשל.שףד,%ת9שב

 -קהם9: "יק ופ%ה:
 י4"אוו:?י6 9ח"ג-יק: ששגאג 9שטי

 "1ע4_"חאף9ליס"ם"ש%.3%י[6-5 5ף 8שהשע,תי.ומםפ12.
 9ג"%*99שטש*יאגה 'ם!שאפימ5פןשעע4ח8שא*יחקי שי-

 ל" 9וא-י8ףפא *אףאףה.9תט,9ףפ*שפז8:סףבע"3שםש'
א י ש פ 8 1 פ ה א א ט ח ש

 49.שמח,*שםמם_יפשעקףש4"שחפ"%ף9י9תף]9פה,קחמצ
 ו"שאשפח.9ש"שש"%6קנ "8"1 ושש?ש.חשו שפ%ו.י;



 . :. ., . . -.:. .....ן - ,.. .:יקך...:י..
 . .' '.. ... ק"גמ%4גז*י.שפשש2_

פ *"ףקטי %ב4 :משף  - 5 .  חו*פ הס9 שנ 
 , . . *לש"א במילהש; צבה . ישוהיף לק*ית:נל6"ק

 חיית -יפ3יר 'לחציל ח6י. רבה. באהל%%קישיי'15'
 נצ"ע* כ5ן שהניוף6ל ם" ע6נ"ע העיחש : -' .'.

 תבש%ץ יהב נבי מ"ב( ןפ"ב בוטז. ביצסמדטנא(
 הב%ע יא במהנה. ליתנו ורשאיקתני

 , העירלכ ליתן "וסור הו"א תיתי דמהיכי בזההרבותא

 )4ל* בסחגח.רנכשילין

 תצ' ם14 ב*%"הב(
 ה5יה- ע4 .ונו%ו יום מבעי יסהנמויאי' זעיני3.לשכ% % טו*א סמגשא -%

 בהוך -ח6ץ לאמל- סותר .שייי4- והבדיל . התפללול%
 לעשות רק בנילי לכל ה%. הף שהשלח דכיוןהםטדה.
 המץ' איפור אכל מבדלה. קודם אכמים ' אסרומלאכת

 יפם,דהעיקר יעקב בוזק. וכ"ב. ע*ש.. באבדלה. היוי.אעו
 וגסוששקהר ע"ש: גמהנמךלה' כלל" תלוי זי2ר ואעץדאימור
 לתשר צריך די' חדין דסצד הפוה בברכת יעעןןדמת
 הההחלת בושר אשליק וצי המין דבברםג ויבאיעלה.

 המץ שבל דכבר '8צ6ש1נךדרכא הנ שמר ו%4רהטשיינ
 . נ4( _שהלויי וששץ כתרוף 8החזש

 הקשו דאח..וסמקהשת בההו עך8( ח9מן.0ף צששכהג(
 הא בכשר עע שפא - פמא ישחפ ל1אפשי

 ד%ימא יי .וקשה *ם6ג עא54:4ש חאש- חוימפרכמת
 כי*ןק!-טיל.:-פוןיאת"

 וכנ4,סאציים קף5 דפ3סנע 31"ץ( ול"ג
 שמפ5טשת אף ו%"כ דטטג בךיקךף "מנחי דכטאןבהצום
 יפסשן ואה*כ הסטשי מעיים עען.בבני שמא חששאינא

ל . . '.*כי.5צמפפ44.0*-,  

 "כנם אמהפ וחףר ל46"הר אקףנ .בבא%ה יבזןד,צכאש- דשישהפ דכל ש6 .*טף ש"שש. לפיםשש לשו "פה4מ
 דם%רי בי*פג שמי' במקצת ביאה למ*דיהצ:ילשנים
 מצישית יו% חעורח לפוא בשוה טסדתושדנה6ה
 אעץ דננע כ% פמקח%ן ב"שה ליצי %א בבשרשזע
 44*ץשיע'*6ל לע9הוצעובכהיב כיל לפנ"ם יח. -ה4מםדלא
 . .בפנים זאפזשתייששפ 4נל . נ6ה*ג וא;6 ע"ונ ]בבשך_י9

 . 'הישינך.ל%נ %ש טעים בעני ימת יו דפםיא

 ' ל"שריחרי ואון'דעתי.שחח נהס9ני*גופי%ח*,באה

-..-- . .. .; 

 .,_ . ..., בפמעבוגך גיסך-דב4ש .וב5ת.וצני',

 . *שואג סי- בב% לישושזספפה

 ,הלברהשמטפמ::. .שיז מעפתה"ק:
 , 'הגאנ.אב"ר-

 - ם8פל""ם8י9 %יא

רן

 בתקכץ דיעצ*ל שהס יהשף ששלר 5פ יכשרת48
 קודפ נא% שו, י%יראנ בחכל דאם .סהי*וף'

 , ליא4 שורי 'השי* נא9ון הפהכ ע*שג ינשל יסו א9*ו לשבתששףשל

 ארי לשחר ווםש% איי יאא במתטג לאאר תבש"הןהעירוב
 -קפ*ל יששפ -י*ל חפ9ג לבשאג, רששי תיך. פמצו בצחצנרהח*

 הישאי ,ום6כל. בבשבר והפוב לא בםהגא ושטתגו דבשת,י%שהמשדםנ
 אשהשייישבת* קוום. מעאיוב ספהצ4ליוע

 בישל שכבר מיירי דהתהשתא לפרש ישושלי
 לשבח~

 וקמ*י.
 פשהאר לופשר - לאאר ליממצ רשאי מדץ דמצד

 במג*8 יצבא 5יהא*י .דקשג משש לאשחז0 סתעיב ס12%לשבם
 על' פשטת 'ייאם תישיייי העייוב שיו9ן ינטן ,פםוטרש

 5זמדך ואג81 וםיהע ויכת עיקר מצד פשכב אהך ע9יפ*שגףי
 זףל פסנזא.ס" בם*ש בשסת אף ליחי'גמשנת יז%'רשאימצוא

 8פרדנהע בשם **דפ4ק

 במת2ת יףט בעדב ייתנו "הוספתא דביבת לומר אפשדועוד
פ פ~ש ש  ה  ש  9 מ   

 טח ה ט וייש9י ואג וש "אמאששש49

 ~ פח חו שו . 9ח של המיג פץ פ נשזחי
 . יבו יג9 !פטג .טפ3 ו%חי 5פ-1 91פן סדם השובמשה חי ,משז ק*ס *מפ אפ* ב תיהע ושק בפאלפע.

 . "1שמש4 ע"א יפמן4 0דם" וח9ס 8י אא4מץ. שת 5צדהשצםג

 שש8י ו1קיןג.יש%ח1,גיי יםםן. ,ישהביע .עפתי5מפפאף*נצשפשנה
 .דגפ. ומפוקש פים4 1צ5 פ%'. .חוש3 לאאר ווי אואע*ףכקגץ

 לאפר ,5יא"פ"ןצמיך ששת סשף, .יאפ4עסאו.-8ט2.סדם

 יאש1' של*8 לק מקפפנ- קטמו ,ש9אנ ביגנ יים טעהח89"*
 אש4'4ם חא י8או שה1י הא49ינשיד אינ8פצג.5שאלע4

 ,. אי י3 ]ס%9 םיצ ס33. קף?9;1פםםש-.ום4- ,סוו4עפפ9.

 :81ז.. ,"אהוגא"5ן 94י=ישתשא~88פטש8ג,4ג:י44
 וגפ.; ופ9טפמ ,*פר 8"4.49יש1 -שייי -א49-"919"44אשחא4סא4

 -סאקיחיהס9*כ8י
 :ץ%ש3 יה9ט4.;4אץשי, בני [חמש189,יף4.

 ...__. -צבי

-..

 יףפ וידם 8פרש עשא אפ . 8יצ צשג .פי* יע 49ת"שי
 שיצ1פ 9עו8%-,גף 8שצי ם4 אם* שםהל במשםנתפ.5אחר
 חשט4 .א9טושם וקשי ומפזשם ישי שישא קז9שמכהבשילז

.י צ א  פ א % ש .ה 
 !ששושיי יע וף -וא

 בף4 !שאי ןש .
 ב' לה אשי פית די סמ עשס 4הש בפפהום 5הםבםלם8ער
 ,אשצשג 5ת םש9י ישיגה לא-גשף בתהשי אמנא גשי קם48סא

פ 9 - 88 9 9 ן , ט 9  
ד*טפיפףוח*פץשאישח.שצפם-

8 4 י1  
 זחש"
 ' י%9 הי !ף*_ *" %6ששק דמיא .

ה ש 8 9 9 ש ש . א ק ט
 8א"ג,ח3 חי . ,סאאז זזע אהמה 81א4 צחש4חע?
 חשצ* , שאש ישפ 95 99חךלש. יאח"ןפושרוקאת

 טנ. פקנ נ י סהף* 9ב ב8ים 5י* בשףתאטייוע3%
 *שן ושמ% האהףכ ו9ן'1. בחב פץ 4' וחש-תשאף

מ א ת ח ח א ע ח א א 3 י
 .18עג %1מ"מ וא"פ ואמם ה%ת ' ישח5 יפלוחמת
 טפל . מחף8 ש518 . םשח אץץת ב8ףח קאטף5וק

 פששפממ,.8ציאו 8פישוש1.4צ%-גסופס צופ קשנבישמהז
 . א8ן בשש9 81ף8 8ם8םשנ, אג, וצושמז .94שר גשפוםמחפה

 : 8פהי ששפ 5שש דצל ח0%88 , 48 יהשר ק%ל 88פבצצאאה
: י א א 9 ש ה 4 א א , ? ח ע

8  ה א9ת 8שת הש . פזק . חף .ש* שח , %ש9
פ אשמ"שפא"8 9 חש? 98*8תי  פ  4 ,ינ 

 ( י שחו : .פאוישיפ ' 'ל

א ן9% 8א9מ9%84 9פ במיס ש ;  י ,שמהשר 
 ן מי" שי %ת . 8" : ש3פשחי94יג9"ייטג ע צק3ח9 ישיחת ב9וקיא"4**9-
ל *י9שא שן ,80  % .8הק .חקח י-"ש אושח 

1חאא 5 -88 "חטחץא,אלאא9"שח4חאעףשמ  ם"% . 89 ,*ש"%888 יאיש 
 -קמיי



 השא,יושמשא %1,שא פח8ה'.שש,
א-. % ה א ש ש א א ש פ

פ8  8 , 8  8  4  
4א א  ו . א  -44 

 'תששג 8"ג.ישםשלחשחת*תקף -*אימ '.
 . 6א 481,1 . *9ת בא4פ 9שפקףוו

א א8מיושפ" * ש א א א 4 ק * ש
 חשאח את חשש6 ם%%מ'ערספו ' ש ' שחםע9
 ז4* %פ תשה"ש""1 חטא8 %שפ מש' -"השה שאלי טי עח"ש"טמא"ש1 פ"יז %ק מקת"עאג .חש

אששאא א ש ם ש 9  8 8 א  9 9 ש ש 8 ש א פ 8 שששש4ם אם ששאששא ששפ8= 9"9שאששששי אאאש  4 ש ש ש  1 א ש ש  

'.-- צבי. דבד''ל .

* ח ש ש ש 1 א 9 ח  שה9 בףשי"81 ואי וש9 םיש 3מ . צששיש
 י9םו* סוםםת הקפי משמן סד יב3 ח9א דטכ שפשחפי
 חטהרדפי ע*ש4 מרהשפ 05 פן*שאע אבואשש יקפי מנוובתר

 בוונ אשרכחף וילץ5טשי
 השן 5שכי 8שא 6*ת 8לסץ בם8רמע עץ ע6ד כנרא

 איח הששי 85י הא חפתח9ח ףיי שדס.בעל
 טישות ח1י ש%בה אימ_.שמש ט%שת אששתטי*
 לבישונ רז%י אי2ו נהה מצי תשרי -ע*א4 )כאד בסוסהכםבת8ר
 הוודדא להשר"שה ימי וס*י כהבנן קיי6ה9 ארי זצןאצן
 5א1 דהש9פ 5פףש דבדי אבש ש1ב מת2 השטש9כ אעאאר

 ליבנפ 08חרה חאא בלאיה וגם המטש2 וגם הטקדתסם6
 )פן וא" מ דז טי הת1ם באימ2 נחפי%ד יל* וימ ששןס 5פחערם טה"צץב המת5ד

 1פרץ ש פה9" הצ" 8שפ 8ק4. י8ם8פ*9
 6פפפת פצהת טת2 מששיש ומה4 כדי 8צשש2תעטם
 161ת שאהש 1פש 6עורת אהצת סח1שלן ת9 צשיםעעדת
 בקירונ יהפצא אםדמ דטרה יבדברץ .עם8חץ1 איי עב-י*בת
 1פהםע 15שףאין ורקן 19וםע דז1יצ21 5חת 8"1עאו דשם ששינם8א,נ

 סשומי דש4יא4י
 טי ח: ספייעי גמ1 *ו15,שי9ד

ל  שי"ץ 
 חא 91 בפשח"ם חןיאחוי שש:תץ.8
 ח שה.שאשחה

 5שש קשוו81 8"גותחאי
 ,ששפ ח"ישמא ב שתמ תף 9נא שטאיפ"9ע

.  1פו מויש 1הח חם 5חג חשי9 אאא .פיש הש9חשא ששחמחןפהשיששא 1 %  עש'ש פקדייעז9*ס*זשספפמהתושיג בי י% 
8 דשתה *1ד ביה ששא ישו,ש 1  אטא,רה 

 זשסק. ארסב*ם חצ*כ ע*ש* נוה4 5ה אמדא בטמ ג*כהתם8
 61425ש 8קריב ש8*כ ד6שקת טהכבן הם4ס )98ג סחשובהן

 - 6סאי.' .מ1ן יאז די8ש חך ואפמיס *פיר א-כע"ש.
 - שתשש2ה אילבאפה הישת ס19ס ק*1 ב*ו*ד..)סיוחיהטת תע אתה*ד שיטת ל8י 5תעיר "1 דלטפדא למ8ר "שעהף
 טהה..ע"נ* -סמאת כירם מצאת 44ש ובדקא דפ 5חיציאסקהרת
 9י* א% *שר תחא הש י שאפ 9טתת מק"8מע
 םף בם9מחא%פיא אפתי ' חפ אאהיפושו חי אש "יג *אאחםש"שחפחשא% א1עיי

ינ%8ח5הש-

 : קם""שף וחשי 9הת

 א" " ספ ס לאהמה "פא"
ף תיש יאמ ת ל א - %  

',י -  -. אשש:א%ג- ח8 זשי פ8 
- 

 . י"ל" תץשפש891זמ-3

 :שא1חע*האממאר8א"ש"ץ"8 הש9 .א* "
פש

 חש"
. 8  44ש4 ,יא אע,"ריי*א . 

 . *ו*** ח5%השא " 6ית 'שחשג*שאט%

 %: . .חשף אש.שחל"% .אחששם9.ששא

ם 8ש פ ט8 ק  8  ש" -"ש 
 "ש י,שף 46"4צז - -9ה ש .

8ש י . א  * 6  8 ש   
פי - ימרג **קשק6שופע 1 ש   8 פ   9 ח   8  

 )פץ םאאום זכףושען 5מגופף9 סחשש שקוצ3 ~.

 בקש2 במ* ועעש-ם תףכ ימי ואפשת עהתת אח81 זשץנוףש*
 לבהה מת1ק%אע לעאםזב. אששר שר השמי5פ חהו4 5פ-גאפקדש
 בסוזשת וד 5פמ ום1ששנ אשנ חנאן מש8ם*ר סקךא "5מר12דהשך
 על ומצהה בשיה כפ*ש דאמפרי סקמא הת ע9שנ ע-אסד

 סשכהת ארך וגם המצי חהפבאס פשמ"ם תרך ע*שבהפפיי
 בע*ב.יתשהשוהמן ..

 קם"ם( ))ד' א*א ארדב*ז לשיטת האי' יהי' דבווההטר*מה
 - דפ ראתה 9ם8 16יץנע י9 אשא תתאףד בהטתיבפ

 ל*ד ס" יו*ד א"8 היים יצד* .צה1ראע ועיז ע*שה 6שמפוולצ
 - דצם נשכ אאריך נ*ז סף א*1 5אברהם הכחער 3ח2שח8ריך
 נרא דפמדסא ה8פי לשץ ת1שו - טףנ וששיןס1ש דקי "הף הל5-עארר ע*ש* *הכק גיהפ וק 5צשלד1שףד

 ע%תת ששהר ו* 6שש11 1ל* 6א%דת עהעהמוא2..עש8ום1בטעבת אצי שנ6שם8ת 9ברר שמכ4 בשת9 ואר*מ שהתת איתתט
 סא*הנ טשם8ה אינהיבטתאג

 גויהה אמוי דח9נואשמ1ר
 טמזשץ להור דבהרגתפה אטמתאי

 דעףל*ס חשוב זשץ ומהשם קחהג ל8פ1א שפשר אי א1*להשות דצי ע*9 ה" משחים *דץ 5שאטתמירבבדלא
 אוהבר"פ ע"ש סדהבע אסחר אפפח יאחר דהפז אש"ג בפיולא

 לאחר דבחיבשא 9באשאר ע*י אנ3. מהה ספ*כ בזגעהיקים
 לא בוודאי י6שת שש יאבדר הה* 9השפ תאי' לאטפאה

 ת*בי שותת ח1סקרגוליע
 עצמה  שתטמא ל1וסוט1 לוהיוד דשהן ע*ל יימל "פ %עצ*דב(

 עשא על איעבת% חא1ע. אפמ4- לפמאבמת.'בדי
  יעקרא:ב5מפשת- פצצטאן ובמה השטתא *6ו54תדשי6מר-במא

 בשאשש2 בהקרבא מבמצ4פ .-עור-שםכ8ץ1 עיילש%וומבדת
 ל*. 4הר באהקוו4 -4*ם את 9י'-סחח* יצך ימ1ש ל6חיקתוב"ש1
 אממהקה :האששרת -מויקתו %1צ .'התחר זמאך .אצויךםםפל
ל ומשפבא"%ר  6ק.בחהףראחמט'%ק. דמ3 ואחה ז4%: *אש' ו*א"4,"2 יש%תת עצםת השם,חמגוץשר"ש4ל 16חש2 
 "4- יהה 1*4הח46=4עי,חתת 89- ה4שם-6חחעד"4ק%ע
 אש4-... .4*.45י4 . -* .*44% דשףנ בשה4 -לה"שקת

 *י .*י.6ע% 484 44- חש4נעל.6י
 *י..מיחל' *1וד .

 44*444ך'ך .אף4 יילל*%ד*-אה4*"ג חין ששמ4*
 ן 444ש 5ש44 י%449.4י אשהשי46,ץ4:יע94-י6ת4

 '48לך*4:*ן:א4:-*י7:( 4* ר4ו"פישאף..44**שי
 י;'.: . ,. 46ל%,י"4::. 6"% טש4י*4אש .מ6מאלי*4' ...:

אה  3 4 8  . וע 

1 ואיא % ' % 9י8   יקר 
א חש9ה ש ם  ה ש  פא2ר פף 
 עץ י9צעו ד9זי *4י*-א6ףץצב*

 ! . צבנ בנץ .,.בעהמת*פ ..



א.:י  *. .ן8שי-ושם41 ד 
 שאשי5שט לא-פליהשח*'6י.5חת -,י:, חשד%ה* 9ף'*ףך:שעחאן להשפ4 4ל"פשה1%

 ההשףם ךטשףכ -חןג יםקת %שואפ8"אפ"ה
 י"עת אחמיא*41ץ"אס י""%ש,1*חד*א

 5ה5ח9היש שפ שא"* פתצקאש"יףתי"
 , : .חשעימג '. . :-ד(:

 ש%הח יו ס"- חע9ח"י זשיעזעוי *שי6צי:!פפ
.

 כצשי:וםףקף אעו וח אמש- . אמ%ש 6עת :"%ה4 המאמ%המיע וק( חיו*נש-בהקפוא.שץא- :'

 מה ע"* '"' בשטיפ .חצח1 אפ . "שטזצש? י"ק94ם-תייפו-פח'%ע*צק"פ'*;ש"ו
 חכשר סה1 בעי"1 מטה' דתי קלק1.לריוה"נקי9ה1 ה"" ופהט""שע: .%1,פד"%פש פץשפה1

 וווא 5ישה במשי%* .הי"נ ע"ש :קף"1ת2 6ןהשיו16,
 . ב1לנ חנשר !אייך. קדאר.קואףםי,לש : .-

 יחכשר דרטב"ם בסעטשו הכ"ם. **"מ*ק1. לוםר יש.ח%ב1.
 יטל חבירו שרצת מברא דפק בשים דעתצריך

 ובר אשו שו 6רד 'טרכ ע*אג בש* שהצל '5נרום

רן

 א" 9יש פר, שת פ?8 5נשי "אגןאיגדברי
.

 שאם 88ת יסשע-סו 4יד -יאג.* סן .יע י
 מתהה9* שיש %מן8.סג5ל. שצםג ק94מנ ,פפ1מח2
 שם 8לג. ס3 חא 1ש..תשצ*ח
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 *מא שמ%ו הייו
 גם לאשקןת יצולין הרי.ףוק שנב שלס44 הממשגומודשציף
 שההטשה . בוון . המשפאג - 5טע .שסמפ4 סםשו. עחד .גך58מעג
 שלמיג מיד הסע נסששת 5גיד שדרש טאשה%ג,פאצץ אויסמ%ית
 מטמא עלא כד. ושהש1נ 8ים2 גרא ינידסם קטשם נשמעמסילא

 11*ס4 ""מבהה יצושל

 משנים דבדי עיקר י-סשמת בפ9ייוה 45פר קא 9ת וגדרךג(
 שמן ב9י 5פ נפ* אהצא פנהת- יא8 צ*עי5חש

 בשטה במבושר יי485 עשטזשז 5וסה יפ4'מבתת ובשתויבתיג
 מחבלה . חישא 5צחח ע"ש באאות:84ד פשרשש ע*א4)כךצ
 בצמאה בם ספ4כ ע*ש* .4ש36 ורישא יששי וושידהבסים
 שוב חיי 6י5ג *קצה נות* שאי 4ששן יארקטה הסווב4סוספ

 שמך לתוכה פתן קפרמ מה יועל חשת, במים המנאתהוכשרח
 פ9קין דב9שי עא* ןצז .ב*ג 5יש44ם שץ8ת 95 הלדלכאדיה

א ק 1 א ש " א * א פ . ~
 6" 9"'תתאאףת 9שי1"%י'וש2?ק_תשאי"ן9

 יש נשמם %עש גפה ו%*י6פן קהמ* ום4קי1ף1
 דהתנ סוסה במבתת א*כ בעלא4 ישח יבעי לההמבאםהבשר
 מדתר ולבן ופום 5פשר כ4בת 9ייהתו- ליכא. קהשיםקדעף
 במנהה ליק געלה42ח1ר רצון סעי דלא שמן 8מיפירול,גל
 ול ב%י זעפ זהש א ) 6שם2 ממשמם על וש9 זציחק

 רצון בעי זחיב סבשירין 9ף שמהנ" עיב( )לק8. ובעא רצק.
 בח2 מ"9 צ-ב %5ת דסושרי ובאש4מה גה 6לשי8,ס" באבניוגיין
 .עמ*י קגאאז במ44ת ושל 4טתעא טעאוןובש4מי

 י*ד 6וטה
 איאם 85ו"ש ' כחמושק בחה 18ששבעם, יברי השביא בוששעסך
 תא" ישתא5ת אבי כשדא סים. בת שמש אפ בר"שבדדדוקא
 ישא, סממם יציי יקיים יי! ע%יר תמכ סטי.יבהחריבה
 במ4פת 69אה סשסאת _יש שסרר לשאש1 .1פר44'8תשיק4

 ' 95'זיבא. 5חחףש.8ימפאפ ייכך גיםק - - -.

, דה%שה ו-כ כתב 1"מ1'1ם ול4 ..י"י ששע וה דרךאלנם
 יעשצפה י"י*י .(*עע* הפעושייל ד" ל**,ף* יטה""הד פטזשיסיועבא קי"ן%,"1עו ע"41 לכהן גם תטמ*

 4מאת ה*שה בל,5ע4א.ירקע"ףו.,8ז ימש ידק וט1צ"ץף
 טק4 ו9ה. ושפק! ימטששת'אתמרי

 ""טמ-

 חףה*
 בצך .תמ.

 גםםא הא גא3 ' ו9שהה זזיהוייןי5*רת,חאע,םעערדףקזה*
 יפה2 4תיעי.ישגע1 ואפ* '9סן,*"א;יף4ע."כ?,ב9?ךחייה

 וה"ה יטפ8 .ס9ק: י* ןי?י.4הם'*תת,4היח*ש(עטף-אחמל
 לצאססועח:

 :ששסן(שטפו..
 טמ 4ן"פ (8תג .ןטץ.ן"58פ"

 אכם% ד4ב"ן ייהבאג ן4צו'9א "ף ;סהאשי" -י?מ4של -.

 *ט7*ש*ח?נס"ח7*ס"פףג*4,אצי(1?ףשי
 .אתעג -**ש.(מדקת ששאי4ןו*א9טהי"ףב.,יןח*מש"ת*4 ,ל***(טגוצם"ה

 9קו הט1% 9קףב זת88 עיי6פרי האשיוםצאתיים**יהש

שתבי
לחי"עה%ישףי4"איישפע*ז88 יי את בסטה" יש ם9פ אח89"א"מב

 8ע* 1ת פשחחה חף5ש חע עי טו"ה חם ש8פחוה%ש זול י"דל חש ושש4 יחץ יא"*י, ש% "4 ש - 9ש4לשש מ8א חז צעישיפ השש ימלה( סיש יצ" א%ס י י%ל-*
- 
**"ם .*ק% " ה א י א ש א ש ה  ם8 9 8 . שיח פב "פ" טמי 8חהש   *"ר 

 (ש ושפמ ששא אם טשאו ל*ק ויה טחוהמתח
 בה- כ% חתשק אצ ציי9מ9זש2חא-

 9ח 28 צ"יש עשאו ו% .כהג ח81ם8 החבששו כיקי תי
 ש"ה שאצ בתקק תיאחש*ר יד5ח
 זשם יפי עט4 13ג בצים חרי  ו%אן "א%מ1חז

 שע לש* יום וש קש(יםץ עי חו59ש
א א א ש % ח " א א י מ

עחאשמ.אש.
 ד%8חחש ד. שתמ' ת9עת"טיגחע% 8.שהחשבשאמקפיאי
א א א 9 א % ש א . 8

% אאש עו. 9י.5וףדוצש ת  ד4 )מש 
צשש"

 פפאאו8,חחשתשא 9ש הע אחם
 ח תי ' חשחוח פש יתע טשאוק ס4י9מ
 *צ" נע תחה מר חיס פשפ 9ב הטןיאו
ם ום מד פתן נו8תח ש  44 יק א חטע 

% מא עתש תם "1פ 8צשופיש ש  "ד 
 פע ברליחג פש !זז תק 6 8" שפתגשא
 ז9הא א הי 9קז פשס %ת '"פא 1הה8

1הימופנ
  זלש0 סף צצמילה התחף יפימ'ש לושןר ישולכאורה

 אםרק% : !שאלק דבקפו פרט ד*ה 1טס טלוגדה
 זמ1?רם תסזצ?ם 1"ג בך כל בהן ה 1שי כזח וווירדואם
 יטמא יצפ ישגי האשת_ וצץד קקתג עד%ן הרי ושהכבזהג
ה%בתה

 והבוק"
 8יםל סבת שיש פסהה שני כ14 י(2י השאכ

 בדיקות יהגל ..דמש "רד . 3לה צפ נ?מצ ושזב סומאםוטבה
 0טמ2 %1רה והחנ המיםי

 : לסא%ש י"8 עהשס מהס שספפצ תופן לפימאש 5הרץונראה'
 ו שיעאהר דבעיק 5יינו סמששש דסש%ס וייפ סץל .. ...

 ה9חתט, ל9דת, מון לשקך _פןם_ בס4.49שדלש.תשששמג
 בשמם, וצש .שאעבואה, שםקו:, , וסצמשי . .קגךי* חיהטפ44בונ
 וביסשרס. פשוסג 8פ4פ 4סאשג8 שח4"דבשךע סשסית- המהששת ג8ניבג(מן הצפ4גפו שפז.8סצד.פ"נ.בי

 ערשו5 .יא פ4לום זישוש 15 ז8-8 1ף:.'נתג .8זע.ששגים גבתזת*
 שע 9ז'.ישוש 48 א%,5ם עהום2 4ןנ גש9ן:_,18.,בש81 5א* יק.-אפ אקג_.8ע8% .חך4.,4חחבפפ 4ש4ג..נפ1י,4ג,ס8

מיפסי
 ן ע*שנ פחשבתם עע



 ,פטאצי:אשם,*; ד 4א.. שחפתש8-
 בלים ה4 סנשרשהשה סהו שו* *עשש
 שוםר אדם 'לםיד קשי דהםפרי י"ל תרנ אאמומוםנ.וכ*נ

 'בםמםח 'מ"כן קדשים בקוץפי *חנ דש"שריאמא*ק1"סמשטן
 וודב1כ*נ? בהאש**כ ושעעדב אי2ת2רה

 דפומי
 קןצ*ם בזע'

 השח*פ עאי ששהצ דבי .אומר אום דשץ הךבז-)5-ח
 לא שפח בבצדשז אץכ דסן:בש%מי. סקך דהספר5ומק

 העאמ"פו רלכן ע%דטץ ננדה אם" לכע פיסשאתמשנחת
 לר(.והב4

 רש"י סףונ . ל5רזפ נראה דג"ל ש%ת ה8נמפדבדבוי
 דםבואר פלונ יה" שלא קמח 5~ייבששק

רי
 2הת או 5ת מהאת ם5אה דדשהחה מ*קא2השהוםערטה

 שק4יה רק סו6ש%שש 5סה בעורה למףותדא%רה
 חשיה שם לעארש* ונכ2שת ססאה שהש לסע וצדיעההש

 יט םתס%אע דמחפת נזח פק%י%5ע* אף שא 9חצלטמשבת
 ח במהו9חו ,אצש ביהשחשצח9שיצ

 הששהש נאג ש קיד * חטי ט ייר מטא%
 ח י%' ש חשל סש לשא מי פ%ק שמחשע
ח ש 9ה אםי  *4 פאש ח"שי 

א ט ד 99 9 %  8 9 פ
םפ % צ  . 8  8  % פ   

 9וש סאהשי תםפ%ש%ן עץ. ייםמם
 אחש פי *ג שי% הן שי ןם תע תשדמאפ

ף ק% 5אם תמץמתחמש3  תת מקא טשו 
 %% לשה"שנ י%ן יע עע. י זחיעבשו
 עפעום גבורהת  שי2פופ 9ע* אמח פשט פה%מש%
א ש ח%האקלי ושא  ע9 "9ת ש% . ושש 

8 ק"ה%ת יעף עשש עץ ם ט אץ חעאט פ  
9ק  9 9  8 צ   8 ש   8  *1 89  % 9 8 י   9 ש  ח   *  % ק   

פ% ש  מ   8  % ם  ש ח  ח   
פ "%ק ם   % *  %  %  8  

 פיו פךההו  1%ו מ9ם  %י טדב חצחעם
 ו י9פ ים תחקמנ ית0 ש חו שםבצש-יע

ק פשי דש מת 2מ מים 9טת תע . וחזע  ם 
 סא של ש%רמים ות יק ל9מו היפ%צם
 ש% חיק מת עמ ש% מתאצ יצט יא 18"ק י עש ש% זע" %ם שהח י3% פשט ק ושתפ
 וממילא כיל בעלים ענין וד בו להם אין הרצאה נושץ

 עסת4ד4 ל%8 יכועעםשינם

 "וי השפ2תה הטי ה~פמש טמאה תתי וששא אםוסקןטה
 אף עיב אישששש בו יהה ויא בעצם 55יל במ2תא*דר'

 בעלים כלל דחהבה כי% ביל., הפיגול טשי יא תמשלשם
 בש*כ ס"משינ פבא בימואה 5סהחץ דהם2תה כיח אס2תהשי

 דברים עתך שתעשא ימ*אש %יכא ירד יש עלת שםממיע
והבן*

 קרב בעיע בשיגול דמא בפשיטהצ ט5ר "ש1כשרח
 ו4אתיא 2שמשם). "ס2תת ואם כ5שיתוהמתיר

 .קךפע אגן פתא-ג 6ל קרבו דלפ עלת פינול הל לאשוב
 דתא מרפבץם בישת שה*ג( נש"ת תיסמון ת5ידץ"ב-ם
 עשפהף אתא. במצתתה הפתיר קרב פיסל ."היזדבעיע
אייש6ת משיגול 5*אאסצ *שש פס% 5צאשמש עדרטכ שם אתשרל-עיא ש  9 * שח-46 *8 י  8  

ק 8,48,8חפ1 4,ל* שד -שה,18  ש" %ע 
.שע*

 שסנ 69ד ש9 6ש8,אקפ שש *י,* ל*.
..;

 *ייע 6* 8ש8י 8י:.*8שי ל* *1.ש
 בשם אנא* ש%פ 5עשא סש1ח: לל םחפ* אשוהקהןי
אפת,
 .פ%מן שממא מהש ום%צא4 רזה* 4"השת. *8רש די

 גשן4"2 שוף י עק2ל אש%ן 5צש8 קסאז ..אמדוהא*
 יא.רצה מי%דמ ששח. עאפן_דף. -ןפע .ביבםו6לםסאר
 אכרהם לכן 2שמשן4 ,פמא . *הים שוע זידרםלאכול
 ק4אש יאשר לסן בשפשחת ו%לץ שכלע חסה שסאמתמש

 לא אם הקחאיה 4פ השרא השכלנ וב%דאו מוסשר. ק%טו,
 רש"* פירש יובן עשיר %פי"ז עכוה באורחיםצרח לנ" הששה: אמשמע יוחע אסוק ע-4 השאר.השסט.

צבי
 הלשד

 ומעמ דתצ סשר 8א שפנים 8נביית ע%*ד'
 בש 5פאא קף" דראם2ש פשפנ אשש1 "ש1.*טלת

 כשיא אפםש 8ם דקא הפ עלה* 8מאצ 8ת הציששנשמר
 8ם אבל 5בתפג שאא עיש הטשב חה או פצאתןקוץ
 84ם ב2תוות אנת%כת 5צהת קרה אי% יזת פסלת"25שה

ח א ש % ט מ א ש ח א "
 ואמוהם ש תף חיפ פמ פש טראאא1

8% ש  ש  ש  מ   
 לח ה' מם פפ' טהחפ דו שה' ישיצח

ה- ו י 8א  %  % ש   
% 9% ש ש   % ח   * ח  א   

 ש8א%עצ שאיטשמ"94"ם"החת
1 ש פ א ש % ש פ א ש

א8 % ש   % פ פ  ח  ש   
שפ א  ש  ש  ש  ש ש   

8
0 %ם  יפמ ש שהש שהאשו ת19 עשר%% שי סטהששרש5 418פשש  1פפ1 
א8 מ  ש  א   8  8  8  
םחי ש % שאש   ש ש ש8"שפ"שמא ש 

הח  
8תש%9ת %  נע שא שאש שררפאת עחץ 

ש ה ה ש פ א ש 9
%% ח  ש  %  8  8 ח  א  א   
 6אג שת יקיו%חאשנ שהה עק-פצתש

8 - ח ש ש * ח ה ש " פ
אח י   9 א 9" י9 ק"   

 שקחת% ק%ה שי "אל 5ש ס%ח איש9דם
% . 8ש  *  8 א   ימ 
% %חע%סטלפדיהם  אשו פך פשי 9%ל 

שח % א י  מ  ש  א   %  
 ד חמ"ז"הנ ל4 שראש% חש "ושא ןש

ח8  % אפ  ש  ף תי קת אע *%חחהטפא פשמש יפיי ח .וג ו%* אהינ שפשן לטא%ה י"   שח חו 
 צא ,ישחוצ פשחא" מ לפ"הש"טיחי
8 . 4עוז %ש,אאקשח"טח "98ש ש  
% ט ש9 ה  ט  ש *   * ש פ *   
8 פשפ,בה פ  

 אפ י.ט*" *ט. ד*.*
 8ממ*חשף"א8ה*9 את 6ם אואשיכ "יש16גג פטא"%גש*,"אה6*
 *ע %ס 8."ח]ט.לל "מ.א"."ף9ע.,ק'
 אשח . ש . אש*(ח1 ' י*י עש מי אשט66
 4ח ן משיל499 . זחא,*אהאייאאט*מו?

?ן



"ש עט%שו"טףלרמש%ם : .' י% 5"ם1-"ם8שתהישל"שוש8שנשוצ
-%%1טץסךחחתץו"%חי.קםח"שקאאלשגשיפם"=שלא

 ס"(, סשנפשונ והיבצ' נשעפש%* ..יא81.4שנחוו..,:
, ך . .ן.. , - ל  .,. 

 הקשה5ץ נטשהכ בט%עם זז%ה אאיצ 'מם-ושחןםייקמו'וטצב
 ועוטץ כעצבטז %1ואש -וףה1% וזפש וחושיט"*%ז
 הרם הכל' 1*גהן םןך לנך ןמשפבשר%ץ- צששאןםםחאשח

 תשיפר כן2עמ2, ןמה* כםאמז נצשש% פ"'וח%צו לוטןי.
 'מטצט* %9עד רכ"ז.וצ%ש"תצ לא'וצשעאו יה%*.ב%4ותבףם
 .ו%"4ז דהא ע*ו וזממ. וש%% וף וט%יח -אממי-זמ1-ה*
 נציזזעףן כנםםזפי לר*ח. כגיףי וצי 6שם*3% ז"עףון3פגם1

 דםבואר  עפ"י- י(זרז וכוטב 1זםט(.  ה(פיפ1 ע"א1 ן4מעז..
 ,שאשא988שאאא,שש4שששאחאאאאשששפ9אאשאאשאשטאםאאאאפא..

רבט4

 ומה'ם דהעבק וט%ץך גףב (%ת נב"ש זזמ5צטרפזמד'י*י
 וושס ה-כ ציפע ברקףל תמף*צ בהקרב4 :ש?ש;והתידו ז"ייעי "%צממים שיייציצו* '"ףוי"מץ"יי י9א1מ9עת

 1ףב בקקץוף1 הםרש*8. ישקש2 ממש%רה .ק-א4 מף ובב9ק.-

 בקיים פטשל גשצד (%ד. א-נ .פקף/ '5עש%% פק3ישפטיי
 גיתר מפטשי והרי זהףדשה מפקא. קשש% פחציי ""יהא

 15א מפרש"ש דםיפ2 קשףמ*ש..מפםת"%זצ -שףק-5שממ?ם;
 "פ ,%8ד. יאןץז: ןמעש ן8ש דתףז פפה"תתם4 עטע ומינוץהבשפ

 נממים 6טשל  11ייו11י 91נך 29 פגה גף?שמ עו%ןבו
 עסףהחש ויטא ושףכ .בינ קתס%יך 1"ש. נחרצש*עכח-ו
 ק9' עש זש דפא ירי4 עית תך8אךאם תטמא וצם'שתפגל

 נייתתוצןך2צו9ן.'זמרבעיעו?פפ"שנו88תנסאם1
 מהש%דה מפ"ג ,ףל- 5גח-ק , זקטף לתרווזצ"'צ?ק 4ש'וכאז

 1בפצתה ורנ4 %4צ. גפ%ים ס"י ודי3 רט5הג וש1..
ח " 4 ש י א ט ח ח 8

 *טצצמנ תפגל "תששה -ווףטמפ זט%לם קר '9שה עד"זתקכ

ףאשףי
 בפקול 8רי ייד עי9, שפ דבגשמה *ר11ואמ%חאשפ -
 ולא הסנחה פע491'של 'שתר 8יאו וצציי8. ,מזש%צפקע

%פ  %  9  
א א פ ש % ח 9 ש ח פ "

 : 8ח2 יפזע'8

 ויכך נאשהצו עתוומקיק יפ9.ששצים נחה 1חמר יפהמ(
את%ץ"

 "מו"
 ותה"יק המטא* 11בשר 'שיא קפח

א מ א 4 9 י 9א 8 ש  
ע ח 9 תףפ 9 ק פ ש א  

..
8  ז'שט חהמפר 1לא נלתא 

 6רביעקז *%ץת דמקחף1 ע"ג לה נהרז רש*י דעת כןוטאיו(
 4מאשים והר וחמת% 1"%ע וצם וזףעע2 בןינן 5א" נ%פאה. ווקבי 9*%ס"שט טבויעת טתטשג 5החאץןאיו

אח א  ש  א  א  ח  פ ש  פ   
 פסיים ברש*י פפת-% 1כ1 קאעש בסי גצי ומצע ל88חת..

 ,' ב481 מ%8ש6זי ,אמשה ב9ףני וך פמ *תמ ומןן וםספרי ע*ש. צמםמששו י"ה קףא(5ףע

 דבעיע , אירא קירם 4שף4. ל*י6ת א8" י9ש ע9וע*ר . "פ.רעיד
 דאתייתא שמאת לעמ1 5"% ס%סא2 185תרב"ףת-

 מקגלי בכ*ש בם לפץע 6ייץשן טמשנ ש"ש" 4בל 9יעור*בעיע
 ע*ו זגן ,שהיג גשיאיד א6וס חהן מים"מש ערגפייח,- הט6א %6ות אף ס4כ "צת2 66םת פע4 זבסה*סיסשמה
 .בע4שר זצשאחת *חשריקר:

 דאם ה*שע"פ 65הצ מסגים והםרחן
 י168ל .6וו* ,אש%רא זףע 4981ל..4כדיקא ל*נפמ%.4שאם

 בידו,שיטי '2%46הפל 6יטן זיה4 ו66ף*ו-אמא% %466 6%4*%י
 94ר8 ו4עש14 (%,*ג 6שמם קיהאא- "4 4ףע*:1%ש44[שמ1
 %4הפת *ה% א%*ש- %. הי ק*%ש-וחשע %פ,:4ש%ש
 11 ת%הו 9"שא2 ישש9פ( ש%הו *%64:4שאו .5יה;:*ו

8 :1' מששה-  טצ לפ" -%4פ' אסש 1סוי חהמ 'מ*א*חיף פ1קה שפי עי אהש* םאה 
 לנרהמ4 שיבא דוקא אויך 4%" .הש9אז - ששת.עשק"8
 אם דתק* פרשפ2 בהם *יל אהצ דשוכ הל'השאכ

 עאקג 2שמש פי' לו%ך .שבא4- 9יפ מסיס ,נטם*י.

 ההששתח פי6ה כאנא חששה8א להמדף "*ילענ"ר
 לא וא-כ אהש2 בודשז השפה, ה" 1%4סיר

 וגחףת וכעהחף, רוכהךוג באן י4כש* כ.י1ש הפףם .טשמאת
 )40 גשדב לוקש?ך קןדויש. פוסאח כהם פול ה%ע. חבהם. פשלהו שקי נברב8"

ששש8אשאאשא9

צבי
 בליפ2 בפסתין סרםם דסי ה4ב( )5יב שטה בירושלסי סףדשד
 י"ש, ג1ישת ב8פל דיא סףי קדחפת נ~אצים יאץאמפ*ד

 טהר דשיג% נ*ז קידושין מסרשהא דברי חצדעיםלהרידב*2
 4שןע אשים יםמא אמ וי9 עקע* קהש סימיוצ.שם פק*66א
 תשףד שזשיבנ יפי' שחשום יבעיע מ1קא או2ש קודששם
 ייקת ג9כ 4סופ ש2שפש יאף יאשר "ש קףושה באםושון

 -4דהת.~64רשיש דושכע פיגוי 5י דבששטשש במק-ץת*ימקש
 צשיסיר מאשהש"פ ס-ש דפדע .סג=. קףדש 'פם פקעד85
 בםמפשת הפ*כ בבראג ממ* ידבק ת%סור תששש מואחירה

 סנה שואת הש6את -ששורה דבם9ס אקדה%ג *קעי%4דיאוש
 ודק גשועת ל8 ש9שז דרגק בש6שא 6שא*בעקרהמג
 יגק *8ם ה8*כ 6ששששן.. 5שקדושה 2שק3 5נ עליו 5שששר88דם

 הששיר ע85ם קדושה ואם עדיו 5רר2נש 2ששנ אד'שהטי5ה
 ת*נ אחשה גודקק 8מיניה"

 דבא9"שים 6ףי. ברכות שד השעה"מ 5שאצשש "שר ישתס
 פסמשען ממכהמת עפים יש%ה י%ס9יג 15שייי 5מעודשייועמז
 הש*ב טו6שאע,.ע*שג ו%קפ9י 6צביצה נאפזתן 8*המיאמיייח8ג

 ,קר4אה שהחשוע1 סו2הזבשף
 ביהה%ימי ההתם*ל קדהש*בנ פים .

 *שרת. ב1י קוןעות ו%ההש ביחר 8פי יצששים ביון קדיש4ה 6וש.יש
 בטיפ1נ 8ף ד2שפא' יהשרי%

מ * עאק.פ  4 ח   4  8  
 חד .בבמן *צחצ יץ השחךשת *טו 5ש%חביט%ז

 %%ם צתף חשמם 8"טח% "עע פאע "משתיא חץ ,פא9ם דטה 9*ה דו שיק שטח* ליקוא"
 י' 1ש עח-דד ב" בשףת תיש %ביק סשת5ע
 חה.ם פח רה )רבדס חמ'פיפ ה*ישף

 ושששם 2יע יג 3ק. ואאת -9מ ח"אהציק

 בשא 5אא נן יה תת ע". פששמשיחיא% חשקי ליאע ואמק מא תע ואאז עיא2שקי
%8  9  8 ף  א  ש  %  

 פשיחמ* ישר טשרי%פק
99י  "שש ."8 דמחה פאש %9ש 95רתה. 

 מ , מ - "ח פי י9שש בשא וק יתשיהש
 ח%א 'מ9י 8מיהנ פם ,פאצ %ם . פטחש89
 .שויפו ששח ח%נ"טו יחם - פצפ %על%י
"שו

 א"ווהושמי
 ס8ה ש8% חח8ג סשל .

 מ9"% חפג 9ףאן , 8"8 ןשי בשץזש19שו
פ%פפא9שיחח"-שפאח-%שםטושפ%

 טמ9 עקג .פ% -טה"א *8 :אאקשמ,ימח 6י לש ס% 9ה:49.פ% פח:רילעשא-שהע חיח* .שא "9 שאושחחח8ש 9א .םשש"ח
84 ש 9 ם 9 ה ש  

א ש"ח* - חש פשג. . בשף*שט89י*האי " % * 8 6 4 מ א%  



 .81שאי,אאשם .. י ם19..י8פ8המתיע
 אוש* 8%ת דםי להעהץפם"י

 8אש יי8שג 6אצ%".
 ישכל *משר א%9כל .ל"ב4'6כל 3פף נפכתזתדםשל

 4שקכל קהף.'ארכל יהאנילי,אפחים יםל שאהחי%%
 לא"וים לתאכ"צ "%ל אוטז אא*י' חטשל'.6י46פג
 יויט *ו"ף. הכראהם אין-ישקמל*ך-פהמשה. בו6ששה-חש6ארין
 שיאור-בחטשה במשקה דח"ה כו2כ והנה ד*ת ט*בן)י*ה
 ששר כהפקה וכל שמציר לר"אה .%6טם18 פקב*ץ9ץ'

 תארר לשת". ההאו" 6שקח וב,ףנן כלי בכלישוראת
 4שור "ץ" דולע דדם ע*ב( )כ"ש בפמה"ם דב6"לשפ'

 פפצאמ דם ימעם ע*א4 )ם"ו נזבה*ם לם4לקהאבהצאח
 כהשק" הוי לא בלא"חהא

 לאחרים. להאכיט יכ% אאשר2ח
 ש%ח" פ*ד ה8יך לר"אג פוסאח מקבלי לאחשמי"ח
 מזבח 9תית דדצי שאני דדם וכתב בחנאה.אחור
 קילה דלר"ש פינול ד"ה ע"א( )ק"א ההים'וכם"9

ח ש*ש א ש  .8ש"8ש*שיגש
 עעח תצה תל1 411'ב%ש.: 4ש נאלן.כמברשי

 עכה*ד. ראמה . שהטשתדהשוב
 ,תששאהש -קודם שויכהך -8" דחםים( סרפה בצףהש*כ

..- 

 שרו* .בכ%י
 רהעח -יאאש 8ה במאהר כדדדשינן:

 בכלי ,שטעקדשו זמשפ קודשאצצ אוך קרהפאצ בוםוצ%ע
 בשצ%שת: וכשז. ע*אג 3ער מף ה4י.

 יפייך עץכ( גפקי
 עשש. אנ"ל ואשי חבק% ד2-414ה שפ.915בי-"םושפש. קדושים הא לקדאשי .דשןענד- ושא מןליך. וכיאו.לםהשח
 בוקגנלת הארטת ל9פהריצג לאטעיץ - .ז9ראשד נהפקףז ייייי? :לא דאצה קדדש11- שטשז בכלי טעןףץג. ודצףפ גטןוא"כ
 סובעע. אפה%ין חאפיב ל* סו6א 6י דחא לר*וםפום4שת
 חרט נכלי שסח *חע מותר דמה"פ שם החשם'כפ"ש
 הוא אורת בכלי שנתקרש דדבר אע"נ חי, %יא%הוא

 צניהן
 חאירצו צק%טז הקמוץ ה9"ר לי* דלית ע*ש* %'ב6בהת2
 ה1ל4 דב%* כפוששת בל"מת חשובה 8בעהי נתקרשהיששאיו
 השי תר%ו89רל-

 ע*ב( ח*ד הכ4כמף42 ע*ש. בי"5ה לההקדש.
 ב*צא נ5סלין שם לצ84 ששושן אנשלשרן נמרי6מיב*ףא
 אמליע 4איק84ת בעאח לצ84צ דסוח סוטה בפי הצשבע"שי
 ויק כש 4* מעועמה ומנ דנ 96ח% "ית -חשח
 פחה %פי שק 8שי ח%ם *מט בששג יק ק"*"ים 5יש הש . קחעויחת ה5ץ ששויוי4 חעוצתו

 ןישח שקי בי* ו9ה- איתה ואע מו"שקא'
 חממנ ממח9המי

או פ   8 ת ס"  א  א  א   
% ואשש 1ז שם נחפ%  6קא %ש' ש "טג 
88 ה " .סש סיש  ח %ים פ   
 לא חצק חששע פ4ק הצ 'ס"ת נ% צי המוסשא
 חש יחאש-9שר 6פאת 4פה פי ופשס2י 4פ.%ל
 ושויאת ,אתש ששי 96אך הש ס9י אועןס

 וע וש%ם האהנש בלע שאק ורעיש שטשששא
א צ " 9 א א ה א א 8
" ת ם ' % ש ש א פ ת ח מ א ייוהא ש י  א  ש שייד ש  י  א9  פ  ש ח   יא בא "א י 

 םק5שרת" תעגצנ9 9חפ"שףח2ביע
% גשפ2 ששש8  שמרק שח ימית 

 %5י
 5סמ

 משש ש סשות יסיפוס דטע%ק מת פבאת העמןהיקים
 ע8ירי סצטרף "יי דרבמרת שתף ומהיזממינ
 אש9ן רבא בעי ע*9 )הה בפשא מא 5עלת בזהואסיגש

 אין או בבך שצמק ררך 5הה בשמופרת 6י%בסיג
 סהן חמפחה"רר 6הך נשממו רהש ב9י היקג בבך  וחעי'דרך
 המשבת אאר לעךי -5הך8ר דריש בעי. 8ך ולכ%4דה חרקה5י%
 יש . שי"פת חמעה "פרמנ ס%1יע"ר דם"זי ע*ב( )0ףיביף

 שג ש שתי' דדך בעשן או  השרבעו2 %8 אובעישלהך

ש בף4 %8ת. וקיץ דנט%טש2 ט8ר ישא"גי  5יל 
 י" 5ש- טג 8מ 5צשי חמק שדק פי5בפשמ

 סאך ר8ייית נפשר לא קשא נצשאשך 5ראי ואףב רבדעעגסף5
 אמרף ?*5 ס18לשש "שאת קס%ת זבמשתת ' 8נד"624הף9.

 *' עע חשא"מש"ואנעע אשצי9א%ש:
 יחע ש/פע שח- 99עש ופפ 49פת,שח
 *ש "א ש9לשה9 ו%ך .טצ9ש 8פי.שפל שיי . "נחפייהה"9נחאח "פד9עחי

 שף.חחע-שחל. ,ן.

 ש יחש%ק9ש2 9ת- ומואפ טאשאפם
אה פ   8 ש   8 ר  א   

% 8ו שא: .שש  1"ששנ הש-שי' זש 
 , שא פשט שי1נ

 שם א41"ש טת . שש"
ש . " ג ש א פ ש ה % % - א

 שק סע שחמ ילין .פשפ 1קוץ %עעסת
 ש% ב%פת  עשפת,%% שפפ9א,שושיה
 לש %8ז2 טח_  .*11 י9רי  וע1רטיב

2 חשעעמפ%והע)י. 9  תה_8י"גט1 
א מסש מ   9 ק  א   9  

ח מ  שת שף חצ 8חע שעחדשי טשש"1
 . יא"פאש981 תתשדשביע

1 פ" .  ס1 
 תצטע 5עףעיג נאפצי י"טפשמרנ--
 18"ע אשפ 5שאןם - %9שיח ל81ת2 5תב יפשה עש%טרתימע*ל

 ממים 'תטך סר ,ףיש שעדעך זר8* בםתם4ןכידאטריע
 וטצ%דחז ימטאח"צנ אתמ*4 י נ%ם8ם 8קבל .. ושמח ל5יביקיטת השים 91' 5א. ואוכ -5בי. "אא"ען ושיים ג% קראדאסר
 בתב י%פ %%ית %צ%י  י%וו%יי1י1,י*% נ%פשה 8-9(,1-ג
 ס%9ף' נפסל *1' זשן' נהח"4 ר1הב ב9ן ל%%י וזיו .5טצ%
 *1ווי11בי  יייוו בבליוושקהא9ז

 ישה 1*1ו5צ %*%1ן
 צחףעו 8* %אבע" 186 דשא: ורע 'תחףר יש אכן וי%אגשנ*נ
 'טחע ו9ת" זיז' שץ. .6ד-פ"מרי ע%ש' מש.וףת 'קצמ'דרך

ח9 א  א   9  9 ש   9  
 "זםר טנ5 4ףך שחףעוזףכ זדך ,1זר בעטש 'א 18* .8

 1עס ס-מ ,בצדת 95ה2% 4צוי ט9' 1טג 5ריםקחרי'שמ"
9א  9 י פ 8 9ט   9  
 הששה וא9ב 4ףקר0* 5חאינ אים8:: ישרוףי ..499שבופעת2
 ןט94יהא ןו?ח עאשי "חפ8'יה9א%צ נאד %פ2 ט4ששןואצאב
 .9א8%אץם ורעים י"בשיר יממיגיששקה ה"שש ן9*ט9א2%
 8חש2% 5קם4- פקריופשקה במח8ג פ%*ם למקפ ת"גשיב נאמ24 ועצי 6חםש מה9חףן ,4ריי56ש1ן ורץ4 יטףכנ%מאה
 ההלר ושח9ג י4קףת'ישל בןחש ז5ח, וטףו.. . ים~ש"ועגאי5

 . סיש4 ימ* ש4 95מפש" 'יחמגתגקצע
 וום _88 "ם י 4לש* ש4יני .ששי*ב 5"עיר. אמהתיילוחשורז4

 סרב8 18 אן 9ש" ש8 9אין.885 '5י81רים:-

 -8ף שהמג 'שם..,%יע 5תג עאי: . .תה אאא9 הא?גח8י
 9ף' 9א, קא8, 9י49'; ו4%-וודהו. 14 אמף.א%ףפ.הץ4%ש;

 %ש..הש *4 *%"ה*ש4,*איעשש4% '*מי* שר*ששי1י
 %6נ שהשק4:יפש%ש ששם 48מג פש .א8 8ש%ם*81
 אי השח פהא* שאא ייש ש98:8ענ9*יש ש"4ף", קח4א9 שא4 שי:5נ*א1 .שאש יש3,יש* אשף4 6**5ש



5 ששששפפ ע 8,;. .ששמשו- "א

ש פ. א-.שבטי 9 9ח   *ש איצ 
 הל .שפד איפ *השקשנ ש,"שיב-קתפ;8אשפ

'

- 
 .. ין 888פנ פיצת נ('-היףש-אהם -

א *8ת..4.414.4שג .  
ם גשלץ.  ימפ 

 תף3 ב9עש תצא-*'ד%*
- 

.. .. 

.

'- 

 ' קידה הישהוצה .אהיו. .בן כ*ד

 י- . ..
. 

 ודאלמיו5"8 "".ע9הי% . - .-
..

 ה-יא..
 יצ'ו. ק%"קיבערג תש"ד הם%לה הגמ%יה.
 היום לממשלת חם4צה"ג הנאון הרב כבודאל
 הה% את עמו מטרין אין יכלל מי שבהו ובקיהריף
 ש4ש** טיטליש צב4'.דיד"% בוה"ר אהבכ*ק

 יוך"אי וויצקצ. בק"ן וי"מדום"ץ
 %משץ הבתבים אהית המק ' באהבהאאושיז"ם
 איישאג אבי כ"ק עם .דכרהו השס( מקדשי-

 הפשן אק הי*ד וש%לה"ה סקאלעף8ץ 4גה"ק -סאיבוהנה

רי
ש  ע*ש* 6שטה 5וי 5ם 6משם מו פאא ששאא
 כדחההן-פמאי טיר טפ _בש סוט8 6י אא אשפתשאו

48 

 בשש" מ2 אאמ4 פסיהי* ששש9ץפו' סףפ קהץוים- 5יפ..מאפ
 ןצשחצ טתטפן *משמףז ימי י"ףס שי* ,י"י 'ק*צ1 ל%קע6מצפ
 ופקו"שם נןטם יםי אפשר תםלנאשףה קהווחי/ ימםד"9
*  9סשפ9ש אא2 יפינ חחשששעיפ9

 9דהש סיישמט מחא צח9ישהשהמף3
 איותחחהא% שושע9ץ. 9 -חפהתה

8פ י "  9  8 ש   9 ת  א   

-  
ה ש י . ח 9 א 9 ס ו פ י

 חירפי ש" וםפהחפ
 "אט זו השץ תף

 חשתע שחנקשמ / שרי הא סשם בעשר
% " 9 ם9 ו  א  

ק פשנ חשה תפא האג פ9ההשקר  ישר 
 משג.פש אפומה גפאץ תם%מת

 ש . פה פ9ו ,אש2 סק 8" הי יש8מוה
 94 זקפ סש ט יפת ט טשפ ופ2 ע8זשאה

 טו מזחחפ . 9חשש ששא 19ע %נמהם מ%*רע9שי שאפ2י,שהוושי"*
 וה,ך"חוא8השמא'סא4י-ח."-תש%

 מש 81" חפש 89 עשה . יו מתמהחש"אז4

 וף ת"חוג*ו ןשש"ש4ו פת עץ-םפהפ ש9" 9* ,%ת49ייי האוסאשמושא"סי
 טמיסה%"חניוע.תל9תח טםפ'אשפב

 "הא - ד* , טשש  והטנ ם9םי"סהסרששת
 4"8-שי

 .פי -9* " :
 8% פ9ר ","גיג '

 4"שויא : ישאפ .ס4"ח34ש" ן9 גיפ9
 ישאהצה"חא]"אשש - ""%1*8אא "אי 5א4 :חע טג"ח*ש יפשה,שגחשו;

 9-ששמ : ,פצ ש . 8ח ום %"והנהי,4א
 י*שפ %ששיפ"אך,א ,ועי הי ג צאףמש?
 .ט?%ש" אא **צ *פ פפוקא1פו

 שא .
8 99  8  

ש א ש . י * א א פ ג
9 י " א 4 .99  

 אינ ים .קהב פ% אשר קהפו5שג ער"עאת קיי י" %* כאא. סאת כמ ער לאקת.שששל
 ,אשא%

 שף במן שףת בפצו *גץ ו%פ פת . לטיל
 סאע יש4; חחצ*ןר טחהקףג "םמת"1.
 1"ח בשל1 פי אבל %3ש ער ,צע ר שתמו
 - יא ם%ת עי בפ לקץ שמטן לאמס?"

 דהמ%מדד לש ארכא עו%ה דבכל במם8מים 8')להמכילהשנ
 משום עשה מצמז על- %קק דשו דהא "דסב*ןוכהב
 ע"ב( )ף המורה %רש"י ע8וג שבכלטת לשןדדיי

 אלאו לקי -יתירות טשות דצש9ב בהן דדיבהדכהגים
 סעמא דתר *בכהא אלאר ' הקי ה"ה וא'כהבליע

 במבה*ר דהמקשז %ש דמי דלא בהשוםלהוווייוע
 עשה מצות % לקי בכהן וסמילא ע"ב( 3י"גבמכות
 לחדד רק כת*ה כתבו לא ובהדאי דתשסר0 המ9טכה
 עוס? הש*ם: טכל מופרך מכהן 'חוא כי התלטודים-את
 זכרומ כה כפי כעדנ רע*תי על הע%ים רק אכתוב*

 ף0* "ןעד. הזע קץד ואי"ה ההלש.
 ושנ*2 488אז גועימה עיי( )ע*נ יסהןבטמ

 .ש"8 יאש8" בוקיומן א ששאו סמפפהש*ת

 ,. .. .צבי

 הצצפ. ש9ינ אטשפ דאמ אאוש דחאשא 5חצי "פוגם
 ששובש אא4י-מי4ף כרשע יהוב ום 6ספנ.שישיפקוש,

 כם*ש יזיטש2 ופעט1ה כי* בם48 וצבהמ משצהש בידיסיהא
 מסי. ענין ה" ההשקש2 ע" בסוסה צהבירור 5ףתמרמב"ן
 דתסבםצ 8ב'5 קר לתרז הציר שליטאשג הרה-ג היקרוהתני

 עפי*ך 6נממצנ דתפגל אעולם קר וגם עצמיעאת
 כדי שף הבירהה בגד מנהקי עאהם אמ%ום2 שלפ הי'הגם זעממלי לומר "פ אשכ מסה ענק א" דהבירור אג*לחדטבץ

 עכ*ו: עשמה5הציי
 והשקף דכתיב שת" קרש% י"תחרה סית מהשה ולדעתימ(

 שתיי בטל9 5ההשב ' %8אאטת - וצסופ 8מים*את
 מקביים סוים ייאיים לעיל וכמ*9 ב*כנ טומאהוטא4מרת
 ושן עאש )ט*י תטבאים סלב: סהשאצאה2 יזפסלו אףסיסם8ת
 למיץ % מיעיל 85 כרהנ לאייבר וון *פרטה יוההמעה
מידי

 ממ"2.
 אהיע2% 5תשת "%הט שחאר 5שן יי"שען ופרששי

 עשט %"פ בצבמיס וכעיה וףץןי אהצת ופש_ עירטהעקף-ש5מא
 שטי5ה רה8נש וסקוי' שחג שהשכצהו איבים שישכ5ייא1שב
 , ישי מש9ם גם. 5הקצ 5תתתייב אטיה פחפפ שישח

 דאהביך"פששת ויציין פ*ק מררכי 8סית ס8ה2 אצדעע*שג
 קשאר יצ9ה ומ% קשר* קרי* דרה8שנ משהיין שלמש1נ.קשר

 אפ*כ עששע ישבצנ יפש וצ* יסוכת ייש ייצי יאצ ע*ש0"ק סצפת, 31דאפרשץ יענץ.,%ב2.ע-פ* קשד 8ה הפיייןלעטץ
 1 האמר ושהוי שאאשפפ. אהווא .0רטה מי שמאע לענקה*ה

סקגי
 ן . -; . . . ~ . סוספפנ_

 ? אפ%טמפ :ומ5ב בסשר ר*ש מוהא עם קשפפר 88 -ובלשףה

 ". ,החנ, גשציפר ישקפ:באקיימצ4 יבמנהת ע*ב1 )קךאבמפים י חףג עאש* קאאינ ית האהא מה9י שכוקסימאת
 ? ימי* סושא 6י *רש5-:ע"פ.ושףפ פישטש 5* 9יו*פ %וף'
 - ה*ב. יר*ש 84 אאףר*קש41הש8 ימיה ששח םהם שעת*כלה
 שפ הדא

 , שנבר ה%תי ה%פ , אפשו ,ש"ישמ:סת-ק9די
 יאתנ*ג סר כהיבות הפב*4 הטם*ש דתעפיי .יאש% קש4 לאעעטת * .יו8ם*6ח1עשהאףדשא שאן.4י4יניש1 5כ9יי%.4ק2. ש 8באצג דגש. פרייק ןתשאמ5הש 5רםה ולש.: ים"עו-נהשהיטתרז ן1 שצג . ע*ש סאב *שר. 4שפהץאקהש4. סהאר באה. -קושם



8 "שםפאש4ת! .-י  ::א

 ששפע,צ8שישי
ש"י8נ  פעל חין ת*י משע ב1ק' 8א* 
 מ%% יא .ע8ש1 נ4םחה אםו:*% 6שם4א 4*נה
 הצ%ם 8שש 4ץ, ש% י4 ששר 4ש *%9הבת
 9פג -צאא%ר כ"אה* %1פנ '.-

.-
.-. 

. , . . ..  לא ודכש .שאא* אםרען .. 9-ה-עשב( . קצהאעובצבאץא,
 ע4נ. לוקין ו4ין ע4בללות *1 חף. הקפיוי:

 למח%פר חכת ע*ב( "' אמרטע.בחוהןוכן.כסחומר.עע
 בבוצוס דגס ספממפ חרי יעהץן ניו%4.. עת44ט4זמן
 ל*י קל- *הףךאין

 קאפה חת 8ר מנל"4 ולאו י*בכהה2
 4שרת איויפח ולוסר לדזעק וצריך לו"שיי בם _בש4מ%ע
-,.., 

 אחדעג דחוקים ועוד ב*ר -

,
4 4 *  גשג 

 עשם 6פי השנ טי ח"8 1שפ 8ץס עשה ומם ששגזז%ו
" ס ח א מ ה % ם 4 % ח 8
* א פ פ % ח ש פ א ש שח א ט ש ש ש פ ש ח % א
ש ה ש פ מ ש ש ח ש פ א

 אמת נשצרי וע"ז 6םטבחנ *פז גתתאףק כ1 צאב יטפ'ו*ש
 ומהשכי חכיד כשא עשפ%יך ם*ח ףף לחהן בעמן עקףקתשרפ
 יה% 'התק ל י כן צ6ו עאפ י' ס" ו%' סהחעד תיקו,מףב

 עשה 2ציי מסש לש' על תא גפחק עשה על זקאידחאתךו
 לש% דהאנ טצם28 דתראשה 8ך 8*ז1 שפ*כ כם9משו ופ%ר קתי'ילש

 8מץ 8םפ %5 לצ השא עה 8אשר תי עשאמבשפ%ל
 לקי 85 *כהמם גם .ולק דתשטוו 5ש להא1 שא זיאעשא-

 בפ*המששש
 6שים עקך 85 דכמנים סציי דושששר מאנאות 5א%שי.חסגפ

 קשה דחמי86 כלזי לח1י נףאר ממש אאססנלה2 %%5יש%י
 _ כםממשר י*ב4י"ג בכמטת דיספ וקג*ל ואפ*י שיסת2 על סששוטם1 קשאג 9 וקו*חחדר

 חך בהעקיקי 5צל*ע ול% ופבס1להת ד5אי
 דבכהנים ה"רשקי דאסי6שג ללש 411ד 6עים לקך ד5פ אישטשם
 דיסי רב דזס* ונרשא *5קיע ופגסללת2 בעש% ודעז 8שםששעלקי
 קדושמ ראמגפ דרבו %8ריבפ טעמפ דטימגיפ 5ששביץווששב
 פאםן תצילא ב4ת ט %5דת 5פ דאבי 5ו6ר 1"פיתחהג
 שמועה ביבין וסצאתי לאנה והש ייפי 5רב רק %5פרשף*
 בממןת דהש כיי קשמ 5פ השיץ. אצהכ ק*צ כלל 1'שקר
 זקשוופדםה דום" ישת ייא כח4% מי דם8 זקשש4 ושצ8בף

א ש % % ש ש ה % ש %
גח %  

 ז"8 יחשי "פובלא-ה
 ןפקםףי

 םםמעת1 'חזשי כתב זשם
 אשמר דשו טן %1 עשא דעשח משמר איאיש.בשיצתא

  וםג 'תטרם חףכ ע"ש עשמ 'ט%,בצל 5עא עשתדעשפ
 2מע-%תטשג ג"כ ומ?' בששפ נצממם -זוקי ופ פ%ואופ"נ
 שין 6עשה בו ששון 5ש אי בפמשתש יפמש 5שמ *שתו
 לף 6שוק יאש להךן אע בצ4צים דנם 8רה* רפ*י גם1צשת

 אף הששכ זקםי6ה יום" ובע" סס%ם המש דיעשות 6קהאהתם
 עאן 8כח .לוק*ן אהן 6"ם וי2שט%י עש% אהכם קהאתיבם1
 דכהגים בשהס ו8%שמם% 6קחפ יבםל 5של ופאנ אאמ%בןאשא%יס
 ד9צמי %4 יוק*1* אאן שאשב"ם עשן 5ם*ד קףף 8א%שאועש4:,*שו
 41ש שכמצ"פ אף, 9וקין ש4ו עשהר ישו עששש יק1שחדתשששי

 השמצ*9ש בט%8%יאפ 8 בצ1 5אאליך.ש%ד
 הף יר*ס ששום רק 6יפ*ם הף יאם הל הטפש"8ותמ0

 צץחפ"4 בשירכן 8*ין אששח "תפקשש 6שפש 8ףאחרישש*שב1
 ' בעף ז%ר 6שחך 'םט* אמשח פשיזו וף' 8חת?שועך

 188'ששף שתמי
 ""ג 2ששף -וץתף1 בע% ,ח%י ששםת בםששה*

 ""שג ח" שפםר אחשי רק" חםטם ןףש* יצ'בטשם3"%םח
 טםרש%הג: 9אחששםפ':לועפך'.הדירשזףך סש"הז לכל . ..

 ק% תזספותסשה *יהוש4םשן ר ב%דםשח
 %צ שאמ' "' 14 לששג יצ" יףר %זפ4ש

 ו"ל מ% וא לימ תש* ויל וש% יח ת1%
 ע"54 )סי* - בפאנ כוזצשיע ' המרים המ"פ כברנפמקו
 לטח לי וקשה מי%מן. עכץל_ חשטרקה זכאי בן יוחעדו"

 יפב"מי לחב*א חהשם'דיצרכו
ל  חלא אשטיקן ו*ב*ו 

 כמבחשר בעט4ק ו%רק *אר ר"פ.ה4 ושיבפשיפות
 סהשה מי ואין מבחה אין השם""ש עשש( )נ"ובגי8ין

 עצוסה חפח וזח .-מסמצשב חנו"ע הףשכתוסטתדדין
 04"4"י

חששאשש~אםם

צבר
 6קריביו 8ף ביתר. חתז1 .דעד דפדע %ונ. בשףאאמנם

 שהודבן בוע קשן ה" %*ג אפפג את על* הנה צא עבדילטב* במליאי דש-ר ע*54 )ע*ד בפסח"ם במפלשקרבנהג
 6עשת עק0. % ובטשכ%ד4,

 בש8פמ%.שי
 אינ. שבדקן1 דץנ

 דינבפ דד*ג שם ובהומי טםשמע עצםא 4םצחשג אטרקן1החניא2
 ש6ןיםנהוונ סכיבים יאף* אההה לשםץ בחש4ונם2 המישם.פקךה*',

 רבי* על כדפריך אף סי ר*ג נימי ק%דש פריך 5פוסא"ם
 רבי טשאץכ ונסבטג בקרבנהע הצצו ביתר בעע חרדד*ג
 הע0 )פ,ב סנאדדיו ייחופפתא ב*הו: חהעע אאר8"

 המת 8י ע*ג שוי סאג פהמ ע*ס 5*8ובקש1דיו
 תשא שקיז שה1" דכעץ דם"הש 5ץ 5מאתץעה

 שעברו אאר השףשף* דעבורא בהר דלמא חםץ* 6שא לאדאביבא
1 8ש1 עער דב8 זהג חי ע"ג פששע וחגז 8  
%שע1 8  .מהשז פיק ומרת וקפג צש וימ 
 "צ*ו ש%קה בשרה - ועיין בשג 8אריך 88קרשעבית
 השרע2 קשי4פי סראא שרשי תמשף *לע. ר5י* וףפ 9"א"ש
 ס" אהב י*ד יצהק תמת קכקג סף אהב יושד שלמפבית
 פ%*ת סמשר תמצבט הטףי 5ף1 ובמההת בא2 לפלך חשששיפ*ג

 ע*אג שר פה %8*א פמפר הב1שען יףטי'
 ובסדר ב*תד וידבן בשעת שאר ר*ע פש1ד אף ר,םרהבשז

 ילת 8" בו%ה מרת% ושביקשזהן אבהשמדחההז
 5ף' דום בפצב 8נ*ו2 בא*ר=ן הבשד*ת דעאג בכללירחפל"פ
 עזע* קדבמת את וז4עויב טשצ תף' 2אתר ושעיס קףזעםב"לדדתן
 הר"1 כם'ש פרזג ששר לועצ איק האמודאים בוכע עעודוטדע

 ו%ליכו לבבל בו%גה וטע4שהמש בופם 46ג( )פ"שסארא
 דס ו תדה ע*א הףח תטעיבה ע*ש* 8וץנ אפרעםחם
 ששא לפצח "שטק אק 6מיק שרשץ ם5"תג 6ןקחנןש
 חף פ" שם' פפ 9* יא חם דג בשקם שק נעמ

% בףש פקןסנצע פהמיךפקשש  צ%ע זשה 
 דקומ ךס ןלז נםחת פש1 8עהחג 4ע פ91

 הש פחז יש-שר ח" קא% בשז חק וצש4ושג
 שאיק אבשהמם. דבעף פשט, פה היש יצב*זתצהש,בשפף5ת "" קהן גם לפדע עים 9* זד* ויכ י*טףל
 וכך קים; ו18ב8 עדיין 8" א%לי בהתם4ק ל1%רבן5צאשמז
 ספר בדרד. שיש כאך ,יסגנש ופפם יחפר יש %5זחו4 כושלאגץ
 18שת בא1י*םיוש*ו

 4מן עד מידד%ךם ור* וחשבוהוו בד*ד; .
 ושף 1*נהבית

 בוטם ימצא *יפ בםשטשנע אוצר זחם בוסי
 דל14 יושד חתץט ובת%ראע ע"ש* ש%"ר. שפב ב*ת 5םת8ייחה%
 יורבםםיקהט1 והבפ ע"ן. דשמו כהירח2- יהקף2 עי עסצשתרדנוט5
 בש* .5ףא2פששש

 *ט44 . איה נומן לקגאות זשיר דייך כתב:
 דש%ן.5פםוך ליהמצו אםפטשת 15אפקהשי'עחש: כא1 46עהצאווף
 זשם5 'זז%יף ד6רר% 5השר ענ"1-א1 8חףל- 8בה .6שא%ם: .ע5

 8הל5ש%דשן
 פש, שאל-ת1צן שאה 5םםר וחיש'. ב5שהפ ק%ד



פ גאששא'9ש%פ שפ4: .תאאשם

חושיח*עייש4  פ"4ח 4פו*ש4ל-% 
.נ:;44.44.14;ש"

 4":ע1(%4;
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 טןם - ופעשה ' אד שמיש- ירן?ש-. השאשה ק*דאו"וע
 .מ"טר 885תצ1:*פת. _1עאוי.יצו-גשים .א%1לשמעזיט
 במהיה יששה4ל יא? עצפ פח%"%ן "דא6.*יג 31לציוחאש
 ' אשע,*.דירן

:.... 
.; ,;..:

 רבוג 2טוה2ץז ש דשזוחק" יזידד"ש*ב
 האלפערששפג ליפ4 ?"ם יפ"הן
 שליפ"א ד5ה אב"ד, הנה"ק גלאשם1זו.-

 פוכ"ש והגני פובוו*כג שלהש"א הבשון ז14כ%ץרכ"ק
 הה"די פ"ין ' שלטה מו"ה המו4נ ת"ב .*דהי וזיקרבבו

רבעש

 ע*ש שאני ד*ה ובתוס' עב( )כד ובכוצבות בקרא כמבחשרר1%ון
 מי נפסקו ריוב*ז בימי דעוד בדוקדק המוס' נקסוחששיר
 בימי עוד 8" ור*עי ד*נ אצי ר-פ 9ומד שן הם%ה%1פ3
 השם קיבביג פשעביז והי' ב?תר, %8רבן קון4ילדוהו

 סופה סשקין הי' שפיי ריוג*ז בימי סוסם מו שסק הרל%
 מם*ת טצוהךן שו דאדב ירמף ד' קשמר ושפיר רשכנביסי

 . בס*די בת4.

 וירגן אאר 8" דדץם מומיפ דהך נימש שי חפי5אסגם
 ע*ג( )ר סוטה ההצס' דעת דבאמת ב-ב4 אףשביתר

 ע'ש4 של בי*ד יפמ 9ף8" צייך ישףום ייק סתד*8

 א"צ . .תניום 28דו3 בגי*ן הף לח המה%ת של מגמךאבי
 ו"1בת מסנהדרין 2לות יאאר אפיט ה" משנת הצןמעכב
 פוסק מס*ת )**1 הבצרוטז . גיפ ב*פ 1הרמב*ם ע*ש.בהמת

א 98 א  א   9 א  ש יש   
 אמרקע מרצפה בק%ושת גם וצשףיש "ץא "מיז.וזףדשה
 נם 5ם"אע פקרקע. עפר 1ףכח וקה9ד 4ףזשםה. 1צאתנדל8
 י1זצר קרג1 'הם%וו49טטו "פתאףם וכגו'וש%יכובוה-ג
 קחתוו?צרע*ח ה4ח יעב"ו גבשא"תנ וקיו מה*ם בתע%בתבוה*ו

 עידוחתו קיעע זזצא כיטת בכנהת ההסרה 9"קר ,שףכ קעו
 לשוב גףג משש-חמנ *ף זעא%ע באמבת? תמכ. סתם48דוהת
 בק* ט%ס' ףש"י פפלאצ9* י*כ וי%יא - וף*ד ז*להבשז

 5צפהז לדחץ- זי נפשתנ ידקי זצף סחאש יטי אף)ש1'1"0
 וזי" ר"1 צי ב %בל ו4זג  אפר זקייא 8פז בחא וצ'וע*ש:
 9תהר 1ףכ הפטא, עי יהית זף'יכמףז 8רי זאש'ישזגעתז
 %ששר ווהמר  'הפטשן. ולהקר*ב יץ6ה להשהית יכהץוה"

 יקנ"ן ה"ב סזפן מי ם8"5 ו"זב"' 2ףםף זקיי טקים ו"ןבתהד
 עצתגלה 1עמא ש"ו ס" געהי?:פדק ןקל וממ-ק וא"ז פ*קוהגה

 בזה*נ קרננה? למקךיב כ%י: אששר זזף5ו2ץ"זש:
 ק%מ9"נץן דחף דא"יאף' י*פ ע-א* סחטי,ם*א ו?זתדלפימ"ש
 קצצהזוצשש4 תצל ושף ב42ש ייית-סובה ,אאך ס*ם 2-ת,בלי
 .5עבןדה ודדקש הפתטג נפקהז ,*כשן שמשד. *א_ 9םחוש1
 בירושלפי םשדש סין שסש%נ ,דוהפ אהן אגגין שבצב.5ןדוהה 11זי כ%בה וטמףן ותם4- הבטזע ויא בצקטדי זצ4רא צצטמוב

 כלי מריז בשבם בונק איז %יפר דסשבה 5ף(3 סני*ט. .שב3
 בסצפ רש*י כם"ש- יייר 8יך בה%מםי..%שתיד 5ף_הפמנ
 המד ושששצי. וגמ תשפיפ ,סן. .ופ5ב3 ,שםששחפ ו4 _)םהא

 %0 אסש%עג במר ג1% ש%ש* .1המ שצוששר ששצשדבווצאו
 לטצר יש גיופשיטנ. "שהר 8שעימי .על חשע,5משרדבןש1.
 .מובת ,וטצצ..,2במפ אפרם. *שר.,. 5יי. - 5פאר 8ם4ק3] .דא%

 . ומתש1י... , ך-....
. - 

 .. . ע"ג לאבשוע: וופ"ובעוהי"ת

 ' מובם4 דטל רבא צרח פ4 -4שחהש4ז

 - טצרא קדרש א%רשנ- ורג עצדם .חמשרפס חמיןהרב
 :. שליפ"*ג ב1יזלל,ש ונבי כעה*ר כקש'וג או*פ-
 יצ"ו בנ44כפפרכנ.ר*מ ' : ..

 חדשיפ איזה וזה וכרו, גשבד שבעיה עפנהאויות
 מטערים בדברים תאשה על רינת ק%שיצא

 לבי*ד הלכה ואח"כ לבטזה. לבופ שרניל אחד אישעם
 ידעו שלא והכי"ד בעלה. אאחן לה ,פהעיר אחד עדעם

 למניפא בושו8ה ועה%? לינש31 הוערוהו ייטןמאשל
 אכי עהה %ד הק4 נההזק ועי"ז הכתיובר.לתאא,4

שששאששששש

צבי
 )פ*ו הבוורה בית 8' סכ*םאכן

 הט*"
 מובוג בלא אפשר דאיך וקשה ע*ש. עההלהקדיב טכי נרצה דאס כתב

 ת9ובת שהשאיק עוה ס" אצ*ה יבנה . כגף בשו*תומששתי
 ו4,ע*ר הוטפה א4כא ובשם אליג ווטמתבה מנ*י צדקשערי
 הפ ששו.8ר8 ומתי' בצ8ן פיירי ד1אב*ם המזב 5בשם,מדברי
 פהרש,ש בשו"ת. ראותי 8םש ע** סובמ לטצת הץייןהה

 9ג ב9שק' הרבת שה9םו*ך 5ףו ק** %1יה ז*לאיששמהר*
 יהקךיב דשאא4ר דש9טצי5ן סמרבה. יפצם י"א ג*בודעהן
 "םיים פהת-ושי* שםר לש1 דשה 8שףס ל%1 כתצמפ 8זהיבזמן
 פלל 8קףיב5 דלש4 םצ%ה1שת"פ 55צכ*ת השארקי סובונלב%ת
 8םעביב 2ם;- םתרב יתפימנ- זעששמשהב 5שירבוי לאאהקרבצות
 ומר.שומשוב וףישגקרינ רשצן שש%ן שידזו פס2ף, הסזמםועיקר
 ר"ס ב*מי וורג ע*ש* בב*א צדק% משיה יגוא 118 ומאל
 ו%" זמר "עשיה"

 'שטע חף זאשדת לש99ב עוףפ מה
 וא9ווצאד הש מאים י%טה תעהת דהמם וי' אפ דדי

 בסץ. הףש לעתףו בעף םםזדםשקורק

 התקקידיתףו עטס סיא 2מתכה ה% אשה י"ט%רה י*יעוד
 יבם? מהרה ס*ס וב2כמ אסורי טיו חף עפשעא
 5ת הפהשקין משלם בקנקבתום לכתוב לאפר לענ*ן ס1כפ הרי ע*ש* בגגינ" מה למיכל את" %8לה בתלדטפל ב%המי טהס _הה וזי יאיסהרו ובד הה%ר .ופרש*יבקשמיו4

 בהתפ*ק יבנה ום8רה י5יצ? שיצל כתג -ובעיי תשיהמן
 אציש? 15סהש. ולה כהמצי 5ש -מי אתייל האמרו בבגימ'גם יתיצי יקנק4זהפ יכהיג נתיד השם לאהסורו דברויהוור
 בצצלם1 תליא._%8עםז דלא וורכא ריוב*1. ביפי נשסעודבבר

 השט. ביאפ"1 יבנה מהרה .פשום. ימי5רך שי1ך 85בימם"ק
 יהפי' .רי געף ע*1ם ף*ז בוילין הא קשה דלכשודה יייעוד

 מושנ לארן עםשש השיי שאטמ,סו ם9ר8 בשראברי
 האפת עי 5זמ%י אשא שצר*כץ ההש א5פר וקהל דכהשופרש%
 קרשף שיק%.לפיסבר ד49. פדה8 ההראףש עברי ושכברואע*פ
 זםצד,ששת כ9'ס -5עד אביוץאט9 עפר. שכפר חעא1זץ"משן

 ט9םג םשי יצף ורצפ סף בדהש%  סםגהשי וח9%4* שתץי5פבו
 זז* קיטר יש תףכ 3דר-ו"3 יקמ? ניס*נ יזמגא ףרזו

 וקבל  ויזש' _יןשת4 ם"יקע 2פ% י4אא? קטמר , יש"אאירט5
 5קמ4 התתף כאא% ' יטשסה 1פפ-נ ונם.ן9פ4קאט:
 ש-א*ז*יואכא 5תהייגש%הפוא*8 49 8פה14ץוביאער
 דויכש .סתבו אחףר ישם8 קףא4_יימ. _5*נ וקסא,.

 ו%ש4 ומט. 5שןןק.וזשת-5שיסבי:ק5חוזמכא"משף4;תטן
 והכא ש*ש. 5טאףהא,הלכתא

 19ז..וי
 וטשנ ב1זן 1ף הקרח



מקוער,.השם 1מח חשצטושח%ה%
 חחיתר עיקר על הן בהרתנ נמהפק שלים"אהדר"נ
 ס"ב ס" הטב"י עפי"ד לחטדובר4 להנשא לחתירהוהן

 השני, מכעלח בדיוק סגי אי דנסואקו ק"ל סי'ורע"א
 הראשון מכיח דיוק דליכא גזיטתה ש מומרובאשת
 כשם לבועל איסור בחשש נסתפק תם נאמן.אינו

 בפ"ת הובא מאש מו% תשובת והכיא לבעלשאפרח
 לעבהרה ונתכוונה שמת טדע פרם זיטעה דאפי' י"זס"
 בבפלאות חאריך שלים*א הדר"נ וכבוד נאמרה.לא
 )א(.דודיט. גאוני להתיר עכו חסכיבו וכבר ההיתד צדדיבכל

תשובה
 כמח כדעת מח"ת נאמן בעגונה דע"א נחלים אםהנה

 יש ודאי לזה נופה והתשב"ץ והטב"יראשונים
 ובשו"ת הבי"ד. התידהו שככר אחר ובפרם בנ"ד.לצדד
 כתב זי"ע סצאנז רשכבה"ג מרן כ"ק לזקיט חייםדברי

איףיי  

 התוס'. כס"ש לזה*ז גם נפמ*נ איכא וגם למחותשיוכי

 בתתד הובא זיי בהן חוים הר' לשיסת קחי דהתוס' י*לואולי
 תבירה ימשיהא הלכתצ תרתי, דאיבא דהיכאבכ*ד

 פריך שכיתא ד5א מלתא חשוב טחיפןה. כהן בת אובפיגול
 שכיחא דלא במלתא למשיחא הלכתא לסיפסק לי' ה"דלא
 ולחזק שכיחא דלא מלתא וחשוב תרתי הוי הכא הת*העיש.
 בימי דעוד הוסיפו שכיה4נ דלא מלתא הטו הה כמהעד

 שכיחא. דלא מלהא חשוב בודאי אהכ סחצה. מי נפסקוריובה
 התבן. ימשיחא הלכתא למיפסק שייךולא
 התורה מן מוחקין אן טמ*נ איכא הא להעיר ישולכ(שורת

 בזמן שנכתב מם*ת ביהמ*ק, בנין שלאהרלסוטה
 דקאמר ועוד השבועה. קודם בנט,ב כשר דתוס' דבס'דהזה.
 דמגילתה ס*ל מה*ת מוחקין דימ"ד תטר הני כי תגאיוהני
 מאי לה ועשה רהמנא דכתב אחרת סוטה להשקותבשרה
 קודם לכתוב דכשר מ*ד להך סקל ממ"מא א*נ מהיג2%עש"

 מעמידין דאין מבשר ע044 עד בדף לעיל דהא  שבושןשתקבי
 שנשבע קודס המגילה שנכתב ע*ב א*כ כאחת סוטותב'

 דפייט ה*ג( )פ*ב סוטה בירושלמי מפודש ובאמתהשני'
 החח*כ משביע דלר*י והשבועה הבתיבה בסדר ורקלר*י
 דר' לומר יש וא"כ ע"ש. משביע ואח4כ כותב ולר*לכותב
 משביע. השח*כ דבוהב כר*ל וסובר רבא עי וולקירמ"
 ואח*כ דכותב לרבא מודים כ"ע דע*כ התוס' מ*שרפלא
 הע ור*ל יר*י פלוגתא הם8 היא כלוס ולא עשה 5אמשביע
 וצע*ש. אחת ממגילה סוטות בן משקין אי בפלוגתאתל"

 אפי' פסול כהצביע השח4כ רבא_דכותב דאמר דהאובפרם
 )פ4א סוטה כהירו,צלמי דס*ל משום ע'בבדיעבד

 שגשמר מקום וכל תורח הפדשה בסוף זנתוב דכיההוא
 דידן דלש*ט י*א א"ע (מ סי' 9*ח יוסף בברכי האריךכבר הרי ו(ףכ ע*ש. עה"ת תמימה בתורה תףכ מעכב הואתורת
 בסוטה א4כ עקש. חוקה בעי דתורה דמשני ע"א( )י*טבמפית
 במראה וכ"כ ע** מעכב לא לחוד תורה אלא בתובדלא
 ירמי' דר' לומר יש הש"כ ע4ש. הרמב4ם דעת שכן שםפמם
 השבועה. קודם כתבה אם וכשר מעכב דאיט דידן כש*סס*ל
 מותר יה" אם הא2 בזמן אף טובא נפסףנ איכא שפירתגשב
 נכתה העיה וזה ביהמ*ק בנין שלחתר לפטה מה*תלטהוק

לענ*ד.

 פ8שם מה"ת נאם? ע"א אם פעמים. י בחתעשאמוו
 לחשיאה קם אבל לשגועח ע"ח יקום דלא ספעם אועל*ג
 בדבר וממך מהום דיש מהשום מורבע מהימן אואאצ2

 הביא %א ע*א(. )פ*ח יבבצת ההטם' כט*שלחאםהצ
 אפקעיטתה פשום שהוא ע"ב( )קם"ח כשבה רש"ידעת
 טדדבנן שההא הסובר"ם בכלל א%הוא ז"ל לסרן פ"לוזפלי
 אפקעעהו משום מה"ת דבר דעקרו בפעם שהומיףאלא

 )ב(. זו. שימח הביא לא לכן לדינא נפם"נואין

 דאפקעינהו פעם כתב לא דרש"י ז"ל למרן ס"לוא%י
 בלשון כמבואר שם דמיירי עד. מ8י בעדרק

 דלא משום מדדבנן רק נאמן איט %כ"ע 'צם.הש"ם
 לביתו הבעל יבא אם דאפילו מעליא. לאנוליי עבידאהוי
 שקד. לו העיד הראשון וצהעד דיאמר לשקרן. יתחזקלא

 צריכין לכן ל"ג. סי' וסב"י פ' מי' התשב"ץוכם"ש
 ש"ג דאיכא אחד בעד אבל אפקעינהו, משוםהפעם
 דאפקעינהו. למעם צריכין ואין מה"וב נאמןסעליא

צבי
 התורה מן דמחשקין דהח לקמן תוס' לפימ"ש י*לאמנם

 שקינה אחר דבסוטה משום כתיבונ סתמאדתורה
 דסתם לגט דמי ולא עומדת יהשקות סתמא ונסתרהלה
 כבר אם ניוטו זה כל טציב ע4ש. טמדת יגירושין לאואשה
 לצשה בזהוז שנכתב מס"ת למחוק אבל ונמתרונ יהקינה
 דהא ממא 4ה ואף לשמה. .יה" לא הרי עדיין נפתרהשלא
 וכדמוכה מעכב. ולא לכתחלה רק הסו לשמה בסוטהדבעיע
 לכתוב צריכין קאמר ה*ב( )פ4ב ובירחצלמי הרמב*םמלשון
 יכתהלה דהטנו י*ל צריך דלשון המפורשים האריט וכברלה.
 דאם הי*0 )פ*ד יבום ה' הלח*מ לפימ*ש מ*פ לעבב.ולא
 דלכתחלה, פסולי תריאיכא

 הרדב*ז וכ*כ בדיעבד חף פסוי
 התא' מ*ש וטדע מעיים, בני עם כבד לעמן תר8*ט ס"ח*ב

 ירדו אמריע ירדו לא עלו אם דתרי ע,א( )ב'במעייה
 אפי' ופסול השתי' אחר ונכתב לשמה שלא דנכתבלכההיה פס%י שני ג'כ יהי' הכא ה4ה ח*כ עתיקים.והדברים

 התבן. נפמ*נ הך וליכאבדיעבד
 לסופר הבעל ,צצוה דמשכהת התוס' 5תגה דלא מהאוהנה

 דל4מ מוכה סוטה, לשם סוטה מרשה בכתיבת ג"כלכוין
 "'ג 8פרה במא הראב*ד וכמ*ש אהה 5מעשה טעטתשני
 עתיקים חתדברים כאהד. דברים לשני לבוין יכול אדםדאין
 דבכה"ג משמע אבי ד*ה ע*א( )י"נ עיוובין מתוס' אצןבזוע
 אם מקפיד לכחוב שעליו הטזן אין דבסוטה שכתבוכשר
 לף ניחא ומ0תמא ברץ9ותו שלצ לשמה אדם שוםיכתוב

 דמהמ ומהנת ע*ש לבעל ל" ניחא 5א מסתמא גגטסשמא*כ
 אהל בשףת חצייז סוסה, וישם ס-ת לשם לכתונ מסושריעת

 גזג מ"ש " צת ל*א סי' א*חיהושע
 הגאון אאטףד יכ"ק ד' 1 ב' סימי די בבנץ ועיןא

 ובטפרי ע*שע יהתיר שמסכים הי*ד זי*עאקדחצ
 ע*שי גוה הרגה הארכהי ף ה' ד' סומן צבי בנעו9ו*ת

 וכ*כ ע*ש. י*ג ס*ק י*1 ס" אה*ע פנים במראה כץכב(
 דמלתא ילטעמא יוצמא %פי*ז אחרונים.הדבה

 כתב דכבר דאפקעינהו לטעמא בעיע לא משקרי לצדעל*ג
 מהיח אחד עד דעל4ג דלטעמא ובטב*י פ"ג ס"התשב*ן
 הקפידה ייא גירשת זה בסוף ההמב"ם שהסביר וכמומה*ת
 ומינטבא דדייקא יסעמא ודק עדים4 תדי על בכה"גהתורה
 ע4צ* מדרבנן רק טאן איט חכמז"ל תקנת אחר רקזה והרי ומ28 מזה דתצא בסופה שהתחכטאת הומר מכהוהייט



 השם6קךשופשי מחטבהשאלמ
חצשי

. 

 שהרקוש "שהש להנאה ב"ת שכותתי
 )נ(. כ"פ טי' השן מגדל באט*ת דיבא ז"למקאכוצקא
 כויבות ריפ בשפמ*ק .ויבא מהרשב"א44מנמ

 געד דנם להויא נראה. ותשב"ץ*ומהרי*ק
 כ"ב סי' מעץ "ם ובמהו שוי. ו אאמת יוצוק לבדאהד
 י"ז בפי' הרם"א דברי הן דדע זה. בפעם מסכורתקבע
 עטדו השו"ע ונ"כ עטנה. בי"דלהתיר דבעיע ל"פ.סקך'
 דסקורו א*ש %הנ"ל אויח. סשאר נשהגה מחבזה

 אפקעינהו" משום המעם דעיקר תשם"פ.מהרשב"א
 בעילת ולקץשווז הקידושין לבפל יפה בי*ד צריךמב%לא
 )ד( זה. במעם להלכה מם"נ דיש והרי ע*אגזטת

 חדשה. בחומרא דידן בנידן להעיר יש זו, שיפה%פי
 עץ לישא שה21ירו אחר זיטזה אםדלכ4צרה

 דמה"ת כיון גמור. לזטת יחשב לא לפו אהד. עדפי
 משום ההיתר דעיקר לרעם' היי2 איש אשתאכתי

רי
 יעקב השבות קר מתור, תהה וש8קע*נמה יטעפ8 נלטש
 אפקעיטע מטעם דנאמנה לרש*י פ*ס סי' שמיא קט*ז סיןא*ב
 לא דייקא דלא דכית לומר ואין משט. מ6זר ו1לדימה

 אהד דעד דטע6א 6ינ" תפשוס אףכ לקידושיןאפקעיבהן
 הף תצפא כלוס פשעה יח ההי על*ב משום יאי דייקאמשום
 6ה*ת נאמן דעל*ג דלסעמא נ"שא %הנ-ל עכ*4 משניממזר
 כמו 6כשר אולד וממייא יאפקע*נה11 לטעפא צריייןהצא
 רש*י ושיטת יבימה הבעל ובא מת שאפרו עדיםבשצי
 טעמא ממור דהי%ר 6הא יפשוט אין וממילא אפקעימג"א דייקצ דלא דביון סמזד וולד ולכן דדייקא יטעמא רקמוא

 התבן. בשמןיע*א
 י*ז ס"ק ארדם ובעצי נ*ה סי' מברונא מהר*י בשו*ת כ*כס

 ביבמות דפריך הא יתורץ ובזה קמ'2 ס"ובטבי*ת
 הםטרה איש. אשת הזקת טן אאד עד בא% ןשד עשם4'ה
 אשה שקידון בשליה ס*ג מיימוני תשובות ש"פת לפיעשא
 נגד הוי דלא שטעה לומר דטפמז לי מקודשת את הריחשמר
 אשת הזקת מעולם הי' לא עדותו דלפי כיון שבעראדבר
 אקכ אפקעי8ע, מסעם באמן דע*א לרש*י ת4*כ ע*ש.חיש
 מע"וש2 איש אשת תזזקת הקידושין חקרה העד דברילפי

 עד. מפי עד על רק קאי דרש"י וע*ב נאמן יה" לאואמאי
 דבר להתיר דבא וףבא 6קדי שבערוה ודבריהקידושין, הלחע פעולם ה" לא עדותו לפי ושם להלק יש בלא4האבן

 גם הדי הבעל במיתת משא"כ אסור. ה" ומעיקראשמודא
 אשת ב1טקת גהיגטן  יכ5ךיו עד אסודה דהיהה מרואהעד
 השוב 8ת ויי ימסר4 הקידושין נפקעו עדותו לשי רקא"ן.

 בש*ש וכ*כ פריךי ח1פיד איש אשת הזקת נגד אואדעדותו
 וע*כ למפרע, ההקדש עקר היי ידותו יזי שעל אףעלי' 6ר" דאיתשל אמר דהעד מהקדש שם דפריך בהא פ*דש*ו

 יצהק בית בשו*ת וכ-כ ע"עו, הוקה בגד עדות השובדבסה*ג
 דאמרינן במקום דשקש פ*ב ק" ה4ה-ע 9 ס" ה*איףד

 ע-ש* א-צ ותקת נגד עד%ו מקריחפקעים9
 דחפקעינהה בטן6א לזשנה 8"ם עוד 5צו יש %ענ"ד%

 ו%פר מועך 4שש דע*א הש*ס סלשוןובאמת
 כ1דצין הינה הש1 מדרבנ4 רק הגש דהשע18שנ טהשהשאאשצריע

 כית %. מותרת נטהאזצ דלעוים לוגחר יש הראהיע בעלאנמר
9 חשתאתההה  י %6א"שק שהחשושא %6", םששא הש" הקאמת מ" יי * 

 על ושאר %טת הטן *ה,צר מא תהע*חווצז
 ובפרפ איטחרה דא"פהוי דכ%ן איט זה *ג1הבחמ*
 לענשין. אפי' חזקה ונדולה לפנו" הוהוקהשכבר
 בויתר ןןיצא כית י"ח סי' וביו"ד ע"ב( )כ"דכהובות

 )ה( ע",ש. להקלהולין
 כלל הוחזקה %א בבי"ד. שהוחוה קודם בזיטעהאמנמ

 כטזיכי הבועל. לענין למפרע % עדוחעוצריך
 לענין דאדרבה לומר "ש אכן זה. עץ גם להאגויטתיתי
 ובאמת והיתר. איסור כיטאר העד נאמן שמה.איסור
 ורע"א. החוו"ד האדירים הדור נדולי בזה נתלקוכבר
 לענין למפרע על נאמן אי ס"א. סי' אברהם בבריתהוכא
 סלתא שיקך לא הימן דעי סמר. חשש ולעניןמופה6
 לפי. ד"ה הום' ע"ב( 4' מיבסות ראי' והבישדעץ"2
 זה וכל ע"ש* לבו% ולא לבעל רק הו54 בעריותדפומאה

 פשיפא א"כ אפקעינהה ממעם בע"א נם ההיתר איןאם
 ניפין התוס' וכם"ש אפקעיטע. אמרינן לא סופהדלענין

שאששאשששזאאאאאאאשאשאש

צבי
 איא חשרי 8י 5ראשת שבעלה כיוז להשני. אסורהמדאוריתא

 בעלה ס%מש דק וצא דייוף4 .של יד4כוובה סתה ומובה איש.4הית
 אהכ אפקעינתו. 6ץ9ום דנאמן רש*י שימת לפי אבןהראה1ון.

 דנסקעו כיון דרבק: הומרא מכה דק אסורה והיני עלגם
 דהכ%נה יומר "ש שפיר א-כ הראשון. בעלה שלהקידהשי
 או שמר כאשת וממילא השני. בעלה 5בא גםדד%קא

 חשכ4 משמ מבעיה דיוק עכ*פ דאיכא ט8מ1.בזינתה

 שם ה8חז ידעת יפעשו2 להלכה צ*ע א ייו ולעג"ד%"

 הרעת מוהר* ושקת עצן להסבין שהף ביוןיהקי
 כיה ב81זצר ש"צא לן מהני דטה והפריה 1*ל הב*הזקיני

 וזקיני בהיתר. הצא עולא כומז ונתגמקר 6גומה את-כ28צנטן
 מכתובות מהא" הוכטצ כהסועי האריך בץם בס"ק ז*להתב"ש
 סעהת2 כשהיע נהברר לא שם וגם הזק21 ובהיה ע*ב()כ"ד
 בהא" אם כי היתר. בו שנהצין דבר לשטת אששר שאיורק

 אגן ע*ש. בטשת שהתשקה לו6ר דש%ך אףברהרה
 שיא רק לפנינו. ריעוהא טיד לא יהתם הי%ק. 4הכשדבאמת
 כ*ו ס.ק תההה ובדעת בסכי4 מעש*כ יהוקם כתבנמצא
 קמ*ג "%רש במהרי4ק ד5פודש לדהי. צ*ע דלמעשהססיים
 דמשא ביון בטעת2 היתר בהזשז שהעותקו מה מהנידלא
 השת*ע ע' סה ה*א יףד יומק בית ובשףת ע*ש. פטם84ת*נ
 רק זו הזקה 6בא אכלו לא דבכתובהז המונ צ-א סיה-ב

 ישהבא פגו21 אסכין קאי התב*ש דגם וע*ב דרבנן.תרומה
 בעלססנ אבל איהרע. לא ובהמה איתרע וסכין סהנאס4יקא
 ובשערי עוש. לה4קה יהשב בהיתר דיצא אמרי13 דלאסודה
 קידהשין 4ויטבשא בשם והביא בא2 האריך פ*ג ה' כללה1רה
 הע מה ותקה מהמ יאוריהצא השש נגד יאפילו ע-אס*ו

 תירן להד ו6החבי ווטש קס*ם. סה ה-א במהרי*טספורש
 6אוימא דמ6קיק כיון שאני התם אכל. דרבנןדבהרו6ה
 יוהפין ולקגין ליהתסיז שיעלו להחצ הש ליהתסי4זשולייש4

 וש9ריהזא בתרומה אפ" 14בלין וה' בלא*ה 45בי הודשקו.לשנ
 "ש אם צע-נ דש1ריהצא %מקור דטגע ייזן בניון תרכע*ש.

 ס2 ושקה עללפפוך

 תלוי בהיתר. יצא -ש"דן יבנידן הגרתו דבלקר טשהושד
 בשהת הצא ףל מליסא אמ%ן זקימ דדעתבמהלוקת

 ההיהר טצו בעלה שצ8ן ש6עיד דבעד קכ*ה1 ס"רע*א
 העיק-א דידו2 ושייהשש בכ"רהר וננמר שנ"ש2 קודם אףמיז:
 הבהש " פף אהא אה*ע הת-ס בשו,ת אצן' ע*קה לשצהסכום

ובריומו,
 811ר פמך. על איא פתירץ חרן- דוצי*ד ודעהי



 השסמקן4שף י%ש השצבותשאלחזק
 אפקעינהו אסוינן לא דלתקלה השני. לתירץ ע"א()ל"נ

 "ה
 קודם זטת השש יותר דהטר בש"ם, משסעונ44מ1ז

 )צ"ב ביבמות מבואר שהרי ב1י"ד.שהוהוה
 דאתון מקרבן. פפורה זינרנה לר"י דכהטו"הע"א(
 העד שבא מקודם זינתה דאם משסע פנו".שויתין
 בנידן וממיא עדם. שמת העד שיאמר אע"פהייבוה.
 מומה איסור מצד בעלה. בא בלא 84פ" לדזן ישדידן

 לעלסא. כך אהד שהורטןה 84ע"פלבחעל.
 איפור הזקת סשום שיי דנאמרת לימר ישוגם

 השב ס"ש כנודע לאיסור. מאימורדמהזיקין
 נדה ע"א( 3פ' הולין התום' קו' לתרץ 6"1. ש"אשמעתתא

 ברה"י פומאה דספק סםופה ילפינן דאיך ע"א(.)ב'
 פהור, םפק וברה"ר פהרה. הזקת ננד ואפילו8מא.
 לה אית דבסופה ותירץ פהרה. הזקת ב*כאאפי5
 הזקת נבד אפילו פמא היהיד ברשות לכן היתר.הזקת
 ואהד לבעל אהד ונפמאה כתוב דבשפה וכיוןפהרה.
 הספק ניד דחא פהרה. הזקת לה לית ולברשללבועל.
 לאיסור איש אשת סאיסור ומהזיקין איש. אשתבהזקת
 אפילו פמא ברה"י עפיע לכן איש. אשת אישרנהזקת שיי שהיתה במו אישר. בחזקת לבועל והויסופונ
 הזקה בליכא אפילו מהור וברה"ר מבש. היתרבהזקת
 אשת מאימור מחזקינן דידן בנידן וה"ה ע"ש4מבועל

 שפה. לאיטראיש
 זינתה שלא למפרע. % נם נאמן דהעד נימא אם14כ1נמ

 הפעמים לכל פ2יפ הדבר בעלה. תהתבעודה
 כשם דדרשינן כיון סומה. מצד ע~יו לאמרה אפשרשא*

 לברעל האיסור וא"כ לבועל. אסורה כך לבעל"8אםורה
 העד. מכה להתירה דנין ואם העיקר. ,טהוא בבעלתל"

 ולא שזינתה פרם עוד מכבר. מת שהבעלוההלפני
 לבש שאמורה כשם נימא איך א"נ איים. שיינאםרה
 הנ"ל שמעהעעא הו1ב דברי על )תם לבחשל* אטרהכך
 ע"ש(. פעטא מהאי שם בהערות ז"ל מפאקש הגאוןהעיר
 למפרע. על העד נאטן אם רק דקץ. בנידן לדה איןולכן
 להוד. הבועל לענין רק ההיתר. לענין נפם"נ ש4וןאהרי

רבר
 מהפסד ולא השני. בעלה בנ"מושר 5הוסר ו,מקךשכסאה
 נגמר לא לבעל נשאה שלא זמן כל השיג ההאשון. בעלהכתובת
 יטקא ולא דזינתה וכיוו 2א2ידוק. הבי*ד סמיגהת ביהורהר.
 אמיתות סברא שהוא ומסים בל9* בבי*ד 5צתרה לאנסששפ
 כשיטת שמא להוסר4 ספיקא ספק חיכא דידן בנ*דן טףכע*ש.
 דוה1וב ה4ת*ל שניסת. טדם 5התיר כלל "תטקה ייאאהת"ס
 בוש%רייתא הזקה וצי 5א בטעות דאזקה כהפאקים שמאהזקף
 שלכך ידעינן ד4ר בלשונם 3תבו דתהו ומי יא ונלע4*ד)0

 עשו ד"תקבה פבי', קדושדן  ספקעינן 5אמתכוין,
 דדוהנינן א1הה בבת מ5די והתם היעו לתקלמ. ההאחכמים
 בפני שלא הבטלו גט יה ישלח 2הי4שא,  עיים שיבטןדאהר
 5מתעק דעלמא בעד מש4יכ 4מותו. בת ע5 לח1תהשליה
 ססעם נאמן. י"י' לא אמאי בעלה  12מת חתייד כשדהנבהזשז

 מקוד1 בזימוה אפילואמקעימצ

 סששמטיוע לומש1ן משבתי 1 ס" צבי ב1ן שהה ובפש%9
 אדש יגר יהצמה ד5שו*ז זג סברא על הי*ודי

 תקגת 8רם דאתייהש4 עליכ5דנץ
 א1צ1*י

 טש מ?ה יתצא

 והקייונ דר"אה שיך הוין דמצד טון קצת לדטה8
 מוכרה העד א"כ ק214 בירור צריך הזה בחןונפ
 לע4ין נס נתע הרי מט"מש כנההם נ"כ הזמן עללהעיד
 לעלמא. דא"שו2רי כטן ופטילא לעלם4ב ד*וצההההער
 בכה"נ סופה איטור ליכא מפילא להאם"צומהליפין

 סופה אוסור לע4ין נם העד הטצק להלכה 4ראהוכן
 דנין ואין הבעל* סת אם בסופה גם ובומתבראלבהעל.
 כשאר לו לועזירה העד נאמן לבד. הבו% על אם כיעמו
 כך לבעל, שאסורה כשם דדרשינן כיע והיתר.איסור
 נפט"נ ונארן היכא וא"כ לבהעל.אסורה

 להבעי
 שכבר

 הב טש שה*ין כטן כלל, שכערוה כדכר הוי לאמוק
 מבהשר דב4*מת והיהם4: ארסור כוחר רק והוילאהרים,
 שבערוה. בדבר ההומר דעיקר ע"ב(. )ם"הבקידושין
 ככ1ן ולכי1רה ע"ש. לאהרים דהב מהצום שניםדבעינן
 סקופב הנאון כמ"ש ועכצ"ל לאהרים. הב כאן איןהבעל
 הכסים שקנמו דאהר ע"די סי' יעקב דבריבשו"ת
 אותה. ה6סיד לניוע הבעל יבוא ואם ומזה. מזהדתצא
 ע"ץ1. באשבע שרוצה הבעל הייע לאהרים הב נקראלכן
 השוב .לא הבועל נגד רק ודנין הבעל שמת בכה"נוא"כ

 העד*)ז( ונאמן כלל שבערוהדבר
 סמתבר זינתה אימת מבורר הדבר אין אםאמנם

 דאורייתא מפק כהשאר ברע לא דעכ"פלההסיר.
 ע"א(. )י"ז גימין התוס' לם"ש דוטה זה ואיזלהומר4נ
 הזקת לה דיש לאי או בעלה תהת זיטעה אםבספק
 דהא ע"ש. איש אשת כשהיא נבעלה שטכשרות
 אם בעצמה ידעה דלא לעבירה. נתכוונה היא דידןבנידן
 דהרי להעיר יש התום' בדברי גם )ובאטת הי.בשה
 בזטרנ אסורה פטי' דנם דידה, כשרות הזקתאיתרע

 קדווה. תה" לא טשום תורה, איסור הוא~הרטב"ם
 לדעת סח"רע עכ"פ טהני דאתרע דהזקה לומר "8אך
 מאיסור מחזקיע לומר דיש ובפרפ אהרתים(.כמה

 שלא היתר, הזקת לה יש דעכ*פ לומר ואטלאיסור.
 )ל"ד בחו"ם הרם"א וכמ"ש השתא. רק מקודסזינתא
 ו1העיד מה דכל ונפסל. עבירה עבר איכע2י בס6קסכ"ג(.
 דזה דאיתרע. הוא השתא דרק דאמריע מהני.כבר
 דהשתא הי והזקת איש אשת הזקת יש דאדרבהאיט

 )ה( הבעל.מת

צבי
 יהי' וגם לאהרים* הב הוי דלא כיק שבערה2 דבר השובלא

 211 משום סה*ת לבעיה להזור שאסורה כוש דבאשתהילוק
 הרבה התבאתי לאהרים* הב דהוי משום שבערהה דבריה"
 דבר נקרא מה*ת דגס להיפך. דמפורש ופאקים מש"סראיות

 ה' סקף הרמב*ם בדברי נהסד דבר בזה ופרשתישבערהב
 בסברא הרבה ופל5יתי גירשו4 מה' בפ"א הה*ג ודבריגירשון

 ואכפ*13
 יתרץ אפרים בית בשו"ת לפיס"ש להעיר יש ולכאורה)ה(

 שתירצו ע*4 ר*ז גיכרן תוגך על הפנ*יקף
 דמעיקרא תזקה דוטוא בכל הא והקשה יפניך. גרה1הדהרי
 דוכתא דבכל וצהצב,א בו4ם וכהב עקש. דוה1תא מהזקףעדיף

 הגירוו1ין לאהר וטטת דמיע וכיון הי'. כ4ע נמצא כשקקיימשי
 וברשה2ת שזעתה היי כ4ש נמצא כ4ש אמר" עצסעש ברשותשוהא
 יש כן ובמו שמת*ד: גירהצין קודם אבעי בוהיהן המשדנתה
 אותה וכבר שאתיהתצ יאהר הספק דם9ד י4הכא*מר
 ברשות וזיסשה. ה" סע מצש כם5 אמריע עצמהכרשמז
 להצר "8 ו%הר אוקת המ%רק* בעלונ ברשזת ה85עצמח

 זש4ששר4 מושי"וא82



ש השםמקרער 1יש 5ח%בהשלה

 דבנשבר כ*6נ גטי היוב*ש למ*עש קשטע דומחהשהוי
 דאין את"כ. 8צ 6ויים אם יודע ת5עוחעצם

 דבחי כיע דעכ"פ נשבד. דעתה חזקתה עי חשטיי%מר
 והאותא מפברדב המש נ,%חפה איא בה4קת ח"חר"

 אחר נשבר דעתח חיית מח אטויע בושנ*חם6נשהגח
 )פ( חשבירחי אחר נשחפ עתח איפכא אימאשחייח,

 שייך לא שמת דאהר  וצ"3 י*ד חפו'י לחוןהשפהץ
 חוא. אחת חזקח איש אשת וחזקת חי דחזקת מ"3מף הטב"י לרעת ואפ"ת זכץ. איחור עץ חיחזקת

 חזקת איכא ודאי זה לענין ט"ם שע*6נ כחריבישהלא
 פובא מסתברא הם זינתח. דעתח חחזקח ננדחי

 עומד חי דכל אום. במת רק חשת ק חקיש 5שדחצ%א
 טעברר שלא זמן דכל אמרינן ע"כ לכך. ומועדלמות
 מת מו2י ודנין שמת כשסבורר אבל הוז2 חי עדייןשטז
 כיון מת ה" שמעיקרא אמרינן דאדיבח חחזקה.אלא
 אדם בהריגת וכן בחמח בא%ח*פת אבל לכך.ועוטד
 אדם. עיע לחרנם לכך. עומדת וחבחמה האדםופאין
 דבר דכל ובפרפ חזמן. איחור עי חי חזקת יששפיר
 וכמש"כ חו,שות נקץש*ת שלא חולין טעשה *די עלשחוא

ינן
 ההיתר דכל הנ*ל ההת*ס "רטת 6יבעי הש 5מר "צאכן

 חשוב לא 6שידם בזינחשנ אכל ודהקא בשניסתנגטר
 כר,טותה וצההש ושוסהן אשוגשז יא גצחהאי אהכ כלי.הוחיקץ
 זקיני ידעת אפילו חלא יף/ כאן גמצא כאש 1ה 6כאשביטשש
 שניטה. טדם עןד 6יר ההיתר ינגמר ז*ל ההנרע"א ז*ל15צר"ר
 יגמןי. הבעל 6רשות שמטשה עוד חשוב דלא לומר "צעכ4?
 בחולין וכעי*ז אשתה עוד ההי' 5לי לביתו יבח ד4חםכית
 והשאילתו חלוקה דבדקה כהא לענין ד*ה בתוסף ע*04)ג*א

 לענין ר*ש הקא2מר ביע תההת חשכרתה טהההה דהואלחברחי2
 חתקשה הכתם(. לכבס 6חיובת חינה 5דחבירתה וםשי*8נ

 ד5א כיון הל" הף, באן נמצא יאש פשהם מדימפבתוס'רחשאיץב
 ברשותה ממש חינה שאיה בתורת א5א מברן בתורת ישנ"בא
 ובשרהע ההאשת. 6רשות לגמרי  שתעקר ובעיק 8זעוע*ש.

 יינשא זש4סורה דהיכא לפי4ז 8עלה ק,צ ס" מלרממרי*א
 שייך ממש לנמרי. הר4היון 6ו,8ות נעקר וא8וב לאל0תחלדע

 ב28 מ*ש ש*ב שמעתתא שב ועיין ע*ש. הי' כאן נמצאבאן

 על כתב פ*י שקה ו1מעתתא דבשב יהלק "8 ולעג*ד00
 באי18 אשחיטה אק יטדע יהיבא הג'למהב*ש

 שלא סהצום השב"רונ ז6ן על אלא ספק ואין משש2 6ןרגע
 ושבודדנ ק1שיגה 4שיקומץ 4יקי אבא"ינן וואי ושסנבירש2 1מ1רושו

 לתלות נרכל השכירה כי ההצחיסהי אהר דבפוברה וצאוהשוטש
 באיחור לת%ת טכי לא השהיטה משא*ב זאפשד. הזמבאיחוד
 וא*כ ע"ש. האמ בעת שנשמסה לצו שטדע משץ יותרהאע
 בעלה פש4? וצ6ן על לועיד מתדח שהעד ויזץ במ?ן8"ת

 יוהר הז6ן. באט?ר המיתה לתיות בוכל לא אהבוכשאהם
 המיהצ2 אאר והינתה לתלות מסתבר לכן שמת* יט שם?עמ1ש

 וז*כ. ושמן במשר יתלה? טבל א%ת בייאת

 אם ואף נץכ וב6" ה,א' ויה ל*א ס" כנוכ"ק_שדע יכח
 הואיל 6פ2 במצאצ דוקא זה 6ץמ אצן*ז, לסבהת 6קוםה"
 ההש ססהא י4י 5יוג בפצאהצ 6הסאהב חוי סל של סצשווהתש
 דואצהטפ 4צטיינן צצוהאי יוץ נתרג 55ההת אשדם סוף והדאטו

 ע*ש.פשרג
 ור הוקת ליסח בחרג יבפפק קפים ק4 6צשש*ק גאשה"מ כ"כיש8

 רע מקרה % שקרה רק או. חוקה בשהגת דלאכוון

 מפק כו ו"ט במעשח הת*י בתנאי מ"ו בם'הש"ך
 הע*ש

 דא~י לחיפךי ממתפק כ"ח ס" מ4"צ משל דבשו"תההצם
 שמים בטי בם*תה אלא חי חזקת מחנילא

 4*0*ע*ש
 בטפק כציט דאדרבא תיפי הדבר במחכ"תאבל

 ההרחשח בקוץ כמו במעעוח ,%תלוי דכלספיק4ג
 דבר שום .נעשח ,צלא כהשרוו2 חזקת יוו2ר 4שוכדוסו2

 פרק בכתובות חפנ"י צם"ש המעשה. שמעאחר4ן
 שבעיח דידן בנעץ וא"כ סיזיע. כ"פ בם" ותב"שהמדיר
 באיחור חי חזקת איכא לחפו*ז נם במלחמח.נהרג
 ממתבר זיטעח מתי מבורר חדבר און אם וממילאהזמן.

 חזטת. קודם בעיח וומת חעיד העד אם אבללחחם*ר.
 בם"ונ כנלענ"ד לחבול* אף לחנשא להתירח מקוםיש

 חמחכח וחכהשכחי ברבי' וברכה. בשלוםואם*ים
 במחרח. "פראל שללגאיתן

 י"ל נמעזלי ר' בחרב מיללער 4מ8ע14 ?טמיאלהק'
 יצ"ו לאב1ועחופק"ק

צבי
 ל8יוו2 יכול הי' עצ4ששן כווו וף. 9הוקת סוומי ארבו ואץשבהרנ

 ע*ש. ימ%% מקרהת מיהה % סבב הסיכות שבעלרק
 "הוס' 6ש4כ בש2 אסברתי כהה חומ ף סף צבי במןובםפרי
 ע*ש. אמריק ש מת אטו חאע דמגו ע*א )קטקוביבמות

 1נ מפ 6מני הש" 5א 6וזע כענתמי בהסבר ו4ליכוהםפורשים
 סגו מהני דיא מפודש. ס*ז %4ת מגו דבבללי א*שולהנ*ל
 הוי לא ומה-פ החףשונ הסע8ה טן מזקה יש אם טענהלטעת
 בתרג בטוענת וש*ב ע*ש. המ כו6ר פפטו במקצת דמורהבצו
 הך 6יגי לא לכן מת ב8עהת משאץכ הי* ההזקת סוהרתאינה
 יענין חדשה הערה ישי*ז כתבתי ט*ו 4צת י' ובס"מגו.

 ע*ש. ייג או6ר תל מת אומר בעדקטלנית.

 קיקו סי' חהב 6הדו*ד בשףם לפימ*ש להעיר ישאגתם
 יש איש 4הצת דהנה הג*ל הפנ*י קף לתרץ חדשדבר

 ענין תה לכעלה ומותרת אחרים על דבשסרה דבריםשתי
 הר*ש מיש טיע ובבר לאחרים ובשמרה אשתו שהיאהקייושין
 וספק לפקחת וייד דאוריה?ש טפש ה" ד4ם דמקף%תבפ*ב
 חזקת על לשק6א שיל לא דבזה דרבע בטו6אה א נספנאם

 דהבע ש46מש ויא ח4משיו הראשתה טומאתו 6הזקתויצא טבי ועכשיו מה*ת טמא ה" בתחלה דהא דמעיקראטומאה
 אחצ אחאש משקת בענין וה*ה ע*ש החזקה על לאוקמאול*ש

 ואחשורה עצחמוה דמהשרת בשלי6ותה ימזקה ההד6עיקרא
 נפפרה לבעלא דארי 5יהקא אתרע בשזיבתה ועבשיו שפשריםעל
 לפני% גיושה שמוא מת על לאיקמא "צ יח4ב ו%ההע4,
 חיהרע כבר בעיה לגבי דהא א*א חזקף על לאצקמאדי*ש
 חזקת על לאוקמא "צ חצנכ עייו נאטרה ידוי אףאאזקת
 בעלה למו עכע חיהרע א*א ד1הקף כען דעבשיוגרה8ה

עכ*ד4

חוה 8 א  ח  ש  ש  א   %  8  %י 
 רק דמן וצו עיו בשיה דשי ורא עמקת4אעץ
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 יששתטת שחל8ז' יטש השםמקרשי
 9אן

 תרצ"א ולוזפארת לכבוד לסדר ב' עטש4נםב"ח
 ובקי החריף חגאת תרב יוידי כבוד אלשיכש"ם

חטפורסט
 בנש"י

 ףיי,ט צבי מו"ח כש"ת
 יע"א %ייצען בעיר ור"ם ד4צ"ץ שליפ"אמייזלמט

 יע"א ווייצעןבעיר
 חפים ת"ל כי לההבשר ושמהתיחניעני.יקרהל

 תורה מקום שמח ויה" יפורנ נעשו)ותיצען(
 חורה להרביץ יצליח ביזי ח' וחפע כת"ח.באמצעות
 ויאדיר4 וצרח יגדיל והרחבה. נחת מהורויראה

 קודם המירה אם שסםהפקת באשה שאלתו וברבר)א(
 אחר אך חמכה שש יבש הדםהפבילה

 בשח עם יהשימשח ממטג שהומה ראוזחהפבילה
 צריכה אם בהטאלתו ונפשו לבעלה זאת סיפרחיסחרהע
 וקצת ודערע בחשכל בזח פפלפל וכת"ח שנירעפבילה
 מחרב נ"א סי' ח"ב פהר"ש בשו"ת מבואריםדבריו

 ראדימישל. אב"דחנאון
 באשה קצ"ח סי' יו"ד בפו"ז מבואר השאלח ימודהץנלן

 פיפ הי' אם לה ידוע ואין צפרני' לחתוךששכחה
 שנית. פבילה צריכה אינה שכהטה כבר אם צפרנ".תחת

 והסד"פ לקולזב דרבנן וספק דרבנן חמקפידדמיעופ
 דאזלינן איסורא דאיתהזק דרבנן ספק הוי דהאמקשח

 ס"פ במי' דם"ל לפעמי' אזיל דהפו"ז ותי'לחומרא.
 מפעם דמותר תחילה נמלח אם וספק שנתבשלדבשר
 שלא דטעיקרא חזקח דאיכא אע"ג לקולא דרבנןספיקא

 )א(. ע"ש. נמלחהי'
 דרוב משום חפו"ז סברת דעיקר משכנ רא" איןולענ"ר

 פמוך נימא אם ואפ" רטץלה, כילחיןפעבים
 ספק מפעם מותר ופלגא פלגא והוה להזקהמיעופא
 גם חחזקח ימתור מברא דליכא הכא אבל לק%א.דרבנן
 אזלינן איסורא באיתהזק דדבנן דמפק פודהחפו"ז

 מק"ו ת"פ סי' באו"ח לחדיא הפי"ז וכם"שלחומרא4
 תחלה דמיחין רובא בתר דאזלינן הפעםדבמליהה

 חרוב דאין תחומין בספק משא"כ מחזקח. עדיףורוב
ה4ואושו4""וושששו~ש

רי
 ראי' דאיז בש הארכחי מ*ג סי' צבי בנין שוהת -בםפוי00

 מיקרי לא נמלאה שלא דחתיכה י*ד ס*ק ס*ט דעתבחוות ז*י 8ליסא הגאון זקיני לפימוש דידן. לנידןמהסו*ז
 הוא גופא האיסור דהא בהיתר דבוק כאיסור דהף איסודהזקת
 שבתב ובעין דפ:יתר. מתוך איסור כ85ריד רק השי איסורשם חי 5א 5עולם גופא הבשר ועל היתר להיות ישוב לאהדם

 חזקת %שוב לא כהלכתא ניקר אם בספק 9גשה בגידהרח*ש
 שקג שמעתא בוב כתב וכעיקז ע*ש. אסור הגיד ורקאיסור
 י*ל סמש איסור איקת דאיכא ינדה דמי לא טרב עאש*פ*ג

 לחומר(4 דאולינןדמודה
 אדל דהטוץ כן שבתב קטקז יףד מדוי*א בע1*ת ראיתיוכעו

 מיקרי לא מטקר שאיט דבשר קכ*י בס"לשיטתיה
 שבו. והחלב הגידים רק חסור איט  שהבשר איס4ראאתאזק
 הדם מכת חי1ר אתהוק חשוב לא נמלח שלא בוור נמיוהכי

 על בזה גם שהשיג שם בנקאג"ס ישיטתי' אהש*ךשבתוכוי
 6וד21 השי*ז גם ארסהר תוקת יאיכא בנדה פ1ל88וץ
 אתהיק חשוב לא טפלהה ש?א דהתיכה אדש טשם 5תבועוד

 ש5א 8ברים ןם 5משופ 4מצלי 5איסםם1 ד1י דצטואיסהראנ

 דרבנן טפש של1א אע*פ ל"ומרא אא"ע חחזקהמכה"ט
 דהא פקו סףק ר*א פ" יו"ד בפ1"1 טשמע וכןעיש.
 בושקתו. שהפסא טשום מםא פבל במ8ק חםהכר 'דםתכ
 מקהטת כר"י דקיי5ץל הרבנן שסאש בנפש8מ%וי
 ע"ש. 4טתזקתו מוקמיק דרבק בספק דאש" פאב()פ"ב
 בפשיפות טמר "ט קצ"ח בם" הפו"ו טונת אבצנמ)ב(

 חוא אישיא באיהמזק דרבע מפקדהנה
 ומקושת עוב( %"ח געירובין ור"י דר"טפלוגתא
 ספיקא ספק בדיני ק"י סי' ביו"ד והש"ר ט"ג(.)פ"ב
 ר"ם נגד כר"י דהלכה פסק ס"פ סי' ובנקח"כ כ'אות
 אין וכן כרבים הלכה ורבים יחיד קיים"ל והנחע"ש.
 בשעת דרבנן באישר אעפקכ חרב4 גמקום כתלמידהלכח
 רב במקום ותלמיד רבים גמקום יחיד על סמכיקחדחק

 וא"כ אן"ח. נהטהגת רמ"ב סי' יו"ד בש"ךכמבואר
 הדחק ע1עון שחש%ב בעלח עם שיבהטה דכברהיכא
 איסור חוא חמקפיד דמיעופ וכיון לעז. להוציאשלא
 לקולא דרבנן דספק ר"י במקום ר"מ על סמכינןדרבנן

 אימורא. באיתחזקאפי4
 טברא עוד בתב נדה ה' בסוף חסד"פ אמנמ)נ(

 חבט1 חו"ם ה' תה"ם עפי"דלהחמיר
 בדיקה במפק מחמרינן דלכך תל"פג רסי' או"חהב"י
 חבדיקח עיקר דכל כהשום דרבנ4 חמץ דבדיקתאע"נ
 לעיין האשה דצריכה בחציצה וה"ה הספק. עלנתקנה
 חשףצה בם8ק נם ע"כ מעכב. הנוף במקצת אםבגופח

 עכת"ה לחומרא אזלינן הטקפידבםיעופ
 דחבודק חמץ בבדיקת דדוקא לחלק אפשרןלכאורה

 בעלמא בביפול ומדאורייתא שיבפלצריך
 הספק. על נתקנח ומתחלה מחיבנן רק הבדיקה א"כסני
 אבל לחוטרא אזלינן בבדיקח ספק אירע אםע"כ

 ברוב חשףצח יש שמא עיון מדשרייתא דצריכחבחציצח
 במיעופ גם לעיע התקיט לכן שערה ברוב אוגופה
 הרדב"ז כסברת לדרבנ4 זלזול יה" שלא כדיהגוף

 ביהם"ז בירך אם שכח דאם סק"ז קם"ד סי'והסג*א
 דרבנן ספק אמרינן %א דרבנה חברכות גם לברךצריך
 דרבנן ומפק דאורייוזא ספק לפניט שיש בכה"גלקולא
 חיכא אבל ע"ש. חכמז"ל לדברי זלזול יהי' שלאביחד

צבי
 בחיין תטשטרינן התירא אתהזק לחשבו "ש וש4דרבהפירש.
 5ליאה קודם וגם הרי עו5דת. היתר בחקת חשה ע*א)טן

 יהוטש בברכת כתב תע 9מ?שה דףתר חזקתהשוב
 5א81צא דחזי הי דבשר י*א ס*ק הבהיקן*ק יל הפלתי"טשע

 ע*שג איסורא אתתזק חשוב יאהתנלי

 שכתב נ*א ס*ק שפ*ד ס"ט בס" מפרם*ג דעת בן לאאכן
 'בששים מלהשפ בלא חי בשר לכתח5הי לבטיואין
 ואשוב אשלה ההת4טה ב"ןל לטע מ"מ לגהשוהאיסור שכסי ש%ך הש ויציי לאו5צא דאזי ואע*ג כשרות.חתיטת
 ל4שר שריך לא לסברחו ש*ב ע94ג יכתהלה אוסורמבטל

 דנין דאם ביט הבא היתר בחוקת נמל1ע: שלאדועזהמה
 איסוה 8קת לחתיכה %' %ב"טיכשמבשלה

 ש%א ואטרטך הוקת עון שורש דהרי עוד לאלק הןובאמת
 שהו1שז 1א' ו1שזיכה חהרי פקחרם עעי' ממהטןהטה

 אטחה ו4רן נוותנה יא כן מק4רם שיא' בכו אמריע ום. בהשי,1
 5חאויך מש דם בו שה" אויקה מכה רק איסי חאתמכת

 טשש*ש בשהעוד
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 טמר טכל ש8יר ושף בממ81 בש1שה מקש1רע
 סבהא קץד ש"8 כען וידן וגשץדן )ב( לק1לא דרבעם8ק
 וכפ"ש ל8בילה כחפי8ח ,8נחרכה לחהשי דקרובלחקל

 %כת*ונ
 טמצ8עית דהיכא דשוסקים פברת לצרף "218ם

 מקפדת א"טץ תשוב המבה מן חגלדבהטרת
 שנית פב~ה צריכה שאינח לחקל מסמכת דעתי נםע"כ

 בם"ד.בנלע4*ד
 טמתאמפים וואםש,יי8ה2 מן שלנו מים וברבר)ה

 נעקרו מתי מ8ק ו"8 ברעזערווארתהלח
 הה1כהשחע בבין נעקר שלא כל מ9ישים יקצתממשת

 )ד( תקנה* להםאין
 בדיעבד כי אפטר4 שאי במקום להחמיר איןליעוזי

 בחם חר9 מוחר יום מבעוד נואשבו אםאף
 הרב בטו"ע וכן יעקב החק כם"ש שעות י"ב טל0אחר
 עתח נשאבו טמא מפק עוד יש השק י"נ ומע" ו'פעי'
 זה וכעין לב1זחלה. אשילו להחמיר 4ון השפשותבבין

 דאף ס"א שם"י אח"ע מדדכי פרשת בשו"תמבואר
 להפוברים מ"ם אמור לכתחלה דרבנן םפקדלמיעבד
 יש טרי דיעבד דוהאי כיון לומר יש ממרשתדבדיעבד

 )ה( ע"ש. לכתחילה גם בם6יקאלהקל
 לשאוב. צריך הבאר מן לטוב אפטר אם ודאיאבל

 ברזל טל הם הרערין כי חטש עוד ט"8ובפרפ
 הרב בשו"ע הובא הד"ם כם"ש חמים את מעפובסזמם

 ע"ש. י"זפעי'
 בלונ"ח דו"ש יוידו בזהוהנני

 הנ"ל אב"ד פטהרערשמוא5

רבר
 במיעום גם לעהן תיקנו מקף נל דסוף טהשה הסד*ם מברת%

 והטוב א*כ הגקף בסועוט ח1זה יש שמאהטף.
 אם 4קי יויבצהש בספק ראזיינן ספק כה1ום ו1טקמזשפיר
 הקך"ם דומז המהיט בדדבנ4 אז1 יהי' ולא הי' הונקנהשורש
 אמרינן בספק וממילא 4גקש ברוב 12י"טת אע*2מבילה לי עלתה לא הגוף במיו1ס עיעה יא דאם ביא פ"ק קצ-חבסי'

 המלינן סרגשת היתה יאל"כ ייפטז לא ד8לתאדפטואשש
 לכאן הסד*ם ענין דח*ן העיר שליט*א היקר וו1עי ע*שלדומדא
 אם והספק עהנת הא כאן משאהכ עיימק שלא הסעםדשם
 5וקרי דדעצ*ס לתלק יש תם ספק, על בתקן לא הההסירה

 עכ*ד. הוא כן בדיעבד דגם ומנ*ל לכחהילאלענין
 זי*ע מ4יהעל הקדחפ הגאק זקי1 דעה יג4מי שם בפפרי)ג(

 ד22'ש ששששריך ס*ד סי' יו"ד כהטה וה1יבגה1רשז
 םזרכך אם רק להסיר דוקא 15 הגרב להסיר דצריךהרש*ל
 ואבעבועות חטסין בשאר הוא הדי היבשותו מנ" וזמילבמים

 קגי בוודאי טביה ככר אם בדיעבד ובפרס דמהני.שנהרכו
 4צני בשרת ז"י מסיגים הגה"ק חקיני ע*ש. נהרככהאם
 גהשיב ו1רה כ4ושר לדינא קם שכן כתב סא ס" יר-רצדק
 דידנ גנידן ואקכ ע*ש. ירככו %ם כי להסירו צריך דחיןסהוה
 4מרינן המבה גבי שעל יבש להדם ליתא המבילה דאהריזייע

 בדיעבד וסצגי עכ*פ סתרקי ה" כבר החפיפה לאחרדממהכטש
 הקב, להקך יש בווזשמ בעלה עם  שימטה בבר אם ובפרפעכ*פ4

 תלפעת ובתי רט*ו ס" חו'ח שערים בית בשו*ת עיין)ד(
 בזה. פ*ש ל*ו אות תדצ*אשנע

 לשהוט גדין סק*א הי סי' תהאר הפרי 3ן מעית כבדמ0
 שרי דדיעבד 4יבא 9כי כ5ל דזה ו4תהנ בל קטןבמבץ

 ף1ש

 ע"ו שממר תט"נ משפפיםנעזה*י
 נששי ידיד אוצבי לכבוד פלה פוב וכל וחט*םהחיים

 כט"ת בנט*ק המשהמם המובחק הנאתהרב
 דומהץ שיפ"א מא1"8 צבימוה"ר

-  יצ"ו 1ייצען דקחאור-מ
 וחנה הגיזףי* יקויתו רבוע באחבח הפה"פאהרש"ת

 בק4י1 תטובה להטיב סתעשל איני אנאח"ו
 הרכ ס8יזאשהשכאני ה5צנח בששית אמנםעטנה
 רבי זמן לפני חושאלח לי תעוב תלמידי הוא דשםאב"ד
 צ בשאלה השבתי לא עמוי אשר כמום פעםומחמת
 הצדיק חגשן אביו מר בצירוף נ"י הדר"גוכבוד

 צריכים וש*ינכם ויפח נדול ב"ה כוחכם הי"ד)שליפ"א(
 כוכב בשרשן הנאונים דפלי0 במח אכריע שאניטרוצה. נ"י מעכ"ת לי עשת טצחוק וע"ד ולמפלעתי.לדידי
 אי ב*אשה וכוכית עין בענק יד1טע אהל ושו"תמיעקב
 ד1' אם ואפיוע הפפרים לי אין הנח במבילה. הציצההוי
 ומבש"ב דבריהם ולהבק לעיין לי באפשרי אין כיאדע

 וברוך חוא ברוך העיה* כעת סאד עץי קטח כיטאבריש
 ולהכריע לקץין לא אבל ללמוד קצת אוכל עוד כישמו

 מניחין טאין כרלה בענין נ"י כהדר"נ שנמתפק מהאכן הגאוממיבין
 הילד מוציאין חשם למל החיים בביתטמה

 אי ולאג1 לאמו. בהזרח אוהו בציחין אין למוללחוץ
 אם לעשות מה כדת הח~יבנ מכית לצ4עז עודאפשר
 וכחדר"ג אמו עם חילד שיהי כוי בזמנו המילהלדחות

 )א( ברוריבנ בדברים האריךנ"י

צבי
 כתב סק*ג ב24 בק" אכן ע-ש. לכתחילה 2ם שריספיקו
 לטתח5ת סחמיר דסטגוטנ בספיקש דאפילו לוי8ךבעצמו
 בעוף סיסנים ב' עידסת לענין יהההשה לסברת אפילולחח9
 בדעת 4ת על עסד וכבר ע*ש. לכ*ע מחשר דבדי?בדאע*נ
 דהאי4כ דהיכא ומחלק ל*ו 14ת וחיסה לה' בסתיחהתורה

 סספיקא גם 8*8 שרי. דבדיעבר אף מד1ריהזא וואלכתחלה
 ד2ייעבד אף דאוריי21ש ספ"שש הוי דהרי לכתחלה לישהרצריך
 סץד תד איבא חי אבל  בדיעבד נשר לכ"ע אי דוקא וגםשרי.
 ילכתמלה בספיקא סהמירין לדהץ גם 4פ  בדיעבד גםדפוסל
 קץב ס" השרע הבצית בשו*ת ועיין ע-1 בדרבנןא9י'

 בזה יהאריך ויש מג*ל תחשר 4פרי שיסת בהסברשהאריך
 ס8ק בנדר זה זטשין העיר שייטקא היקר וחתניואכמ*ל,

 עבשי. בהיום מיעום הש ביה"שדזסן
 בנונ את ומנ4קה ב5ה1נה ע*2( )נ*ט כחובות במם'00

 ואם שניקה1נ בופה 5שמק שוא בנדרהובגסרא
 יה מחן פשי1ז0 לינק רוצה טמרגה 3סידשיי מגירהה"

 ארשים 2' עד כמה ועד המכ12ג מפבי הפביקוי ו2ץפהשכהה
 אע )פרש*י שסבירה אע וכל יום שלשים אמרושמהש5
 רמ1ן א1 אם ת5ץ הדמר בבדיקה א5א ייכרשיעהר

 ובעישי8י ברשש. חשיש בשבר ומניקהו טפין41מד1
 יע1מהש5 כדעהף' וצמהשל יסום ש5שת שפהשי אמרשם
 את אנ* 85סד לי יילדין יויקשש אבש 4גדםאמר

 ריב*ל לידו0 גה9שאז לדא4שה סשפ שיצ4נתי שייושהידת
 א1 )מביר 4ו8א עם דצבתיו לנטים8 א2א 4ציםאמר
 ד"1 הי ע*ש. לי"ם שם4יה בשקת א8י עם שהיוינשיפ
 התיטק לבדוק חיבין מרכ ה"זה ביום אף שסכירתיפק
 סכנונ 4האפ איכא גודאי אן מאהרת יימק רוצה %14אם



 האשםמקרשף הטיש פ?שוכותשש1הזצ
 להו ופשפתא ח%ג שא5תז לפמ באו בפה נםועו2

 נחים צריכח אי לאים" נישיילמ רבא לחוא אמרחמימף דאשהשוך יעקא ההו4פ ע"א( )ם"ח חצירוביןמהא
 ואמדה לתאם ,שאלר דאם וכהשמע אימי. אגב סברילי'

 ואז נכרי. ע"י אן לחמם' אאאטוד לחכרן צריכהשאינה
 חרטב"ן פלוניען ונודע כזכא1. חמילח נדחחבוודאי
 דלאחר חחטימה בנשתפך ים גר"ן הובאוחרז"ה
 טקה1 אלא לסצוה האין לכצלו יכול %הרמב"ןחטילדנ
 משום להמם ועתר ואח"כ לפל סוציב ועבשיוושעתא
 דיצפרך לן שידוע מאחר ושמר חיק וחרז"חםכטב
 יחי' שלא. םח גרע לא 81"כ ע"אנ חשבת לח%אח"כ

די
 שהקשו ר*א ד*ה בשי יא הץ משבת מיי "שוגם

 4יסור חשש ליכא זזצשהא ס% 4צל התיפקדיבט%
 הף אנמלה דאחר משום ותירשן עצש את בהצשדדור
 לא מסיכנת ואהיא אמו וגם לאמו יהתזידו אפשר תרכפ1ת

 להביא אפשר דהש וקשה ע*ש. התיטק אצי לבת8תוכי
 ספק דה1ש זשרסא 6שום הףנ אאד יום על אארתטיאת

 מאחרת. ייניק ירצה 5ש שמאסכבה
 דכמה דחדנן קע*ג ס" ח6גהא יפי6,ש להעיר "שאכן

 דבדים ושאר רעה ירוח סכבה שהם בנכ1אדברים
 טבע לפי הבי ונם הטבעיות ונשתפ פמק איפוושפידבש
 האדיך ק*א פי' יו*ד חתקס וגשרהז 1י*1.הארצחן
 וכדמחשת ד,מבעי%נ דנשחנו בש*ס וומ2ש מבמהברארות
 כל ד"ה ע"04 )מא והיין משזם ד,ה תוס( חה(ביומא
 בשר דין הש6יט פלמב*ם פרונ 1*ה ע*ג( )כץועה
 בזה המבע%ם שנשתפ וטצא בחקירתו ניסה דבחזזףודגים
 להרבה דחזינן מטבעים נשח2ה נ2ת דגם אפשו הרכע*ש.

 נלל. הילד להניק שלא 182מרים מומחיםרו9שרם
 שטבען משני אבל ב4ה"ל שכתב קיש יבמות בו,1ב*אועיין

 הץם גמצות ורגילי סשום יותר נה ישדאלשל
 בהן כיחבש טבע מגדל חלע אף גטבע וב%שניםרחמנים
 פאדצמ1 כמו נותית טחלב לינק רצה סרמ1 גמשהוז*ש
 למגיק חוע לצ האם ד44ם וזטבע ושסםמר ט8תרי עכץלבשטמ-ה
 אפשירות יותר לה יהי' ויא החלב בשבד 04 ימיםאיזה
 נד% ענין דווא %מר "8 כשתתרפא אף ההלדלהניק

וכמובן.
 לשי6'ש יודה הר6ב*ן גם וידן דבניין י"ל ולענ*ד)ב(

 בהסבר ג' אות שי*א ס" צ*חב"ציע*ק
 דויי' שבת חי בפלוגתא דתלי' השרז114 "רמבץפלובשת
 ארך וא*כ דוע" סהל דהרז*ה הותרונ או נפש פקוחאצל
 לחלל ויצטרך אש פקוח יכלל אהבוא בתחלה דבריעשה
 נפש פשא 4אל ו1תרה י,טבת ס*ל חשרמב*ן עבהרו.שגת
 "טילה אחר ואם אמילה כעת יעשה לא תיתא 6היכיא*כ

 הוש 5ךתר דבר "וי נפש פקוח בשניל 1ם? יד%תיצ%2ז
 כיון אטליק שפיר נפש פקוח בשיהי* אחץכ לחללסוכרה שיה" שבת חילול מכה דגין כשאגו זה וכל ע*שי9דשפ
 סהמאאכ חשעחשנ 6קומו איח למצוה אין 15תרמדהבש
 שלא טחמת בסהנה הילד יהו' שסא דורישי0 וילןבניין
 בספק הייד להנניס 4רן לכ*ע בבה*ג מאחרת להמקירצא

 ה*גנ 4גל דוהה טשש דפקוה חמצוה ע'י"גטת
 שיב84 צרכיו עחשר 2הפביל כמשאקכ עצמהנארפהשת בשביי יה" שבת עיאיל% נוירי דח,מב*ן יחלק *שוגם

 5פס' רשא' וכד6חת "1חייע לא המטמו2 יאשמ%ן יאלסבבת
 שההש %96ם 5אמו הור8 מתק1ק 5חבהש 8ששר דחרןצאל

 המילה לאחי הס%ן % יה" שיא םחא מנק%השק
 )ב( המילונהדהה בודאי ע*כ ושילח שאחר מחמץ יוחר טיע דזה1פשיפא
 סכבת לדרך השצש אכ%ל *אמר רבינו משה עשה1כ1

 המילח דנדחה אלגאפ ע*ב( %"8 ברדימ לולדהוא
 ניתן לא אם כן וככן כך. אהר של סכנה משוםבזמ%

 )נ( כמוב4 להניקלח*לד
 שלום ה%טר אקצר כוהי הולשתוסהמת

 פשו %4הב ווש*תהידו
 חנ"ל אנ"ד כרצא חלימלךיה4א

צבי
 5תתיטק יה" שלא מת סכנת בכלל השוכ דאם ה"ממ1ת4
 פשא משום לא6ו להביאו פתר אח*כ יה" הרי אמוחיב
 ינרום דאסור ניחא כהרז*ה -ס"ל דוייט' ממש חמנפש.

 קשה4 להרמב*ן אבל נפש. פקהת מיום איסור שת*כשיעשא
 בגלל הה" לא נפש שישקוה יבכה.ג יומר צך.ךוע*כ
 מודה הרמב'1 נם או לאילד הנקה בבלל רקהמצוה

 חשעחמג פקת1 4מתש למצחה אין אמריקולא
 5מילה לדחום עצה יש "דגקה יבשביי %מר ישובלא"ה

 ובווחמ  מיעוט זכש ההי' הנקה שעך באופן היוםלפ1ף
 שבועחן תוס' לפי6*ש להשר יש 5פכן סכפ2 בכלל השוגלא
 ע*ש )קמ*א בחולין ימבהשר דהא תל וץה ע-א(%

 שימצ84 עד ימתין לא סעטר ו2קן שלוח דחא 8,תדטוספם
 לק%ם אפשר הרא לא מצהה דשי% משום אאריםצפרים
 שיך לא נמי במילה מ*ה ס8*כ עאש. ל"ת וווחהשניהם

 "יום. סוף עד מילה מצהז קךום עם דטמתיןלומר
 עיני במאיר ז*ל טאססראתצע שא"ק לימ*שתם

 פכ1רם ר"ש ווי*ף שיטת לתוץ ל,ם סי*הגמים
 ימ% חשטיני ביום מרגו1ב למצות4 וטקדי6ין זריזיןדיליף
 עתרידן איא למ"א2 כשר היום בו1י מל6ד ערלתו.בשר

 נש6ע 5צ דקרא ומגופי' הצ2שורשים ותמד1 למצוחעומקךימין
 ילמורה ותירץ בבוקר. אבההם ווישכמ סקךא איאזריזחז
 ה" הא מפרק. 6יאכת דועא שם? מציצה דוחהחיך
 יום בכ%ת 21ציה שיוג6ר לעדב סמוך למולשטב
 משום רק דהש כיון בי5ה המציצה %עשת2ומ8בת
 אף ושגת יום גי ל%6 ויטזירו %נאן לחהר.נצמ1סנ
 ויףנ יםרק. 6לאכת ולדפת המציצה לעשות אח*כדנצטדך
 ישש חריזות עצמה כמצוה חשוב למצוה רזדידןדנש6ע
 מצות לקים כדי שבת יום כל דחי לכן בבוקרלעשות

 מיה2 לכוף ימ% עצה אין הרכ עכ*ד.זריזין
 ת*ק וס" ש*ל סי' אףה הישיע*ק לפיטץש לושק ישו1ד

 דוהה סילה סצות דבאמת הרסב"ן שיטתבהסבר
 אהה אם וא*נ שבונ דוחה איע פילה ו6כשירי רקשבת.
 והוצה מחמת השבת את יוחה כשפיו חשוב חמייה דבעתדן

 את לדהחן רשאו מילה בשעת הרי בכך מה קי.שאמד
 בדין ווי 5זפילה אחר שרדהה מה על דן אתה ואםהשובה.
 הצדדים דשני וכיון השבתי את דוהה טצש זיפקוהדוהה
 ע*ש4 דשהר 5הרטנ*ן ס*ל לכנ השבת לדוות בכאשיש
 %4צ קאשת"ב הרחוצה שידהה לענין כשד1ן ששך זהוכל

 בשעהא המצוה ע'י בסכנה התי1ק להבניס כהשא*בדה1בת
 וז"ב. דאסור 6ודה הרטביןגם

 דלכך כתב ש6ות פ' מושה ובחירת  קל*ד 11ם? החת*ם0
 2אשין נובריע בס2חר לש"שאש צוד צשורהלקהה

 חללנ של מכה חי1 העדלה דחתקטת סכנה בעצמותההנצילה



פ משא1תשאלם פפש השםמש,ף

 פק 1א.

 יע"א שחמלוי פ"ק חוצ"פ ו"8ב עש"קבעזה"ת
 ובקי עצום החריף חנשן חרב וידנ*פ, יד*ע לכבוד.שו*"ר

 חערשהשים. איים קוושים. - של בנן כו' .נפיא,
 שליפ"א מ"%י,ט דררץש צני מוה"דכקש"ת

 בעהמח"ם יע"א ורי4צען דקה"יחם"ץ
 צביבנין

 כוחו ויישר הנהנין, ברכת וברכתי קבלתי, הנכבדםפרו
 והשי"ת היקר. הספר הוא התשורה עבורוחייו~,

 אהריתו. וישגא והיראה ההערה קרן לרומםיעזריהו,
 ואני שלימה, תשובה חכם שאלת שאלהי ראיתיוהנה
 האלה בימים בריאתי אי מצד כלל לעיין עתה אוכללא
 לכהדר"נ לציין דהעקי גמ הסליחה, ואהע ויגון צערימי
 יחזקינו והעליון כעוצ לי אפשר אי זה וגם הערות,איזה

 עפרת לראוהי נזכה עד ועבודה, לתורהויאמצינו
 בב'ש. .משיחיט

 שהערותי מה לכהדר"ג מלכתוב אמנע לא רעכ"ז)א(
 כ"ח בסי' וראיתי ספרו, ב4תחיבחפזי

 בה' יוסף הבית ע"ד אחד, גדי בשם קושיאשהביא
 במנחות והלא חלקים, לשמונח השמן דחלקוחטכה,
 למנורה, שמן לקדהש לונ חצי דהי' מבואר ע"א()פ"ה

 אלא מקדשין אע שרת דכלי ע"א( )פ*חוכזבחים
 ינין, חצי שבעה ה" נפך שנפצא תשטן וחריסלאין,.

 הי' לא חלק*ם, לשמונח וכשהלקו תמנורה, קנילשבעח
 דקרשו ואי הו1ם4 נתקד,א ולא לונ חצי חלק לכל.מניע
 ז"א שמימוע חלק רק נתט לא בטטרח ורק לונהחצי

 )א( חעצוכונ עכ"ק בלינה נפמלדהנשאר

 להוך לוג חצי שנמצא פהפך דשפך ימר ישתענ"ר
 לוג החצי נתקדש ועי"ז לוג. חצי שלהכלי

 חפך, ועך אל בחזרח, ינ מהחצי שפך ואח"כשמן,
 זה בלינה, דנפסל ואי הלילווע שאר להדליק יהי'למען
 טעקדש שלא. הפך של השמן בועך דנתערב כיוןאינו
 בכלי שנתקדש הקדושה מיני' השזיל ברוב, בפלעדיין
 ובפל ששים בעינן לא תלי4ק בפעטא דלאו וכיוןשרת,
 וליבפל דפריך ע"א( )ל"ה ביצה כהם"ם וכדמוכחברוב.
 שם והעם' ר"שק וכמ"ש דנפ"8א, עיסא לגביברובא
 מ"ה מי' 44רי, ק1ל בא1*ת ועיין ברובי דבפלוכה8מע
 לן איכטעז לא תחוסין אימור דלענין שיפתםשמסביר
 דחיך מש1ם כעיקר מעם שייך אכילה לענין רקבפעמא,
 בכורות הח1ם' וכ"כ הרשב"א וכמ"ש יפעם.אוכל
 וחר"ן כעיקר. פעם שייך לא פומאה דלענין ע"ב()כ"ב
 ובחק כעיקר. פעם שייך אם הנאח לענין נסתפקבע"ז
 וה"ה כעיקר. פעם שייך אם ב"י לענין תמ"ב סי'יעקב
 ה"ה וא"כ ע"ש. כעיקר פעם שייך לא תחומיןאנין

 )ב( ברוב. בפל שנתקדשדה1מן

צבירבר
 מכת בה1ום 5כך צריך אם המילה אחר שבת דמהלין1א
 ע"8( )כ"ם בע*ז כמבה1ר סכנה הש חהב מגות כ5 כיחרב
 שעיקר הת אבל סכבה אינט קנה של בקדומיתאבל

  לך לשה ייהושע שאמר כמו בברי ימלאמטה
 מן מצוה עושין לנן ישרא5 בני מ% ח8וב צודיםחרבות
 מקדימין מזריזין עדיף המובחר מן דמצוה ח12ב וטח4תהמובחר
 מן סצוה ולעשהע הסננה מפני 5המתין חשב לבןלפצוה
 כשדאתה 4גן בברדה במצדים אח"כ למו5המובחר
 מן 5היות שעדיף חעבינה צוד לקחה שטמחגעצשורה
 פלאסק הנאה וודי וב*ק עבת"ד. הבודעים כושרויב"זהתדיזין
 רי*ד תוספהת בשם כן הביא ל' סי' אהב יעקב בו4רותז*ל

 ע*ש. סכנה איט חיל של מכה שאינה ערלהדהתיכות
 סומץ ודאי דהס4 חרב דמכת דומיא זדוקה 5מר ישת8*כ
 אפשד דידן בנידן משא*כ 5דדך %צ4ח למול משהחשש

 חרג. מבת סבנת כמו סכנה חשובדלא

 הובא הי*ד ד9 עמנא פשם ר האדי המוו והשה כןמ0
 ע*ש. ג' סי' תרפ"ב התורה ובדגל יהוהא, ארי' גורבספר

 תרוצים שבעה כתבתי כ*ה סי' צבי בנע שחתובקארי
 אאדיד הב1ן של בדדכו אמים8 וכעת בס*ד.נתמדים
 באומר לעהיא ק'ל ע*ב( )כ*ח יבנדרים הי"ה דלמשאמלוי

 חין שוב שנקצצו דכיה שהקצצו. עד קרבן איו נטיעותושרי
 עד איא נמשכת קדחפתן שאיו דס*5 מסביד שם חמר*ל4הין.
 ע*ש. בכוי קדושה פקעה תריך כתמן אבל שהקדישן, ~4.18ותו
 לקוש שרת גהכלי שמו יוג חצי ייתו נכוטה עצה הי'וא"כ
 קדוש רק ההי' לוג מושהצי  ,8מיני שאלק חגאי ויהחמ1תימ1ס1*
 458 כשאוא יתקדש מדידח 12בקועת גדי הפדיייג 4מארעד

 הקדושה נפקע 4האי שמינך חלק ו1רה יקה המדידפה4תר
 ביה בליבת ו84יני חלק שהי נפסל 5א ומפילא ש4מא5ק
 קרשו 5יטת דבששה היוז שלים*א 4ףקר וחתני קוושי'*דפקע
 ע3*ד. חמג רביעית . קדשי 4ש1ותים להית ובשגי לוגאפה

 אוסהר פבטיין אע הא 4ה תירץ ע5 5העיר יש ולכאורה4(
 שמיני ההלק יכתאלה בטלו תרךלכתחיה,

 דיא1 "שי "1 אמנם טוקז,1. ש85 שמן הפך בתוךשנתקדש,
 יףד יהיבי*ק א טעפים. מכמה יכתחלה ביטול 8יסור4ג(4
 ע*ש. טההת מבסיין 5כשע ביח דגיח כץ1 4ן*ה וחת"ס כ*וסי'
 מה*ת אסור ממט להטת כדי במהא1ין ודוקח בע*ז להר"ןב(

 בגון אאר ידבר רק כ1נתו חין דאם צ*ט ס" ובטחזע*ש.
 ומגיח מק*ת תרג*ו באו*ח 8סו*ו ג( ע"ש. שרי הדבשלתקן
 ע*ש. מתט להגות לאו דטצח2 לבפ5 מותר מצוה ובמקוםסק*2
 ע*ש. לכתה5פ מבטיין מצוה ד5צורך י*א ס*ק צ"טובפ"ם

 נשיא דב5* קק*ו צאב בסי' ז"ל ו11ו*ד זקיני ישיטתד(
 והכי ע*ש. לכתהלה 3בטל שרי איסור שם הדבר עלעדיין

 בייפג שנמסל טרם נעשית הביטןיגמי
 דשחר א*ב י*ה ע*ב( מףח בזבחים 5רש*י להעיד ישאמנם

 באבני מ,ש ומדע ע*ש. דח1סדתם עשה איכא בסייקידחש
 לבטל 5כ*ע אסוד דשימור עשא דשרבא יבתרח1הפולסרם
 ייטאין סוצקשה הוא הו5ין ברוב שמערב ידי דע55כתחיונ
 הא עדיין נתקוש שלא שמן בהפך לבטלו אפשר איךשית בכלי נתקדש שבבר שמן הך ה*ה וא*ב ע*ש. כמאבדו"שוב
 חכמים במשנת ל4מ*ש יהעיר יש ובן קדורם. כם8בדחשוב

5הסתפק
 דיא חי משום מיקות זדיב אס קדשים באוכי

 יהי' לכתחילה קדשים מבסל אם יפי*ג השחחמ. דהף עתעשת
 נכלה ג*כ פביסול דע*י ניח כן תעשון משום לוקיןג*ג
 לבטל אסור קדשים הע" ומת*ם השחתה וזעי  העולםטן

 ינץ4לכתחיה
 נדי הביטיל של תב1ית כל הרי דהכא קצת להלק ישואולי

 לוג בה4צי יהקדישו לחוהר יגול ושיור' בלינה יפסלשלא
 ביט% חשוב לא דבכת*ג אפושר הסטדוע י4ד5קת ראויושההי'
 כל דסוף תעשי ד5א 5או משהם חחב תמט יעימוד.עשה

 יהמנחש4 אהשף לקדזו1ה שיניע נעשיפ דנביט1ל גלסוף



 השםםשפשר פמא אשצאשאלח%
 בפל מוירע % עיש דהכר חמרדכי דדטן ועוף4(

 ס" טקד חם"א וכפ"ש בהןיבוונבבאה
 בהעריות בנאל בחוצשל דה*ח ד כלל ובחו*חק*ב
 ס" ובושפ*ד ל*ה ם"ק פ"ז ט*פ מ" בפחלצ פמק ועבפל
 בפל, דלא ח%ם בעלי דח*ח סדכרע תראח סק"וגק"א
 במ"ז בפרמ"נ וכקכ בפל, שפיר בושש%ובות בבאחסץם
 חבא וא"כ ע"ש. או"ב "היז חוא שר"ת בשם ק"ברם4י
 בתערובווק חוא כבר הץ "לח, בפף חוא לעחדפש%
 מין הף תם בפעמא. תליא דלא כית ברוב בפלהפפיר
 דבפל פשופ הסשוח "%רך ובמקדש ברוב. דבפלכסי%

רי
8יפי  ל9ת 8ר1 1 5שי "פ ייםא* יהממ י 

 טתדה יי 8יחע ששי שי%ע ב8חץס הששן4אפש
 5שר"פין 8ק ע*א ר' בפרלה חשריע תאץלבפן
 %5בוה דתיק המלת לים ש"ה1 מנת %י 5מבודמת8לפ
1 עשח%פ5" %יםשת  9  טעמ שיב יחן 
 יק ינ צחים * יחן,ח פאש שינחח9
 אין בה5ם אפירות נםםמן לחם ביכורים לע1ן ביכחריםפל

 ה8מא על הסשר סן 85ר"ש 4יא בסופשש ביטדיםספרש
 9שמן בסומאה 8אר"1 אחצ להפר"ש אמרחש פידהע יו איןחשם

 בש%פן לכתאלה 5הקד"ש ושון 8"8 םרכ ע"ש* לאהםזם8לישין
 אצמשר הנ*ל למברתי אצץ מביטצל. שץי לאבדו 5יכראשאה"
 5ש את*ב שיתקזהש וצא 4יי אביטול תכ?ית דבם כווולהלק

 יחרבוד. שמקדישואשוב
 חצי לקדש עבד ששיר דדי וקיזיש דבשעת כיון לומר יש21ם

 לשתיק שמן, להם ש"8אר רוומם שא" 8%% פ5גטג
 %ה' החפמרה יבטלו 3לל צריסץ 8י' יא שמי2ה בלייגם

 אצי 6עם בכל שאקדש שש5שע ח1ילות ,8בעה סלפיליקין
 החצי העך2י %וה לאה2הי מירלתו טשהא 8ת אהן לכןלו4

 שליט*ש4היקר

 הול. שמן ברוב בטל אצתקדש ששן זהפיעוט סברתוובעיקר
 י*ה ע*א נע*י יבחים התהד מ*ש על להעיר"1

 טז9הו 1בכר שמן קצת שדת בטה "% זשם שהעההר
 ביון סקךץשו המה אין עייץ. בתקיש עיא שמן סםיאם%ףכ
 מלא ,שבלי לתיות צריך מללן. חלח מקדשין אין ושדתדכלי
 לא 5שףקרא נחקדש כבר יקצת תףה מבל "די עליתקדש
9 צי נה עיטאר * 8מד 9 ד אא רח  1  מ* 
 ממא ח*נ תל. שע נרצ מצטל ידש שע טיעט ממנת1
 4שקדש שלא ברוב יתבטי 2תקךש שכבר שמן דהקצת ג"כאבא
 שמהם מקרש הבלי שפיר היב חוש כתו ונעשאעזיק
 חמצסאת 2תבטל בבר קצתקדש השסן וגם בית 5?אקדמקרי
 סה"רי ידצס' לומר תרן 8פעם4 עוד להתקדש וצריך8המין
 דנימא יהיפך קשאה דאהכ מרוב וי' כגר ש2תקדץ%ייהשמש
 כולו ונע82ת שנתקדש ברוב נהה%ש שיא ממיו%טד2תבטל

 סהדש. לקה-שו 3יל צריך תרןקודוש
 לפי בזה ש21עיר מיה סי' השרה אבצית בשרהן רשיתיושוב

 *מקצדומק 2ף דש %ה עץםששחוא
 שרע %א 1צ פו ושא טצ% זשתש בחש

 הפי,%ם יתבטל חש*כ דליחמג 0שץ ונעשה 2תבסיוזשיעחש
 ולענ-ר בעג איפייך עיש 2תקךש שהתנ ברוב 2תקוששכבר
 זייתא במע דהמק%ש המוסקים דישקשת ליהשך לופר"ש
 5טשע הוש בבר אשתקון% שמו חשףעדן בית ביוהר.קשא
 5יא סקדי ולי סמנג הקדחפה לאחרי ופפקע חיאןלייינש
 יחעש בשע "ף8ול אמריע אי סשא*ב 9שג 5שחךשיסי
 כאיתא %שהכ מץפ ש2תבשל. אף כבי וצתקהש מפששהץ

 פכ*ם ומ*ל דר9 א4בא משרק לא שץין ארבהג
 ה*ט מונ"ד י"וג פ8 הר ש" שיי מ*ט

 מכ*כנ בפלהשה
 עיב ק-פ בתלץ אר" חלב 6אףש 6מו "פ הם4(

 בםי. מב*ם חף בוע1זבות ב4פ דםפ"מוידפפם
 לכל ופרמ*נ וש1"ה דש"מאצ לענין המרזץניופ*ש
 בפלי בתערובות "%ש בא חאתער אם ח*ובעגדברים
 לע%ם בא דאם מודה בפל לא מב*ם דם*ל לר"י כןכפ

 חוא כבר פםי דכשנעשח כאן הש*כ ע"ש. ב8לבתערובת
 מדם שמעינן דלא לר"י אף בפל שפיר א"כבתשיובוהנ

צבי
 דתהד הל תי5 ש8קדש. יסל מי% מש 8שונ יחופ89
 חשוב דלא ס*ל לק ה8%א 5שע דמישש פוסקים טשךא%י

 18בן. 15אבכמהג
 %מש ים ע"א מף דבח91ם בזת להעיר "1 עדיןחסגם

1 בלת ביש "1 חםריקחף  בייה "ש וסרש*י 5ג 
 טופה לך ואין בכהע 8תעהב בלת מפתערב 5ה דאמריעבלח
 חו"שיע בילה אין דהצ*ד שצנ סאכירו בה *88 שיא5שת
 שם הנשטם*ק ע*ש* קי4וב לא תטשמ ק*היב פשיילמא
 ובדם הפר בום חורה אפרה שהך בילה אין 5מ*ימקשה
 קטיב לא ומושף קטיב סדשי ילמא 5קרנהת. דמעהביןהשעיר
 אשעיר 8דם ההש מ8ר מדם טצע ודילמא 8חצה 8פרידם

פ א 9 ש ח פ א מ א 9 ח %
א8 פ  מ  ו  9 מ  ח  פ   8  
ד  שש סייש בץ י פש "ףצעי ע ו ד* 1ם9
 שקייא ועח בחמשקחחשיד השא אאח%

 9* ששט קשא ח9ר שקיר%פ יפדשנפ1
 םש וששי יב קטההקמחהמממנ בחףחמ

 %צשתי אותג בדובא איסודא עץ0 %*ד בשמיםיאמר"
 ושם נף כלל ווד בפפצת 8-ש די פטאק הבשן אףניבשם
 גשרפג וצש4לים והשנים מהם אחך חמרא במערה שלוחתהה

 מאשנים אאד ברם ובוודאי פריש 5רובא חשץש בלשטריע
 יאפרינן רק עלי/ ונין ומאצ אמם א%שה בעל 5ה'ש5ש

 יממ4ו בשם בעי'1 ההבאחזי ופח,רת. בוווב נשארדהבעל
 כל יאמריע שר סי' ה*ב יטא בעיז רי איחע יצחקר'

 5בעל ונשאר איתא ברובא פיסורא 5ר"ש מרובאד5ר"ש
 שה1התי מת 1*1 ובמות שמחנע אמים שתהתבהםפימ

 וחאו%ונ יענין יצדדב2ת
 יילה דבבל לומר סברא איכש הדי בילה אין לס*דומעחח

 ס8שע ש5ך דבווחר לוג לחשר השחבשששך
 טטיני דההלק גתקדש. אתמול עוד 8" ש אשד שבפןההדש

 איתא ברובא אפריק להפך יחזהה חשפבו אתמויש2תקדש
 ששי בליל ספ-ב יהב להחשי בופפך מויזב הרק בהפךובש4טרו
 4איק ח1פכו והיז יוג חצי פשמיס ו1שה כבר קחמזקישאהר

 יילה בגל שנתקדש פשמן רוב 8" כבר היי יהמך.שפי1ת
 חיי יעתת 3ית ונ"מד אוזר אמרען מיי 1סמ"מא ט4סששף
 בלינת נפפי 4יי ם8*כ 2תקיזש4 שכבר ששע רוב בהפך4וכא
 "ש טיפה בבי 4יי ולראה* ביח ב"מת ד"ש לפ"י אפ"אכן

 שד ביד ו9 היך 9ד 5תמיו1 ישחאז
 בדבר בייה דיש טעמש סוחי שרי דלא חש8שר ת*ל ההס*ק
 "וק שש תהפך שמחב הש מ9קץיא מאלש

 ויפחאמ ששרמא פ% טטחשפע %גמ"%צ
 שאשחחא חיח 5יי ין9 מי שליפרש%

 בהא מאשויש 8כ8 שה הש מ? ששד ק שהש%ש



8 דחטםמקרשף פ%ש צחאבצתשאלח

 חיחן ד4יו גמש אבל חל%ק ט יש ששד ש חהו

לחארמה-

 )נ( בזה להרהר קייין ""8 בפי שפיר כלל
 על עכ"פ דהא עריי4 החצלתי דלא חו4כונטעי עטוג)ד(

 מחצי פוית רק בפך, נשאר לא האהרונחלילה
 להדליק, אפשר ה" ד4וך לדוכרטג הש' והדרא שסן.לוב
 הצי שהוא שרוק בכלי מקודם לקדשו אפימא הין לאהא
 מלאין, אלא מקהש שרת כלי ואין מלא, ה" לא דחאלונ,
 כמה כזה נדחה וכן לעיל. שכתבתי מה שייך לאוכאן

 כמוב4 נ"י הדד"נ שלתירוצים
 זושע דחטבח וו יום שקורין מה פעם לי נראח 1ב11ן)ה(

 זאת ביערה אז שקורין הפעם ומלבדחנוכח.
 פעמים עוד הקדושים במפרים טבהשר הסנבח,חגהטע
 טמר 5פ יהנ"ל בזה. מ"ש יששכר בנני קיין יהש
 כם"ש לילח בכל נם והף חלקים לשב%נח דנתחלקכית
 אין כדיבה קח"פ שרת בכלי נתקדש חשמן ואפהב"יי
 שנתקדש ביה השמן, חעזרבח נם שנקץצח כך כלחידוש
 ובמקום תמיד. נסים עשרה הה במקדש והריבקחץפ
 בליל אבל כנודע. הנםח חנהנה שיפ קודש וחחשהקח"ט

 בחצי נתקדש הוי ולא לונ. מחצי פחות רק נשאר דלאח'
 נם נעשה ואפ"ה כלא. אלא מקד,צ דאין הקוד,ט,לוג

די
 מרו2?4 לתוך במיעוט גייה "צ א8רינז דלא וס*י ומובתעג,ה
 "8 ששך ולא 8רובה יחוך מיעום רק ג24 והוי 4ב(8 ה*הש*כ
 יהמל"מ וחגם בליסה ספםלר שישי בליל יעוד כנ*ל וקשהבילה
 יש אמריע מיעוט השחד סרובה ואחד סתב מעשר ויסוף
 לתוכה שנפלו בצלוהית הנ'ל סף מנבאים מוכת ובןבי"2
 מיו%ם* רק ד"צא אע"ג בילא יש נ"נ י(8מרינן שוצא כלמים
 ב8ל בחצ"י חד זקיימ*י דאצ ק*ט בסה מ8ר*ח 5פ"מ*שעכא
 ח יותר טעט הי' אמילו רק דושנ כפי שיה" צריךאין

 עייו ו1ט9ק וב5 סחצה עי מסחצה ספי גצמשהו י2גילדיםפ עיקי דסן סק*ב תהשר ובסרי נכסי. רוכ ל" הץהשרסוד
 אי ואף יהמר "8 חנ*כ ע*ש, "ו*ש 1צ4תקת על יצציקב4ת
 דבלי5 יומצא אשבק לפי עכיז בי5ה 5ש בסיעוט וגםממש
 ש2ףנית חיק ח4ץה יוג מההצי שנתן פעם בכל מצער אםששת
 וממילא כבר שנתקדש מהשמן רוב הי' דנבד יוטצאלהפך.
 ו5א שישי בליל בלינה ונפסי הקדחצה וגיעוד חוזראמדינן

 וצ*ע. חצמיני שביעי בליי להדליקה"

 מב4מ למ*ו רק "וא דסבדחי כתב שם ארף בלב הנה)ג(
 הובר ולא זאיסא לומר "צ 5כן סידבנןי נטל89

 דכיון בכחל רש"י כתב ומה*ג גזרו לא שנתעדב קודםוטניסור
 האיסור הךכר דלע היבא אף ודאי מה*ת בטל לא מב*מלם"ד אבי ד2ען. גזרו לא  שמוביע היכי לכך דרבנן 2תזיטהשא5ב
 בטל 85 דמב4מ ירץ ק9הז עדאן ה48כ ע*ש. בטל לאג*כ

 ט=ל סילי*8 בשףת אכן הו%עיד. הרם הפר 15דם דיליףנמן*ת
 סדם "%מינן ד5א כן כתבו ע' ס" ה*ב דיעת ובשעדישפ*א
 ויש בעין 3שמר8 רק בס5 85 וומב"ם וא8עיד חרםמפר

 בטל "הע גם בהערתצת בנ%ד אבל סקודם חלחזלהשיסיד
 דבריה א*ש הש*כע-ש

 א2הפד הי' דלא מקושיא כל דהא כן לומר צ*ע ולכאויה)ד(
 שרה בהכיי שנתקדש יארם בדהימןלהדיהע

 מקודמה4 יהיחע ייל-9צף2י בון מילוק משי ש*כ ל21 זשי.ופל
 משן עוד בוףהן 2תחםיף ששוצו דבייי יבונאתדהשח8ר
 לונ בההצי לקךשה יכו5 הי' וממיי* לוב מצי עדו4ערבה

 נקרא ע"כ חטכה. בנם חודהט היותד יחו השם4ונתרבה
 חידהט יותר הוא אשר תטכה הוא כלומר חטכח.זאת

 )ד(והבן

 המקשה הנאון לחרב הניד מי יה מבלעדי אבל)0
 ומחצה. לוגין שלשה רק הנמצא בחשךדהף

 אחזן לילה אלא להדליק בו ה" שלא חכמו"ל שאמרולפי
 עףיך שפיר ועכ"ו לוגין. ד' בו נמצא דה" לומר ישהא
 דאף אחד לילה אלא לתדליק בו הי' דלא לומרבו
 לילה בו להדליק די איט עכ"ז טתר, לוב חצי עםדח"
 שמ4 לונין ד' בו דח" לומר "8 לקךלם אבל וכמובן.שני'
 שמן לונ חצי ל"לח בנל מטנו ד,טפך י"לוא"כ
 ואני יק"כנ ונתקדש המקודש לונ הצי של הכלילתוך
 הף דכך טפר "פ ואיי בזה. הרנשתם שלאחסח
 לכל המטרה כטדת ומחצינ לוגין נ' של פכיםמוכנים

 אהד. אלא נשאר המש נפמאו וכולםלילה
 הדחשת"ה או"נ והנני יותר לכהעב אוכלולא

 ישועה מצפחבאהבה
 עהרענרייך זלמן שלמהחקי

 דפתאב"ד

צבי
 יבלי~ת הקךדמווע מ5ילופ עערט בליל הנס נעיצהולפי*ז

 אאק שפינית היק רק בו שבתנו במטרה וגס היהמקח-מות
 הזבן* בוזמטרא סהטיע"ר בו חתי'יוג חצי עד תתהבא בהפך ה2ס 2תווהת שמיני ובליל הלי"2כל

 אשש 2עקוו% שמי% ב5*5 ידק יהיפך להעיד ישאכגם
 בלי בפטדה תההקו החא%טת ת%י%ת %ג ההציע*י
 יכשנכנש מבתנר מ"ט תענית במגילת ד5צה סיהקייוש

 אשבעה שאר רק נ2מר ה" מ"8 המ4מת את בט"השמה8ים
 ר' ה2שן קה כץט קה צבי בטן בפסדי השבאחי חטטןימד
 האט א"י ש" יךש לפי*ו הי*ד ז*ל זעסב(פמנחם

 "אץגי אכמים 88" מקרבטת את סעכבים המטרהודח%ץ
 %5,ץקך איך תר2 ע*שנ "מעכבי וצבפנים בעבודת ס1דיםשפ
 עכ*ק ומזבא להם עהז" טדם ימים בשבעה ממטדהאת

העצוס4%

 יימהר והפנ*י דל הא*צ זקיני יפימ"ש ל"מד "שובפשיפות
 כלל צריכין ה" לא בציבור י1תרהטוסאה

 הוצר2ו ד85 ואע*ג "צהאי של חבתן להרחות כדי ורקלהם.
 טיהק 2חהבק ה" ימ יטשת ל י המנ ט2 ק"ם חשהטס

% קש מ  8  8 ח  ש  % י   "  הפצת ""ו ןדוןן ו11ןיויוןייי1 םחקו%עז 
 ז"מע טושת כף נעפו חעס צה ג כשדת וו"קוודק
 קה . ימ91ק ובשת 8מקת2 אצל חביב שיהם ה%בהש5

 חלקים ישמובה השמן ח5קו דאיך וב"י תירץ עלהמשודי
 בלילח עכהפ כתקו8ה המצהת לקהם להם יאי' וצה עלוסמכו

 5קדש כלל ס%%יבין פ" ש5א דבית נימא %תנ*ל עכ,ק,דפי(אשובת,
 לקזץן כיל סט%יבין 8י' ייא השמי85 ל%1ק רששמן ,8פירוה'

 תץז נדבי4 בתודת רק אי' הויקה דכל כיון לוג בהחצימקורם
 אמזבח בגמר מ" שכבר עשר% בליי אבל הראשתותבלילות
 הש*כ 8שע לקדש צריבים 8" שפיר !שץדלקת מעבבוהי'
 בזז2 צ*ע ועדיץ %8ש1 2כ%י לקדשו רשי שי"הית חצי הלק ו1מיני ייל על שיום8ר א ב(%א וחפמן דז"%ךי*ל



 אשבחשאהתט
%ח"

 יע"א נירעדחאז תש"נ תצא נ'ב"ה
 הרב נפשי ידיד אהובי לכגוד סלה פוב וכלכות"פ
 מוח"ר בנש"ק הרים הטקר מיט חמפורטםהנאת

 שליפ"א מייזלהם %רשצבי
 צבי בניןבעהסח"ם

 והנפלא היקר במפרו שכיבדני על בתודח פניואקרמה
 המפר, כל על עיוני ושמתי צבי. בניןשו"ת
 קפערנ הערות איזה וארשום טאדוהניתי

 בהיתר לצרף כת"ה כתב כ"ח אות א' במיסן)א(
 בכהיטת והריפב"א הר"ן שיפתעגונח

 בעל ע~יו ויש וקנה ב*ה הרי"ף דפמק בהא ע"א(.)פ"ו
 דיותר לאשח, ולא יהבינן דלבע"ח אשה, וכהעבתחוב
 והקשו להנשא. רוצית האשה לינא%א רוצה שהאישממה
 ונותנים האשה את נוזלין איך דיח*קו, טתן דחדיןכיון

 לבי"ד הבע"ח ובא קדם שאילו כיון ותירץלבע"ח.
 מנבין אע הדין מן נבח. שנבה מה ראשון,והגבוהו
 נבייהצ דלאחר כיון קלה. מברא כהשום רטהלהלבע"ח
 היתר ד"% היכא בעטנה וה"ה ע"ש. הדין מן בהןזכה

 עכ"ד4 קלה במברא לכרנחלה על לממוך נוכלבדיעבד

 איטר, שום עביד לא הבע"ח התם הדםיון, הבנתיולא
 רעפם, הוא שלו דאת לה8ום ו,שאי לטזחלהואפילו

 מברת לדחות א'1 אות ק"ח מי' הקצוה"ח כו1בומה"פ
 דהראשונים בפעמא שחשה 8"ד, בכועבותהפנ"י
 במקום לבע*ח ועפם טוגי לא שליח בעשאודאפילו
 כהשום כמויצ, אדם של דשליחו אע"נ לאחרים.שחב
 %ינא קמן אתא דאי דכיון עבירח, לדבר שליתדאין
 דכיון מברתו מדחח והקצוה"ח לו, טתנים הוילא

 לא '8לו, 4טז לר1פום יכול דהוא עבירח, איטדלבהצלח
 הבי"ד רק וא"כ ע"ש. עבירה לדגר שליח איןשייך
 הכי"ד של לאימור מדחינן לכן אימורא, דעבדיהוא
 אבל אעצר. ליכא הבע"ח דאשל כיע דדצא, כלבפעם

 לכרטץלה, אימור איכא האומת אצל זזםבמשאל"ם
 מ"ם כ"ב בשת כת"ה שחבש הרר*ר לדעתוא8ילו
 נאמ קלח. במברא לדעזיר בוכל לא לכצזחלה, אישרעבדח

ר%

 להכע-ת חשיסור אם נפפ8נ דסה "י4 התיה ויעג"ד%
 יכתחיליג איסהר איכש סוף כל סוף להבי*דש

 סוציאין אין יבדיעבד כיון מגביהנן קלה סגרא דסכהואדנן
 שיבת בשאלת האחרוגים נד%י הבישצ כבר וב(4מתסידו.
 מ סי' ח"ב סהווש"ם בשרא2 ושץין הנ*ל, הר"ן דברילצרף

 שבערוונ בדבר אפ" מר*ן דברי לצרף שהבשבמפחו%ת
 הרשן1 בדברי הרבה האריך ל*נ סי' ח-8 סהר*שובשףת
 סמגי תצא לא יבדיעבד דבמה8אל*ס לפי*ז הזיה ע*וובסי'

 דרבו עג5ת תשומת ברוב חנמחוט פצגצעי1 סיסי אףלכתאלונ
מ תי %ו ס" *ששל ססמ בשףת חמכ המל ח"ו מות"%ף  א%4%%
ן פחטשש2 ט השפד פ5% 9ט ראלד% % ה  

 "ח שי לט%ג א %שפצם חטפחע
פ א י 5שרים "% %ח 'ששר"פ49 פש שי  % ם י  %  9  

8 %

 ויע קר *יץ כח-ו סחב דל ושת י במשןט(
 ע"ב( 4%ב דשכווףת 3ת8 ףל.מהסא

 דע*א שיפת ולפי דפפור. לדידה לה באמר מודיםדהכל
 עצמח הףי כוצבתה הום8ת נם וטבהת מח"וקנאמן
 העד אם נ8ם*נ ואיכא הכהעבוע שקר רק ענהתאינה
 קכ"פ מ4ק הב"ש עפי"ד כת"ה ותירץ 8מור, ואמאייעיד

 אם ק"ו דאיכא ע"א(, )קי"ז כיבב%ת השניולפעם
 א8י' גובה כש"כ, לא טכען החצערה ערוהמתירין
 כהשבה מדרש ע"ב שערש ולמהריקק כועבה,תוספת
 סח"פ העלה מ"צ ובםפר כוצבה, אהעמפת גםקאי
 קים לומר יכולה כועבח היעם8ת האשח תפמתשא*ם
 גם תפסה וסמתמא טפלמלי, בתפמח מוקי ובגטראלה

 בעצש% העד יבא אמ נפם"נ את א"כ כוצבה,ועטשת
 מפקינה לא דו2פסח כרנב דועצ"צ לדחות ישעכ*ד.
 קהשית אכל המחבר* על החיקים שיפת דהביאכהשום
 מם8קא דלא והטב"י. המחבר עי הוא ז"ל מלימאזקעו

 )ב(. רנפיסח לדידי' מהני המשלהו

 דנאטנת אשה דגבי כה"ה העלה פ"ז אות ז' במימן)נ(
 דיבורא. %נינן אסוינן לח מדרכנ4רק

 שפרות קיום דנבי ע"ב( )י"ח כתובות התום'וכם"ש
 ולא עכ"ד. דיבורא פלנינן אמרינן לא דרבנן,דהוא
 רק הוא שפרות וקיום כית חתום' דכוונתהבנתי.
 החמירו ולא קיום, צריך אין דמה"ת דרבנן,חומרא
 חוא עגועת בצזקנת אבל דיבורא, פלנינן לומרחככום
 לומר הקילו דלא נימא תיתא ומהיכי דרבנן,ק%א
 עד אחת בבת ק%ות כמה מציע הרי דיבורא,פלגינן

 )ג( וכדומח. עדמפי

 על חט%רשים קו' לתרץ כתב נ' אות כ"ת בםימן)ד(
 לה' השסן דחלקו הטכה, בה' הב*יתירץ

 דח%ע אחד, יום על רק ח" בפך השמן והאחלקים,
 דושתצי וקיי"ל המערה קני לשבעת לונין הצישכעה
 םלאין1 אלא מקדשין דאין וקיים'ל השמן, מקדש ה"לונ
 תצי הלק לכל סגיע הי' לא חלקים לה' כשחלקוא"כ
 רק בהמנודח נתע שלא רק לונ וזצי דקד,שו וא"ללוג,
 עצה דדף' כת"ת וכהב בלעה. נפסל דהא שמיניתחלק
 הן שטעיונ חלק רק למנורח וליתן לונ בהחצילקדש
 בליבה נפטל %א חולין ונקץשו נשאלין הי'שנשאר

עכת"ד.

צבי

~
 שם ישהצשאי כ*א ס" (18*ע פברהם ביית בשחת ויק

 נם דפושדייתא כיון התוו בכ%נת שבתבבסשרי(
 סהימנש הוי לא נפשות, סחמת אטסים בסירש סשע הוי%

 בבי*ה עדותן ששחקרה בבי ההתוסים דעדים השסר.לפס%
 קיוגג ועצרכו דחכמים או כלל, הקיום צריכיםהנים
 וכית נפשט42 טחטת ה%ט אטסים טפר להעדיםתששין

 בשידש בפ%מרים וק האמיט ל8 סידבע הששיצאפצת
 דמאא יפיא והעיה יינחשג פלגיע ע*י %א ששת,פאפת
 פיגיע שה%ום בשמן דהרגתוו ע*ש )כ-ה ביבסותוטבחשר
 רק בשע אינו דשי פת*הם בשמ% פהד דעד סובחדיבווי(ג
 פשום ובשמנת פך רשע. עצמו דסשים בכה"ג אהכמדדבנ4
 מא*ת דטאח וע*כ בורג5 5טויע לא ווצ דיבודשנפימע

 ש*י יהף' שלא בעקע מדדשצן גאמטש דנהע בששה תףכע**
 הץב4פי*ד

 הש8מש%שף י%א



מ השםמקרשה ' י%א ותשתצתשאימ

%ח8י ש  % א מא  פ   ש%א ושקצוק זה נם מקדש %אמשלץ, צי 
 וםמשר קודא3 באאמן כלאין הי' דלא כען עלי.נשפ14
 חשח"כ ככר, שנתקדשו שצע קצת שרת בכיי "פחפם ואי ה" ע"א )עשז זבחים חום' בשם כת"ה שםחבהש
 דכית מקדשג חכ" אק עויי4 נתקדש ,שלא שמןממלא
 נתקדש כבר דקצת וכיה הכלק יזץ עד יתקדשמלא שכלי להיות צריך סלאק, אלא סקדש שרת כלידאין

 נתגלח אם כאן ח"ח וא"כ ע"אב ביא מיקרי לאמעיקרא
 )ד( כ4%נ חשוכ לא השמן כל טקקדששלא

רי
 קדחשתן שבשעת מייי יתוי חג חו יא 4%"ד"

 6ה בהחע ה" שככר כיון ס5א מו' שבטוי
 לוג בפשמ מפק שטע חמהח הטפ טשיש כבר,שנתקדש
 קדושע. יאשקע נקשפ תיתא סיףכא שבסך. שמן6קצת עי נששל אא*כ ורק ונתקךשן 6יצ חמלי ה" הרייהתקו,ג
 יששצרינן חשא כחש%זש, ור' לא קרחשתן שבשעת ולהצרלמשרע
 ע*י לטנאץע אבעקר דבר 8.6 ט%יקר4ג הנדר עוקרחכם
 ע*י 'עייושין א1 שאלוג קף* ואקיהש סרד נמץ אמשת*ב,מצשה

 הקדש שהה חשוב אבל עקךרדע מ1רת רק יזה איןאפקעקיי,
 6ישדב עף* נעקך ורק בסציאחצ ג" שבשעהם ביוןבשעוי,
 דאהם שף בקוצן יבשש%ה כ*ח ר,ת מטו*א ושכתבחכעין
 דק בעורוג 9גשחש ו1יין אשיב לא סעיקרא* מדברעף9ר
 )מ-ח במטית במבמי ווףק 6מייאחמהן

 ע*א"
 הא דפריך

 בקרבן יה"ה הוו4% מן"מש דשיין ששני בעורה ו1ייןמעייל
 וכעי*1 עישי למפרע בעבירה אשאוטה 6עשג השובלש

 אשוב לא השיה תרומה על יבשאל אהנ 0" יףדבחת'ק
 כת יו שישאר וחלה הרומה הפרשת דענין לבסלהברסה
 נה1ה ובמטשת צ*א יו*ד וו' ב8ש ובשי"ת עיש. עליהםויוחשל
 יפואמת זצשעת כיון יבטלה ברכת ממ יאא הטעם ד, סי'אי*ה
 תששג 5ש שרכיר ישע 4הן נשאל ששת*ב אף נןיםג ינוקםתעשאן
 האילתו דבשעת יכיה יא סוסי משא תעבית בההאאוןוכעי*1
 אבל אם בהשילתו שחוע סיקרי 85 "שמןיחע סח11וף'
 ונפלך נפףי על בירך דאם ק*ו אההן חמרהפב,ש עישיאאהכ
 דבשעת ביון מבא וה-ה ע*שי לבטלת ברמת הה יא ושא1לשלש

עימש%עי שנושי 5שהר אף פקשג השוב ששיר ס1א גף בבויקךדשתן
 הטתה עוקר דהכם ואא הטפמרש*ם 5שיפ*ש לומר ישהךד

 "וא אבם התרת 1ש1 אחש2 מתח % "ש אם דוקשמוש
 6י* הש%ה"ת ש9וםשג מ9ן שמפפט

א פ % ש פ % ח % ש %
4 5אלש" מ שט ששם ם9נ חש6אםשמשג י ף א א פ א ש " ש

, 9 ש ש 8 ח %9 9 % פ  
 אן סממייג 1 אק "ף "ם שע ל* שדת9

 מף חש 6י4 י פ ת י ה"שט
 "חחש4 פס"

 איוהמ ט%קשאתייף,מ"פ1ח%חחף
ש ש 8 א ש ח פ % % ו 4

ש יגש ש  א י  ש  ח י   
א ש שת א  פ  פ ש  ש   8  

א ה ש 8 % %

1 ש י א ח % א א ש ש
ש ש א פ ' א ש *  9שו4 שףם וופחמ.א,שפ%ש%.8

פ מם"9מףרחח מע%'י ן  או פו י וםש 

 אמיו 1ד בטדנ אפאן לא אם לההאמד ישתם
 4מת בצת קטשיש מת כמג %תרפהתו

תש א  פיצ וצל י חני נץ לםדח לאח1ת וש"י ~ח*ט א 
 נהת םועך ב"%ראל תורה להרביץ יאמהווחשי"ת

והרחבח4
 רכה. באהבה הדח%'ת נששואיהב

 שפרייער קהור484גכרדשם
 ידודא כנהתבעמח"ם

צבי
%וד %  טרם 8ף קיש %ן מח ופח ע5 %י ששא 

 בתמה*שנת%
 צ*א ופי* 1 סה יףד הה בפ4ש עפי6-ש יברי% "שקונראה

 די81וקך פה%ג ע*י רק אש%ה 6מגי לא דבהקרשמסעם
 לאייוטנ בנשירה ינבחת השמירא ואש5יג 6מני לא גוברייד דשם8 כיה נמשקרש, ק4אלה סוגי שהך חקשאת סק*ו רנ,תבחו4מ
 ל""ה"ש 8מפר כיא אוי 6והקרו בהר שקר דחכם כיתותירץ
 פעקקרו, מנדר עוקר ישףנו הנ*ל חשעה,פ הלפ*שר ע*ש.כלל
 סה%ר"ת דמעיקושג נצ4%טה אף חרטיג עף* המש פ2ת ע*ירק
 נצקר לא 8וטת יבלא בפתוג דק ב1שקיןם שאיה נמזבילא

 חשעלת ומשלונ מהני אמש 5ושץוטו כמסירה חזשוב6עיקרשג
 ל8ים"ש 8תח* בלפ אף שאלת טאני והרוסה דבחיהלפיא
 הואךש זש%ן דדיכ8 משכו י"ה עשק )כ*ט בקידחשיןתוס'
 בהלה השרי ע*ש. להריוט כפסירמ אמרינן לא בזאמרויח.
 85 סזשם להפריש 8וכרא יע*כ ליהךקש. רואא 9יכאוחוופה
 לגבוה 8מירה בזה 44פריא לא 5צן 4ששח2 ימר"1 נשתיפר"ש
 בכ1י ועאן ע*ש* בחר8ה אף ש8לה הצתני יוויוטכמפיוא
 ויא בדי 8שאלה דעיקר מכ4פ הףנ 1. אות 6טות 8'חמדה
 שום ליטא אהכ מטבייג 5הד95ת רשיי 81חא בלינהיפסי
 ישק4 כפה" טצש מחית ימףק יח יס ימדגוחא
 שסור תחמלא 8י6ב*ם4 לשיטת אף ארטה עע פשל1ו6אני

 ,שם פהי בטה קדושק בשית 6יאששוב
 עלטהשר ב%י ווהף 8ימבץ, בשם ע*א 3כץ בנררים חר"ןמ0

 ט-
 אשץע מעה2 טח= ו6שף" מתא

 פוטש%פ ו%וא סה רק 1תר 5צור נל 4רן נארטח 84בלכולג בטי בבור טעחז וכש"ש %ג מהשץ 8קצתו ש1%תרנדד
 הכהכרי1 ארטה סת8 שייך ולא הכש הש*כ ע*ש* בלבדבו

פהג*ל% %  כולג הותר 6קצחצ ש1%תר נרד 5שו ב"שד 
 ונדר שקר דחכם כית בארטת דאף התהף לש"שת אףאבן

 לפשצא% 9ב-ו ב%ו, וותר 6קצחו שהאו נרד 88ריעמעיקדש
 פ9שש יתקע ה הטק וות% בשם 8*א יףי ח"במ%ש
9 ימפל פח השחשףוואיף5  "טף9 ש ח%, נשז 
 של רק 4שףס 9ש כתגי" ומו מא1 קאשר 1דבפ
 הש% ני* נאש. % ששמח1שה 8מ"זר . כ"לים ווי וי1 יש פם ישו %תש ןצי ייש קפףך טדד

 יש ושצד"מד 5ת קח, משר וחש'וייא14"ופ
ש8 א  א  ט   8 א  ש   ש 

ש א ש 9 ש פ א א א ח א
 נאג 1מן 5הם1 זח1% מד 9הך תאבאן
ש קשי מאח ,9וי9 פוש 1ופש 5הףש %שקי1ד א ש ש 9ש %  8  9  
 חהג *ממ 18"נאם1 פמא כ%ג שחישזקת

 אא 191 י4 נ*ך מי 4' "8 6ח עע א%י 1םסאיש 8ת נחש1 פם פתש, כי וא%ךם רתת י%םישששא



 היפפ.טהלשף ש9ק ותאיבותשאלהמ
 י-א%1

 עךא אשפעשףן החףאב"ח
 ישראל בית וידיד ח' ידיד לכבוד הפלוםהחיים
 פע"ה, ובקי חריף הטשרמפ חגיבהקן הגאוןהרב

 כקש"ת בנש"ק לדצב"י רבנן שבהווכבר
 שליפ"א כריזליוש 9ו,ש צנימוה"ר

 ומה כהדד"נ. של חד*ת קבלתי באהבה אחדש"ת)א(
 לתרץ שרוצה בראותי שמחתימאד

 בעל הנה"ק זקיט אבי כ"ק את ולהצדיקקוימיתי,
 בברכות חנמרא לפרש שכהב מה דאנ כה1הישכ%ז
 מכנימין אחרונים דדורות ע"א( )פ"א וגימין ע"ב()ל"ה

 אחרתים דורות דגם ממעשר. לפמרן גגות דרךפרותיהן
 המצווה דנדול כיון הי' וכוונתם מעשר, נותניםהי'

 קידהפין הום' וכם"ש היצר, כגיעות כהטוםועהיה
 כך כל בפוחים הי' יא ע"א(, )נ' וע"ז ע"א()ל"א
 דורות מת1א"כ עצטן4 לפפ1ר קףשו לכךביצרם

 ע"ז ותמהתי עכת"ה ביצרם במוחים חי'הראשונים
 וריוב, בר"י מעשה ה"א( )פ"ג מעשרותמירושלמי

 אותן ראה הנטוע לאחורי הכלכלח את מכניסיןעוחי'
 ראה וכו', לראהשונים ביניכון מה להו אמר בר"א,ר"י
 אין לי' אמרו אי41 לי יחבין לחו אמר מבאחד
 ע"כ לי אלא יחיבה1ן לא דבשמיא לאביכן להואמר
 כליתן יפפרו עי"ז שבאמת הי' דכותתם כיכתהרי

 קושיתי. ע"כ תוכהה סבא האי להם אמר דלכןמעשר,
 דלצם להוכיהם סבא האי דכוחעץ הדר"ג כתבוע"ז
 בעשות היצר מניעת להם שיה" הצדיף אנרא,צערא
 טתנים ה" ומךלם מצווינ אעם שיוז" ממההמצוה,

 כזה. אחד חכם תלמיד לי כתבוכבר
 4ע2ם לי שחוכיחם טה צ"ע, כן אמרינן אם4מנם

 בפוחים הי דלא בשץדו, חתירץ והאטחגים,
 בדבר אבל מרובה, מכום שהוא מעשר, ליתןביצרם

דבר
 ש6וברח ידע ההקדש, בשעת ומתהית אב4פ מושש34בעלסא

 אמריע שהכ בלינש חפסול שיא כדי הנשאד עיייתשאי
 סה אגי ש"צשה 6ה רק נ,תר יא" שיא וי' דבווטתו5היפך
 ל8 בכה*ג אץכ בקיח1ת" "פאר בסנורה יהדליקשצריך

 וז*בי כהי הותר 6קצתו ש9תר נדדשיך

 וגותב 5שאה בתשנבתי כ*ב ק" צבי בנין שו*ת בפפרימ0
 וכמו וף' מסבא דב1נת ששת, גם חרצתי מי*ד,.
 ועחפים* 6צווים שהם צדקה מצח2 סהם* לבטל היצר בכהשאע
 בצפ1וה 6עשד מצות לקים יכולהם שיומ' בטחדם י8" בןכבן

 בין אייזק אין וזףיה סצ81 סבה הוצר 8גיעת יזגדועוש21
 חבמז*ל אטוו צדקה במצות שררבה סעשר* לסצות צדקהמצות
 גדאהת פ018 רדושלמי 58שץם4 ב5 סננד צדקמשקויה
 ששקרצם2 צחקת גחזא עיב( )ס*ם 9בה הקרבטה. מביצדקה

 ביקהט כבר שו81שב84 א5וי וגא4רס ע-ב(. י' 5ג"בהבשההה.
 ע*ג נעובד דהופ 6צדקף2 עין מעץים בכלל שת זארי לגשיחפ1

 שיכ~ים מכשקכ לו. ליתט רצו ו14ץ ע"ב( ס*ח1תובות
 לפירש ואי' 6ץח חפד3צ8 וו1שונ ג6ציא סעשר גפליתן
 6ה מעשר, טזגים 8" שדא כמשימא דאף ז*ל. אגת*ק"טף
 דצדקה בצוו תשיבתם 8א %הגים, אתם 5י %סג4ג יהםאמר
 איא לית4 רצו יא הרבא שההא 6עשר אסל בתט, מעטשהחש

 בוצו וטשףח היה סנקה טק 14 יה שנהטמיו6
 דעא מעשר, מנתינת קהאים ח*' וחם דיוצ2 בהורתלו

 סיעןש* דבר כהפא"כ סי1רים, בפוחים ה"לא
 כפיראו שמרען אם דאפה1 קקמ, בלא"ה זהאכן

 מן פסוריס שיה" נעת דרך דהכנינ1הפ"ע6נ
 חזא בותנים 4ע2פ לי הסבא, שאמר מה קשה טוהדי4
 פשא"כ מיוך6נ דבר רק טהע דלו החש, גדולחה~ק

 )א(. ליו2ן רצו לא הרבה שהואמעשר
 ה" דכוהטזם ז"ל, הנה"ק זקיט מ"ש צ"ע דבל4פ"ה)נ(

 דנראה ו4שים, מודים אינםשיח"
 רק שייך לא ועהפה, המצווה דנדי דאמוינן דהאברור
 שאיע כמו הוא דרבנן בבצוה אבל דאורייתא,במצוה
 שמה יוסף דר' ע"א( )פ"ז מב"ק לזה וראי' ו2ךשח.מצות
 )צ"ו ובעירובין הגושה. מצווה אעו והוי ממצותדפפור
 הלא שמח. הי' דאיך הקשו וילמא, ד"ה בועם'ע"א(
 ותירצו יום. בכל ברכות ומאה סצות ברכות כלמפסיד
 על דגם נימא ואפ ע"שג מדרבגן במצות חייבדמומא
 אמאי ועושה, המצווזז דגדול אסדיגן נמי דרבנןמצוה
 מצווה הוי שפיר הא ועושה. מצווה איט שיהי'שמח
 דרבנן חיוב דעל 6ובח וע"כ דרבנן. חיוב טשוםועושה

 )ב( ועושה. מצווה כאיטהוי
 מדרבנך דטחרב פירווע בתרומות דמיירי נאןץפי"ז

 כפירש שייך לא א"כ תךשה. סצווה כאעווהוי
 מצווים אינם שויהי' גנות דרך דהכנימו ז"ל,זקינו

 חחצר שער דרך מכניסים הי' אם אפיו דהאקושימ.
 ועהפים. מצווים אינם ג"כהוי

 כדי דאמרו בהא לדקדק דיש לומר, "פ 14כ2נמ)ד(
 מתרומות לפפרן כ~י ולא ממקףפר,לפפרן

 מעשר %שון פעמים כמה כתב דהתויו"פ והנםומעשר.
 זה אכן בכ%, תרוטה וגם המ2נשרות כל כוללבמשנה
 שפיר תמרא מימרא ש אבל משנה, לשון עלניחא
 וא"ל בכלל תרומה הוי לא מעשי ו2קפ היכא לומריש

.צבי

 עוד כהבתי שם ובספרו וו"נ ט2ט מעשר גם יבאמתע*ב
 ע*סה סהירוש5מי קחפיהו על תירוציםשני

 דטומא ת*ל כתבו, וילמא ד*8 ע*א( )צ*ו עירובין בתום')ב(
 6שום יוסף ר' שסח הי' ופ*ם פדרבעחריב

 עסדו נושא דתוסף עכ-ל~שרי ועביד 8יפקד לאד6דשדייחש8
 יעכ-פ ותירצו דדגקג מכת המ6ד 8צווה וש קאצח סדועבזונ

 יטמש8 שבתבו ו1ם בו1ס' סעה וכן סישקה קפמזזידיתא
 6דרבע ומחיוב כיון וצוט, במצה2יו קדשט אץצר 5השריטל

 ע** ה1ר 56ש צה1 9ח ע*א )כ*ג בשבתכדאמריע
 טסחם יוסף ף ח1י תה21 מצהה פקדי ירבבן עי דגםהרי

 אגרא לי אית מפקדיפ וכי סץט לדבנן. טבא יוסאדעבדינא
 ורבנןי במצפפ גם שייך 28 והריטפי.

 דצדו5 8סעם נדהה ד*ה עש48 טמ ע*ז התוסן לשימ4שובפרפ
 הצרו לבטי תמיד דפש שא1א מפמ ועחצה6צווה

 השפר" דדבע, בסצא צם שייך א2 סעם והרי ברהי. 6צותולקאם
 ו6פף% פשש2 וו*ב חכפים יצדי על אקובר יבל ע*ב(בברכות)ד'
 8ש5 יותר לדבריאם תיזץ עשו יחפפים בשיס פע6וםהרבה
 ע*כ( )ל*1 יבפות ע*44 יק-א יבירם ע*א4 )עה עירוביןתוח2
 אה*ע 2הק 9151י4ם ט' סי ישרר בחות וזמין ע,4( ~מ'כתובות
 ליפעמים אא"עק בבק%ר ל*ח 8-ג אלעור ומבאת כ,בס"
 תחרת מש? יותר תפעסים ח1רא כעין 5דרבנן חיזוקעשו

השממץלב28



8 השם6קישו שפש אשצמש%%ת

 כפוהים ה" לכן הכרק פופרת אתת המה ונ41תמהכוץ

 דהוא טעשר סשא"כ לתפרה3 יסלש שיה" זהעי
 דסים כטן אש הה כז3 באשן וצנען יכןהרבה
 ה%ס' וכם"ש אדרג הפה טוצי לא נתעה מצותלעמן
 מצווים אינם ב"כ ,שית" הווב8ז לענין ב"כ לחחטלהם ה" הצ"כ ר*4נ יויד ובטבי"ת דקהיושה4 פ*ב סוףרי"ד

 )0הףשים4
 היוב רק הוי 6ירות דתרומת כיון לומר 4פ ' אכן)ה(

 ו1שים. מצווים אעם הוי יבלא*הדרבג4
 טצוים אינם עהה" ננות דרך להכנים צריכיםהמם
 כיון מעשר, היוב על הוי ישלהם הדהשא% וכלקויפים
 שיפות בזה דיש ואע"נ מה"וק הוי 8ירות מןדמעשד
 פירות דמעשר מברי האהרתים דעזת שלםהה%קים,

 שיהי' באפן הכניסם %ן טצוהצג והוף מה"וקהוי
 נכהי תה ועח%ים בצוויםאינם

 כיון ביותר, שהקשה שם ברשב"א ב"ה ומצ%4עי)0
 א"כ סדרבק במצות חייב שמאדם"ס

 סדרבנן, ההייב כיון ועושה. סצווה איט דיהי' שמהאמאי
 מצווה הוי ועדיע הצצר. דלא לאו כאן ישוממילא
 פלוגתא. בזה איכא ובאמת ועושה. מצווה איטתטיד הוי לחוד דרבנן דבמצוה נשמע ועכ"פ ע"ש.וערשה
 והדברים תמור דלא לאו יש דרבנן, מצות בכלאם

 ע"א( )כ"ג בשכה ור"י ר"ם דפלונתת ונראהעתיקים,
 ור"י חזי, דמה"ת כיון מכשיר דר"ם בהכיק ע"נבשכה
 דבדרבנן פנר דר"ם פליני דבזה לומר "פ ע"עגשסל
 איכא דרבנן דבכל סובר ור"י חנמור. דלא לאוליכא

 )ד( תשר. דלאלאו
ששאשאשאש=8

ר%
 4סציני בשיסת סברו, האהרונים דדת*ות טסר יש הטלי)ג(

 5ני שידאה בעיע 5א דבהוו6ה י*ג בה%הש5מה
 זידין העיה קל*ה ס" א*ב יףד יצאק בית 5כשו*ת ע-8*5נימ
 בהרוב%ג ה%בין גגות בודך זשעש מהיוס%ג יפטרן כדי שמרויצ ויכן ע*ש. לא ש סמעשר מרוסה ילפיע אי בפיוגהא תי"זה
 ובשדשים 6סרים 5' בריש הרמב*ם והא בזה צ*ע דבריו5ק

 6שת עי יעובר סוסק ב' שודש אפיתימנ*ן
 8'0 )9*ר ס4מה וב*ה ע*ש. תסיר ויא ישצ על שברדרבע
 בח2 "ה תלטפ דלא וע*כ נימיסהישה מפקי הנ* ולדבריו ע*ש, נה4רה בהגמו עקג יסהמה כר"םפוסק
 וורות יב14מת כתבו, דרך ד*ה ע*8( )מיא ג*טין בתום'95

 רק הועייו 5אהפשץנים
 אבו  ירשי אכיית לש%י

 דאה 244אק זקיני יפירש מ8דרבה ע*ש, אסור קבעאכיית
 קבע, אנץת אף 5אכ% יבהץן 8י' דב64מת 5מי9', קרמתודץ
 ננד רק 8" סווטץם וכל כהשי, מעשר אה*ב ט2ט יהםבית

 תעע* חמשים ספיים יהי' שיאהיצר
היאמדי"שופ"הפשהעעחי1טיששהשש3

 ל% אאו לא הצע דק 5הרפמישם4פח
 ס" 5ישס טצמ הצ8 שם נאפמק %פש ביץ;אפת " ח%ו הש טםר אפ"יחשי -תחט בא יי"%יה

 פאש לא %ץ וששן תחע'שש" ר* אעה פא4ו
8ש א  א  י ח   % ש  ק   

 עטם חצ%ש %נההיפ%"דתעשחאי%ממ
% פ

% ה"שמם פהש החשא י%"מ.ה  1ששש 
שומשתץוותפשאש"י"ח8יפ

% %ם .9רם האה %תא  פרא"1 חא וששי 

%8מא ה ה ט ק ש % 4 % ץ א  
 כין 5הצ* 41ראפרצלת,4ע

 סהף פת ואע עאג מי י5ה ק"א )ם' 8מיםהתת'
 היוכ מה%ום מצוין מ"ט הא נטדנ דרך שהכניפלהם
 דרבנן הטב דעל א"ש %שש"ש קבע. אכילת '8לדרכנן

 )ה( ועושה. מצווה כאעוהה
 שנפמא חמי ע"א( )י"ח מביצה לזה ראי' ועור)ח(

 משא"כ ביו"פ. מפבי*ן אין ה6ומאהבאב
 שמא דננ?ור הקשו גנזיר ד"ה ובחשם' הפומאה,ב%ד

 ותירצו הפומאה. בולד גם ברה"ר אב%ת ד'יעבירע
 כך כל לדיפ איט דרבנן, 6וכש5ת אלא דליכאדכית

 הףין וששדע מצווה איט ו2מיד הוי דרבנןדבטצוה נסי והכי ע"אג יעביוצו שכאש בזרהש ההשלה6בילו
 )0 דרבנן סצוה בדבר פעה לענץבפעח"ם

 מפסחים צ"ע ז"ל. הנה"ק זקים של החהיוש רבגוף)פ(
 ספק דהוי דטשני שמת בהבר ע"א()פ

 דהכניסה כר"א דעביד פביל. לא מעיקרא דילמאוספק
 לומר שייך לא וכאן ע"ש. ממעשר דפמור שלהבמוץ

 ה%"כ העשהי מצוה איט שיה" כדי כן עשהשבמכות
 לא דעדיין נים84 שבטן וכיון המעשרווע יפריששאח"כ ה" הכוונה דכל כיון כועקנים, בהזקת הויאמאי

 )ז(הפריש.
 כלל נתט שלא נראה חבואהו עי מערים מדאמרהנבצ

 מערים. לשון שייך לא להפריש שרוצהדבכה"ג
 את"כ פפור שיהי' להערים לטעהילה ושותר מוכחומזה
 לו הותר סי בהבר דמיירי כיון קשה ולפי"זלנמרי
 מתרומות פפור יהי' כן שע"י פע%הלעשות

 )ח(ומעשרורב

צבי
 םע 1ז בטףה ששת וחצ,אאהען הפע" עי ואישלא

 יט יפ' ע בם"4 ע24 תצר תם "שר ,השקחף*
8* % י  ש % יש  א  9 סייי   

 וא ש3% פצץ הצ4שו מה 19ק, תא ששנ א"סשקמ3
 פם ושפש. ויב תשק ספק שור רשי וג נהי טבינתי
 ס6צהע עצמו את שספקיע סה על יקאך יומר יש סערים,לשון

 השב הערמה ע*יעשה
 אתרתינג הדתית על המפדשים נדולי בן הקשו כבר)01

 עצמו "ש4ףע 8סהר הא אוצג דמערים 4מימהאועל
 איני פירש עפ*י זו קו' תרצתי ו~ם ובפפרי עשונממצות
 %צ כפי עעיו יעצש יטל עיא )ל*ג דבקידח8ין ז*להנה*ק
 עעיו יעצים יטל אלא עסקיע ברשיוני אטו שריךרשהו,
 "ן חיל ופיש*י ויהש2 תקוס ת*ל וווב ז6ן דליסט"סקמי

איית%19א 9 א
פש ה  א   8 ש יקר  ף   8  
 בשה מחדם ה" שלא פטי תתי2 ס8ים אעפשש'
 עש3 6מטת 5שי יה" וצחם וףפד חעבמדנ
 ע*ש. אב*ל 6יהחץ%למי ףל 4ךגי וברי להרץ ביהישיכתי
 הקטת בר*ה סרי יג ע*בא סמ סבכדות ע*ז ל"עיר "8אסגם

 אסהר ועכץ העולכג "שיר שיצא טרם הבכור,לעכו*ם
 ירמב*ז2 סקטי 6אי הש8,ה לכץ וטהנה דצבא-41 בגיזה%

 לידי בהן אהו די5פא ד%שש יעכו*ם ד6גרו 4סעם שםובגסרא
 יין דמנ4;ע סשהש ו15שגי הרותאג כאי ס*ט אהה חשריךחקמ2

 דיהףב הש8 עשג המצומ דגי5של סהיום בעטש 8פ-היכוע, בתנו וגם 5שרב41 ור' דמהשבהו דשע*ג ו1ץ ע*9הסקדושת"
 ב1שא במתמ משב ההאן דסהי כיה התג כלום ל%1לטהן
 עשא. 8טתנות להפקיע אין בפ42ג דאף ארי אמפי3 עקש%א



 דהמם ...ממדשי. .יבסע1 ט5שטטתששילת*
 איט .דאם דכטן תווטה חי1 דששגי לומרמ*8שר
 להערים פ1וטר לכן כלל להשריש צייך 8יפ לאכארוצה

 )פ( ואכם"ל בזח חרכח חארכתי להגיגחובד1זשי
 עה הידו דגרי. בזחחשמיים

 וב4נ"ח באחבהדושףת
 ברעהך פטשמחק'

 פנחם ביתבעמח"ם
 תמורה עם"םב"ח

 י"במימן
 יצ"ו קאזינ"ן תש"ב ויראב"ח
 סועחשר המפורסם הגאע חרב וידנכ"ח נפשי ידידכבוד
 שליפ"א ב?יזלי,ט ףרףןט צבי מוה"ר כקש"תפח"ח

 יצ"ו. תייצע4 ור"םדומ"ץ
 לבצחתו זכיתי אתכול שליפ"4נ כחדר"ג 4טץף2ש"יז)א(

 ואביע צבה בנין היקר ספרוחפהורח
 חפהורים ממעיינותיו להפיץ ויזכה חעמוקח, הידתיבזה
 השי"ת העתים צוק ומחמת הפהורה. נפשן כאותחוצח.
 בדהטקפה רק בספרו. עזיין הרבח לעין יכולתי לאירחם

 שליפ"א כהדר"ג שמחדש ג"ז בסי' ראיתיראשתח
 משפפים בפ' החזקוני לפי"ד עדל"רב אמרינן לאדבנשים
 לאו איכא עשה דבכל המכילתא עפישד דעל"תבפעמא
 בהן שיש בל4וין דרק חמפורשים %פי"דדתשמרו
 דתשמרו טלאו פפורות חש"כ לאיש אשח חשוהמלקות
 וחשבתי עכ"ד עדל"ת בנשים אטרינן לאהפוב

רבר
 אינש יה דחזי משום דנענש שם אשני ויתירץוטשה

 )בדיבור מריה בשה,כפנ מ5תא ידמב*ח שבראחרימג
 ה"ף להתם, דסי 5א ע"שפףכ תקלה לידי ב11 הפח? סמיפב15
 לחלק "ש מע פקדח2ת גם ל" וטפקיע 3ית דנעמן קמאלתהרו
 שיכא עובר, של אזט מקםל קוה" לפי דצומה1 הרהתסמ"1
 ע*ש* באם וקנאה לעשות עצה לו וה" אעובר, בגוףהפקע
 בכספא. דקידש תיבת דשא4ר בהא ג', כתובות בשטמ-קוכעי*ז
 יייהף הקידהטין כשעהירין טהמץ אבמים בכמאא יצםאע*ג
 וממילא חיא בידים טרטין יאין ותירץ זםץז. הבעילותכל
 בגוף ההפקעה אם א%מחלק ווי ע*ש* זנתצ 5צומיות יסל5ח8
 הי' ומטשבתם אבא ו1ףכ ע*ש. צדלי דבר בסשמת 14אדבר
 להפקיע איסור ייכא שפיר אחרה, עצה להם ח" ולאלטובינ

 השכמ"ה בזה 5תאריך עוד ויש עמ1ונ ממצחשגם
 יוז סףק א' סה הטוץ ועת הפוקקים חלקו א בדבר)83

 חיט 8ם אף 5איט, הף ו6עשר 5וומהיהפרשת
 כשרהמה רק דהתיוב הלה לענין וף רס"י והפג-א לאמי.רהםת
 ס*ק תודא ובדעת א' סי' ק*ד רע*א באדהשי ועאולאומי,
 ברכות 3ללי בשתיאה 1"ת יוד ובשצילי בשש ש181יך6הה
 ישום 8םפקמ% טשיקי 6קרי הצעשד דגתרופה סק*1 ו"3לל
 בעולם תבליתה 6*מ טבל איסור יהפקיע בא דתרומהדאף

 שסמ*ל. ע*ש למזק מששת 6תנהש יתתעכ"פ

 הטטן קף ד3ויע דבריה לה6עי6 טימ 58פ% ובדרךמ8
 אבלו בימי יא1יעורשן נשהששי דהא ז"למתמי*י

 מ%מץ אם עדל*ת, מכה י%,פ של 6שא ש2%ו ספ*ך טמ1ו4,שי
 וד,1 וא11ו וונוצוח קי"ם? ההש וי5קן בן אשיעיר שפאוטצ
 שני זית 5שמי שאד זית חשיעור קעם4 שאתים שצי השטלוהשם

 פ' גפפ באהבת' הפהמ*ג לשי6-ש ותרצאי עט"4באיס5ר
 וקאישין ע1%ם ל'מ עי1( לקלהש ב1חיין י5ש"שץששרו

 %א אשיסר ששט בחץ 4שצ "8שש4
 מהרש מצח אכלר לא דלמה ע"א4_ קטעוין.)י*חנתופ
 בשים דגם דכיון לחשר "ט דסריו ולפי עךל"ובטבח

 עדל*ה, מכח ל4נכול שייך לא האפמים במש?ג .דהיבווו
 מ0 וחב4 חעשח דחח לא אנשים אצל בםלנן
 דר*ה( )רפ*ד חר"ן קו' לתרץ אמרתי יכע"ץה(.

 יעבירנו. שכחש בשבצן בכילה ננזור לאדלמה
 דהנזירח לר,ש"י הקשח ע"א4 )ם"ג במוכה הפנ"ידהנה
 א"כ הברכורנ טמוד בקי א% ילך שכחש ולולבבהשופר

 בשבת פסח של ראהשון יום וכשהל כן1 נגזור סצח גביגם
 יעבירע. שמא מפעם מונה לאטל אמוריהי'
 עקרו איך דלכ4ירה בחקדמח ישראי בחמדתהראיתי

 והשמא גזירח כהשום לנמרי הירה דבריהכמים
 הלימוד דהלק ע"א( )ל"ז סופה לרש"י וממביריעבירט.,

 לא הלימוד ובלעדי המצוה. מהלקי חלק הוא המצוהשל
 העשוי' חלק רק עקרו לא וחז"ל בשליכירב הטצוחקיים
 המצוח עקירת חשפב לא ע"כ חשאירו. הלימוד חלקאבל

 דוקא וזח הלימוד. בחלק חמצוה לקיים דיכול כיוןלגמרי.
 משא"כ ח1ופר. ל%ב כמו בנ,טים טהג דאינובמצוה
 הלימוד. חלק שייך לא תנשים. חייבות נשים דגםבמצה
 ולא מאנשים וימעקרה חככוננ רצו לא וזהמנשים לבטרי נעקרת חמצוה יהי' יעבירנו שמא נגזור אםא"כ

 שמא במצה גזרו לא לכן מבריג אין בוודאימנשים
 במלת חייבות דנשים העיה ב' טצוה במנ"חההנה עכת"ד.)ב(קבירנו

 מצות הוי לא דמילה הראשונים לשיפתעבדיהה
 % ו א " א ש םשש84 ו א %8אש%שאש88שא ששש41א4עשש8 שפשיםחא4חשש%שששפששא

צבי
 השוה טלקות עתש בהם ש"צ נשרו דךקח ע*5)י"ה
 מותר תורה חיסור רק יאיכא בח*ש א*כ 5א"ט* אהמההכתנב
 לא הארץ מעבוד והשכלו בקרא והרי ע-ט* ס*גבפסחים ז*י חריף שלה ר' יהגשטן ר*ש בדברי וכ*כ ע*ש*לנשים
 עד - אכלו לא נשים וגם דסתמא ומשמע ישדאל. כניכתוב

 למשים הי' דעכ,פ בתוי וקשה שסקר וע4ז הפסה.ממחרת
 או יוקיפו אם זשפפ" עדל*חם מטעם הדש של סצה5אכול
 השוכ 5הבג 6ותר דח*ש נשים4 יגבי חיפור יה" לאיחסרו
 ל*ש אנשים ילגבי ממנ*פ סכה אתוס' קף סועדץקופיר
 נשים ולגבי השישרין* דנשת3או משום חדש שי במצהעדל*ת
 הארכתי דחדש סוגיא על ובחדושי ודוק עדל*ת אמרינן לאהא

 השכמ*ל. באהרבה

 ס*ו ר6וו ביו"ד ק"ם4ל דהא תמוהים דבריו ולכאורחמ0
 חייבות. נשים גם להפ השיכים מדימםדבלימוד

 "אורה, ברכת מברכות נשיםו6ריט
 מ*ז ב4פ*ה כדקיקצ*י

 אדם דתייב כתב שי*ג סי' חסידים ובפפר שס, אב*יוכמ"ש
 הלמת תדע יא שאם הלטת* ופסוי א6צות יבטתיוללמד
 הש "ק, השיימת אמצות 3ל ובן שבת, תש6ור איךשבת
 וטעמי התלמוד עהשק עוו ומ' תודח בתו המלפד כידאמרו
 בבל הש*כ ע*ש* לנשים ס5מדין אין 11תן וטזחרה הפרריא6צאת
 ומה ואורה בליסוד חלק ג*כ לנשים יש חייבות שנשיםסצוה
 אייבוה ווקא דל%ו מ*ז ס" %8*ח יוסף הברכי 5פ4ש דאי'יה4
 איוב 8יט אבל יהו. ישייך מה ל"טו "ק ו"פד דטובא5א
 תורה, תל15ד 6צהז 6צי איט דאיוטם ווטד סצוה* מצדגמתע
 דעת למען וגש ש%שן וווב רק. תודונ מת"מוד פטודותדנשים
 חיוב סרך שום ע5""י 1יטא תו צוש בקטו טמ שו%ןהךיום
 . - אשכם54: ב1ה יתאריך וי31שים: אצי אמצוה בי דיעקרו חשוב שפיד השי*ז שכ*ז:יל6וד



* היפפ6קרשי עפש.ל ."שפת .שא"א
 גם פהךפע דליכא עגדיהז אבל 6שיהו. נהמעמו'כניהן. בולת ורק ב"יק. עהג חשי% א4 עמו *4עעעיל
 )0 ע"ש, הפמה סעאיית טעכבת וכרלהן ח?ינשהענשיפ
 שכרלת דכשם ר"ב רם"נ סף ייו"ר . קיים*לההםץ

 שנימיים עכדים מלת כך שבת, דוהההבמם
 מזור אם וטעתה ע"ק. השבה אה דותיפלשמונה
 המצוה יעקר נשים אצל א"כ יעביר%, לשטאבמילה
 לוומא גזדו לא זה ובשפן הל*%ד, הלק אףלנמרה

יעביר%*
 סי' או"ח הגרע"א שיפת להפעים אמרתי רבאץ)נ(

 ברכות הרא"ש שיפת בביאור שכתברע"א,
 שהם במצות דוקא דזה ערבווע בכלל אינם דנשיםכ'

 הם הרי חייבות שנשים במצות אבל הייבוועאינם
 שייך באנשים מדוע צ"ב יכאורה ע"ש. ערבותבכט
 להם אין צנשים תייביה שאעם במצות אףערבות
 דנשים יובן שפיר הנ*ל ולפי חייבורב שאינם ניתערבות
 כט, המצוה בכט אינם הייבות שאינן טצותבאותן
 באנשים כהפא"כ הלימוד, כחלק ההע העשוה בהלקלא
 הם הרי הלימוד בחלק עכ"פ אבל טצווים,שאעם העשוי בהלק הייט מצות בהני חייבים שאינםאף

 והב4 בערבות שייכי שפיר לכןסחויבים,
 מ"ב( )פ"א סגילה התויו"פ קף לי"פכ ישולפי"ז

 ימול שטא ניחוש בשבוק בם"ת קוריןדלנחה
 המנילה בקריאעצ כמו ללמוד בקי אצל וילך בידזהם"ת
 שסקים הרבה דעת דנודע לומר יש ולהג"לעכ"ק.
 וכם"ש חייבות נשים וגם מדאוריית4נ הוא זכורדפר,שת
 יעקר יעבירנו לשטא נגזור אם א"כ תר"ג. מצוההמנ"ה

 )ד( כלל. גזרו לא וע"כ נשים. אצל לגמריהםצוה
ח8 י ש א א ח א ח א א א  

רמ
 נ*ג סי' ובשאג*א ע*ב( )ע"א ביבמות שש*ח ת"נ4(

 ע*ש. כ*ם ק"דחציןובמקגה

 דבריו יתוק השמג שבתות בכל יע1רנויפמש געי לא לנשים. זכור 1 קרהשת דמשום דוחק זהה,ולכאורה
 ימה א"כ יי וקשש ח"ל ב"קהצ", מדקדק דהתויו*טנראה
 בסמוך הרב פסק תץ במתנף, 5דתע בשבת בס*תקודין
 קישיתו להזק % ו6ה פיא וויא 19*5. שמלק יבאבפרשה
 בערך ורחיתי בשבה. ד,ירין 5השנה דהוא ביון הרבמדברי
 דיאו במצוה דדוקא להיק. יש דב(טת שבתב ר6"ד איהש*י
 צריך לא דהחבת יו6א הההצ ישו ואי גהטבת יעשת"הבסרקשת אבי שבטץ, ו4ההא "צכה המצוה מטרדהע שמע גזרינ4 גרםשנת
 וצצדיך וןקריאה הדי ל5מוד יבו אי כשיתן חץכלקרית
 י' להעביד ישכת לא ממילא ש1ת, שהיום מהפתליץת
 במה לק-ות דמותר ס*ז ערשה בס' וכדקי5יל צרההר,אמהע

 וע*ב "צכה. לא שבת איסוד דמזכיר ניון הטה ל(ןר6לליקין
 תא  ירם של  הערהפת זאז גשבת, עיי יו*ם עלדזאץוץא

 אשטה שבהית כל על טף5 ישכה. שמצ וד"ןיק יכן שבוהשי
 דמפור,צ מארב. בהקחשיא התהויט הוסיף לכן קשונ5א

 וצא6דים. .עכ"ד 8הר*ם 11 שהל בשבת עמלק הבאלקראות
  שקודיז פיצ(ן על יגזור רצו דיא אקהצטג פתהשג שפירולסיא
 נשים. 84צל לגמדי המצוה כל יעקרו דא% עסל*וטם8
 תקט ע5צשים אלא בשבונ יזקא -לקות איוב וחרן- הדפ*ה סה ה5צ,8 לפימ*ש להעיד "1 חתירץ בעיקרחכן
 י*ח יוצ(8 נמי יטיד בסי בפחרים המושמעו י" לוצת"םמג4
 5הם דת" וחקהשיא טה*הע דבר עקידת כאו הש*1'איןע*ש.

 הא דאל"כ מדרכנן רק חוא טנ"5ה דקיהאת רא"רכפזה
 נזרו ואיך מגלה בקיהשת הייטת נ"כנשים

 )א( והב4 יעבההצלשמא
 הרם.כערכו הפכגצי הכ%קירו עה יזידו בזה והנני הרס, נטיוימען היקר, ספרו עבור הידה "ההזשו בהפז* כהבתיכ"ז

 יופוייו, אנערל אעפרהק'
 י"נסיא ו"י קאדנץאב'ד

 יע"א קלייטה*ררייןב"ה
 המשרמם המובהק חנאת הרב ידי"נ לכבודהחוה"ש

 כוח"ר כקש"ת בטש"ק ולתפארתלשם
 שייפ"א מיטלהטצבי
 יע"א והיצען דקה"י ור"םהם"ץ

 שלא לי תסוה ובו' רבה באהבה אההשת"ה)א(
 גשנצז שהרק שעורר מימצאתי

 ווויב. הורה אימור כו יש שבהצירו וצמהים הזרעיםעל
 דהבהשקה ה"ב( 3פ"ח שבת בה' הרמב"םלפים"ש
 בכל והייב זורע תולדות זה הרי בשבת ושייטתצמהץ
 משום יתחייב בהצירו בשבת הרק וא"כ ע"ש.ו~הוא
 מתכוין שאי% דבר דהוה דאע"ג ופהוא בכל שהואזורע

 פ"ר הוי הרי לי' וניהא בחצירו שהוא כיון מ"םלזריעה
 פפורש ס"נ של"ו סי' ובשו"ע ואמוד לי'דמהא

 הקץצבים על ידיהם ליטול אסורים בגטתדהאוכלים
 ע"עג הוא פ"ר מתכרן ע%אעו אע"פ אותםשכחטקים
 מורטר. לרוק אבל אטור ידים ליפול דרסוכנראה

 )א4 הצ"ע. אסור לרוק דאפיוץ דן"לולךזיכוב,ם

צבי
 גההה או בסורים לקדהזאקן

 ע6לק פ' לקרהע ההיהכ ד(הן תצא בפ' הרמב*ו 5פימ*שווךד
 ד~כיחת ווטהש סצוה שההש אי8 דוקא, ובציבורכס*ה

 5הפמעות וגע ע*ש. אהריט 5בניט 8ה בעל הוא שהזכירהמרים,
 לזכור זו 6צוה שהאנירו המצות מוני הטאר ההסמ*גהר6ב*ם
 ובציבוד* בס*ת ליךוהו שצריך כלי וזכירו ויא עמלן4מעשה
 ג'כ ביתיד שהמצוה ברור דזה תד*ג מצהע במנ*הוכ*כ
 בעי טדרבנן ורק ג8ה יזכיר אהד שבל די ומה*תמקים*
 עקידת כיי שיך יא לשיטתם וא*כ ע*ש. ובק*תעשרה
 והשו 5א אמחה ידהםלא התויףס קר ה:דרא מה*ונ6ציה

 יעבירבה 5,ומא ועץורהקרהשת
 דאה י*ז, ס" ש*ה הסד תורת בשו"ת לפימ*שובפרט

 שום וליכש מה*ת הש ובציבור בס"ת דקריאתלהפוסקים
 לסכמיס* זה טסר שהכתוב וע*כ זו. לקריאה סקראהכרה
 חשפמים שבושש ליזץ יבא שלא בעוד עמלק מעשהלהוכיר
 דלא פשיסא אבל בקרששונ שנה בכל להזכיר שצריךאמרו
 בס*ת קרהשת בני דלחג לנשים ולא ל(פשים רק הקרהששתיקט
 בזנירה אובתן יוי לצאת יבולים דנשים אסריע לכןנינט
 יו"ם תוע* ק4 הדדא קעב א*כ ע*ש, בעלמא ובסיפור פאבעל

 סובפ*ל. גז8 לחשריך יש והרגהלדוכתא
 הקריאה יבפרי עקרו איך 1ל3 קשה לא במגילההבה)ה(

 כד(שמריק אחר יום על קבעו דהטפז*ל כיה מיחשמשום
 עאפ וצא !8נם ע*א מףבמגילה

 יי ואמרו הרוק בכוחות א8בע הכמי אצל אקרתי הגהמ0
 להזרעים ומויק השודף כה בו יש הרוק שגםלי



 משםמש8ער ע. .פח השמתשאלא*
 3צעא לפשט צריכץ ה" מ* חע"נצידה ש" פימקא ד*ה ע*ח 8ם? חשנא מ4ש יי תמהע04

 צידח בהו דשייך דברימ כפשכן דאשסהן כיוןאש*ה
 וחורש בזורע כן חשובה כא*שכח דטיקריחיב

 שחי' חממנין שתן וחודשין יועין ח" 5שהמסהמא
 דשייך כען אפ*ח בידן מזפי .פח" אלא לכהפכןצריבין
 לצידח ח"ה א*כ חייב טעין ב%4תן וחרישחזריעח
 חויבין אין ע*ב( )מ"פ בשבת אפרען דפ* לי וקשחעכ"ד
 חם בטשכן חיתח בה שכיוצא %5אכח %אלא
 תרי ע"ש א"ים ווףרות תכלת לצבוע סמניןאהרעו ופרש*י תקצרו לא ואתם קצרו חם תזרעו לא השעםזי1

יבו
 6פדש משקין דבשאר בפ חפ"כ 8ש%קים ה4שר פץ יותיעו

 עוד דשתיק ברוק אץכ יור"1ה דאיפ מאים להתירבשףע
 לם2שוש שפפ" י5יהר אששרטאד

 8הולש ע*ש )קהת בשבת ששריק דה8 לומר "פוכלא"ת
 בכמ1קה ידוקף8 להלק "1 כן וכפו ע*ש. שם שיעה ידךיאין החאש*י רביתי' ה%נו דלאו 8טהר נקוב עפףפמעציץ

 דאין כרוק 8שא"כ 9דע פשום ה-צ השקה דדך ימאשמים
 ס" ובשו*ע וודע* סשום ברוק ה%ב שיפ יכן סלי שיעהדוד
 ארוק מפ"ר פיוה בשבה ברוה מרוקק בהמקש קיץשי*ם
 6י ראיפ "מא 1*ל יע*א בהשו2תז ע*ז המזב וא,ת מש1םאוקב

 זודה דרך שאין כשיב יכך 5פשפין 81נקש כיון ע*זשששקשש
 ע*ש. ברורה בבמשנה 8סק תעבכחהנ

 שב שדותעע ה8שקין ונן הזדעים מצמערם בפיעדשירדץ עיי שהגשמים ובשם זחרע או זורה משום ביתייש בתב רי סצוטששנטש להגה*ק ,1ם אבויהם בששיוכהנאו2י
 ההשי במקום ברקיקה אם בי ות וצין ונהשה לפאולהם

 כית צמחים מהצש סרפ סרצף קרקע ע*ג 5ה1ש-כלזר"5ת
 משמע לא ובאמת זודע. משפם ייווב בהירוש5טי 5גירסאיו דדי' ופשמע ע*ש* צמהים שיגדי בוי א יהש"%ת ידךאםרן
 שפ*נ אק וממ"מש זודה 5ה1ום יההיוב רק 88"פקיפ בבלכן
 משום ויוב דאיכש ובריו דלשי ועוד 5א ש לזר"שה השיאם
 הגשומים כסי לפזר צריך "חשה בכ-פ היצ 9דע היי9דע

וצע*ק4

 ד*ה ע*ב( )כ' במ*ק דרשקי רישא 8סיק גח1 יאין נראהונם
 זודע משום חאב 43ש מים דהמשקה שכתב דהר8ב*ם טמרףש עכ*י העשבים בעקוי מים שזיק "ועים כףםמשקה

 האדם תר3 ופריעה גוכש לתוך מים מכ*ש כשמתן"ועו
 ועל היהיעה יטסא יכנם 12הרוק חזשי כא1 ארן הארץ עיהרהקק

ש יי %בי ה  א  % י ס   9 א  ט  ש  
 מא שטה "המ שי ששל הוחשר ששמאל
ה שץ שי נפחוףחחחמאב קשפ הרשפ מי צפע שזם נחה ז9ץ ים שק סקשה  

 מח  פין  ייון1 נשפ ימ %צתקשאחחם
אפ ת" פי חיע ש מפגיפפה אטקאשחשש ש א  ש פ ח  ש א  א  א   

%%  %  % ח ש  פ "   *ש 

-  
 6צח אט % פטהשש ייא ש חחף"אחשף

פט ק  % ש  פ י מ  ס  ש  ש   
מפת5%שםפהוהשויששלחיפזםש %" חח יה 5אחינ אשעפף יר תחחפש
א8 ש  ש  ש  ש   %  8 ת   

 וק חהשחחש ח"8 מקששן דמםזפ%ש
ח א8 א א  ב  % ה   מ 

 גאאק*. "8ע קחז'וזרשע בםוצן ח"וש-שה

 %4א ו*ה עץ3( 4ףה שלת חיצפ לשת על קקאזוכו
א שש 8 אז  ש   * 8 י   

 ףרח%עףו2ףל גצמ' פןרש דש8 ל" כשמקא וםאיע*ש
 0 ) ת-ש ואדיןקאי'ו9רשץ

 דטסחמא חאת 'מהט שם הפמי מאפ על לי 9שחעת4
 הא ק"ש. כצפדים "אעצ"% *% ז%"ה תם"ם ע"בים פםי ה" שכבר איא גציבר החהת צדע ה"לא

צבי
 שסחשצ 6 והםףק וחמתא טל נשאי נשז פףר כברין

 שמ*ס בושז*ס 6בחשר מפב*י כדברי ההנה ע*ש*ו*י

 בתואי דדלי מוש לפעניו בשנ נ3ון והיוהר ח-ל ע"ל8צשי
 ממצוים עמם הבט% אשתכלת ספממם תרקן ארשו לאבסוגר
 6תא"יפ התכית עשיה? פחשבים אמ יק שס*ם עציספ
 עכץל* לפעג*ד חגטז והש וכון וטמינה הףירה זריעהע*י
 במק,ש לפימ*ש ח-ל בץד ס" שאת אמרים בית בשו*תוכ-ב
 מטפכת חשוב מ,ם המוגץ סן רק,ז"  עתה עשו שלא 9פמרדאף
 ועתה ממש13 למישה י נהטשכה צריך שוה' כ*ון במש3ןדתף
 שכיבת בלשונם 6דיוק ולי עכ*ל* ופציתי בשנ4יסצאתי
 המלשפמת התח1כין המשתע לצורך במצרים הימ זדעו הםהגמרא

 ח1פיר א1 שנעשה המלשטה תישצין ממצרים עמם שהבמ%יק ה%פט עשיות בעת כעת נעשה לא דבאמת ונסצאסתהילתו
 וז*ב* ביהבר סצמיה ה" אם ותוסןשהפקו

 6טיאכת דילפיע משמע ה*ב( )ס"ג שבת מהירה1למיאמנם
 ופשמ במשבן ה" צביעה מה דפריך 1נפיוששכן

 את מכין מןה" מאוד6ים איים ב5רהץ בבוע2ה משרבטיןשה"
 את08 כשיפשוס 5חץד דליהאים מיכא כי בשרגיט"בהמה
 תכ5ת להם דה" ות" תכלת צביעת היתה הא בק*עוהקשה
 עאש בא** נמצא שהוא חלזון להם ה" ל8 צמדברסמצרים
 שמבישן ההכלת מבה צובע לזדיב ליכא דלירושימיווי

 בשרבטין ת1קי במשט 8" צביעה מה מריך היגיסמצרים
 5נ*ל* בפירש דלא ומובהגבהמה.

 באגלי יהמ ב29 שיי לשיטתו זיףרה1לפי לתרץונראח
 ימים בשני זייי עצמו פב4פכן נפרש דאיך העירטל

 6ושלם וף' כבר וצ14כן טטממץ של צעו לתם משה שאמראהר
 3וץ ינמרו שיצס%% אפשד ס%ך וע1שנן. מלשנכת בהבצזכל
 18*ל בוברי נמצא לא איך פ זדך הי' ואם כזדעקצר

 אועים  שיטעו צוה וע*כ 5שצע.  שיעשו אניפ מיעקךב"רם 5אובי שהי' סאחר חהשי א5א ח2 מפ עידברוובטדרשים
 ובנצהרו1 הבה1כן. יצורך ס6סנים חרעו חרשו למשכןבמצרים
 8עולם מן לפטור אביט יעקב שי זמפ שהגיע בשעה ל*גווסות
 לבנקצפ שפר עתיד שוה%הה יודע*ן הוי סרי יבניוקוא

 ו*ש בףדכם 6כונים צרכימם 3ל יה" איצ פשכןלעשות
 בהאת וכשבא 9שכון מהן הט1 לדברים צצסן שהתקיט5הן
 שח" מח שיבסי וקפ סעצמן שהבס% מוק יש יצ4פכןועטאה
 תב5ת שצא.אהו אשר אוש כי שמר שש שט 2ידומתה

 ע*שג שם%ם עצ* נפצא אה4ר חכל ס1מרהשרגמן
 ן%4בםת 1ף ן% הפ8ע חךפאשםן םען י אי שףא 9:הזץז

 5אשר 2הצ5 וצ14כן מקרבנה? ילפיע ואםהמשבו
 אקהכמפ 5טוך 9יזמ ממשכן מטשכפ על שנצ8פ יאהרכטה1ה%
 וחש8תו 5ש4שנו 8לחא1נ נמר פ אחר רק להפ התךבושלא
 "תינו 8שפ ביעא תנפד לטשא. יזפל זגה" רב חע ח"וזה
 ממשיקפ שאגקי לומר סוסועזים חפ 8צח1כן מט5אכתרן



6 השם,5קרשו י עא אשצאטח%א
 שכן ו%י היכן במש15 וקשירה ע*ב(- ע*ד )בדף'5משל-
 ק""א רש*י)בדף וכם4ש ומתירט קשה"ז חהל%ןציי

 )ג( ע*וש. ד%ימוון מצייד4 ד"לפינןק-ב(
 בידם. מוכן הי' רק וזורעין חורשון הי'לא דבודאי כהפנ'י ג"כ בתב חורש בםלאכת הבג"הההצה
 במדבר א"כ 8צמהת 4ינה מדבר עפר דהא האי'והכיא

 ע*ש. וזריעה הר"פה חי'ההשך
 עבודת דלצורך לומר ד"פ ראי' לאו הא משום%ענ"ר

 מצמיח מדבר עפר מ הי' המשכןמלאכת
 )ד( שעה. לפי נפבדרך

 שהי' סיני דבמדבר כתב פ' כ% אדם בנשמתההגדן
 חעריאוה.דדוקא לזריעה ר4יי הי' המשכןעושין

 להביא "פ ולדעתי ע"ש. זרע פשם לא כו1ב הנדולבמדבר
 שטהגין תצ"ד או"ח בשו"ע מם"ש לדבריוראי'

 זכר והבתים בביהכנ"ם בשבועות א"1ביםלשפוח
 שהוא להסגהנ מקור כתב והלבוש הורה מתןלשמהת
 הצאן נם כמ"ש סעי בהד עשבים שה" תורה למתןזכר

 דבמדבר הרי ע"ו הוא ההר מול אל ירעו אלוהבקר
 )ה(. כנלענ"ד לזריעה ראוי הי'סיני

 המכבדו גלונ"ח חדד%"ת עוז ידידו הנניוגזה
 הרםכערכו

 ם4טמעם יש ישוזיהק'
 ב"ח "יראל שטענעסהח"ם

ינר
לשיש ש  שנ טל 

 אשן הכהץ אלעזד שגשא קךב1ת 86שאדי"ף במהנ" ע*9 )ציב נרש*י ושבא הירה1למי שיטתוחנה
 דיליף היי עאש וכו* הת5וד ומנהת סמים וקטודה:המאאר
 שכתבו מפרק ד"ה ע"ב( לצ*ב השהוס' הקרבנהבפפ5אכ21
 6קךב1ת ילפינן ד5א סוכה שבמשכ4 פ8ימממ ילפיעדדישה
 ע-ש. 1פלשיפואביתין- הפנים סלהם ד6ת שבסיחוא סהצא ס% ל14ד נומלה4ףכ
 ל6יפר מצי1 שצמשכן 6קרבטת ויליףלשיטתו דלירח1לסי הנ*י הע%סקים אפנ*י וברי 6יתי ש%ר1%ק

 אפשר אר דיזץ לש*ס משא"נ כעת4 שממ1ו 6מטצתזילפיי
 ילפיע דיא לשיטתו התוסי וכן כעת תרעו יהרשויומר

 נאשח ה" אם נסתפקן יס 66צרים דהבט% הךכמקהבנות
 .כסאר. הגל הש"1במדבר

 שהמה ס"א ל*ב כ*ה 4לת סיא 5ךא במעשה-למלך רחותיוכה
 ילפינן דאי בהילפותא. דתליא וכתב וג*י ההת"םעל
 אשומ ולדכדי1 ע*ש. בההת*ס 6%ד 1בי פמיאכתוילפיט השי בפשגן אפלאכת יך' שפפועל 5משמע יצ1שכן6מלשכת
 וכנ*י. המשכן ממלשנכת ילפינן אי אף תצצא ההת*קדברי
 פלאסת דהשוב ת1רו בערע כמו גקשידמ דהפירש. לק"טמ(

 "מצשה זו ס5אכה צריך ש1, סיוו במשבןשעע'
 שבתהו הידושיסי על שם קיף י85נ*י 1גפרט.שאשב4

 את קוודע שה" בפצבן 5יתה קשירה פה קשמרוהירדשלמי
 ההס ה" 85 דב6דבר היודשימי דיעת שם 1בק*עהביהרי8
 ה"ותכלת

 5הם.
 4צ"1* צת 85 והלזון צידה ל*ש ומיה6ה .חמ1יןייל צדרה הי' דלא א6נקי %בג וע" 6סצריח

. נפצא *ש4 8שאף יח"י ביה 6קח5.1שהאיע  %ה ד"צאווח%(
 . קםר בשםן ששיא%נ ישמןטל ב4צלי את.הםםףקן 46צש רם1 שחש1 5שבםאל צ9שא?4 - .

 חגאצמי
 ששבר נ*8רתו שצ8 *עיל*. '

 יי9
 "צ*ו סעלה1, תרז"ה,ב"ה,
 שלשית בנשףק הו"8 הרה"נ טהו' יזץ"נ לכבודשאי"ר
 דאש*ץ של"8"א יייקש צב4 מו"ה כ,1"תהיוהטיך

 האעהה%*בק*ק

 טשפהת ""מא קהנ*הה ובדבר הנה%ה מנתבויקרת
 הא ב"שהטק ע"ה לכ"נ קודם ת"ה ממזרדיה"

 8*ה בכ"ם הר8ב"ם כמרש טירוא%ים, ה1א לאכ"נ
 טטיש עיקר, % כירושל*ם נכנם לא וממזרה"ב,

 )א4 עכד"ק זב"זפתעים ש"ה" וטמור לציג א"א וא"כ פ"ה, שי"חבאבדר"נ
 הש השאו פוףפא הא קשה כת"ה לשיפתאמנמ

 ברגל*ם, 5ו1ת חייב וא"כ הסצווע בכלחייב
 א%א וא*כ 8זת פפהו שיהי' מקום בשום מציטדלא
 האבדד"נ דכרי יתכן ההאיך ירה%1ם. בשנה נ"פנכנם
 דזנר4 ווקהא. הצל עיקר4 כל לירהאים נכנם לאדממזר

 לאצא דהא הדא קעףא. לא באחהץד טכהר וה1בפ'
 לשתהן דטיירי במצהץת וכ"פ העתיד* ש קאידקדא
 82ראם בה ו1ה6 "פראל דהייט רש"י פ" דממזרועוד
 הין פתרהדם ה*ת כמש*נ פלשתיםהם דפאי 8" והרם*א פישהים, נאה והכית* שממ%םכמו

9שאש9שאאא9

צני
 88משחה פיי ' היה עה*כ שלה 5' באהשו*ק שת נכלהעיר

 6ששה 8מם*ן אץ ת9א ה" תו5ש 6קהשקן לפ"רעוזקשה
 צאאששץ צאים ה%8 בצין א*כ משנמהת ושינה פפניוצהשמר
 ם488א 8ש-8ר ב1ש הה" לו6ר אקדים יצה מקה1ששהלשם
 6שית אי' פשקה ה4 מרים של שבארה י*ט( 6' )הקתה5מףל
 פף "שץ טר5פת דשלם מימ )תשש?ים ו6רדסיםג1ת

שסי ש  ב ש  ש  8 יי  א  *  9  
א %8  %  8 א   

 שאא דא לש( מףת נאהק ה1ו ה1' פא 1ן ו"מ"דף"
א9 א  % י  פ ה   

ק לש מ1ה מאו9הע  יש 95ם ש חת פדה 
 998 שיש "1ם אל זחצ ח 1ץ ואתר חחש

% בחתו1שמ 8  עשש ם צייחש ו0 וסח9א 
ש אא  %  8 א   9  9 א  ש   

א א % ש ש ם א ה % פא י ש9  9  % ח  9 ח   
 תשקראפ מג וששל 9 ס" שמ נה כםחא

ש ש % 8 98  
 חאש ש% "י שע י עקחאקבשחוימה%ש

8גם ה  ש  8  4  9  8  4  
8 "9%ש  9קו"הח פש חשד ו* ש1צ 

א א ח ש % ם 9 4 ה 9
אא  9  9  9  *  %  8  

. ה ל  "ו שח שחפ ע"האל %ע צאחץש
צ "א ש  %  % - 4  8 ש   % ש   
תש א  ף   9  % ח  א   9 שיא  4 א א " ה

ש ; אא ש"%  8 ש  א*ש  ש שא
א ח*א ש  א   9  9 ח   



 השםמקישל מעיפ אשבאשאלא4
ה א א ש ש ש ת ק % ש י

ה פ*8 ש דא"   8  
 וסגויט ט י מוש ותשץ כישלשרים,
 שע מחואג איו 98א ע% *א"צשהא"ת ט" בשחי א% סאהה ומפ שפר שמדייה

 וצינ 4 אפו בהעה ש9" נחס"שי
 משמע למירה ביידפים נננם ח חורנ *שוןחמנם

 דהא דוקא ל4צ דהוא עכצ"ל אכן כל3 נכנםדלא
 רפונה הה1ב אוני ממזר, שאגי ולפי ע1ם ק64בם4פהצזעצ
 כהשכאצ לירהפליבע נכנמ םמזר שאין לפי דצ%סידיםב*ן

 בין ההפנתן לישב יכצל וש4יבו בישביל דצ4פ.דהוקף"ש4
 הס8דש מלשת וכ"ם בקביומת וזקא והייטי%עלסןדהמן

 יסל לא וע*כ טובלהצ, אים ירהצלים דקדהשתבנא.
 נכנם לא לשת וא"כ וכג"ל, בירהפלים ישיבה לולהיות
 ליות דנכנס האדר"נ טדה ובודאי דוקא, לאוהוא

 וכדובשז4לרנל
 )פ"א כלים סצה1טת הו1נ" קושיתו סיהשב51שבפיל64

 קדשים שם ,81יכל*ן פקההט, דירואייםמ"ה(
 ולהבנ"י לירהפלים, נכגמ ממזר דאין %מאבדראנקלים
 לא אבשמ א"כ מבלהצ, אהצ ירושלים דקדהפתיואצעם
 נכ2ם אינו דבהצוך בזה 2ם ב"ודש דירושליםקה"אוב
 אימור אין דבאכ%ן דעוד לכבוס. בירטר דבי4פ1גבועכו

 בובלהצ, איע ירהפלים דקדועטן בהפהן אלא 5הר*אפהי
 יפה 21*כ אעג לדוד שהוכל סיהא פסוייע לאוע"כ
 בסנהדרין יה" שיא מיזךפ דצריך בייושלכרקאפר
 דוא בה1ם, וו איט דכ"נ הרמב"ם דסתב דהאהשףאל

 ע"אג )ם"ה בסופה לראבא ס"ל דהא ודקאגל14
 מלך זהו הפופפיך זקניך והמי העגלה, לערהשןעצא
 דיהי' כותי' קיים"ל לא דשע אע"פ אאכ עששבוכ*ג
 ועשו כמ*ש עששי4 הף היוגים אבל כ*נצריך
 מצוה הוא דזה וכטן יפרא3 לעמך כפר ערוסשים
 ה" הנ"נ דנם פצצת יפיאל מרת שלתת6לל
 מבאאיחו יותר בו המצות ואדרבה ע*נ לההש%להשאי
 בפ"פ הרסב"ם לפימאש יבפיפ ישו4ג טש שלבאר
 עשנ ובכ"מ* ע*ש הדם להם מכפר דהקב*ה רהמתסיף
 מוכרה הע"כ ז1ג עביה "צוטת יי% ה" הכ"נבודאף
 דכהב דהא ועבצ"ל לירהפלים להצץ לשש4ןהכ*נ

 אבל לעמקיו. יוצא שאי1 הייט משם זו אוסהרסב*ם
 לפנוע יסל ואשכ לשהשוק יכול שפיר דמצבורהליטטה
 קודם, תשה דמסזר לשנות ההגא דשצרך ועאכבמ5צשנ
 אבית מצאן ע"ב( )י"ג דסנהדרין במל סשיטממת*2
 ע"1. ענלה למדידה למצוה שיצשי כטן הטף וה"צראפני

 כחגו משם, זז ושעו הרמכ*ם דכהבדהח
 ה" קרבן, המקריב אדם דכל משוםהאהרונים

 יפ.סנאת ב% משט פקרב 4נ.ינ ביהעיתג לעה,צהז
 איצץס כשת שץנ יג בי 5עה 115 הרנ'המהע
 למשע דהום באמצע אבל יהץיעב משץ %ץדלא

 הכ"נ עם הסס%ר לפטע יכ% 1ש*ר וא"כ כצהי,%הזור
 )ב4 קויפ"תו ל*"פבכנלענ"ד

 שאצ% בשפואג וירדצ קייקין שהתי" סברכו-והנני
 אש כאצת והרהבת טש? מתוך בתו*עלעסוק

 צברבוןהפובה
 אילקטמץק

 מוםימן
 ע*נ קח%עמהשיש16א,ב*ה,

 הם8ורמם המובהק הגאת הרב קידי למע"כהחוה"ש
 ב1ה'ר כקש*ת הידצצן שלשלת ולתפארתלשפ

 שיפא מי%"ט,צבי
 הצ"ו. והישהפ* בקה" ור"םהפ*ץ
 ישהדפים ההערה בדבר רבה. באהבה יפה*פאחדש"ת
 מכהר בהתד בישיבה כה1כהת ד*יך תלפיהעבהל

 היהרמכ*ם ל*רושלהם. נכנם לא דסמזר לה64בדר"נוכ*נ
 עכ*ק* מירהפלים א אהצ כונ הטקדש מכלי8"ה

 מיאנ בבקי4ות באש האריך שליפ"אוכהדר"נ
 למטזר אטור שיהא בש"ם, רכש שום סניע לאדגה

 מעיה רק הוע האבדד*נ ודברי לירושליכעליכנם
 שליפ*א כהדר"נ שהבהש כמו הדין, מצד %אביוהמין4
 שצם נהשה טרא ובמ5ר ממזר. וקהשוב מבבליו יוהסין עשרה דקידושי4 בפ"ד שניט שליכמזדבהצנה

 להרמב*ם4 סהטניות בפירש שם מפור,פ וכן*רויפ*ם.

 דהיעו שעבר. בכ"נ דמשכהת 5טל "פךבפשימות
 בעביהה הראשון והור תהתיו. אחושסהצ

 בדצדהען ככשטזשר דבר4 לכל גדי כהן דין לו "פוהשני
 שי4כוע דשופה4 ועשיוית עהכ"פ שר רק ע*ב()י"א

 הנם שקברי כזה כהן הש"כ העכרי יא מניאהפשמש
 ,8רק מירדשלים4 למשת מותר ט"מ כה*נ דק לושיש
 עבצרת משום שם תכרד להיות צריך כהטכהפכהן

 א1הפעם קל*ו. כצוה המנ"ח לפים"ש ובפרפהמקדש.
 שפקריב הביתין בגהת סשום מירושלים. יוצאשאיע
 ה" קרבה שהבהש דטי עשב( )ם*ו הבסובשז יונגבכל
 בחידהשים נדפם וכן בירושלים. לינהצריך

 שקי
 הרשם

 הגהשכהצ מבהן באה שהמבץה הנית משםו. וו%נאבדשם
 וסשבהת יירהפלהג חוץ לצאת ט מותר העבר פכהןולא

 00* ה"פ. הכ*נ עפ ב"פיבה התי' ו1הכצמרשפיר

רי
 "נ פשי עש לש ש8שי 5טו %יצ הף8" שעש51ףג
 8*א תמי ט "1 ששם פעע חדל פת1 א4פ1. טשףיאש חשי עלץ שהא 8ש פ9* דפיו פ1 פפי ה8שמר

 %שי אשש אא1ר פן ומד 5פעש*פ שלם ששששא4
 י4ש4 אטףגשאיש1

 5פי 'א21י בשףה ושלא 1כת04
 5ש4 שעשייד ס"ם סה

אא1י
 ל"הוששיפו 5ין רששי 8" ש4 ל5ע ירק וש

 1ל8ארך איףג איק 8"נ 85הש יצשש א1הע י8ן" אפהשוגם
 "צדיק שאא4טע שףשי וס4פ ביו8ש4 5ד6שטח יושש 8"גדו1
 4*ש*4פ 18 *1ש18שצ ישו1שר %5איר11 אל5פויד 9קושאן"צ8

צבי
 תצצ* שאאא שלא בספר ת%ו ע*ש* ת*פ 6פי ששא
 רץת 8שש פמהתי ףל עמ% רע השאון עיש* מץ טהחרץ

 מיהמשו דעשי שר"ז בהש5 6צוא לצהרך דביהטש מנ וצכיאי
 עשש* 11שר פצתן שבבמרו 5וה.בירדשיים

 קפהנ 5" אהר אאףש המשק בית 5שהת בשי*ו חעיי כבר4*
 5ש 5ןש א8פא מאנטע ע*ש 5ףי וסוטאבאא

 8הד - 18ש ישתאהש אשש פאשא אשלאפג מיהמאהר
 לשאששג ע88 יאישו - 8שי88 אהנ 8ם"ה 5ירה1להפלשז
 לשם%צ% 5שר אםשאםץ שי קרי 85פפ וושטר בבץ4 ד4איהע*יו

 . שהשג 88אששפ ש1 ש1ששאז שסיו 8ש1שמ8 פשוה 1.



* השםםששטו פפ9 משפפתש8%צ
 ביהו יוו* שונ"נ בסיש המל ההטכיםהנדביי

 העתיק סהמב"* סשר בקדית- אםןבירהשיעג
 בכג4"% לשים שיהא כדי בקרדפלים יר הא"11*ל

 אש%ה י עה*ת וכראכ*ע יצאו לא ממ9,ן ומןכ~עמקדכ
 אם כי הוא לא ושקדש הע התכן כהב אנ"לעה*8
 דטשמת ע*א( ך*פ סנהדדין הךת ע"אג סשץהלהכר'
 עה"ת וכפרשי* אשנן רק ק%י בכ"נ דכתרב י%אלא

 )נ4וה"ג
 ההם, כערכו הפכבוז ובלת"ה בחאףתואפים

 ריבינשפייו דיד אד1זה*ק
 ה3"ל.אב"ד

 טזמ%נשן
 יצ'ג %ידימהפק8ג חוצ"3ב"ן

 הגשו הרב %בבי, ששי יויד אריכי לככודההוה"ש
 סוה"ר גקא1"רע הו"פ בצהק טםפורסכ4העצום
 וייוהם דקה"י ור"ם דוס"ץ שמפ"א, "יא4שצבי

יצ"ג
 הנפלא ס5רו רבה. באהבה שליפ4א כהדר"ג4עץדוש"ת

 ונתמלא לבבי, לשסהת קבלתי צבי בניןשו"ת
 הקשורה ידידהעו טיל ימען תורה. זו שרהביתי

 היקרנ בספוז הערות איזה אעלהבלביע

 ש קדשהם הששן דברי הבשפ 48 אות כ"ו בסףמן8*
 שייך ד*מה ע"א( )8"פ במנהמע "הוסהקי

 בפנורה. נתקדש הש -לת* ושץ בועשהה השמןלקוץש
 הש%ב בצמ%יעור, יוואך ד1י קצד דבליל כיון הצ"קוהו'
 אלא פקושהן אינם שרת 01ף "פנורהי ראף *ונוכטו

 הטשז"צ ע*ב(. )טףפ בטוכה כדאמרטע להם,הה*ף
 בכ*4 טץקואו איך דא"כ צ"ע, הצ"ק דבריהיונ"ר א*צ. סבעלאג הגה"ק מרן קו' בזה תירץשאיפ"א
 ששיפ כית מבשיור* יוהר ה" י%ם נס חלאהמדוג
 ההשוי מכהטיוךד עתר בו הי' 8פם המינג 4עע לקהפיבול ת" לא קודש% ,%ל דתהניות בטוכה כבן לוא9לקה,ראה

 )*4 וצ*ע* המיםלניטור
 הה הקצרים בלילות 2ם דבאס1ו להלק, ששרהשלי

 8ת%ה עהן ה" אם ל1ג ההצי למנורהרזיי
 השוב המדה בכלי עחצה דכש1הי' לומר יש וא"כענה,
 כשעעה להקן בהז שעד%ן כית לםנורה, י14יעד*יו
 ה1י בסטדה 5ש*ףכ מכשהךר יוחד ית" %אעבה,
 תטשץ בהסערה הפתילה נהן כו1כבר נתקדעגהשמז

 מתשיו1ה יוהד כהשמן שט ה" אם ולכןלהדלקה,
 כהמערה4 נתקרש לא %כן ראוי, אוע שפירתשוב
 צריכין ה" דלמה הנ") התום' קף להוץ "פדבזה

 צר"נין ה" דלכן לומר ד"פ בהמד21 לקהשמקודם
 לדקדק יצפרבו שלא כדי שרוג בהכלי מקודםלקדש
 להיליק כשומצם שיחי' הפתילה, בעבות לכוון לילהבכל

 צנירנר
 ש ה"4ידי0

 מפצ"ן סם*ש "חר אקרית סיטת דגם לתרי
 ח1* יום ובגל כיון בידהשאים, דר שיא"ידצושם

 חקגהע קרצש ספל הפשששת אשמצ דרהשה סההנ, אבשעי5קרינין
 יפי ירא81' )5*2 אשעשפין הצףשען נ1ר ההמב4ם וטפ*שש9,

 נףש נפשח כם5גשר צ"ראפליצג לינת טשון א" קוצןשחטה*
 קוש דמהך וומע ע*ש. ב"החשלים לדהר אכה*ג שריך איאו9כן
 שפפייו אהכ ה8תץ4 וום וסרטףל עט0 9*ם בשכהרםוספנשש4% איגו~ והשהוא שפייו 5ה4ייב דכ*ג יייף הםג לא השהמ,1ת9

 ספר נ44"4ת ו%מיי"ק הת כירהשל"ג ייצא צריך א%בןכאאשה*
 כדכתיב שחע 5שאתטפ שפילו ייעו בפקךש, יעהמם שימויסיי
 סאיש שפי' 95הכ דכ*ג סנה ה"יע יצשג לש 5םאושתע

 כנלענאה בידה1לים יאץ ל9ולם שריך %5יא אהכאו44
 האו 8שטש ופ כמך ה "ש"שש1 שע1ישת

% לשיך פה פףת ק% ,שמיע שםח"ם  דזת*ם שע פש"האג שפטש 9ם**"שאים 
ש * " 9 9 9 ה א י ת 9

 הן מהחאו%ש טש ש*אומם

 האט חשהצפ עו ל"צ סץ פ%ש םץ "מ%
א9 ש א % א *  ח   

* % % % 9 ש  לק מש"צ המשקי %טאמ "לט%4חסוחמ יייא
8 88 ף  ש  א  פ *   9  
ש 98 8 י  ה מ י א   
9 הש ף *  פ   9  8  . ..

8 9 * ק ט . 1 פ א  ש י א " % * י א
אה א *   9  9 א י   ת%ש שע פש"שמ שחהשאטש פראי. 

% ש א % * י ש 9 9

*י א  ש  %  8 ה  ח   9  %  
8 9 1 ש י א א 8 "
8 % י * ק ש י % 9 א פ

 *8 %5* 9תת ש9נ ש וטי %שק איכהשמע * ה%ם הם פקץ,8ף לתע ו ושקילחחא
1 שםמיג 8ת מש* אט* נהי ושמ 5שתשמ99"טק ק שש"חיו   יסץ"ש סש פאי 

 ס*שיג *חאחחש טשעיי41 מ ב פדשטי
 8 אפץ מש" תמה צפש* לא בפשחיחממ

8שו ק *אי תתו %א ס9יד תאתי * 9"  9ט ת  ש   8  8  %  
ת א 9 ט א 8 % * ה ח א

אש" ש 8 הא"ה9"רשא וה , אאמח  %  
 ההאו שחג א ן או9פ םהי ד%ה ו*%ת 8א* פ9ש 4א* ן וח"ת תם מ1 דש9פש
ף וזתשיה 9  ל4 מפ"חוש" שיחי בה 

%ק ש  ש  ה "   9 א  8  
9ה  8  %  % ת  א  א א   

א8 ש   9  8 א   * %  
א % ביה חח  %  ו0 יא שטןששת הה 1א 

ץ פ פ א מ א * 9 א % א
ח * % פ " א ף ה א "
א 9 ש ש % * 9 * 9 "
9 9 א " ה ש י ש 9 %

" % ש א ש א א 9 % 8 9ה% פ  9 א * א  ש  ה י  ש 9 ש 9 ח ה  אא
ש% ש  י % י ת   1 

ש א ה א 8 א % 9 % 9
*8 ש   9 פ   %  % ג  א   



 מה8.,-:-סקדשל מפא 1ה%טהשאלה

 שפיר טג. ה% בתמוה פש6*כ, בקה - קדפוב
 )ב(. תזב4 ח*תלהתיקון ע*י יחדיקה האף שףין. השב וש כהו%קרשה,
 חקדה1 חגאה מרן ?קעו קף לחיץ כחב ה'ב%4ת

 ח%א מג בו ששעשח השמן דהא זיי2םצאט
 ע"ב" מי תק4ית בתום' כםסואר חפקר דיןעפ*'

 איכ
 ציבוה משל אויחי' בעי הא בוא1ם4 כוליקין ח"איך
 חצר ואון הצר ממעם דחוא קנין, ט אין חקדש שלוכליו

 מ" ובקצוה"ח ע'אמ )ע"פ ב"ב ה%יר כמ"שלהקדש,
 סופין ששתרבה ח" דהפ אחיפ"א, בהדר"ג כתב ועאר'

 טהבפלח ופיפ8 פיפח כל לכן אה%ק בפעם ה4אפי*ין
 ע"א(1 )ע4ג בע"ז כדאמרתן בפיל קמא דקמאברוב,
 מן שסן ולא זית שמו חשוב דמח"ם חמפורשיםוכם"ש

חשטיננ
 מקצת עץ נם וח%ך מובב חיים, הדברי קרולענ"ר

 שכתב וכמו נדלק, שלא שנשאר הפבעיש%
 חף נשמר אם להתכער העשוי דבר דכל שםבלשוט
 להתבפל. במה בנם שטערבח לשמן ה" לא א"כושקר.
 לוטר עהיך הוממימנ מן שמן יתף שלא לעניןודוקא

 הפבעי בשמן קמא קמא שנתרבח. השמןדנהבפל
 הנשאר גם הרי הפקי. דהוי לענין משא"כשנשאר,

 מ4 טעבפ3 ובטה הפקר ד%י נדלקשלא

ינר
 18יך השיע% אים פא"ש 8יי טג, ח% הקצריםחצ8ץ

 בשבטל 5וי קצרים, 5ילחז יש%תו שץדך בו הד שלאיו2 אצי שי ל*צארה ג*ב ששפך יוהר סעט 8פה1 5ילגלשץי
 נחשב ה,ו' השיעהר בו 9שו' גיון מקהרם, עשהקוווב8רוס
 בהטנההם במ8פ*כ קהץנ בהמדה אטשן כל נעשג וסמיש*ל6חשג
 נשקדש לא נרהזף שבעה בבי 8שצע, כל שנש% %8ם5יי

 מהשוי שיעור דויהצ ס5שע, אלא פקדו%  ו%וז2 י5י זשין59שצש*
 שלא עע זצץ יאה 6אי4ףך זקיני 5דעת 8בע" ולא5שפשמש
 בתקיש לצ אףכ המצת2 בעטא2 85 נרהן 5חאנעה בל-נדלק
 ד85 ממא אי אף %8צ ברת2 ו1בש2 כל 800 כש%ר' רק5ח8פן
 באפןשת פ שמזימ 9י שפה וחד חפחמ
 ספ %' ש%ז ש%סשר

 מ%"
 שו יאה עמת

 קע 5ף ש * וש עשז גש ושח 8ממ 9יםמא
 מלל. וחפמן נתקדש אא הקצרים ב5יטת לו ההשימכש"%ד

 בהדםני החומן ד5קדץצ לוג 21צי ו%ל באהת לר2קן 15כר15לכן
 הה הצ*ק דכרי יוק ושניר בהמנתה2 דאפ% שנתנו טרםלוג

 בס*ד.נסן
 בעשיא י5דה עלא סוכיהוס פפ1ע דהא לומר, "1 יוענ*דמט

 יקדש 5ן יפה ידוסזא קף הדהצ דאל*סהפת""2
 שיעור שיה" בהמנודה יתקדש בלאיה הא מקהים,בחמדה
 החר ססתכר ה" חם8שת וטד הפתילג תיקת ע*י לןהה1י
 טההפ כדי בהמערה, ויהקדש ה8הי5ה עבות לילה בכ5לצמצם
 ב5*לות בהשר בכל יחוץ ובאמשר יזרוק ויצטר5ו וזייה,"שפשי

 הם ה*תי5מ6 תיקון שקה% 9ש יפידון קאי י* ההצ*קהקצרים.

 מנ ףפףחש%ה יאקח% חפ שבאשמ"
8 1ז וטזע%  ט% שטאחשע יש,*ר קשש 

 סת 9' ה% מש שים ים ץ"ה 4עשאי
ו חש* טחהא לאפ,ת %דאש9ש2  חש 
*%  8 % ט  ש   יק תשר פה4 לי ש"משש"%8 שש2ועא 9ט* די 
 טםג מת84141 שש1 נש ה9ו שמ9החא
8אי%א י ש%ז "שר "% 9ל "שח % שאק%גצפע ת   

מ8 א  מ פ  8 "  
ה %4 ש  9 ת א  מ   

 ח*לה .בל הטץח וחאקו אחר עמשז שצםפרח ה"זזעם
 בההשץ םקודם ו%יזעזץ1 בחרק הא . מתרש, השצקנהגמשו
 כחדר*נ כתנ ועץ ע*א4 )פ*ח בבצה1ת כדאמרינןלו3

 המפפמ"ק ע"א( )ע*ת זבחום רשא לפיפתשליפ"א
 המבפ3 של .ישמו נקרא ברוב שנהכפל . דםישפשם.
 ברוב חמעבפלו פיפין, _איפץ חממרה שנהמלא י"לוא"כ
 עוד לקד,1 צריכין חי' לצ %כן מאזן בכלי שטשקדששמן

 עכ*ד.הפע%
 בדרך מאלט נתםלא אם חשםן מתקדש %נו%ענ"ר
 בהקד"צ ע"א( )ע"פ ב"ב חרמב*ן לפי"דנם,

 שחמים דאע"נ במים. מועין דאין מים ונתמלאבור
 למעול, קדושה בם אין עכץ חצה מפעם גבוח שלהם

 ובכם' ע*ש, ם4ייו 4מש6 ישיאל ע*י גץקוהש ולאהואיל
 יתירח מעלח צריך דלחתקרש במשנוג ע"א( )פ'מקךלה
 לקד,ש ושרת כלי קדושת מהני שלא כש"כ א"כמלמעי,
 )ד(. וז*ב. "1ראל קדושת בלא סהפקר מעצצן שבאדבר
 בערכו חמכבדו בלונ"ח דחט"ת קוז ידידו חנניובזח
 ראמו3 פ"צל אפים י,1ר4פל חק' והנשגבהרם

 יצ"ה 4%יךיפ,1קח,אבד"ק

צבי
 ס" מלבטן זע בשהת בזה קדמו תצו בש2 העיר יפה%(

 דחויס סמו רק דמהג" ק*ו 6כח 8% יט2 אותנ*ג
 כמו 5מעי25 הקדהשה אלים לא מעצמו זוכה הקדשדאם
 6מלא מטס המתן מיש קות במ של 4יזשז ב%1 85ב%

 5יש וחח במן וק ,%ג מ%"ציש9'ישת
%8  

ק המ דשם "פיג הףועמדיש  חק,8 פיא 
ף א א9 א  א ש * 8  

 ב1פזפו קדהשה ליתו לע%*ם בת דאין עבףפ שלבהקוץש פי" או יי "י צ%ם מי"2 חן מ 9שףעהה
 קוואאש 2תקדש נבר בעצש שההנ שרת מוי פשצ*כ בו,למע%
 וארת 5הסלי כה ש"צ 4פשר לתוכו, אב4ג כל ומקדשהנתק

 5מע"ש2 דמי ולא סמייה 5תת% הב4* יבר 4ףלקדש,
 חשא עג . מא שפב מייה מיחח1שת עי 4 ששש"שהשה פי שן מ8ק שץ מי נפא

 ל" ליפמ 5חז 6מ דא ת"שי ד4 פי9אץ בי פפאחימ 9ש "שקי מה עע יספחחאפא
 שש%ה פו חיה ת%קאתג י" ופץ דפ2אשמ

 קאיח כי *שהיה 8ל שיש 1ח שיי""
 מקךשין שלת חיי פצ*ג שרג סה 4' טקוש השא9ףע
 דיא איעהא ממש איהו ל" סההר בי 6ולי הנ* 6ךעה,עלא
 פמ דנפי תחי . עמ ש 8% צל י/ ס9זי9ח
 פפהש4שחםש צ%' ז יק % םפ ח8העחש
 שחןש1 שששע פי חה אהשהעי למ,צ%
 ב%ץ צע ומ2 8"ף פאה פעומד ממ אאוחש

 חש ה ק אקץ ח1אוי. דס"ש"איסטשחום
 הק ש%ג פשנ פ%י ושחהטררפן בשסדהא

 םו ו ב%םחם ני4אע פית שי %ץ מאמשחה
 9" נמי ,"תפ ט" בפאזזז, ק ב%.יששם

 ח9 %%9ו ס% שי ופד ישפ יםטחאיש"1י
 לצ8% %44. 41תיא 1ס )סףד ניוסא משמל אלע*2
 ששע,שש 88י ש1ע" ביםנ ובגד טע צעי שיההשש
 * שף% צהש2 א% . שמ"את ששרשש*ליט2



 אשצהש%ה
 טא

 "ה* שחא"העץ", י9נ"
 הכמים עמדת הנהי הטשן הרב טייד*נ לכבודה1וה"ש
 בטפ*ק דיהח8ין שלשלונ המשושם היפוםהמות
 ור*מ שייפ'א בשי%"צ יריץש צב5 טיה"רכקש"ת

 צבי. בנין בעהמהש יצ"ג %יצעןדקה"*
 בנע שו"ת הצסלא משץ את רבה באהכהאהרש"ת
 דברים מהסיהג כ%ו ומצאתיו ם8רו כלכמעפ חשברהי והיבה, באהבה עינן לננד ו%פועצבי
 להפיץ יזכעע והשי"ת ואנשתג אלקיםהנהשמהש
 בזה והנני ולהאיירה. תהרה להנדיל הוצה,מעיהצתיו

 הפי%ה רצופ למלאות היקרים בדברעלדמפרמואא3
 המ%רה שנתטל% הף דהנם ח%כה ה' הכ"יי זי*ע, מבע"א הנה"ק מה קף ש%ץ כץ במף5עא(

 *נ חצי במדת השמן ליתן בעינן והא מהדש*בשטן
=אשש=8פא=ש

ר1

 ששב*ם צש מיא, שוה 4* ששר ליהיב8"ץ4
 מנרהז אטבת אבל נזר, כשרה דהדלקה ביהפ*ק 5שדבפ*ט
הפזהמן

 דמפםי
 1א"כ בוןם2 הטנדי כוען ובעי וםםעשז 25"ש במאמ
 6איליג בצשמז ומם% ט2קזהצ לאששיר

 נהק4 יהפה%פ ספטריע הקדש, דוב 5כהבאקהח1י וט2בטי קנטש קםטנ הש6ן ו2תהאף דנין "ס8 י5רי לק-ם,אכן

 שבטל יהמיו%ט מנשל רשא ולשיטת קודש4 5ושב 9ףיבאראנ
 מרי שףכ נש%הש* וטה" בשמו תקך2 ממנטל % טוףבוזכ
 2תקו,1 אף הרי יהרוב כית טמי*ג נ%1ףש חשיב זהאיז
 לקודשג היששך כהרהכ נעשה יהמיעהם אבויע פפילאכדי4
 אא2עיר ד' ח21 נ*ד ס" או*ה יצהק גית נהנראת ראותיחשיב
 6פ"הג נ1מ4הצ מוקיין זזמן הג9ל להרמבץ י9ילהלענין
 ואו9 מה הא הקדש, מעת2 ברוב בבי6ול ישיקא~1 גיפאשרך

 להלק תאנ שבבי* פ1ם עדיף א* הביס%, ע*ימעצמו
 קה%ג הקדש שאשר רק טשמשח8, רק 6אכוד טשעה 5איופים
 לוא4הן נהושאי לאיטוד פשך וףהר אפריע אם בנדטוי6חמש*נ

 יבר סשיב בשד"ת ועיין ע*ש. מועלין השפיר הקדש9ףל
 וכמו ע*ש. בוה ב,כ 8עיר שהשושל ל*ד ס" חשא ז*יליצצי*ב

 טתקדש שכסר הרוב עקי העשה ש*תקרש לעמן לו6ר ישס
 פ*ו א5ת תעדאה היל ד' 6אפר י,ןשנר בבמ יףנ הבתי* בס*דיוא"ש

 וצ"פ העבדהית השבה ע*פ ויה שנצע קהגס1ה
 התשש תו%שת יהשבת נסייו כ,ת יהם ור' %4זג 1,רהאעש%ז
 השרוכה גדוית (ם היתה תלילה הו5רם. אציל וקצרהיום

 *יאפי
 טש%%ח"י

 בק, טשחוטף 5מה זימ אע נ9ה. ב%פמת ששי י עח "5קא1 4
 צהג קמושי שפי ה" ת% *אכ חיז עלפצ
 פפצ שתמ2 פת *מממיל 5גו1% יו5יפ

 הם שעל 16שת תד ופי. יחם שק שייבפיוו
 לטמחיח 1י י9' וח 8פדחשה ששתהם1ו
ו מ %*ל9  6קץ 55 עההע בת%דהן %"ג עיש. 5ברכה בו שף8י8ם 1*חי עהה וי "יח נל לצ יצ1 
 ב"מא יב-ת עבד ייא 5~סיף בהה2י ושכו ע*א4 8-פבשמצ

לטצאג
 לתרץ טשמ השת ט*ג ס" 15ל אפיק 5מץ תה4% נברסס

 בהא דאקשן קרמג ד-ה ע*9 סד 5חףלת התהךעפ*'

* השםסקרשר "טי9
% וף 9" לש*ג ממנ צצי99. א  שג 
 דבליל בוון הצ*ק הע" במפרה, השק יהקדשדלמה
א יקד תצשת%ך מכשיקךר. טהר דשיקצר  איצם ושרו2 ונלי לפנורה, ראף אש כמו והחץש4 יש" 

 ע*ב(, )ס-מ כסוכה כדאםרינן להנג ההאף אלאמקדו%ש
 עטז"ג בהמןרה השמן ה%זקדץש למטםגנימא עבי הקכ*ה דאין בוקר, ועד פערב השדיךהשיעוד ספי טצוסצבג האצת טתרבה בווז,פי הנם בשעתהש'כ

 ל"ית ה" ש יהף טהרו נפשיפהז יע%רעתי
 כאףקור 5נ ההצי ה4 בוודאי ו%*כארוכוהכ

 וששנ*ה דאין מכה לוםר עדיכין השין בוקר* ועדמערב
 )א(. למנטג נ"צשעניד

 בושומ טשקרש איך דא*כ הצ"ק, דברי אבין לאאנן
 פקדש השעו מכשה1ר4 יותר הף בשם נם הא%ג.

 )ב4 וצ*ע להם בהרשיאלא
 שם הירושלמי לפירש ההים', קר קשה דעדייןלעול

 עבה, פתילה עשו רק בקיץ, מהשםן נשארדלא
 )נ4 העצ9י אדש 25 הצי מדת צריכע ה" לסחואיב

צבו
 דס1סח% תארי %8/ לי8אל הששרו בתיר פנ" קךסודתק
 ליקהאש,לתמר

 6קיון כ%י ושאן הש4 5נו/ קר6ו הש*י
 שפףל* פושנקרם ההרה1 ב1* לעשהן וט-שה בל בו נעשהאאץב
9י1%  %  %  8 א י   ג ש  א פ   
 1פ5יזחש בג ""8 ושי עהץ 4ם םש ייגםם
 6יא ה9מששי 188ש% 1ק אא ף פת במ9ואש ודי וץ קפא פפם ף וששן ,א"ג שו ע"ו"ק

 נפצ%% 5ממפז נצםשפר נם רק סשי", וצןי להם כםובטשג
 ע*ש 6קיץו* אה% מראשי כל %ר 52שה א54א ו5י דכלכ4

 בזמנותפייך
 ביאפ סמנצאר הייו%ג וופ העבודא נפר במטדהוחנה

 בחשלותך, סף אמדה סכוי אע5ה ו6ההט ע*ב(לכ*ד
 ייי קדוא%ן 5לת ס1 8כיהע ובלא פשצתן יעבודתןלבכלים
 רק עצפה ב1פאמ2 הסנורה 6תקףהמת ארטת עיימם,ושרת

 ואון בנץפ נשר, המש%ץת עבהחה לס1 יימיו24 דשע*גבהדלשג
 8פנארה אהאף י4פצוה ועיקר כיון 6וטשטטוזן, עבודההבושפבה
 5ש%חרא טתהטכת לש דול9ת המערה שאיז ז6ו כל א*בדולקוג
 ע*שג ה6צתץג בקדושת קדוש לדהוהא נתקדקאתואיבה
 8סש"מד ביותר יאף ע*ב( )י*ג במעילה 5הוס' יעתוהנה

 בציה%ם שציל ר*י השם" ע*ש* ושיעור עכ*8ט2קוץנ
 5הףם ב9שויג רוקא יירעו התעלה בשג האריך ב' בלילתורה
 6סה הפהפכין )פ*91 במנמות כדאמריא סקדש, פהעאא%י
 אשי9יד כשבא בהד הש*ב זוג אהר 5 ונאלים לה1הוןעליוו

 יא הש1 1יתרון את*נ כשנא %כן לו. ר9פים עתוריטץקךהפ,
 בכלי טז% אם 6ש8רנ ככר*  שנהקדע% מאיו הקדושהפקע
 יה2ר בכוי יר' יבר הרי בעעעג אה-כ ההבה1 בהוץ,שהת

 ששז*ד* כודל י1ק1,ש אי% ללשמנמטיעור,
פ " י יק ש8י%פ5*ן  115 שש ש1"ע *נ 

 השם4 טשקדש אשרשו בו בשפק אץ שק, 5גהשי
 לש פבשיעור ית2ר אמהנ בטאן אף לנן פעולתג ג6דשזה
 רע טצקווו דהשת בם18ר8 - 6שאהכ מנין קדמשתי'אקע
 ודרץ4סקיש א"י לכן פכשה%די ההר גו "ש יבר תא מאד5יגבשעת
 6יא1 לוהרושיטי ואף עתג לתח' הצ*ק פבהה וזפלי%

 הכופ ביט92ג בפת*לם ש*ק1י טתאר5גנהצייעורו
 באייוא ח4'3 ע-פ. 6*ס )צ*ט סםןת ובוהו*פ5ד6צףם



י "%% אשמתשאמח*

 חשם 5הלשי
ש*  מי8ח 5ם*ד זיעי שהק פץ קף "" י 

 בדזלים, ה" יפמצרדונ ומהמו רו, שיעלסהךוח
 כשעמה ואה"כ לוג טחצי יותר חרבח נר כלומיא%ק
 אותן ס%קו לא וושי *ג הצי רק שא"צ הנמקש

 ה" חצא דיחד תחתיו4 אהרות טץה לעשותחטעת
 וקיימ"ל חדשווק נרות ל1שות %ל חשץא מקו%ה,חגרות
 חנצורח ה" לא לכן סלאין, אלא. סקדשין אין אפרתכ%*

 חדשה, מ1רה שעשו הנם בזמן סהפא*כ חוומן.מקדאן
 שיחזיק הנרות עשו ובוודאי ע"א( )ם"נ בע"זכמבואר
 עכ"ה במנורח השא ונחחדש %ג הצירק
 בדע שיהא כ%מר וז*ל ואין בד"ה דרש"י ז"א%ענ"ר

 השיוךרן חסר אם אבל לדנר, הצריך שלםשיער
 דענין חרי ע"ש, לכלי ראף שאי1 מקדשן חכליאין
 על מלא שיהא אי1 סלאין, שיח" שרת בכלי דבעיזוק
 למצוהו. הנצרך בשיעחיו סלא שויה" רק נדותיו,כל
 חצי השטן נתקדש גדולות הי' חמנורה דנרות א4א"כ
 קו' והדרא בוקר, ועד מערב מצותן שיעור דזחלונ,

 )ד4 לדוכו4א.הו1ם'
 היעב"ץ עפ"ד וי"ש הגה"ק סרן קף תירץ נ' נ%תג(

 מנחות ההום' עפי"ד ההום', קו' לחיץבחנחות

 בעזהן וצלין 'מכניטין אץ עבואה דכעין ע*בז)פ'
 החק. ווזוה סבה1ר*ם נרע לא בוחהאי הס1רחוחדלקה
 ו1לט מכח ל*ש מחיי' ש8שמלא ה1כה בנם%"כ
 הו1ם' לפימאש עכ"ד, במנורח נתקדש הפפירבקמרדע
 א'3 ע*ש* חפקר חוא 3ם של דרבד ע"ב( )חןתענקע
 נעורזנ ו1לין ה03 עאי' בטגורח שטתהווח בשטןש*יך-
 של שיחי' הקפידח דעיקר המקום ירחק סכידילפיק
 לדוכצן4ג קר חתדרא מקודם לקדשו צריכין וה"הקדש.

)ח(.
 לקדש צריך הי' דלמה בהום', חפח"ק פירש לב1עיעצ%ד(

מישמן
 בט~

 טתקדהש ו%כנך דהכוממז שרוג
 לשימעעי' דזזום* . לפרו1 יש לענ"ד לדנ* תציבמעבודח
 קייכי לא לסטרח דבהשסן וכג ד"ה ע*אם )י"דבתמורח
 אמתיקו ע*שג כלל כלי קידוש צויך השץ בלל,קדושח

 דהפכ% לקדוש צדיך ה" דלמה שהקשו הה בזח. ר,שאקי
 ופרדנ כלי קידויפ א"צ לטנוועז ד,שמן וחיינו שררבבכלי

 דמדת בפשיב1וג הנעם' קו' לוטרץ אפשר זהולפיו,ם
 שיהי' דנאת"כ רק השמן, לקו,ש כדי ה" לא לגחצי

 כדי לוג ההצי נכהשח הי' לכן שרוג בנליהמדידה
 413 כנלנ"ד. נר לכל שמן לחלקלמדוד

ינו
 ביט1ת שםפתילה כיון מץמ עבה 8תי5ה דנתנו אףקצי*ם
 כית לאתקוש. רש1י אינו אשוב ששיר סוהשמן נשארה"

 וז*פ* ס1טשלה ,1בשערו מהוויעהר יהתר שפן בו ה"דבו5צם
 בתיס1ש שיגטן ר~זוס' קה דסוה1ון אצ"ק, דבוחאצ יק5וצם

 רק קהשייתם סותת דאם 1%ס', 5פוהש*י .גם וקשהמשטע
 וז*ב. בתימה הקהשיא להניה בעששים אי1 וירח51מי,יפירץו
 תירוצו עלתה 5ע ד5פרשהי בעצפו כתב שם ת"רה בפלי(

ע*שי
 למ1רה שבא טרם אוצנקה ע5 היעב*ץ דברי דעיקד לק*מ94

 במ1רונ תיכף נתקדו במטדה שנתוסף מהסשא*כ
 טיע בבר 8א וב5א"ה בעזדהי חוייז הבנסה חלות כשיהפין

 ו1א וגנסה אם חב*ע, הננסה באיסוד "מאורש"םאקיראז
 ע"ז0 )מ"ח ובמטית בעזרדא חויין שיקמ1 טה איהשרפור,
 דעיקד כה1מע הוי, ממילא וילין ס1ה%, 5ה יטריקדמשני
 ו584*כ בעזדוע שישנו בחן ולא אב"ע* הבנטה "ואומיסיר

 אההזי שם יש ווי סוף כ5 %ף ד1יי פשמימש דהויין 15כךבטת
 בעזהה. וו5ין יומצא ש5א כדי לפדות, 5אסוד דאףוהמ
 5א ד"ופ ביון ההבנסה, יהי עיא רק שריך דממילאווקי

 בעזהג אן5ין שיש1 מה האיסוד ס*ם ח1ליזי בעחץוצציפ
 בעזרה וולין "11 סוף כי ד0וף כיח בכה*נ גם מאיסיש
 הכנסוע בכה,ג סיקךי דקא אף הוה פעשיו דעכ"פ מ?,ע5

 אוסור בכ?י זה וגם בעזדה, 5ח%ין 4ש1 מ9ה1יו ע-יעכ*פ
 הפדיון. עךי ממי5א הולין בשנעשה 5דון שייך הנהעכ*י.
 בעזרזג הוולין טתדוחת בס* 9ףל ימ2מים שבע חכ(8בהיאץכ
 וו5ין שחוא ושקש הכנסונ משים חיסור הלהץ שום בשעאין

 וףב4 במ1רהטוקז,1
 דאפי' %*ת1 ד*ה ע"0 ת'ט פטית ו8וי 5פ*8*שאמנם

 קח"ג פיי וצי מדעת, שלא פקדשש שרת ס4'ש1מל
שה%קיחפחיי*ויפחהחשי%"1תסשו

אא  % % טיש  א א   8 א א   
 1פייחח 8 מייי8,ווי"ם %ייוחבאים

 ואפ י לגו1כ צת בף ביוא נמדי חפעסג
 הש "ף %ע , שש 1ש זיי בפ חא דתרסאתקקי2
 חשחהש אש אשחהאאוי וי מישח4ח19

 כשיז פל4 סיש י1 פצח גם פאחש פש* דו%

צ1
 א1 שמע ירה %א הנעעייש כי לש( י-דבמודחן

 חלץ דפי זמ5 חצש ששר חף 1שגו ו%אבעזדשו1ן

 צ1ם בשצח; ו1כ פי4 סש"ו חעו חחמז חץ יע"
 בביסא מקדשה דהמנחת פע"ג ודל א' שת עץה)פ*ג

 תנירחייפי י1לי וחוד אשיסא 8ן גמורק או5*ןדאל4כ
 )פ"דסוכה

"*8 
 הבלים אף בדעת* איא סקדש אי1 המובח סה

 וייין העיו ששם העדם בקוץבן ופי' בועת* איא "4,שןלא
 סצמש5ח שהקדישן א*כ א5א קדה1 חי1 יאי המזבגע*ג
 וווי 8פקר דהוש בנק שנחווות אשסן נתקוש איך ש*בע"2נ
 בבצודוג "צם עגתרבה בשדאו ואה*נ ייל יזה אעכהלי4
 המגוועג ו4יח1ת סנה*כ מהני ה" וסמילן בסה, הובוןקרשו

 השצע 1ט5ץ וי' אם אף והא שרת* כ?י בקדח1תיי1~קדש
 סקודם 5הקד"ש מת1זים ג*כ הי' לוג, חצי באמדתיהכניסו

 תש*ש. פה*קרח1ת
 דאיך  קשה הפקרי הות בנס הנעשה דיבר נימא 8*אסגם

 קף קשה וכן שיוי אי1 הא ,להקד"1ג יכוי וגצעהי'
 הד5יקו דאיך וה, בחות הב14ויו זי"ע מצאנז הגה*קזקי1
 8של קהי' שהשמן בעיע הא הפקר, וועי בנת שנעק4הבושמן
 5ומר בה1 ייא "תוס', בביאור הארכתי נפק"א אכןציבוד*
 5הם שיש 5ענין רק פבה2. הפקר הגש בנס "נעשהדיבד
 בשה הקושיות כל שיושב הפקר שהופ בדבר במושייטה.

השבפץלי
 סטאדנישאי הבשון כעי*ז העיד כברע(

 השדון הבצלת בססרו
 דהקסורת שביעית בו1ם' הי*ס "צי*ד מ"ונסה
 וץ*ם, בההרת שם תירש הגוף. בקדח1ת לסד בדיבורופשקדש
 וס*5 לבד, בבפז ב1טשד,1 לכך ההג חח1וב קרבןדקסורח
 פתקייש הוא חשוב דקךבן ב4 אדין "מנה-ה נרות דגם5מ1ס'
 נר, לכל ש8ן 5ו%ק נמשה יוג חצי וקאמר התא בפ2הש8ן
 וטו41ץ בכ*שי עשתקדץ9 ובר 5ענין בכ*ד התח4 סם4שזשי, 5כלי 5הוציאו גבשי אגקג קדחשת טתקדש וכבר כיעהועו
 לוטר צריך לפירושו תעח בזזג שוחדיך עשש התוי קרבזה

 לית 8א- ב4, שריבי קדחשה דמה שבחבו ותוס' לשוןבסווטש
 ששתקרש ה1ף יושת ב4 חהע יאיי אי*ג 5לה קרהפתב4
 שייך ד5פ דר*י חשונ, סששע דהנש משפ דיבורהעא
 עץי שטשקווו דזא 8עייוג קך,1 ביייה הקרב בל ייצאאך



6 .תשםיש%שי קפש. .8א"טתש4פ"

 לרשא וי"4 הא"ק פז י' יהוץ י_2יג סשתי
 ביוב שנתבפל יהפק81 ע"ח( : )ע"הזב1ףפ

 פי*ין דטעטיף י"ל 8"ב ארובי בסר ונהף' בשבצ3קף%
 הי' %א פגץדון שצאקדש שסן . ברוג ונהבפל6יפי4.
 כתבו זו .סברא הנה .עכ4ה הפעם עוד לקדשיצריכין

 הי' %א חלקים, לח' דחלקוהו התירץ עלהטשרשים
 פיפיה פיפין האוסיף %פר אוייך השמן, קשפ?רק

 דנהצו להתירץנשא*כ
. 

 בבוקר ורק לכצורה, דחפמן כל
 מרן קהפעת .מובב זה על אשר המטרה.,נתמלא"
 נשרף קוד,ש שה" א' ליל של דהשמן להתכפלבסה ה" לא דהא דנתבפל, לומר שייך טה אשע.חגה"ק
 )ז(. ודו"ק המנורה נתמלא בבוקר ורק א', לילבהדלקה

 שלא הי' שחנם זי"ע, הנה*ק טרן קר תייץ ף ב%4זן0
 שולק רק א', ליל בהדלקת חםר להיותהותחל

 זזף ולא א' בליל שנתנו השמן ונשאר בנם. הלילהכל
 שסן להמערה בא שלא כיון הפעם, עוד לקדשוצריך
 אהר בבוקר, שנהמל% כהשמע הב*י סלאין עכ"ד.חדש
 ונצרך בבוקר חדש שמן הי' ואאכ הלילה, כלשדלק

 )ח(.לקידוהי.
 במעילה דמבואר שליפ"א, כהדר"ג כתב ד באהעז(

 קידש בעי מזבח, נבי על הקרב דבר דכל ע*א(ם'
 דין או מזכה דין לו הי' מנורה אי ום4לפל נצזהלובכלי

רי
 קדושת ליבא ויוהר הש%, בהקךיש תיכף נעשית ווידיברו,
 בתההע אכן בלילהנ ודש ב5ייה דקרב הדין שיך דיה"טה
 משה דאמר קרה, בפ' רבה המדו,ן הביא שםה%ם
 כוה מציפ 8% שבה1ח2 אקרבטת 6צל יוהר קטודתדהביב

במטדז2
 יהסביר י*ז א1ת וה ס" אבדהם בזרע אים"ש טזמוביותר

 יוצצין וענין, איו בבהמה דגם דסףל הי*פ,סבהת
 ע*א( )ג' בוולין לטע6*' דתום' גמיד. וגוף קדהשתמקרש
 בייבודה 15א 8קידחפ רק שרת, כלי הסבין י(ניןובכאל
 לזריקה רשי ופבצשא בעת גסור הנקי קדהפת ל5יותוננמר
 דיבורו מהני בקטודת גם לק השהיטג 18 שהחנופשיזג
 ראה ונעשה במכהמ1ת שצכרמש ,אהר הגוף קדוותזשהש9
 הענין רק והצהיטה ובן מקדשונ והמכתשת 85 אבליהקטרה
 יה*ה 5תוט' וסך5 עכ*ד. שבתהיה דיבורו כת אששנבמר
 מגוף קדהצת להיהץ וננמר דיבורו ע*י הקידחצ ת5במטדה
 6ט5ם זה סרן 5ו2רלקה ור(פי למפרמ השע נתי4תאדלי
 לא וממייא להם הצי של המדה או ושנחהה שרת כ5יקדושת
 אשמן ד4תיגת בלי"2 קדש באשלה הקרב כל דינא וךעהיך

 שייבי קדחצה דמה קושיהצ4 וכפ4ת בלילה. ה" לאבמנורא
 בל 6מעם ההדלקונ בטו ביילוע יהקרישו שנצפ-ך הוא1ב",
 לממ ב6מצ21 קזשיתם כפ4ת וזה בלי"2 קךש בלילהוששרב
 בנפר-בבתינת דדיבודו הר*ל שדהם בבלי השמן 5שרש צרקי8"

 8גע2 קדבשוו אז ונוהטה בפנורהוהפח

 פלאים 5צרח2 *פצשף ובבהל שם הנ*י ד5שון לק*מ%
 סךברינו, בא4ש "צ הןפיר *םזם5אה* ואבבוקר ישפו9ם4

%ההח1ה  פחי שצא השע 
 2צ% פ1חאק

א8 פ  ף  י  8 ת   
 ב% נ פש ח1 ל9ה 9פל 9'** ש הא- *ו ומיו שצ 6ש"' פש ד%ק ק"%
 זח 6"ש4ע

 .ם"
צ . 8  בש חש .ש*4 ששש 

ח% . ש  %  8  8 ש  א   9 4.א  ק   * 8  8 % י   

א%  6 % כ1צ יי  פ ש  ק   
 ז"ן סששטזי ויא בותצב"ם וא1שימ ונם לזה. רכה '%םשם
 )פ4 ע*אג כשירה שרת. כלי כלא דקמיצה לר"ש ם'ל ע"א( )כקו ובמנהותזה,
 קיהחפ ובקך מזכה, דין לו ה" דמנורה ניבפ6 אי דזקףועדדי

 % דהא "ניטג איט בוודאי עג"ז שרתבלי
 איט נ"ב בוקר, ועד מערב -כמויזה לה דתןהשי1ר
 מקידוש מכש"כ וא"כ הרא"ם, כם"ש גדיעבדמעכב
 רק ה"ש לילה, לשיעור להתקרש כמדרמה ליתן בלישל

 זהע הגה"ק מרן קו' מיצרץ . ובזה מעכב. %אלכו4הלה
 לא להע הצי כמדת תשסן נהקדש שלא דאףבפ*ימוהן

 כטדע כדיעבדן השוב הרי בזה הדחק ושעת מעכב,הי'
 דתצאג פכמה שהביא קר מי' ח"נ יעקב שבותמתשובת
 הטכה נם בשעת וא"ב ע"עה דמי בדיעבד הדחקדשעת
 )י(* וז"ב4 'פרת בכלי חכ1ידהמעבב ה" לא שפיר אהה באופן אפשירווג לחם הי'דלא
 הף לא דלכך שליפ"א כהדר"נ כתב פ' בא1ךןח(

 שע"נ טי דועא משום פם%ק, מקדשהמנורה
 קרקע, שע*ג בבלי מהני ל% קומץ קידחפ וכמוקרקע.
 לעשפהן פסהףן מקהפ דאיט ה"ה כתבהנ של להפלשווי'
 הץ דאריך ע*א( )ד במטזות כדאמרינן להגביהיכה-ן דה" *ה עצה ת" הלעתי עכת*ה מובה שללהפ

צבי
 ע*שג 81ש%רח התרקקה הטבה בשעתרק י1רכי ליכנם אין 858 6ש2 יד9 רמנין לילה באצישבבתה
 מק1אם 5שצב1הה סדר 8י* דבך ברשא2 שום אצהפנה פלשע חנהמ0

 תפפ5 בכלי 4תשדששא מפיכ בו 16עיין ומוי בסןגהקדישו
 אשצר וי. אהשף פקהצ הטזבח ע*1ס )8*ג תמכוהםבלינה.
 טכלה קרשו שלא קמצין "א1טי גשי, למיעתר יו ראהעמהן

 הבעיע 8ר1 ע*שג הכל יזהבדי 5כאצמת 4השה ש85ובפרש*י
 השף 5פשמ2 דאה הפ 8יזן כיי ע*י מעיוךש הוקדששתה"
 88ר ודק ישש8רע* שדת בלי בקדהצת הקמה שתקוהן ככראם

 ור"צ. לק%אשו ו4פזבת סהב* 85 1*קיצווי נויזן בליקדהצת
 וטשנין קרבך אךקרי דעצים לרבי ס,5 עץנ( %ובסצהה2
 בח1סף הרכ ע*ש כלי וקידהן ימין דה"ה שם המעוס'קמוצה
 ובשצות ב5ה קדושת סהידם טעתין יקףבן ווי )יט(מע"מה
 עחש5 ומח הצן. לעולה התודה 4שע מקהא יליף עףב()סיב
 ד"8 קאס )צ*ו המשהו' ע*שג בלי טעעה בל אף טהסעתה
 מ5מפיר דד"פ וושפ ע*נ קסרצה על קאר ולימוד דזאשאלו
 סידים יהכל בגבה ו1ם 8פודש חא בכיי* שיאקמהפה

 נפלו ש8שפ בהקטר, ר*ש מבשיר ובי 4פו11*י ק"ההצ.שסתען סקושי
 ישר ואקאודו בהז והעלהן בו. שקרשו 5אהר שרת כלי6ה1ך
 הש8שףק וחרי ופרום בא* קידוש בעי לר*ש דגם הויע-ש.
 5ל4 קדושת שייך ילא בא2"ל ססיים בהשודה הו4 עיעם
 איא קרב מתלס1ד בכל קרי לא וגם מזבח, בקךשי858

 תה4 גם 18 18ם2 וין 5פטדה הה דאם ווי עכ*ל.בקדבטת
 בהףר. יבדיפ בתק*ימו חפפיר כ*ש, דבעימודת

 מוטך דבעת סףי, הוסצ 5הש 411? ה6שירי לפימ*של(
 4פ1זשה גוקר ועד מאמרב בשפזשת ליהש מעכבהפטדחג

 מוי אףכ ע*ש4 איקים לפ דו%קפ1 הב*י 2פל וצוידןבוה
 ואש6ש 5קדש עכ"4  שיה" 8דידוע הכלי למשוח 8דיסין8ה
 8מדידיג נ*ב 81עכב יהייעווה 15*כם ישן הצמיר*ג ורטךבשת
 הה%שהש כ5 דהא אצאר "צה ד*ע מגה*ק 6ון קה לתרן 8*ש4צץ
 8ג 8עככ ארט אמדידה דגם יומר סא8% "ן הפ8יךהשיעיד, 8שפ2 אוט היי 8פ ב' ליל 5צורך נמיד אממפ ב', ליל ע5ההש



 אאשםםקרשר טסי% העט%בםזטמשלות8
 ע*עג כוע ל" דםגבה חףי קדקהג ,פע"נ בכלימקויאהן

)יזג(
 בסות 8קודם חשסן דנחקיש כות קשוג דעויקועמף

 )יכ(. ליקרב. 8מיין מקדש יהסדח שרת ד%יכיק ז8ץ*ג להקריב יכולין חף ש8יר ח"כ קרקג עע"נ%* ת" לש חר* וחמדח ו%רוג טף שהיא לת4הדצי
 כיח ה" ע2ה דבשוע מוצג תיכף שה,ך%רך דח" שייפ*א כחדיע כונ ל שת רפ במישפ(

 ה%פ שבוק דדוחח סטדח והדלקת ב"שבוקכ8ל*1
 מצוח שכת בערכ םשא*כ חערבהג ב*ן כשבתההדלקה

ק יא  אילח ישם8ש יאף משמל *ת*צ 
 חש*כ "שראל. של דיכתן לתרשהע סה תם ח"בובי
 להדל*ק מפהש חי* כ%שנמו ייימ יודץצי1 דא* לאאם

 *צםיע% ישלא כש* ם9ער, ש5ת תמפכח ןשמא נמשקעבקץ%"ק
 קכודש: שו%ןיש2ןצומ%6כםמע באאסם החקזז "עףפשכוצ
 זקטזשעיטגצצ התקזר קאשפמ"8 כות וזסצח, ההש%תשקוזי

% * % " א א 4 ת ח מ
 טשיםח סחשינ ,עשו ח*כא שגת, זח1נבקרכפחן
 %פמ אנ(ז דרוחה . בממרה כן כם עבוהוגובעחו
 ל8נטג א"צ 6שופ דבר וחת ב*חד ו א4 ס"חשפםג

)*נן

רי
 הו1 על הששדשים. קר נ"כ יתות בשג 8ש?ד שה)ק

9ש א  א  ש  א יג  ד א   %  8  
 8", %פי"1 שי4 ש"י קעע סשי פ1שע פחה8

פ שש ת  9 ן ש   *  וולג שנת ו5יה בתי ושםמי וקם4 ופישחיקע ש 
 6ארמכ*פ רא" הנהש אוה: ע*י זושנש 28חם ר' א2שןשכ"כ
 והיליקן ל1ען ה2רות ווציא יאם 8*ק. 5ש*ס ב*מ 82'ו9ש0ק
 במקופג וללקת מעסב 4יפ יבפמרת הרי ע*אגכשר1ה
 "9מ ד9צ מ"יחשק חי9 ק ם%,תמה9נ%*

ח ט
9 חוצט תףמ לפדקצח%ם ם  %  % 4ץ9א 
 תו מ9ושפולצי י% לפת %91 חמי
 ששת שיש שי פ*ח שש שח"ש% 4 יש%מ

 6שהשש שפ *שמשג וי% ח מישיועאם
 נמ ע י ימ דז 0צ 0ים מאמג ים אף%פת
 שוד בבבור זשל התב*ש הקיבי ע*4 ב50םמהת יששושד
 דהמטדא והפרז"ח 11א*ם קך לתרז בתג דכבתהבוצ9א
 הסצורוג ונטמשן קיבול בית ח" הא משם 6עץ1 שנעשאאף

 למלסיג א%שד קיי' ?אע*ג 5נחוג העשף כלי ושףימרן
4 ו אט 9ש . מחשש9ם 8  יא% 9פ ל8ן שץ 

 פע9ל שתן 8ע ואצשן דחמ חש  ד4טש8
 ח 'חי שא,הלם

 א9"
 בווג ם*י 5ףד סימן די, סאטטוזיוצע להנה*ק אמ%םפעי במי 91ע ושיג 1ם

 חקחחצש פא , 9חמח ש'יז בפץ צשממ
 לקז חהשה%8 ם ש" תףםם1קמץהחס

 ריח ע(,חם %ז תצ%ם ליב פיש וא1קמצ ח* ריח סתם דש י תספמ נחש זצהג שותש
ש ט " * 8 פ א ש " ח

 חדם מאר %א יינ פ%ק פיש יחה%םתדג
 6קןש מצי לא 8י לששנ'ם 6פהג 8-ש השרץע*ש*
 וועי המטדה יטלטל אסור הרי ההשהשביי ייקרב.פשלץ
 בפ4ד. דבדיפ הש*ש ש"וימ סקדש ישרבו קרקע שע*גככלי
 סושצדה ההש מהמפרג רק ועא דתירוצי כא העיר יפה)יב(

 ופיג 4 רק הש מ*אןזחאתש חת "גסמ
 חאחתפףחאח, ן"אש ת"י שאחש"שג על8

 "4 שמחי פםהפממיקץ ש גאם*עהששג
 שם חף השן יש" תיע יפר וק מא"9"זע
 תע שץף4 פ4ן %ק וביש שד" תפע הש%ח52ל

 משיהן על כשש2ת העבחהג נמר ג"כ ימ8צבלמאהפ
 שתבלית העצידזג בפר נ*ב ש9צא בפנהרדג שמןלעבין אע לכהבהג ונאבי עטיא שחם 2ו איו א9תודכשססעקק
 דומה וו1י' 1$וד(2 אהר" ואין טהצ 1פקף שיויישבאחתד
 כדצארה פפ(ן 2כלי סחשש"ב ל"קרב, פטויין סקדש ל*ודם121ג

צבי
%" " % ש  ש   * ק  * א   *  

* 9 ש ש ש ט ש ש א  *פחחמחחשן %ע חר זחס )מד תץישאפ*קמ
 משפז הייעק עםפהיר% אי' שק שא"הש

 ביג תחפו9ש
*לק ש 2ש *ן ש   % ח  ח  א  *י לחע   8  *  8  % ש   פק ש %ד והם *' הף חש ותא ד%ו8מחשקא * 
ק סשחג מהיכ מן השפ לעי %פה ערעוויוהצסההישק דג ן יש תה ף מה ש,* ף מה פטג סףנםוי% רוצמשג ישרי כוון קאמר יפ6עאל ת" 5פ"ה קם*ל זאאוטא מרת* ב" ישות ופת*ג בףר דהר היבש אבי 6צאג לסת5ששא  מש תרצג פשא זשמ"9 לשר 

% א ש א ם ש פ * א א
 אח שי ב ס9פ פפח די. ד* שחר הצגטמה

 שמשש4 %פת בפיו פמ"ק"חחצ2ושממה
 דחא פ%ו ק ילי חי עלג ושתח תעמסג 4י ץ ש בשג א* שמששג ש8 ש9' * ש%ןע%
 6במם8עתג הולשהא או דתי" לתו "ש המה בי8ר,שנעם
 ב%עדו 06 ד*ת פש* לם14 6סחש העוך דמצ1 בב*ש,ש

 נמצמע חה5 במועדד ד*ה יטם יעע בפו ודי*י הסגדתמר
 יוצהר דיא וגאךב ביאדג שניהם יל גשכ ה,*תששתצמייא עכ*ג שבת הספ סאי* טמשק פע הששי5ו זסעי יעבורל8
 בימה שניאם אף שדחשת ודק משס1י ישצר אין ג"כביחד. שניאם אם דא8ילו סם"מש ונשפע 8פש4 לשים ויקריבוטצן,
 בפמשג 4אילו פעדו דיסהי עם ממן* קה למרץ ישובא
 8*ש ו5הב*ל ע*2ג נרקה ציבור ושין נדחה 6אחם נשפעהא

 פס? ביאה שמהם ראר ה"כצ 4ף בשפע ד6ועוידסקרצ
 סהרש-8 תשת ושג פ"ו וף בשףה שי"ר חזי. נ"נוסובאה
 דצריך דלר*ע ב(4שג ע19%שוז עה"ת יעקב באר בשםשהביא
 4נם טמאיבג וציבור רוג אם אהכ וסת4ג לנזיר 6יהתרקהא
 אסהה 821שידי ראמגא, שרי לז1?(ג ודםפ ידודא האדינם8 בי8נ: 1ט1גסשע שבת דוד%ז דפמח יי5אר סם8ן בשבהע ע,פאי

 יי' אית פם פכמשפעותן דיייף לשיטתו 1דיע מתרזוב4נו*ח
 ע*קג לאוץ חוי לי פת י4ן הד 5י 6א שמריע בלשו"הו"רע פצסשצ אף דואה ע*כ מה9סי ציבור הין פרהה 8"שדרשה
 יי6הים שני איסצ אמןר 5' י2נם"כ מא *תרץ ישובזה

 ושרשוג בסוף כתוב את%ר 6תטיד תמ תמידנ 4רלעהיות דשפצור יחזמיר א' גמץבמ%ג פטטז דחשת סנורהדהדלקת
 שכהב, ז*י בד*ש חמין תמיה אי לפ2י מנרות 8תיעדוך
דם*ל

 .1 ל"טיייבג *ני דצריך להתו*י.
 על.

 .תמתד במטרבי* נר
 עק שא 1 שוי" שוושקגעי

 ושמ ל ט%ח%*
1 ש"אש תשי חעם וט' היל יזחפו  וש9מ 



8 האפםמקףשא ה%% פח%מה,שאמה

 טמן בשכו א4 נלל םיקץ ה" הנגשו1ת2שפק%ץדןצשה"האשי%""
 ו1א9 ה" כבר 1ש* כ99; ם י על נ8ער 9811 11ח"וםץ

 )יז(. בלטש2 יהםל בכצויה טתקדשפיצר

 לה' דהלקווו להנ*י לתרץ" כתב ב' שת ל במימןי4
 שבוג דוחה דכגורה דאף בשבוג הדל"ן אוךמלקהג

 לקהו דבשבה כשיו%ר. בו "8 אם- דוקא .דואמ"ם
 בוקר חשד בהצרב כשוהו כשיעור בו וה" דקדגשת"לה

 שיערו דכך לת השץ ליתן דנאת*כ אהצ זח לדעתיעכ"ד.
 )פ1(.הכמים.

 בם8רו שונים בענינים הערות הרבה קןד ליףש
 בזה החחצר בעוהי"ת ימועד הזת ושדהבהיר4
 שליפ"א, כהדר"נ הווש"ת עוזיחדו

 הרם. כערכוהמכבדו
 שדה*ךממג ידר** אברדצםה*ק

 הנ"ל.אב"ד

רי
 "שוא בהא שומש2 שצת זוהוז אתי הי ט8ר שיהמל דשי הנרה82ששר

 אש; בשמאם א9פ" אתי השני פלימוד 6ידינפש
 משד שש התא ש% משהקאו זח, בנ ו%שמשא

9פ  8 צ   

 חט 5וב ווש כי חשמם ל*ת מג ישקו ישח%"
 חאפג סא: חצת "ת ז"ה ימ הוהתודי
 שו חפד ו שמש"א"ת ע4 %5 שיתביםא
א יא"ה ש ש ע א   %  *  *  
 מש חפה ו יא ל 89 קש צש ההמם חוש
 הח2 יפ' בשמהם :תם *טדפ שמ זאעא כאיויל
שק ש   * 4  9 ח י4 *   יטת 

 טש טקה פשש; ופת ז"ה השח ז"יףהמציוהש
 קהטע כשזטת הפ :שטה;הדת

 5ח-

 אף והפ רל שז
 בסשזע כנינ*י ב"תראצ"תם

 םהש משיכ עםח2 יא ען שחיי כשתק ין ישאצם
 בהךיק דבאן5 ביהה שצהשם 5דועת נצטרך של4עצה

 אף דחקה מתמיד משמע 5א טהור שמן ובשבת סכטגבשמן
 מ*ר ריהו יזהיע אהרי אצשבתי ב18י גרייק יהאההדיקה. יובטי יא כההד. שביהם "רהו לא אם דאף כית ביחד*שניהם

 אףכ בהשה שניהם דדאי וטע בנויר מי81ד קךששרצטרקך
 נצטרך ש5א הטומאה בער*ו 5ח9ת מוטב דבכת*ג לו8ריש

 שניהם* 5י8ה2בשבת

 "ו"ת רבא בעי ע"אא )ס-ד דמנחהת 5הא ידמותו ישוא%י
 בשתי גרוגרות שתי ו"1 גרוגרהג 5שתישאמדומו

 מהתין שתים 8שתץ, מימידו הי אחד, בעוקץ ח51שעוקצין,
 5הי"ש9 בקיירדג ממעט וקח מיהזיס שלש ד5מצ שפ 5י'דהוי
 ט*ו סע" שכ*ה ס" ב1%יח וףים'ל וכו ע*שג בהא2ינןדשל"1
 אטור שיעורק דדיבוי מוה ייניה ס*ב בבה8ה הץר*1ע*ש,
 דבשתים יווטפ האי כי 58צ לן. איבעי יא כשע דעד6הה2
 45 דששיטג משמ3 אב5 בצירה, רבף 4ובא עוקציןבשני
 שלש מהתי דשתים אהה נחטקץ ושושה 8צי, בשקץדשגים
 מוה הירע ע*ש* מא"צ ח10ר שיעודין 51הבף מ%תיק*5א

 שבת אהת בפעם ידחח2 טיב יזהד המא וכףכ שצורך* ס1ב"8 מ%6י בששף ששצה אג שא, נשש6; 6הי 5ח:ד%ן
 *טאת *ש תץ יאהה השבת 15ד שטאה ב*פ סידוותתצטאה
 אע"נ בשבת יחיה דשואטין 8*ו יומח ארץ 5קהרתקצת
 וכזית כוית כל על 15פלה יעבור שלש בדי בנ"ה5תי"וא
 תיע פפה שה 188 רק עצר צפאש.1פנמח:
89 פ  פ  פ "  ה י   השצ4 *שף הף יהאחלא ישפץמסואן "י 
 וזה בפחפ.%'י9 הפ*י91 %חמי."ייש-)טש

 ששפק ויט ןר4 שקה אשפ 5ח"1ששתה1.
% ל ם 9 ש * א ש א ה א

צמ

* א א א ש ש 9 8 * ש א
 ום קהפ 6 ששצת 99צ פת2 אש "ת1ת
 בשטם4ק תףכ עקשי כ5י איצסריך למאי ואל"כ שיקדש,5תשב םט" בשצ9,2כ *הא2 "םא2 ומת י* ו ביפגיתחל
ק,

 םמםהןפיש %שחו ז4הת תףט ע"4 "נ 9ת ד"
 הה. קיווש. בלא 5עשח2 מ"8שנג

 8הפפ"ב ששם2 יעבין ש%ך
 8מטת1ח גוף ההידה דכוו24 5המר "ש במטדזג הד5קה.יענ*ן

 יתקדש אאהצ השמן ליוע וייול המנהע2 קדחשת ולאלומזדקוקוג
 8ףפ משמ2 דין 15 יש ומטדה 1מא אי ואפ"ץ3ד%ן.

 958 טקדש אונו נהבה דאפי5ו הה( )8"ד סוכאלההדח51מי
 98זן נאי 5ם*ד ס8ולו ע*ש. ממובה כלים די5יף5יעת,
 )צע בהב משמ*ק שיטת פדע 8א מ*מ מדעת ש85מקדשין
 רהטת עשיפ בשירש %ש4ן8ר אבל במש2 וה%טע-א(,

 שיכע2 וכבודע 3אוש, מקדש שדת מגיי און הכ5י.שיתקדץפ
 ה"אן 8" דאם כפם2 צר"בת2 אין מצאת 5עניןהיש81ונים

 5יק עש21 איכא פרכ בא2 עתיקים ת9ורים 18גי. 5אכענה
 שיא השפ ואם ערין, יתתקדש ש5ש ע'ם בספדגהשמן

 שב-ק* ביום מהרת על כו1ר השמן יטין הטגטטיוה

 מם2ורה טרות דשבעה עהק )כ*ת במנחהן דמבהשרוקןד
 דשין עשס )מ*ס ובממעת ע,ש. א2 את זהמעכבין

 דהממדה ה1עו ע*ש, טית ז' בהדלקת רק המפראמהנכין
 רק מנורמ מיקדי דלא "מנהה2 קגי פופבעה חסרה אם6סויה
 לאדייק קהמריך "ורטך, רק -מ9מב ובמדלקה קנים*בשבעה
 מיהדן שבעה בכ5 פצה4פ2 עההפ ז% יכ5 נרוחם ושבעהבכ5
 ,שבעא ו9ל נצבוהה נשס ואהן משרה2 כל עוד נתקדשו לאאלא
 בוץ המפמיי הטנת דצר בספיא א%ב אגהחע )ועייןברהן

 מ1שכאש*  עכודתן תריך מכאן ע-ב( )ם4ז ובכ4ידק5דצ"כת(.
 בצפציג "ניוע 8םבתת 3*י קךהת*ג מתקדש דהכליה1ינו
 עמא בירהשימי וכמבהשר המטש2 את מקוהצת עצםהוהיא
 תפ4קדאאז קדחשין הן כשהת ש5מה שי יכ5ים ה*0')פ*ג
 8א*אשו אלש 6קוץש אהצ שרת ינץי דק%מ*5 הפשריע*ש*
 וה81ש 28קיש 85 נרה2 ד בבי השמן ניתן עלא עק כלח"כ

 8קדוו שיק4 ד85 המבתיזג בתהגך יא וממייא הגוף*בקדחצת
 השצהחת קני ז' בכ5 וזשמן הי' כשכנמר ורק כשמשגוב2%קדץן
 אם למניר אפשאר וה' הש"כ המנוריג ובתוזנןי השצוןמתק1"צ
 אקחמשת כ5 שנתצמהש טרם אאד. ינר השמן כנתינת הנסיהף

 בלהמ2 *ושס5, ימא השטן בתקדש 5ש ועדייןבררת,

 ודק וצ29ילמג שךבי' שיעור בצ4תיא גשודש 8או ו4מע)ס*0

 שישרו והמאף5 בוקר* דצד 8ערב 5הדי"ק ב1ש"ה"
 בםתיל8 5שה ש1ןת 24נו אם אבל 5צ, במצי ניניטהבשההלא
 בוההשי בוקר. וער פערב ההלקיא4%

 השביי אששפוג קיימן
 בחר מפצי בעי ואשז"ק בופם זא 8ווהא 8ביא ףו1ב 5וזשמוה
 "524קו דעי*ו ק1בכולם, 5שצ1יוד מהש 1ח -קשהידי המשפז59,
 וטפהש שףוג במשר ועד ס9הב עיעיד בר הפפ" א9"שית4פ

 ביום חצס ח" דטה וצף* קה ימרץ כתב תצא2 6ף עה*תי8ח2



 הפטמקףשי -" אשמטתשא5א8
יא

 יצ"ג מפ1ץ*ש, לפ"ק וקר*ב הטיג ו 1 יומב"ת
 וצוזל הטשן הרב הידי אהובי לכבוד מ%ב וכלשלום

 שלשלת ויערח חדדי בבל ובקי חרי4 הנרםצדיק

 שליפ"א מייזלמט יריוש צב4 מזח"ר כש"תהטהסין

 4צ"ו* וייצש* דקח*ידום"ץ
 הנעימים, שורותיו שקבלתי אודיע4עץרוט"ר2,

 ובקיז1ה בחריפות נ"י הדר"כ בהןשמאריך
 בדבריו לעיין פנאי לי אין שכעת כט*ד לי וצרנפלא.
 כאן אכועב הפעפ"כ ואוהע 4עת בכל כדגעיחיקרים
 דבריו. בעיקר בדעחו שעלח מח קפנה, העדחאיזה
 היתח דפרח מ*ב( )פ"ד שקלים במתנ" דמבואדבהא
 )פ"א פרח ח' ברמב"ם וכ"ה חלשכה, סחיומתבאח
 ומשמע הלשכה. סהוומת ויקד% חקה פ' ובמפריה"א(
 וקיטה הלשבח. מו2רומון באה חיווז חראחפונה ירחדנם
 חשני' בשנה בגימן בשני דזערי זה. בהשכעז"ל 1ידשר.

 ובירושלכף ג,טא ש"פ במפרי וכמבואר הפרח.נ,ןרפה
 ישראל שנמם תשא בפ' ונפרש"י דמגילוגסופ"ק
 הראשומג באעה יוה"כ אחר המשכן, נדבתבתהילת
 כר"ת גמט אעב למשעע, אדנים נעשו הטוומשקלים
 ובהשקלים הפקודימי בועבהן כדמתיב השניוג נשנהאייר
 שם והר4"ם ברמנ"ן ווניין ציבור, לקרבטת ה"הללו
 בשנח בנימן דבב' טמצא ר,ש"י לדברי א"כ י"ב.ל'

 ציבור4 לקרבטת שקליהם ישראל נתם לא עדייןהשמת
 ב1פה חיוטע הראישונה דפרזז והע דבר כהפכדו"לואיך

 )א(י עכ"ק4 הלשכחמתרוכטן

רבר
 ב5תילה 4פשד, יהפ להד5יק א5א בו "י' שלא יהלהראשה2

 שהיי יפים, ז' ע5 (8פילו הבם הי 5א דאלאכ תדע 8אד,דקה
 דקאפר הא ת*ב הפתי15נ עובי שיפור בהורה משההטאיז

 ביילה אפילו ונפ ווף' אוקונ בפתייה ויטצ אוח; יוםיהדליק
 מ5אים הנרות כל ונעשה הש% שבתרבה שרשןההששום2
 מטשם8פ 5הגאון יהודה סי ובשו'ת ע*ש. לוב חציכשישד

 השמן דסתרבה אזי דכד דכוונתו וכתב 4פנ*י דברי הכ?אז*5
 האבני כמ*ש ומנ" בינת ח8הי ע*ש. עבה שתילה תו5קך%
 שסתרבה נס וה" 8ו21 0שתייה מאור הי' דקה שהפתילהמר,
 ו5פי*ז 9צט2 ססט2ייה נט*יר הי' דק21 ש4פתילה נס ועודחשמה
 הב5 הףש פ1מ דחה חשפיר סמש, לוב אצי שיעוד אי'הוי

בקץה
 . על וספרי באמבוה דקשה ק89

 ו1ד וה24 8' עמה המצרי
 מהשקו4עשה

 %צשי
 לעבהחת ר(8צת שפידש ע,נ( 4ץ

4 פ 4 4 ח ש ז % ש א %
 שקמם ' 8 *8 פטחו םצחפ לשעאו פףוש" ישט2עכל

 הקשם ובעיץ 8הד ב%אזש באפ ניסן בר*ח ציבור5קרבנח2
 ה*א )פ*א שקלים מירושלפי שהם באבמ כ*ט מני5הבש*א
 באוד דאתדאמתני

 5שעויעי
 באוד בא' ה4פת ט%קיס* ע5

 בוק צשמ באטה חשש8 מ1 ההשנה חוזמת שמתרוםטי
 בפדש והי' שם8פר 0תטזהא הלשסת הרהפפארשב*י
 ביש בו קיה אשמ המשסן 49קם לפיש באהךהראשע
 ציב1ר לקיבצפ2 וץ%%יפ הנ*ל רש*י 84הכר* מושימהטישה
 בש4 וצשרהש8 נתועאפ 4שין השחךת בשנה באר*ר בש81צנו

 בצ*ש4 4הנ*8ר שהאשוובגי%

 .מחוזמו2 ב84ץ ראשטבה דדאשאה נ"הלכחדר"ג 5י "פחא ""שה 4 טע "היי ד1ץטצה
 ראשוטג בהשקפה נחשה טן חםפיה הטץ "%הלשעטק
 השתיבת הלשכוג .מתרופז ופבאה מועץי דישודבםפרי
 הששתח 1פרה בדבר גזבר ואהרן טשה שיחףאמך
 .,פהנוא בטפרי, דרש שעץ פנה א"כ טשה.קרב

 דכריו ופלפר- ז*לנ רץ8"י על קשח וע"כ הלשכונמחדומת
 דאאפכחי הווכטן ה" לא עדיין שאו אפשר, איזה

 שתזץשן לוסר הכרח אין אי*וג שאפר,% ביז לפיולענ*ד
 שמתיכת אף ראשונח. פרה עי קאי ויקחו מתיבתחספרי
 ולשמן לפרח נזבר חשהרן כהטח שיהי' דרשואליך

 שיעשו לעתיד חדורות על קאי דקרא רישאהכמשחה.
 רק נעשית והיא הנשואים, הביש המשחה שמןהץגה כ4 כו~ב נ"י כהדר4ג שגם ככיפרח,
 לא המשחח דשמן וחזינן משה. בימי אחתפעם

 ואהרן מו1ה ע"ז נעשו אפ"ח הלשכה. מהרומתבאה
 שבהשה רנרומה לי ויקחו על פירש חספורני והנחנזברים.
 תרומה. בעדי עבו שהנבאים שחפצתי לישראליאמר
 פירש לח', חוומה מאתכם קחו ה'( י"ה בויקהלוכן
 בהשמע וכן לח'4 הרומה מאתכם שיקב* אנשיםבחרו
 שהביאו לע"ד בחטמע חעם, מרבים למזפה, שאמרוממה

 חדברים בשאר כן שהי' דורש והספרי דטזרוסוגלידיהם
 על קשד* לכאורה כי הזוג לדבר פעם להען ישללענ"ן4 כהשח.לידי הבי1י חסשחח ושמן פרה לצורך אבל לנדבה.שתבמשו

 ביד כוצב הא לדבר, גבאים ,טעשוהספורני,
 כעין שדרשו י"ל אלא נדבה. ישראל בני חביאומשח

 השסן ואת הבשם ואוצ כהיב מיני' דלעילממיבווק
 כו1ב ואח"כ הסמימי יקמרת המשחה ולשמןלמאור,
 השמן על דרק נדבוג ישראל בני הביאו משהביד

צבי
 חפישל באמצע ש5תב 1 אית חקת 8' חמדה בטף דאיתיוכח

 השהי*ם אמנם נניסן. הו' הפרה מעשה והבהב!הף5
 טצ*כ באייר באאד הו' ציבור קרבנוח לצורך ישראלשנחנו
 היתה ו5א ד~שכה סו2רומת בא היועז לא הר4הצהטההפרה
 קדח1ת בו ה" )יא חיין ש5 בדמים שתה הקט ציבורמש5
 ל" דפשימא ולי 1ב"ג הלשכה( מחוומת  המעו21 ש5דמים
 בה ה" ההע הלשכה בתרומת באה ה" 5א הצשעד*דפרה
 תיתא דמהיכי לענ*ד תמאים ודבריו כלל. דמיםקדוו24
 פרה קט 1סהם הבית 5בדק דמהץם הק!-שו זציאלומר

 8טעם שכתב ה*א )פ*א סרה ה' בראב*ד ועייןהראשוטת
 פפשר פקדישין שאין יפי 4יתה ו8גדלין ענ5ה שקחיןאין
 מום בעלת מקדישין ,טאיז וכשם חשטט2 קרוי' חו למזבחזמן
 בחזע סשת וושכית ע*ש. זסן סחוסדת אותה מקדישין איןכך
 אל% קדהשה אינה דפרה דאעינ וף אות ו סיסן 8רהאיש

 תרחשת ש5 כטף בשאר קדחשתה אין ס*מ ישיםודושת
 8רה אין דאי פהה לשם מיוחדת קדושה לח יש אלעהלשבה
 שייך לא אץכ לכ4הס טרבג שהוקדשה בושה כשט8ר רקקדושה
 פטה 5ו54 איסור ששץ.אץ ז% 4וצסר 5הקדייהישופרה
 ל8רה דאוי' 4יצ ממייא אבת ובוטיגיע יצודך סהמה עלהקדש
 בע*ז הטעם .וזה 5רה קךוז8ת עלה טשץא ביטילם וזחיאלא
 אסשר משוע ועברים מן נקאת דאיטג ס*י ורש עשי)כונ
 איא איט פרא דקיאת איחח השם השצ ישרא5 בני שידבר

 אפ שץ.חוחהח%יש ש בשה שפ"ו8%
%  ישו נעישח 8פ%9

 בש-
 .טחופפ ח

 5טץ חע אש*86 8י"%*ייץ קפפ**י



פ השםמטץוק משצאשא5א

 יסת %חפו פש2 בי שחמש 6ה שיששוץ
 )44 הגזכהש בידהמש

 משח. כיד וגיש חנשיא-ם רק חח קשח ש*ע%נאלה
 ע-כ אלא נדבוע "שראל בני הני%4 כהצב%מח

 שזה י"ל איא משח. ביד נדבח הבטצ "אראי בניאגם
 בדכר: גזבריפ השחרן משח שיה" 8ט*דברים שני ש בםפרי דרשו %כן שנדם. פרת שרר שקאי

 שףקחו ויקוצ, תיבת % שדרע% דקרא רישאו5פי'?
 ידורווק העתיד עי קאי חלשכה,מהו"שת

 בטצות ומשיט סשת שי 1" ש קאו אייךומתיבת
 ידורורכ שטיצים משית בחן ש-ש הקב*ח שצוהפמח
 שיש כא4 לופר יש וכן שעה. לפי מציים פמח עיוי-ש
 בם"ה כמ"%"ר הנ"י מפפרי ז"ימרעט עי קשח יא וממיי% ו5רורוונ ו%עח לפו א*תכשץט

 מו4 )8"ב פרה הר"ש י9ם"ש י"ר "1ובפעופה
 באה, חיתח חלשבא מחוהשת אם ורלמ"גן

 וכדרשהע פ"ד בשקל*ם כדהגן הלשכה. מחן"שתס-קרי
 עכ"ל. לצכור %משר להחנדב אום יכי וטיהובםפרה

 מהרופת אותה ולוקחין ה"א( )פיא פרח ה'וברפב*ם
 לההצדב אדם דיכול הר"ש, דכרי חמל"פ חבקאהלשטק
 שנתקן דקודם לוסר "פ וא"כ ע"ש. לצבור%ממור
 וכ"כ לציבור. שטסרו יחטים התהתצ חלשכחהרומת
 אתח בו כיוצא מ. חספרי על חקת וחמצוהחוצרח

 בע8א טטק כר דשת" ומחצק וצ8צחה בשןאחםר
 משלך. לך קח טשש" %ר שיבור: טשל לך דקח ע"ב(3נ'

 צ"כור, משל .ווה" טמפ" ר יודח הבהצחח דכשב1הטזב
 חמשהח לשמן בהשמיט דה%ב דצאשכן נרבצ2 ניןדהא

 הוומת ב* חציסד חכט8?% דוי ואכדם.%קסנרת
 )ג(* פרה לע4ין הת*ח ע*וגחלשכה

 ד"ה ע*ב( )ע*ז ב"ק פרצם' נא כהדר*נ שהביאובשץ
 ח%ט דלש4מן מתרומת באה דפרה דוש*וםר

 שורך השוב קרבטת חשבדים כחמבג לח ושצו"כילפי
 לא דתהו ופכה ע"ש. עליהן מתנה בי*ד %בקרנן,
 באה דפרח אליך. דףקוצ מקרא דמרבינן כחסשריס*ל

 מולוסת באח דפרה נזה'כ היזג דא"כ הלשכה.מהוומת
 עכ"ד מחגח בי*ד לב בהשום לומר חוצרכו %טהחלשכה.
 במוף אסוינן הא חוצם" קה דכותת לפרש "פ%ענ"ר

 ס1צישון אין הביוע בדק דקדשי דו%קליםפ"ה
 שקלים ח' חרמכ*ם וכ*פ מזכח. מקדשי להן הראויאצ2
 א%ך חביוק בדק קדשי הוא ד8רה מטא חשי הי'()פ"ד
 מרווסת באה שפרח אליך, ויקחו ההערחאטרה
 חצרכהבח מזבח. לקדשי רק מוציאין אין האהלשכה,
 הוא דפרח מוכח הרי הלשכח מהע*ומת ליקחחתורח
 בהת"ב. 9ץ%י פרח דלעהם תירצו ץ"ז מזבח. קדושיג"כ
 ההש הלשכח, מתרומת שבאה אליך ויקחו דכתובוהא
 )ד4 כנלע4*ד קרבן שורך חשוב העוכדיפ שכהניםמטעם

 צבידבר
 "טשץ 18 להאיז חע ט8 תע ב86% 5ו% 5שםש5ה
 1פשמע 6רה לפם ה%שה זמפה %כ9עיע בעל86 טיעי5שם
 ישם םתשישת טרסז לקיושז בשקת קדושה יגעיע6שא
 8ר8 לשם 18קדשה ע85 וכ5 8רה ישם בלקקתת שיאשרא
 6ר8 ישם ר5הקד"שה ו5הווד 5שוח2ה שלא 8ק2ת להשין
 מ6עות "שרה דיקךן לחשר אוייך ילא סכוצקנ ט8*בעכהי.

 יקהשתונ בשעת ומים קדהצת 19ם ביאאויין
 הי' ו5רש*י להו דפשיסא בהא אנרבש וסמת8יטנולולא

 דהרי יי הבצה ב(ייר בא' ח5אאנה תרומת5יםיה2
 יצקם ע4כו ניסן בד"ה הינם2 בכלל קרבטת אקרבת5צשזמת
 ובמסן תסיד. עו5ת שהקריבו %6ידי בפ' בפפ1דשדצ9פכן
 סתראשת ב4רן כו15 אויא" דששמרו ילפיק יט* י"תממשת
 8וטרומת 4אטנ יביא ש5* ינש6וו 6בהס 6' נצאשרי "כהתה1ואטה
 ב5ש ציבור מקרבצת קרבו חייר ר'ח שעד סוד האודהלעאטת

 15שאצגמרהשת

 הששףם שט2ן אשני דמיידש דאף סהשת אצעירא%וץמזי
 וששם2 תחשה נקהאח ציבוד לקרבנו6 16ע%קאי

 פעות פאשרבור 5ק11 חשקלים אאד' טרם מסן סידששפץ
 תרוב%ג 2תרמח המעות ו6ןה 5ת טשמיהש ו2קרבבאזלטדך
 *צעא שם ו1קאן כיח חישאצג "%שעש2 פ% 6קושפז צ-בהי"
 דב11דש רערי 6ט2ת ושןן ש"ץדויע ז9שקייש סקא62נ5
 רק "ה9ק5*סג 6שאת ע*י "~עאסת חראשן. שין ששש-שז"8ני

 ל*מ-כץ השוימש בצו5ות לעויפ לקיי %ויה*ה דהפ2ישאשאידה1
 ס%וצות הרהשת י"כ הרסד %12 ב11ד,צ אצ5 ציבןר*קךצ2ע2
8פ . % א   8  - י 

ש ש  א  ףש.  8  בלה זש4י אהשח** 
% ש א % י י א % ק פ %

א. א 8 ח  ש  9 8 ש  . 1 שו מש צטמ1ש מ % י *"   9פוח 
 (ט פיש ס"ת ח שההשט 6שג בי ה"*צמ

 פ ייחג צפזר 5" " ה4 " 5ו % ייאפפר
 ואן הת תם ח""חה "ט "5נ

 חחמ פחא יעי %שק אששס*ת  שאר חמש
 הלץ פשן 6אשת % ל תשמ ושהוחמ

 פח"פת תץ 8" חח"8י וץש דק %משא
ק %צג ושחפשת"פח 1 איש מא  ש  מם , 

8יי"א דא סץ יש" אעור המ"ג יחק פאר שצמ ש  פ  א   %  
ה א ש ו ע * ה ו ט 8 י ה " " ט

 סש שתרחיכ ושו חאמ %6שת 1שפ1טה

- ח

 שהא לשן פיפ ש טעי, ופח כחת
 ארהג ושם 41פסיים כמו גימהג בחי חתילוקישמג

 טשלץ דמי' אין טצוית אם יצבור. ומקרה יאיודבפתבהב
 הפ בעצם "מעהע אלשסג תרו6ת ובמעה2 אר*שדמאלק 5וי ענ*3 שקועי' 5ש דחמ דאדעהא הלע%צג5הרו6ת
 שש ש 6שה חאו ביו5שת פפו שגי%ד 2ששן"ז אין אם אף בקדחשתם ובש(8-ו ה1א%צג תרו6תשי
9 9ל ש1ס %ג 6יך ה שיו מז שאהטמ מ  

 %ה1כת בחן"פת דדאשש בשי. בוגין י*ה ע*א ר*רבמעלה
 לא (8נל ע5יאם4 8חצה בי"ד לב שלינן צבי, בטצתשבשה
 עשקדישו . אפי' קשטה נהכת בהקדש סתם2 בי*ד לב יחשרקייך

 ד-ה ק1ס )ס*ו נמ2טה2 ואו2ף וכ*כ ע*ו. בצבחר5מומרם
 ז2יון אייט ע*שה בי"ר 5ב ב" שייך ק8 הדד ובקרגןאששר
 הגהצ שיה ועש 5יי %15וש וסשקע עצמב 41ד פקעדלצ

 סמרופת שבשת המש-י 5שה יי"8ב ס52 לש %כןמתמג בי*י לכ בשת שאריח יא "ע וקדש* שי שו1ג בממלטממדר
 ניגהשם יב יחי5הו 085טי לספהפ. השיר 4המו %8ה15ם4

ו?שנ
* א 9 פ ש % א ק א י ל ח

* 9%  8  8  8  פ 
% 8פ  9  9  מש 

 מ-

 יפהש" י*ש2 ש ואמ



 השםטקרשיש אשומםשאלא1
 בפרשת כבר 4 אנתחרש טה ק4ע* דבר אכוצבהצב

 מפה הטמ אגצוצג לבית הגדי בני וםפח אבווזטןלביוו הרשבני בני פפה יקוצ בי כהוב י"ד( מ"דמפעי
 אשל כדצב 5ש לבאש לדקדק והש בתלהצשי לקדןמנשח
 נרשבן שכתוב כמו אגותם לבית סנאפח בניסנאאת
 חרמב"ן לפיס"ש מאי. סדוקדק דזח לוסר "ש איםונד.
 הזה, חא"פ משנח בן ויאור וז"ל ל"ח( %"במפות
 עמהם4 אוצזהו שלקח בעבור אגע, משפחת עייתיהס
 בן פוץ, בן חצרון, בן שההו מפורש הימים בדכריכי

 אצל כתיכ שלא מאד כוזקדק ולפי"י מפוינ סוף4יא באבן וכ"כ ע"ש. וכו' מנשח בן מכיר בת ואסויחודה,
 כסו אנותם לבית המש מנעפח כני לא מנשח. מפהחשץ

 וק*ל. צד ושובן אשל קודםשכדצב
 והשי"ת שיחי' ב"ג ובשלוס שלוסו בדרישתואמיים
 ובפרטג בכ% "8ראל %כל לט וישועו% עזרתוישלח
 גהשל ו"פלה 1תט, המובכת סצרות אוהצוויפדה

 אמן. ב*נצדקע
 ברייער. יעקב חק' חג4שמןידידו
 יפמיכע

 יע"א לאסקב"ה
 פאר התורה שר האמיתי הגאון הרב דוזי בןלכ"ק

 כוה"ר כקש"ת המפורמם נשגב צדיקהדור
 ור"ט אב"ד שליפ"א מייזלהם ררבנררך
 דוד בנין בעהסח"ם יע"א 84זזעלדק'
 לנכה דוד בנין שו"ת הנפיא ספרו כהדר"נאחדש"ת
 ארשום כהדר"ג דמר מילי עיי חניבין ול4מטרהניעני

 הערורנ איזהבזה
 פ"ה נזטיות חראכ"ד בשיפת האריך אן ננכ541פןלא(

 מוזהר איט שוב חכהן נפמא דאם פ"וח'
 רל"ג מ"ע במם"ג הנה פומאח. היוב עייחן איןמתים פמאי דכולם הזה בזמן כהנים ומה"פאהצאה

רי
 חא הי4נ קרבגהת ה%רך שאיל שטרש 5ן 6פ4שמ4
 מתפש בי*ד לכ ק וימה פהלשכש תמיד דב84ן השגשת"ב
 ראי' לתכש ק8 מ4טארי אכן דספרי. ויל8ותא ס*ל ילאוע*נ
 קרא 5מ*ל קשחת דלסחורה בדה*גנ קדשי הש 81רהלהוס'
 גנממ1ת ילפי2ן היא הלשסהע סומרויגת 421את בסרועמיחתד
 ובמשרי טחגש פשףו6ת 2אין %ן שע4י' תשמרו עץש)ס*ה
 וסדוע עקעה 5לשכה 5צ2רוטת אלא יבהש שלא תשמרופטחס
 קדאה רק דהוש שפ*נ איא צבוד, קרבן ג*ב שהיא 5רהיונרע
 רק סושמאין יאין מלשם2 6תרומת להביא ד5א תצשאבוה24נ

 וזי5. העץ8טת טהמףופונ 1842 דעכ*ז קס"ל 6זגהלקושי

 בפה למדו אהת מוצביהה וכא סו8ע עיריבין בירויפלמי00
 הט8*ב עפי*ד קרס ב,1*רי ופירששביתות

 על מזע דאין 5םה השבו% מעטה בימי עוד ה" דלר*ע5צהי
 8צאט%ן במה 5תקן חכפים למדו יה פשכחת ומ9תה בשבתסמא
 קמ*8 קה צ*ח חת"ס ובשו*ת ע"ש. השבת %8אבות5כל
 גזירתך תע5ףד דלמה נ2רע למה טעמום מ" ששהועסיף
 5שמלת 5מאי 8נשת יש8פר ע*ב( )ס*ט פפפיםהק4א
 בשנבת 5מ1ס' בפ"1 יצורך ואינת 5שששיין ד4יןבאחריפ ל" ישרת 5ר*ע ח15 8חמה הנם פעככי יא 5ס5יפאמית

 שאק משום כפעסא וכתב ר"ת בשס % בשיפח .ההוק
 %צראח פומאח .עייו מרבה חשיע פרה אשר עתחלט

 אחריו ול ביום בצפצמש שחייב הפעם דעיקרסדבריו
 עם עי ש*הא ששש -אחשתה ש מיסש8תדכה,מיף

 -בפומאה.
 דאמרינן דהא כתב רכ"ד בם"ע עצפ בממ-נהמגה

 איט השביוך ול"8י דח4שה ע*ב( )ם"הבפמהים
 ע1ד חוא ברה"ר ד"א יעבירט שמא ספשם שבהדוהה
 0ר בפסחים דס"ל לר*ע ומה"פ. רבעו סה1המי5ות
 מכח חהה8 ביחש הפמח לעשות יכלו לש %כך ה"בשבת שביוני שש%הצ ס"ל אוץ 8צא ש וזורקץ דשוהגניןע"ב

 )א( ע*ש יכולין ה" למהר האחהזאה

 בעם נפמא אם קיים א" שביחפ"ק בזסן נםךלפי"ז
 בשבת תל שלו השביוני ויום שבי,ף שיהראקען

 עי חזאתו לדהות יוצרך בשבצש חלעחץ השלישי ויום בשבוע ההמחפי ביום נפמא אם וכןשיו שמיני יום ווחוא הראשת יום על הזאתו לדחותיתרך
 הראא%ן יום.

 הלט ימים בשני נפפא אם וא"כ ולו חרבהני יוםשההש
 פום84ת עי הייב יהה לא עצכו את יפטא נ"כימההתם
 טתר בפומאח עצמו אצן עפחח לא סוף דטו4 כיוןדהשני'
 סצה1כח צ"ע חש"כ כנ"ל מקודם להעת אפשר חף%א

 מודים הבל העם אותו לאחר נפמא חפ"ז( )פ"דשמחות
 מתמא קועי ה%יך אחד יום סותר שחוא מ8ני חייב'1חוא
 פעמים לר"ע הלא דח%ב מווא ר"ע גם אחריו ש%דביום

 )ב( וצ"ע: פפור להיות צריך הי'בשבוע

 בנזיר דם"ל דלב"ש חדש דבר העלה י"א בשת00
 בקדושין הרא"ש לפים"ש קדושין הוי במעותאשה בקדושי ה"ה הקדש הוי פעות דהקדש)ל"ג(

 אין לי מקח"צת ואמר השליח פעח דאם האומרר"פ
 לב"ש א"כ הקדש ל"ה בפעות דהקדש מיחוש ביתכאן

 בפעות אהשה בקדושי ה"ה הקדש הוי פעותדהקרש
 פעות דהקדש דב"ה דפעמא מים בנחלי יפימ"שמדצי
 בפיו דאמר אף לכן שוים %בו פיו דבעינן הקדשל"ח
 ל"ח בלבו מסכים הי' שלא בפעות מ"ם הקדששיה"

צבי
 כפבחשר עטרות דעשדה הבריתא לי*ל "ץכ עט0)קי*ו
 לתשי יףתא ייוע ואץ: לםדך וא"1ים ויא כחברייח תאשים 8ףד וםךע1 91 ש1 ד בד%תא זוהך עט0 4ךזבשבת
 ש1שייך ט"ו 14ת תורח לדעת בקו*א חמיז ע*שהסמ*ג
 שסת בבלי שו*ס 15בן ש2יה זוי קגביל ר"י ל5צאוןעירובין הירח1ימי על 5ה41ס בגליוני ווףין ע*ש. 1:קס*ג בדבריבפלפ%
 6ציט ה9עע וכו' נירהז סמה גזר רגיט 5השה חש"ה עש0ו

 יהט8ש שבות על גזר י4יי מחא ולהג*ל רביט סמשהגזיר"ת
 ע*ש* בשבת אשבחעים בל ג4רוומ5

 לטשך גרס ת*8 בפ'ע שס ישישצ חםפע 8א 4%'ץ04
 אקה וקכר הוד אם אקסר סן *ידש 21ריד*ע

 שף עליו 4ינ8 9םויט 86ני יוקת א*צ ווום כל סוגרור*ט
 פרשה מה גזאץ לנן בר'ט שטק דבם*ג ו6ס8%ש6אא
 לר*ע 4ש*כ ' ע*אנ נישצת איגם השם8ש ש6* כיה ישבט81אה
 אאר* יזש8 ס51ם8ת קפי קאיו ד8הכא סו1ום עאו מ4ףובהיי

 גם וידידיי לר*ע ואקב הק4ר 5ש דשיוה1 כית יופב%4תו
א4 ש 1צ  פ א  ש י  ש   8 ש   
 4%דת 11י חי,ט הום טם כי עי חאב יר ש עכץ6שה
 ה,נ יוש סוהר יו%ש משהפ דההב מודים והנל סהמ1קתמ חאמי טתט18 פןגה שפיר תרכש משא 6י15ת ה" 15'הסא



פ השםמקישףש השפ .י18א

 בפטת חקדש לכן פט בהר דא4אע פ*ל וב*שחקדש
ת דלא עקא( )ם"ג בפמההם דמ*ל ר"ם חש*כ הקדשהף " % י י צ 8 * %  מ"ח9
 גף ןדף יבםחז דצ%ם' י%' תיצרץ בפעתז זישחי%ישי
 4יילנות תמצא ש883 הצזיבם לא דק85מז לר"פע"ב(
 הוי %4ילנות המשא דאי מנצ*פ להת%בם היכלחרי

 דר*ם ניחא ולהנ*ל כלל אח אשת חף %א מעותקדוש*
 רצזיבם לא קפנה לכן הקהו הף פעחן הקדשלוויפתו

עכת"ד:
 את%ם חסב"ש ע"ב( )כ*ג בכרקתות סשוראחן מו%מתרנח

 המא נווחפ שלא_ עד אם חפא שלא לו הצדעתלף
 כן *י% בד*ה פיהט ורש"י ר,ם דברי בעדרירעה
 פרש"י וכן ע"ש הקדש ל"ה פעות דחקדש סמעםדהוא
 םפור,1 חוי וד*א אשם ד"ה ע"ב4 כ"ד )בדףלקמן

 מ(* הקדש ל"ה 8עוו2 העז,צ ס"ל דר"םכבמאנח
 חאדיר חגאון דהז חוהני כ*ק שחקשה טח מחארנ8ץ

 ע"ב( )כ"ו בעירובין דל יעקב הדותכשזמה"ם
 אופר פכצצת בתרחשח %ישראל ביין לנוירמערבין
 פליג לא ביין למיר ואהש פריך ע"ב( ל"ו )ובדףבה%ין
 נמי חיומת הכי אי אנזירות" דטחעשל א5מפרמ"8

דבף

 ט ש"1 ובר 8ף דחא ל פחים היץ לפש"% ילנם
 א%ר חמ1 יחחר ז"םז ד9תףי ;א* סי%.בטיפהרע

8 א ש א מ א ש ח % א
ש א ש ש א ח מ ה א א

 ו"צמ ועחשנ ודק ק%%ם יחב ע1ם 'ש% וממי ;ש2ססמא
 פ6אה פשיף חשוב לא שבת חים חוצ דהשא דהבנןחשלא
 ויחכ על קולש לצמוח אין דרבנן ו%סלא דע*י ז*8 יהוריבתא

 ח2בן.יז%רייתא
 2*ג ןרף דב*ם 5וש הר*ז על הקשו דבשאשן בוה לאלק "צאכן

 5פ שוב 6דרגצן לטפרק" יאסור יכוח סעשד גביע*ב(
 ה2ירצו 15לנ לא ד*ה בתהד רעיי*וצ סה*ת גם דהשיי"סדצ9

 בכה אין לכן הפסא לאחר 5צילא היתר אתי מלידב1ז8ץ
 6עשה ששדיך מםעשר 5הצא*כ התודה על להקל לרבעוצסרא
 סשזמת וצאזיד סעקאת סלקףשחץ טעחמב העא להתירוהפדיון

 ועיק לשילי5 הוי לא ה?צמ על" דרבע דרבתחיסוי
 ההאשה 5עשה ג*כ דצריך הכא וצ*כ קס*ב. ס" תלימאםח1רהז
 ש%ד יהנע גמדת פחמת הסם2 ג1יעוצות יתצכב חתשלהתורו

 טשיץ ויש יתחוע %א השוח8א על גם יפשי כהש
 השכמףליב8ת

א צה  8  8 ח  ח  ף  %  9  %  

 %"ד ףל ו%יר  אאפ"ר ימףק בתשת%צ דלפ5עי
 בחמי - חעןקץ 2האז תעמד זףש* םףע ו"מח' ןע,שאה
 על קאי ושוש ,חמ טטת פ4ץו פאם ~שע"י ~קפ9את

% ש % ע חת ש א ן א  
ש ק א % % 9 ח א י 8

 זשה יצ( גףד מדף שם 4שש* ישטךש צשה יכועחתה
 דחא . 92ש תהדקן טםר 2ח%ו 5ץ וד"ש זו"לאששרתש
 ומש -מ4י"% גמ% גפר שיטת יאש* זגי קאה8קים

 ד"ץ ן"אף וןשה 8עת ו%חנ כא יםםו 'יןד י%ויטאץ2
 5חרל אי% ק%אמה דישהר ש%"טה יששש אלש שפיששש8םר
 כעולת הוהנ במלה חההן ורי ושההשה דפ8המ2 .בוק8קדשו
 "ארו ע*ס 4ד תויאש ע*ב( )סץ מצאיהפ ע*ש ושפש9טא'
 8ש שיעלי

 ..שםופי
 טממ 8ש נ%ש% 8ק ט% *ש

 שם תאול שהשש ע4ו אץ ששך 8אהש8 ח%ששיץ

 או% 5ק%ת הקדש הקנן 1פרשא על4 דטלתשלאפשר
 )כ"ג בערכק כר"א שסכות מוכר ד*למא והקשחחקדוש
 וכן כהקרש עשיח ואין חקדוש הוי פקמה דהקדשע*א(

 0( עכ"ק.בתרופה
 סמהפא ר"ם תלמיד שחוא דפמטת %חאהזצ"ל

 ובצהלא הקדש הוי פ מעות דחקדש ם"לכרבו
 )ה( וחב4 כחקדש שאלח"פ

 ביבשת ז"ל הצריר חנאת חו"ז קה חניא רב%ק
 לאחד בנימת דם"ל רב על דפריך ע*ב)פ*ה

 לרב משו*ה דלמא דדפט טכרייתא תצא דלאמעדה
 תאח מוח דתצא חכמז"ל תקנת אחר דאיירי תצאלא

 בכהצצת דצזומי כם4ש א*א לדתקרנ וסרעא ד%קאהשיבא
 5מהה להזוד כוהלת הגרח ובדכרי ווקדשהוקרא דמ%תי הבוייתא טשא"כ ע"א( מ"ב וב"ב ע"ב()כ"ב

 בדברים וחשיך עכ"ק. תש לק הקא היאורזמשן
נחטויש)ו(

 מתמא דד%8 וקדשהי דחקרא בפשיפות %"ה1ענ"ר
 ובזח כחן החש הרישה בעלח אשילו נםקאי

 כוץן דאשת כית ד*צרייתא דעו שי אף דייקאאייך
 חזקת אקזדע שפיר אקכ בשנם זתתה אפי'אסורח

צבי
 ספויב שעוא בקרבפת וששה חן שום יזאוכש%%
 אולונת רגע דעד לרץפ יס*ל "י תףכ ע*ש. שרייגבחת
 של8 % עצרר "שא יי"י 3ית מקד"% לא אשזאטהק?ם
 נודע אם ולכך 5קדישח הש לשהוטא פמוך גרגע יקחטא
 דהקדש ססעם המש חהףן דצל יאמנ שלא יה1איכחן קהרםלו

 סבדו חובנן הקד"%ת יא עוד 5רצמ8שי1 רק הקדש ל,תטעחן
 בששם וכ*ז ז"שוץש והןי ת*3עש 5קףר*שו 4וש %קפו ייבודםוצשת
 דהקדש אסריע 4יב תא שו5ן שירן ש8ת*3 ל1 מזעיאם 5רש*י חשפיר סקיישו וצא ולי ודאי בששם אבל שמסהשקתלוי

 והבן. הקדש ליהטעח2
 שיא שאטז אק י,ת עץ0 מף טיר התהד לשיט*ש י*לגם

 שוב אחך רנע הקהש דחל הובא שלא פשמי אי?אמריע
8 חדא רגע אפי'הבירא אי %א ע5ו ופתוו דמרוץ וךמ אבל שש%ה כו טוע*לאין  5שום ורק הקדש ל"ה לב*ש גם 
 אוזד רנע חי הרי יבטיה דבריו מתהא אדם זשרן סר*סדס"ל
 אשם בחקדיש תיב ע"פ ייתשל בב(נ הוי סגרוגרת אסרובי
 5חהא אום אין שיך דיא לר*ס ס,י חמצ שיא יו ונודעתיו

 הקדש י,ה טעות הקדש לב-ש וגם חדא רגע אפ"ההקךש הי דלש אסריע ככה*ג ע"3 ש"טא זאשב בית יבטיהדבריו
 8פר מא%ו י5ו דטטעם ס*י ורבע עמו אחיצ כנדדודהוי

 חתב4 טעח? חקדש בדק תיו ע"כ רגע ומיוסקדיש
 כב*ש ס*י ,דדקא קאמר שם עדכק דבש*9 לקןמ ולענ"דמק

 ע*ש סר ובמיי הקהש הה טעותדהקדש
 ששיה ושרן וכיון 8יוש קש%ח איו ד*שץ לטע5" נ*שקשפד
 ד5י 3הקדש רמיר ווצס4 51רשףי בנזירות טש%ה איןבהקוו
 סוסכחת על 5ריך ו%פיד ח5*כ 5רע גדל יהי' קדחן ב"דכתיב
 ע*3' א*כ א12יראן ד6יתשי 5ליג לאדבמיד

 הש בפ*ד דס*י
 יפשוטי ה*ב שמצזפת 5ש"ג אמ%8 אהכ להקדששא1ה

 אי זה מצנון ח8"ך לש . 8% קי*ן %8"י בשו"תמ0
 פפת צשףת ע*ש 5יבו ס*ל חמוד .מ2ם8

 נענין הרח%למי 6בנלי בבקש%תיפלא האריך 5ץ 8*דשממד
 ע"*ןן

 , ש""ן%הש%י

 *וחד שתי ף ופ" י פו 8י
 3מ4 פאהם מוהש אשמ8 8שאי



 האם. פקרקל. כיפ א"%פתע%שלאפ

 דחשצ סחא יג קשא שוו וחשצ 9ש י"זא
 רכ"כ בסי' הרטץ"ד ל8ים"יש אאשנ* כד1נחא*סור דטשצי בהא העשה_ 6ו' ם" אה*ע הרד'ד כשו"תההגוז )9והכן.

 שריא ה%דאל דלנבי כהתה איסור משום אלאאוסורא הוי דלא היכא אלא שאמ כהונח 8רשר אמרינןדלא
 המור כחונה אישר אמריע דצזם דאשר הח* כהןולנבי
 ב"פראל דשייך בסידי אבל יחרמרא בספק וא%עיפפי
 דףלוק אץ בעלח תחת שהינהח ואשמדח כטן בכחןכבי
 בניסת דטירי דדפט 3הע נם וושפ *שראל טץןבין

 כחובת איטור בלאו דהש לי בדי ואו6דונ מעה"לאחד
 6ופה באיסורק4ר

 לברי
 סזח גדילח סשידת לך 4הן אץכ לו כותהת הח"ועי"1 * ברי חמוח דחיא כען

 הרמב"ם לשי5טז העיר שם בחוד*ר דחנתהמי4שץ עכשק. ישראל הה או אף לבחצלד4שודח
 כאן דפט אנאשי א"כ לקההש מה"תדכאשיקא

 באישר וחנח עכ"ק. יק%א מח"ת דאורייהא ספקחא
 להרשב"א דנם שמ"ד סף ב14"ת חפרס"ג כתבעשח
 להיפך כתב ק"י בש' דהחו"ד פאף ל9לאספיק4נ
 סברוע לפי להפרם"ג מודח דשוא"ת ב1שחמשא"כ וודאי שיקיים בעען קשח דקום בעשה דוקא זחכטדע
 בסופה )אף ות"ק בספק לא אפר בודאי דאךבעצש
 לאו איסור סכח ורק מםפק תצא לא עשח רקדהף סרפה אעור לענץ א1פיר ומשו"ה רנל"ד( ,פאיןה*כא

 דפע. אמרינןדכחונח
 כערכו וםכבדו מוקירו דודו חתן בזחחשעשר

 ויפיץ וכו' נב%ו ירבה יעב"ץ בחפץמברכו
 איטשבערנ ליביוךא תפש המוערה פשו ב14ת חוצהסעיהצתיו

 יע"א *8מקאבד"ק

רי
 דהקרצ בץה גשב 6פלפ? שע קי' חהא משה*ק מ%,םש

 ע*ש סק ג"ב "" הראשוו שבעלה 6הריוזקושתו
 שישת סתירות בוה תרצתי ף ס" סוף צכי במן שו*מובפשי
 8וא אשה בעדות ע-א דנאמנת לרעףי ק-ל ובכם*דרשץ
 בע*א דוקדאי1 קהא רמקיפ פיש*י ע"ב( )5הח וכוףסדרבע
 הטעם ז5ל ניוםפ היגשל שהק 6שדת טשע יץ4א61שמע
 באונם שפי' זפה פשום לבעלה ששש1רה מע בששת א-כיץ"שא 9י 8% חשר ים פ5םזשית ם96%ת ערשדחה
 שיטת יוצע ושפיר 6ה-ת ע88 השצע 6א*ת די"שש שיואהכ
 כיון לרש* ס"ל סע הף יא שבעלה במקום יבשנםרטף"
 דק באש חיט לכן 6א"ת יי"שנ ששך מהש "חשר ליסאד516ת
 וקשו שפיד זקדשתו 6קהצ רב על יסריך הב84 אבלטדלצצן
 דילמש דזקדשתו 5קרא הכ על יהקשות לסוח1ן להדמגש
 טש% ע-8 גאמת ת% כוע הרששת נמ1שה שאז" הקר584הקרי
 עדים בחוי ס"רי ודב זומה משום ייק4 ישףלך כהן6תאת

 בקףר לגבע דש*י שיטתומאודז
 נעודם תיכף מששצ ששש ת" זזשפ ששי "צ מעש1רח%

 משדש אע פשא1 כש11צאשם לקבשש1
 יסמא שיא 5שטשתל ש11צםע עד 8ת1 ש81_ 8ש%קהאשמר6ש
 על 6דפם ייו שיש בגס שהשב 5ה פאודץ שר 8טחב4פי
 ט81ן "רר פפפייו בייו 5אזו שהש כאז וצ*ע 5ספא שי*פסחפ
 ונעשם 6מ1 6אמל דטשאחמשש אשוש אאר*ז בכר 5מתעלע
 מתריש פ5שת ששן מיהש1 שפשר ע9ע 4ששע ההר וש5ש5שס
 עד שיף אף ש5ש1 עש1"ק_ 5אשפ"ששש 4הע הש עשאענ%

' יע*א 8געץ,ב"ה

 חגאה הרב הקר אץ לתכונהן חיקר די4 בויכ*ק
 חדור פש4 ' ההורח שר בהשפההצו נזר המנדילבהףז

 6וח"ר כקעקת 6 יאסר קדה%צשו"ע
 וא1ש"ר צ"ד מי%"פ רובהל

 יע"אבאוחעי

 בדבויו להעיר ובשת* חשנתי דוי ב1ן הנפלאספ1י
 לבנין ל** דצא8ייעף התנא ככהמת ר9 כסותר לא.
 ולהארבנו בהם חקדו,שים קץניו לשוומ ואבקשו חגדזלדוד
 פנחם ן חתוי בקץי דבדי חביא ב' %ת א' בסיסן00

 עצמו את פנחם פימא דאיךשהקשו
 .בחריגת

 התנה עצמה לפטאתע לכהן אמור חא זמרי
 דהא הנ*ע ע"וש דב1רחי באהלח כחנא יסהאבשלא כדי תים דח" י"א בנם %ק סגף יחטעש 'וווגוםבמדרש
 בעת עייו מאח"ים דחי' טטר הצ ורק מושחלחוציאם

 0ש( הרומח. עץנשאם
 וכהשא בטנע המש נאחל שסא שלא מד%ק מדוע קשהאך

 הכית וגם שם כם"ש בר% של חי' הרידהרומח
 )פי"ג כ*ם בסוזני' כפבואר כמהגות דיט עץ שליד
 ובכ%זכות בעזכות ככללי דיע מחגות הנמ%מש דעץבויי(

 )ב(. כה% הוא הוי חרבחרי
 מהשדו*ן סחג' פחחת בפח4* יפים"ש יתיץואפשר

 יד חבהע ד84צ עץ ד"ח ע"א9 קל"ד )דףז"ל
 וכסנחדרין ע"ש להב1זכות ב6ל איע עצפו בפני כליחוי
 )0 ודו"ק במנע נפמא לא שפיר א"כ ע"שעצטו בפני מקל הוי הרומה שהחת דהעץ 4והא ע"א()פ"ב

צבי
 כהם יטתאב דיא גגלל סן משיד%הא ב% יתהה דההדזא

 הי* שבששם כ*ז יאהי חוץ יאף נראה 86ה ד6יחאבאהלה
 עליה 6אהילים וה"ח%ס

 נטמא עיא 6ה שכתב בה% ברביט זו בקף קדמו כבר)נ(
 העא שהכלי לפי בהבהין גמת הצגע בשישנגע

 עוש. ש6אה סקבלין חין עז נלי 1פשוטי 5שוט הי'מרו6ח
 5ש ו6מילא לחשח קמי בית לר הה מעץ דהא צ*ע%כאורה

 ר5-ב 5ה6ג"פ ספ*ש עז טה פשהפי9שוכ
 ייטכשנ לדוכחט8 קה 1%דא וישל קטע לכלי ע1ן6נמס
 ההמב"ם לשיםת רא" ימוק ו6נשע יופר הנריך עץ 5צ1י%5טז
 נית י1 *88% ח1שה קנל יבית ה,ס 8טהם%פשב
 התהד לד5ת תש" ע-ב( )40ח בפפידק הש" דעת חעקטל
 בפףא 15ב8 קצ*ה בם4 ה1אע:שא ע"נ( י*ב 6וכהבמס'
 עאו 8צ1כי*ק 5עלה כבר 6חפ סופאת ק4פשבל סקהתחרכאת
 ועשן עץש םדאהיהשא ולא מדדבק רק טוםאה ד5שקבל צ*ונף'

16ץפשם4
 ב"ש אפי' יחא במשש נפש4 דא" קשה עדין דבריו לפי%

 שמא שתא יטשא חפו6אא בץ 86סיקזבר
%5ראם ו* ף שת אי% בש1חטחצ טו . 6ש חשב  %6 נ%ח-*הי1םד"שפשחחא 

% ש א ה י פ 9 9 % א י
 %וטף - שחחש 1שג*,? ש28 אמטששת

8 . ש פ א א ש 4 ש 5
 ששש מק פ1 . שרש1 ש1ף 119 ש4 ;%אש



ש השפ.פאושי %1א. .אשגותש94א
 ועבא עה*א וויא"54ר ג9"מת השריך ב(מש.גשה

 ד,נכו"ס דלרשש אבל מה'. פ8"ג גסל"ם.
 פומאת על מוזהרים 8אנן הכהנים ע1כ גאהל פ8טאאין
 ע"א( )מה' בנזיר וכדאיתא עכו"ם במת ומשאמגע
 דהצם כהן והשה עכו"ם מימאת על מההר א"1דנזיר
 )ק"ו דששהדרין כהא הישיע"ק קו' בזה וטתרץשוה
 במנע טפמא קקו"ם סת והא לבלעם קמאי' דפנהםע'נ(
 טפסא איט עכו"ם דמת היר4ים לושיפת רא" יהי'המאת

 .עכ"ד. ובכהשאבמנע
 גרם לא והרי"ף כפייעא לי' ארדכר' והזי"- אל" היף ע"ב( ו' )דף דברכהצ בהא לי גראה%פי"1
 הגירסא מיישב אגדות ובהדושי מפרש"י וכ"נאל"

 דלא הא"ש 884וה1 אלא' אאלי' קא לא כמייעאדאידטא
 אלי' הרי"ף נרפ ל9 ולכן עצמו ומיטא קפלי'. יא*ךכהן ה" אלי' דבאמת כאז דתלי' *מר ו"פ ע"ש אי"הר%. אכן לערבי לאלי' לי' אירמי דד1י קאי אפי' טהדרח"
 שפיר בבצע אף מפסא' א"מ דעכו"ם להיראיםאבל
 )ד(. והבן במגע אף טפמא אינו דערבי משום אלי'גרסינן
 דם"ם דהא רם"ג מצוה מנ"ה דברי הביא ף באית)ג(

 לענין הייט ברה"י פומאה בספק מהנילא

רי
 בטתט% נסמא לא דאמאי מזה והעיר בווי הרבי%דברי
 ע*קו. במונש המא במגע לא נטמאיא וממייש גקרקע שהכטן עד מי1 דלח רא" דמזה וכתגפשא

 קט*ו סי' יתתן דבדי בספר יפימ*ש טפר אפשרולענ"ד
א שי ארוט טש1ר הי' דהטסשרם )כאק דסוכהבהא ש * % א 8 8 ש % א י 9 9

1 ' ס ש י א ע ש ת א " % 8
ע ש"%ו1זמ9יי ת ה % יש קש מ %ף   
ש9  % ש  8 %ה  % יעו אשה   
ש שויף פה מפ% ן 9 של   מש שש" י 
 עז ח% "פה הא "9 פ9 אצ ש8ו 8שח
 צשש "% ט' שד מ ט "ה האא מימ%ע

ט פצקחעהא1תששחשאא%טואיש%יי ם  ח % ת 8 יעחש  ש סח   פש שה 
ש שמ % % נ פ ת%ח   מש משמ 

ץ 1צ8יק פי ר אעשתחי% %  
צ אש 1 ת %ה% שףפאימשת חמ" צ  

ו שםחשןשה % שהזה שק ש מא  9 ף ת  
 רב הערב מן מבל נושא לו הסרים ה" יא מ*מ בביזהעאו

 טלשון כן ומדייק יוסף של ארוט את יקצא לפקררהןשישמעו
 לבדו בהצה ההלא בשריל שס המצוה כל עהץכ עקכ ב8'רש*י
 אלא העלם לבדו שמשה כתב י"א להעלוהם בהםנתעסק
 9הש מלבד והנה ע*ש להעלותם בהם עת"שהול ויי%נתעעק
 משא רב שהערב יהשב שלבזיון דבר לייכיה קלהשדיוק
ץ 1  %עש תף פמ עמ"% 9"9ש %  *שת 
 חששטש שף ישש שחשחת ששבמסי

%

ץ ההח ע" בש חשתש י יץ י צש" מ  
%%יימיתירששעה

% פ% פ יחיה,ץ מט י חש כת לשאץ  
9שה ש ת א ח ' 9 שויחע   

 פטה ע1ס"
ץ ש ח 9 8ש 8 8 ת ר  % ""פא יוןןט  ם  

ששפ1פפםי9%9אי5ההפשפפו*
% 9 %8 ז %  נח " שנ ואחש%חאי ח" 
 תיש %ת 9ה' השיב ש%ד. שש שש פ1 9פזהר

 עצמו לממא לכהן שאמור איכצר לענון אכלפוסאה
 פומאת וכמו ס"ם דמהני איסורין שאר כמו הףלטוצ
 כן שםפורש שכתב שת ו' סי' אברתם זרעבשו"ת ראיתי עכ"ד מוודוין ןנזיר כהן %ן ומ"ם שספמאשרץ

 םפק ש מנלח נזיר דאין ה"ה( )8"ה 5סהיםבירושלמי
 פוםזיה דכל מצוה איט כהן נס ~פי"ז ברה"יפומאה
 נספק וה"נ עליו מצוה הכהן אין עלט מנלה הטירעחשין
 לא כהן ה"ג מגלה נזיר דאין ממא אי ברה"יפומחה

 )ה(. ע"שסהמשוה
 מת' פ"ו הכ"מ בדברי האריך ל שת וי בנםימן)ד(

 שהר הפמא דאין הפ"ן הפומאהאכות
 ומקשים נפהר אז כמזמקהץ כשעלה רק במקוהבעודו

 חן*ו ויקרא במים יתכסה לאו ואם ע"א( )כ"במברטת
 להוץ שקיה עד נפהר ד4הט תכ"פ כוחעע דאיןהעיר
 במים מכוסה הסים רטתו7 שהוא זמן דנל כווזיעאלא
 בזה מקוזית ג' )פ"0 סמקואות לדבריו ראי'רלענ"וא בנ8ל14ת)0 בזה והאריך ראשו שהוציא עד נפהרלא

 וקשה פהורים והפוכלים פהורין הטקואות ופביושישה וירדו .הצר מן והשאוב םאה כ' ובוה סאהכ'
 ומוכרה סאה סם' נחסר האחרונה ברגע כשיצאוהא

 )ז( לחוד הראש בהנכהתדנמהר
8 4 8

צבי
 ליח ו5הזר הטו5אה על מההר כהן אין שוב באהל5טמאן

 אל"הו זה פנהס וכן כה"השים סהטר לשיטוי ה19י'בקברותהתם
 בשההטאךכתי

 הוש זה שדין ען( )דף בכודוה בדי5*א 5זה "עיר כברח השכמ*ל~
 ההביא הנ4ל בירחשלמי יטה2יומ1 ור4 יההנן דריפלוגתא

 יניר ע*ב( )ט' הההן תאד ע*(0 1*י נויר התופ*דברי
 בתוס' וכ-כ ברה*י טומאה 0פק עי וקאי ש5אה קרבן5ביא

 ע-ש. הע% כפמא מקדש ביחא 9 ד%ע ע*ש )י*סשבהמת
 ג* אהע קל*ג פ" ה*א יףד יצהק בית באן'ת מה "אריךוק
 המו ברא*י ט1בשה דספק טשמע ד?דיין וכתב י*ת סי'וה*ב
 הי81 )פ*ה מיר גירחשיעי 5נים במראת ועיין ע*ש* טבמוחהשי
 רבו הושיעא רבי נגד יוהח כר' 5וסק יהרסב*ם הטעםשכתב
 לקההש ספק התודה דבכל אזיל לשיטתו דהרמב*ם יוהעדר'
 טהששה ספק על מגלה הנדר און לכן ליימרא' מורבעודק

  של" דלשטתי' התוס' שיטת יובן שפיר ולשי*ז ע*ש.ברוהי
 נשר*א שה8ריך וכמו כהרשב*א ?11מרא מה*ת דעפקדס,ל

 ואכמ*ל. ברה*י טומאה סאק על סגיה נייוע*כ
 סהמים ורתצ ראשי ביצא 5ודה 'דהכ"מ ב5שיטות י*ל ולענ"ד)0

 וקרינן ככולו דדובו ההש דכללא נטמרדכבר
 רונו יששש. דאם קימ*י בכוד בקדח~ת חע% המים ט1 דעיהב"

 יששש אם המים מן בעליעע וה*ה גכוד קדה%ת והי מידהשוב
 ליהבפא סהא לק"מ וממילא ונטהר בכ%ו דרובו אמויערובו
 במעדני וכמ*ש ידוד "ערחה שיהבסה סגי 12ם דהריבמים
 רובו יצש כבר ח*ב והינח דפוס בהמעת הרהנים ובמלאיו*ט

 נסאר. כבר לכןמהמים
 שיעלה באמת הבמינה דכוונת דלק-ם לענ*ד נראהובלא"ה

 דאי*כ יהי*ם סזה השף השדרוא- ההבסהמהמים
 דר"ל וע*ב ממים בהיך ההש אדי שיתכטה לומר לולמה

 והשכסה בהמים יההר סבילהן ישית מממים יעלהשיא1ים
 זמ4 אין בבגייו ל"ששנמהןאבל

 לפים*ש בעיע לא הראש הנבאת דאף מוכה זו פ%שנה הנה)י(
 נל דידסוי קפ*ו ומאריקק רצץנ ב5י*הריב*ש

 יהון חירל"1 לה%ץ ה8ים ל8דלת בומן ק1דפ הוש במי8טון
 5עשן'ס בזה קואפשריך וכטו פחוושיס 8ראא% 5החששש קודצצ"ו*
 המים שבו הא המיס מן ראשש כשסשבי הש-כ ר"8 סי'בהשד



 האפפ,8קיטא מ%% השחפתשא"ה%
 ע3דא םניםץ 3י ך8( )פע מיבפת לכרע הר יי00

 בצשך" ארעצי ל" רטו לא8ב%" בעידר*א
 חוי שלא ח"מא כי ל" אר18 ל" ושהמצמו ל"אר1
 לשם ולים84 ליקדם דלא חיכי כי ל" ההסצ%השףצח
 כטים שחא דבעהף שם ונש%דש פובל אני חוריןבן

 אנחו רישף דדל* בחד* אפרינן חכי דבהר ל"צמצמו
 מרך לב* אםפי זיל ל" חשמרו ארישי' דפינא זיל%48ל"

 צכממו כנר הכי דסקף שם ובריפב"א ברש*יומבואר
 מן כהשעלח אלא פב"מה עלתח דלא אמרת ואיל"

 פשא ותשאן המקוה בהוך לי' צמצמו אכחיושקוח
 קיייתו קודם רק לצמצם מגי חהת "א ל' הו8וח5יה
 דאז כיון ל" מרשו סשןי הוי חמקוח בתוךו3היהו
 כיון מובל אגי חורץ בן לשם 5סר יב% אעוקךיין
 קדטו כבר 841 חמים מן כשעלח חיא חפבילחדצמר
 שלא והששו ההאש בחנבהה דנפהר וע*כ לי'וצמצש

 )ח4 פכלתי וירין בן לשם תיק8יאסר
 בשם ס"ו 8"ו שבה בקרבן ל8ים"ש לחעיר יש אכן)0

 רוח חוא דפום4אץ בג4ח מעם לאברהםחמד
 בפבעו אין ורוה אעביר חפומאה רוה ה4עוכס"ש

ינר
 פשול 8שום הש עור פהר שלח כעי השיעו יש
 דשרן ס"ו ס*ק "שיץ וכמ*ש שים ע%י' 8ה ל,פיאפר
 בכל אפרן כען שהם סמו לפבול שישתן ש%פסשרואב%נה
 קאשששיבין מסוונה 8פ8 את*כ כשתשם,ך נשיערר 5מםאאר
 מאת מוכח תףכ בשאיפ סי כצש !1 חשקח ע*י וצשק1נשארו
 וייז מהשש הפאת סרם אף בפיה בעוזץ נפהרייצשפנ
 ק" אא;ם אנני חשרקת ב*ד שת כ*ג מה מ*צון עיובשרם

 ע*ש4 בהב4הס'

%ח פ 9ר  ה 1' י  ק   1 מ  ת  פ  %  
 ח" פשצא דל חעיששחאשפא%ש
 *שו"החףןפף"וטשטתספשש;"ציאמוומגדשל

 חרח1 9 צלרחם מאת תחחי ש שדםים
 ד4 ,יקו שי פעשמ%

 דש 99י חש א יקם חף פטם דפ"61 8%ץס
 חפמישחקק

 19*דאי%פ5ףחץיםאדת1תיפקייקמחאצ שאחקלשן"*ף"א"
 ח9 חיש פאא 9זיע יא חחי פפפ פ"ע 9*נפו
 בתוך נכמם ארפ דהרהת 8צד הקש ומביש חשש נשששי

 דקךא סעמא דדשינן לא להקי עכ*1 ב8ים בעווו תפחרמשים
 מייב*ש טעם דלפי שם מיקד משה*ק אאש-ר כ-ק העקרהן
 גו5ו שכי  סאה 5מ מצ8 פקוה דוהעור ושאע יהא רצ*יבס"
 ם% ביטת לשת הוא יעולה ביייל סטעם יףטצ נהםעויה
 צריעמם ההק סאח 4 5מ%יק תשוס עתא ערלת ע%החחשא

 ן סה טפצ י בש דמשיוו משש נשקי פש 5 פא5ף
9 שירפ ה   % ת י  ח  א  ש   

ש ש % % 8 _ ם י ש ש ש % ט י ח
 9יא ש השי שתג ישצ תע פאו החצ 5חיפ54

 זקראסע5א
 הדי משבממק במר יח מץ חןר לשי' נהרים נמי להפמאר השלצ "פשמדל "שציד "%1כ4צרח ע5תן~

8ש ק  % י  א   % ש   %  
8 4 ש ש 1 % " ט % ש

א % % *  %1ח 1פש שצל םטש שונ %סש שעח
ש % א ש ק ש א ח % 8

 %ק שאצ על חי חאי חח"צ %8 אה. 8פםתחנ

%ש  * ש ש ש  א  פ   4  
ש אי יש ה  ש ח *יי   י9 

* אש א א פא  א  
קתףכ ש8 ו" נ"ט 9פ *פקקשיווציש  ח  ש  א  י יששא%%%ה. ח 
 בא ושחאו ו%ים הח ,%ו ש%תפשק

ה א
 תשמיש עשהט* 0ופאטת זש9הא" גצטא מפש" "אהך וז בפשו(

 קש,ששש ש חציא ר" שם שם' עלועהי
 ת% ל" אח %4 דשפ "" חעייה"זאמקת

 חס8 מקה. טקחוהמ8ר%ה"שושם
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 פדת הא"8 חמקש הטמם"ייייאשת
 גאטיוחייא "ף טאוא בחצן תק*אא
 לשי נא"ח ספך רק עדף רפא ןשה

 ויתק
 ל"ח מ" ה*ד לתפבי*ת מזה רא" ויהי רובא5ז
 כודאי עשאה דההורה טופה ספק מקרי זינהחדמפק

צבי
 איפ אףכ טפש חש 5המים 5א שיח שנא 8כש ממטתאבל
 ונטמר יקה4 טעטא ודשרע אי תו*כ ויי4 אשת%תוויב
 ח,8 בפשרקו% בשרשץ ועיין ויב%הש וההה לקי עיב במיםבעחז
 נחשי הבא שעשריך )טש0 דשגצצ נאשש זה גמעערס ושושייך 5*םסוף

 ה8ממ*ש ב4ת להאליך ה"ן בוצך קטבלי וםננמפ*ב

 טום ייעצב*ם עי קאי דוא1אם נהשה מנ-8 שיטתובעיקר
 רק נסהר אינו יכן בפקוה בעהז אמצוספששכ1תדי

 דנטהר %5רה מכ*ם גם לברם שנבנס טרם כשנפמא אביבעליתו
 ודע חףל שפתב קףי בורים סהרשקש נהשה ובן במיםבעוזיו
 פט-ן וששה אה*ט 5-ת פ*ו בכ-ם נד% חרדח%ט%שיתי
 סכט%ים עדשן בסקוה הכלים או משדם בעתזסמטמאיו
 דברי שם 8םין הנן 5ישהוה עלותם אאר עדומטמאים
 כל כםעם 5רו זה ו"פי יוש*ש. עכשל פלא תיא5רסב*ם
 יפקוה עעבנם טרם נטפא אם ובאמת ינ*נ עלהקהשיות
 ואחארם בהמקהת טפמפו "ש אם דק במים בעודו נשהרשפיר

 סהמהש שיעלה בענין אן שםנטמא
 טפיה וענין הג*ל הייב*ש ל8יאד מענין הסבר לומר1ח8שר

 סאה כ' 5יפיק דהאדם ביסיל מסעם השבמקהן
 וכנ*ל בתרי הד בביטיל סצה כף של במקוה נתבטללכן
 4מ1 בתערובת מ9ד "איסור דאם מ5רדכי שיטת נודעובבר
 נ*ד יףי ומבי*ה ק-ב סי* המלתי עהפביר וכמו בהיתרבטל

 דהעיקר בזה הרבה האליך אטד ובשדי ל*ר 5סהיםובצל*א
 ב" ששך לא התערובות בחשך האיסחר דנולד כיוןהחסרת
 דהשסאה דהיכא לו8ר "ן סףכ עתיקים חהדברים ע"שכיטול
 שוהא זבש כל ומבילה מהני לא המקוה בו1ך אש*דסנלוד
 הטים 6ן כשעלה רק עצש ב5ני הטוסאה ניכר שיצבתוסה
 בשףס בכ*ד דאמייע כעץ ונמהר הביט% וחל עצסו ב5מניכר
 סהמים חשר"שתו יצשתו דע*י בהשה היא זו שיבה השזו

 והבן. להמים בטמוניבר
 דנוששת *ששך ו%כתב סץ )דף "1ראל נצצמרת ועיו)0

 שמש סב"חת נהז 4882ב אין הכ"ם ןלפי*ד2ם"8יסות
ן םחה יפ פרי8 םשש שקח י %1ןשיה הש,9חי1 ו"צתפ  סצ שק 5"חאמשאחשש 

ח ח 9 ח % % % ש 9 א
.ששזסש



5 רהשם מקךע41 כא ינע נהשן.בותשאלה

 דספק מודה הרסנ"ם וש עש4 נ"ח נמופה3במטחו
 )יא( ע*ש* מד*ירייתאלח4שהא

 בע1י"ת לכטהמי חין תךד עמדי הקדזת הרבהועוד
 הים כערבו המבבדו- ב.דכ"ד

 88צ4פש19טקייהש"
 יום4 5רדםנעהמחקם

 כאמימן
 לאוז ושר"ץ ויגש ד'ב"ה
 הא* הקדוש, הנשן הרב נ5שי, ידיד דודי בןלכ"ק

 כרם דולה לרבים, החש ומופת שמו גדולבדורע,
 מוה"ר סקש"ת קהשים, צאן ומשקהעמוקהג
 אנ"ד *ש"א מ%זל"ט תבתר

 בק'ואדטוץר
 אוהי

 יע"א
 בהקונפרם כבדע הנשטםל הורתו ושלו'אלהטה"ם

 מאד שמחתי בו, הצצתי ומדי היקר,מם5רו
 ועותיו גד* מה ראיתי בו ארנן, מפרו ובמעשהבפעלו,
 ואבוא תורח, של במלחמתה עז ומה מעייניו, עמקוומה

 הבינט. בתפילת רק חלילה, ככהפיב המשבדברי
 מקום על הבטי לבית לכטם לכחן שהתיר בבטץ)א(

 העצכ%ת משם שפיט עכרש שלביה"ק
 מפמא איט עכו"ם דקבר ה5ומקים שיפת א' מ'םמשום

 6טצש 5וסאח *כא הוה רביש יע ""נ"ד ההי
 15דבק דק ווא חפמוכה דבפום84ז הל השקך דעתב

 ס8רעג בכסת ראיתי וכןעכון"ה
 כנ"פרטש בי האי ע*ב( )כץ מנ%ח מנבו קשיאולריףי

 להד*א הזיק תיבותא דלו רבא ואמר התם לצליילמיעל כושי בעי וועי מוחא דבה לאינדרינאדוצי
 )א4 פפח פחוח בהור חממוך בבית לכנוםד84צר

 חשרם בית "4ט ובדוז נחננמ 5%ל ד ב14ת)ב(
 חור*ש ע"ב( )כ"ח כתובות הו%ם'לפים"ש

 מבוררת אינח דהפומאח דח*כא מץנ( )5י"חבאח*ת
 והשטת היש'ש דברי וחביא מדרבנן פמא מפעץברהקר א8הי אז הקןלם לכל טשק דתוי או במ5ק תח"%ע%ם
 עכו"ם במת חכמים נזרו לא דרבנן דב5ומאהקקב
 דרבנן ב5ומאח נפמא שכבר בחו"ל נדיל לצורךובפרפ
 חא זה לכל שיחי' כהדר*נ הוצרך למה אדע לאעכת"ד
 חע5ים מדור אק ח"0 )5י*ח בחשס5תא באחלותפפורש

 מ0י ע"ש לארץ בחוץ ה5רםובית
 רא" הב"ש הי"א( )8"א ביהב"ח במל"ם ההטז)נ(

 מירושלמי באהל מפטאין עכו"ם דקברילחא
 רעם' חנטשם ח"ב( )5קא ומנחדרין ה"א( )פקפ5סחים
 בזבצו ה5מח קהשו לא חזקי' דבימי ע"א( )י"בםנהדרין
 היבומי ארטן של גלנלהע המזבח תחת שמצאומפני

 הנביא האל" ע"א( 3ח' בחוליז אמרינן הא קעפהןלי
 %ש העורבים לו שהביאו שהבשר מומךהי'

 מוום העין מן שטעעלם בשר הוי המא הוא נכרימשל
 בו%מן ע"ש הבשר את העורבים קמייתי הדיבורדעפ"י

די
 5ה*ת ו0פק בההשב*א בכ"ד התוס' דדעת מלבד הנה)ט0

 דשושרי12 יזה לק"8 להרסב"ם גם אצעלשמרא
 ה5ר5*ג סם4ש לקולא לא אבל לחומרא ה%פ סמל"חמדרבע
 מוינא עדיף רובא תאקה ורובא וזאקה רוב1 בבלליד'ד
 לו שיש דרבנן באיסור אף ולכן ליתא רובא במקוםאחזקה
 בא*סור אף אסוד לאיסודא דובא דאיכש כל היתרחז'שת
 עקש* ישרים חשמת תשובת על והש"נ ד5י כבולא דדובאדדבע
 בנמהם דו*פחר גלגל ע*י ההש דדבנן דשרסוו הכש8 במוובפרט

 וז*ב4 בכהוב למומרא אוליס בוחסמ כנודעדדבע

 פת שנח הי' אידרונא בהאי .דמסתמא לק*מ ולענ"דמ0
 פתת חשיח" ביהבנשס שיבט מסתבד ולא"צראל

 תיבוהא דלי רבא א5ר לכן העכו*ם של להאידרנאפתוח
 הראב*ד שיטת על הקשה אבל 5הן בפ*ב דהמל*ם לוסר "1נם

 ה" דאאשצראום מהומות בב5ה בנמ' 5ציפ דתאז*ל
 חשמריו בנאה רבי כטן הכהנים מפני הקברח2 אתמצימם

 השע יטזים טסטר בולם ה" האמורשרם ובצע ע*חמ )נומב*ב
 אפר להם ה" ג*ב הא8וושרם דבנפן ותי' סומאה היובעליהם
 ש5ס%ם ע*ש 5מת טיורים ה" תףכ %'( בנדה וכדמדכההפהה
 שממם הולקע לבבל דכשגלו אחד ב5קום וראיתיהנרומ
 מתוס5תא ה5קור ציץ שע*ב יו*ד על דעת וביוסף הפרהשסר
 לר'א1 דס"ל פמ,0 4ך פרה בר"ש ביכ הובא הץס )פ*גשרח
 6ק הה בב% דאף הגר4ח ופירש לבבל עמהן ירדהאפרן
 בגבולין טף 5ףן הבית ב5ני שלא דאף טטולין הי'אפר
 אףשך המש 5רה אשר להפ הה רבא בי5* דגמ י"ל הףבע*ש

 באת*ש 5שש*ב דאושבף'דשש5א
 ש8 %צס 9ש ימ . שטךדשאחןאמח ס ה ה%ס

 8שא קן . שפ מח"אה אייי ש.

צבי
םפ 9 1 6 דפא 1'   9 % א   %  
9  ואם * 4ש[וץ פףל מי[שטע ו1ן נאעפ
 8"ה ע"*תהמחי יק 9ז בול חצס עותט%

 שוש פא טח לא ועע עפפת6יו1חדףש
 נעץ לנ קין ודז ס" !דא 4ישר מסה בשהת חמתיהע,

 אתית ס8ורשת מפשנה ההיתר בעיקר והעלא עששלה
 הףע א5רס בית עוש* אין בשלו שחרש דבכרי מ*ס)פי*ז

 בות עחשין אין אהכ איטם אקברים חרשו בעצ5םדדגברים
 כיה וגם פו1ר ברההר ט4מאה דס5ק 4פע8וייתא ח%ק8יהפרס
 ששאן ע98ת ה8יפ 5עשה ע*י קברות חזקת איתרעדעכ*פ
 דקבדות הוקוע ו5גרע אמסלק מעשה מ1שה דענ*פהנכרים
 לאמש שיוו אלא שצה הוצישי ועצמוהיהם הקברות דנטלוכיון

 5שדא עדיף דלש הל א*כ ד4צמות שטשפזרו 9שנשארו
 השאקן דדבע שיצא ה5רס כגית שנידה קבר בהשגחרוצ
 קטר 1ם1 ואאשכי 5שדה דהחור,9 שם ב8שבה כמפ1דשמיהר
 וצץ9 מצףל אקכר במקום מרש לא ש5א ס5יקא ס5קדההל
 86ק ?שנא ט1עם בקברי הש*כ עצם 5טצא הוליך לאשמא

 סמק רק גהשש ה5רס דבית ס"ס הוי 5ט5אץ אםפלוטתא
אמושד.

 דא1זנה ששש( %ףי בעא להמבהשר להעיר יש ולכורה)!ם
 בשם ש' חכפנולוםש ע-ש תוששנ גר איהיבוסי

 ששאר תהשנ גר וה חושב סתנ בו יא% לא ושסיד תח1בשח1*פ
 ע*ז ל,טטוד שלא שליו שק4:ל מוא הושב דנר חשיפ הבויזה

 תהשב גר ונשתש ע*ג( )ס*ד בע*1 כדאוחא דבינ טצות דולקיים
 כ*טי בעקץצףן כדשמייע בחףי להה1יבו דפשומשום
 שר דטאששש יק ל4יכיה ליבש אצץל מיידהשלמי מר'בומא4
 א4אצשצ אםו5אא םםני םאשצעז דהי4 כוה בשש% 5פפאהושב



 החמפכלשי פ%1 "שנ"שא5"
 שאידח ישראל חכל ושפקדש בבהע וק*ו מכו1"כש"ב
 להטר והלילח ביהם"ק וחיטך שלטח ביסי תשטים מןאה1
 שמימות יתכן ואיך פמא מקום חנכה השמים מןשאש
 לא וכולם חזקי' עד נביאים כמה שחי' ביהם"קבנין

 בפוכאשה. חלילה והקריבו מוחידעו
 וכי בהש שעמד ש"ס פיי יו"ד חת"ם בשו"תךכנצ4עזי

 טמאים עפ"י ביהם"ק שנבנח שע*חמיסי
 שכא עד בפומאח הקריבו השכיל ה' מיד בבתבוהכל
 לרשרץ ובצזב להחגדר לו שהניחו מקום זח ויהי'יחזקי'
 שקקיי תייט פוסאה נלגל רק סצאו סכהש גלנלתדל4ע

 לדוד שמכרו הנורן אצל סמוך הי' ארונהמו8פהות
 קטחילות לסועם נזהרים הי' בודאי ביהם"קוכשבנו
 חמקדש מקעם תחת סקבורתם המומאה תמשוךשעא

 הבית בדק חזקו שלא הרשעים מלכי בימי רקוהמזבח
 הקרקע שתחת המחעות בחומות פרצותופתחו
 המזבח וזוזה עד ארונה מקברות ונהנלגלהונמשכה

 ע"שג טפח פועח חורע"י
 פרח בבה1נח לועמבואר גיפא לאידך י"ל ולענ"ך)ד(

 הבית הר הי' התהום קבר דמפני)פ"נ(
 ע"נ כיפין בעי' שהי' והיינו חלול תחתיהםוהשרות
 א4 והמזבח פרה מה' פ"נ בריש הרסב"ם וכם"שכיפין
 תדו2יו הי' שיתיין של בור אבע כיפין ע"ג הי'שעא

 שההא סשום פופל דאינו )ם"א( זבתים התום'וכם"ש
 סב1ך הי' דהנלגלו2 י"ל א"כ ע"ש המזבחצורך

 המומאה בפני חציצה והי' פפח חלול שם והי'עחשיתין
 שנמוטם ומצא יחזקי' שבא עד לן איכפת הי'ויא

 )פ"ח עדיות ממ ש העדות שושן בפפר כתבובעי"ז )ד4 רצוצה בפמאה הכהנים גממשועי"ז הה~
 ע"י רב זמן ביהם"ק בנין אחר עשם שבאמ"ה

 לרו חזבהי טקגו? נלנלתו א1ח1צי14 וברדלםחולדח
 ע*שי חש1זבח קרקע תדאןחור

 כתב הץ )ממערכת ז"ל מחחיד*א לפי דבשוב0פר
 תהת שמצש ארונה דנלנלת בפשפותדנהאה

 לדוד ושורן שמבר ארונח של. זקט נלנלת הואהמזבח
 דוד זח ארפט ולא אחזתי עה"פ שה"ש הילקופוהביא
 ~פי*ז "טראל קרבנות הסקום פסל ולא הסזבחכעאעפם
 ע*ש ארונח של זקנו גלנלון שהי' ומוכרח מצאודהע"ח

 קושייתנו. שםשמיישב
 חזיקים שרחוקים מזה חוץ האלה הדברים כל אכן)ה(

 בהירחפלמי טפורש הא פלי14ו מדרשהיא
 וכ"כ פ"אמ פרק )פוף ב"ב ובצ,וספהא נזיר מם' פרקפוף

 קברי רק הפומאה פפני קבר שום השאירו ולאטירושלים פיעי הקברים דכל מביהב"ח הי"א( )פ"זהרסב"ם
 אדם פיטם שלא הגביאה חולדה וקבר דוד ביתמלכות
 חקברים פיט העיר שסכל יתכן איך וא"כ ע"שמעולם

 של גלגלועו או קברו לביהם"ק מכהש ממוךוהשאירו
 כבוד מפ2י לפבווזם שאאמור ישראל לקברי הא ועודארנון
 שתם ופיע חששו לא ואעפ"כ הדין חרדת אוהמתים
 שליפ"א כהדר"ג יודע ואפשר העכו"ם קבר מכש"כא"כ

 3ח(. ויו1מחט יודיעע נא ליישבבזה

 אקצר מסחרי ופרדת כוחי תשותופפני
 ולו2ורוזו לו שלומואומר
 לבי מקירות אווזבו דודובן
 פאצאנ4צומקי ל4טה בלוסא בן אבשלמה

 נרד בושמי ערונתבעה"ם

צבירבר
 לויכיח לן מ2א אבל תושב גר שהי' היבוס" ארונה שלג~גלתו
 מודה הידח1למי גם דילמא באהל מסמאין עכן*ם קברידגם

 היבוסי אדונה רק באהל מטמאין אין דעכו*ם כר,שדהלבה
 פוה רחי' יהי' וע*כ באהל, מטמא הי' לבן תושב גרשא"

 תושב* גר  לטומאת  יבי"8 טומאת בין חילוק אין זהדלענין
 דאין בזה שהעיר ע*ה סמ הכהן ושב בשרהן מצאתישוב

 ולכך הי' תו1ב גר דאי~נה נה1ום דא"פהידח1למי
 שכה'ג סי' (1*ח )ובישיע*ק זה בדין שהאריך ע*ש באהלמסמא
 וע*ז מהגמ' גן והוביח הי' ינו,פ דארונה בפשיטותכתב

 ע*ש(.הנ*ל
 אדלער מנשה ד' הגאת ליזידי כהן מראה בעע*ת ראיתיוכה

 בעל הטשון בשם והביא ב1ה  שהאריך נ"ד בקי'מלאבראן
 הף דאירם )כ'( דע*ז )כ*0 יבמות מתוס' .1העיר מענהצפנת

 יבמות התוס' כתבו ומ"מ תחנ8 דלא לצו בי' דל*ת תושבגר
 דבר שום מממ מקבלע אין וכן ע*ש אדם שם עליו דאיןטןח(
 להלות1ת מותד תע שקלים ה' סוף הדמב*ם כמ"ש דוניתלבדק
 עבודה הו"ט שבת דוחין אין רכן  לעבווםברבית
 דדיט מסתבר ע*ב בירה1ליס ולא בא"י שיהי' מותרודק

 בזה. ש"אריך ע*ש מת טומאת  לעניןכעכו*ם
 או*ת דבישיע"ק בפש4טות הנ*ל ה6ל*ט קד מח1רץ ובזה)ד(

 1מאה תורת אם רצוצה בטומאה מסתפק ה5'לשמ"ג
 ה5'כ י*1. יבישך קברי לענין ואמ*נ 6נע סומאת או הושאהל
 מגע רטשום לומר "1 רצוצה בטומאה הבהנים דנט45יהב84
 מיעקב כוכב בהגהות ראךתי וכה אהל. סדמאת פשום חמןה"
 להפנמשמר המל"'מ קוי לתרי שכ*כ מ"1( )ש*ג פרה מה1ניותעל

 ע*ש* אוא נגיעה דכהיה רצוצה בטומ54ת ע"ב( )קכ*'הבחילין

 נעי ענן*ם קבדי רצוצה דבטומאה חדתא מילתא י"לא*כ
 9"ג וף כלל האהל פתה ובספר ע*ש. בצ*ע והניחומטמא
 ג"נ לו יש רצוצה דבטחצשת ראיות כמה והביא בזההאריך

 ואכמ"נ בזה לה4חריך ויש אהלדין
 חתביח בזה האריך ע*ו סי' ח"ד חלעור מנחת בשו*תמ0

 והעיר לפי ודבה1 העדהת ושושן החת"ס דבריג"כ
 ארנן הדי וגם מידהילים העצמות בל דפיט הנ"למהירושלסי

 לו ט1אר ולא לחלוטין לדהמע*ה הגורן מכדהיבוסי
 גלגלתו את והמזבח המקדש במקום לקבור הניחו ואיך חלקשים

 ברור הוי של8ה בימי השמים מן אש שירדה אהדיובפרט
 בימי ה" זה דדוי לתרץ וכתב ח*ו טומאה שם הי'של8
 הארץ את חזק" טיהר אשר אחז אביו מות אחר המלךחזק"

 את ויבעס שם כמ*ש להכעיס אביו שקלקל מה לתקןוביהמ*ק
 ש6 שקברוהו אביו אחז בימי נעשה ובוודאי אבותיו אלקיה'

 שם רק דוד בימי שהי' אדנת שתו )ולח היבוסילארטן
 בכל שה" פרעח כמו ארנת כן נקרא היבוסי משריהסשפחה

 יושב עם ברית לכרות כדי שם בדצוט הניחו השחזדור(
 סהופ את ולבזות לטם1ת כדי בתוה*ק מ*ש היפךהארץ
 המקדש לטהר זה חזקי' תיקן במותו תיכף וע"כהמקדש

 עכת*ד. גלנלתו את והוצמ5והמ~בח
 בערוך הקיצור בהבלית זה בכל קדמר שכבד ראיתיוכה

 עמ"ילנר
 ופ0אם זה ענע על ג*כ שפתמה י*ב סנהדרק

 ית"ש* או עליו הו1גיוצ הי-המ* בית שסגר חיע בי48 הי,8זה
 חשקי בי8י מיד ת5צאה המזבע תהת גלגלתו קבדוארתה
 ב*ת ם9 דל פהיצען לאצאון למלך במעשה הרעעיץ1.

 ע"ש. בזה" ג*ב ווהאריך הי*04 לט*א"בחירה



8 השםמקלעף 5נפ9 השכאש%לא

 האדהצ"ר וצה"ק מכשק המט2ב בז" 9תק*
 הקדהפ סרן אדוב1"רי וודי לב"ק שבהב דלשיבאפשמי

 אהוייהג ניקור בקןע. ה*"ד ז"לטג4שפב
 אפוואצק. תרהיץ נימן כ"הב"ה

 וחרה"ק הרה"צ עוז ויוידי שיון הידכשק
 נזע ותפארת תחלה לשם וכשורסםהטדע

 ציה בן פה"ר כקש"ת גנשק"עתרשישים
 שליפ"אהלגרשפאם

 א%יפ-א כ"קאהדשש
 והטיע הם8ורמם, הגאה הרב נפשי, וידיד עץ9ןיליר

 הן8ארוג תהלה לשם ערץ, וקצוי הבל םדהביבכל
 פקךלותיו בכב*ר הכלל ועסקני יעקב, ג14ניבועככי

רבר

 6ן*מת בבמה האהרונים בשנים אשר יפיסם טיע הנה*
 בכל סההדשות והגדרות והקושת תכאפות אצרה2בעחה-ר
 וב1ניך וישראל התההה קרן 5הרם סהר הוש יראם 1מ1יה2יום

 השהוטה עי ישש*ה 5פ2ם שפש2 ליצלן ההמבש רעאשועשידהן
 )בעסרבונק היסום בא* ודקות גסוה בהפת לשאיםשאסלו
 שומר שיטהם .5פי השם כקיי צער 5אקל השחף6היפמ

 סשלישי ס"ח ת1ק כ"ו 6רק טטצים בפיה )הףץששהם
 ה ז ד ג נ ד עש09 וצצ2מה שבמיוע2 הקלה 14שוכשחיטת
 בכל ד1רנ1 גד1יי סכי איסוריצא

 ישראל ארז גאונ* הן ארזקצ1י
 הברית ארצות וגאוני שירוסאוג8וני
 שאם 1אסר1 ענ1 אמד ב88כ1לם
 אז השחיטה יסני הבעטייבונגנעשה
 וסריסה. כנבייה פסורה היחהבשר
 חפףפת עאשן ישהל במי תפ4ל טששש זההפימור

 5פני 4ךמום באי 8יהרטה גירה2לטשי
 מקדהצים וקהלה2 "פדאי בני אהינו 6פי שוכל נברת"9ערטה
 )הון בשר 5אבילת לסצוע נפשס במסיראת בפרץ5טדד

 וגדרו9* בכלל וי' שיא עהףמכשר

 14בש1ין בס1ימ גם אמירה טם8ת הרחהן בשטתוהנמ
 סקודם הימוס בלי ודקה2 גסות עפרטותלאשר

 אוננשרין ווממדינת מקדהשים מקה"ית שבל 5פליוהמובן
 ש2 באתץ 1ג9אוט בו4ר "שכול שלש בפרץע5יי

 )הנקףאים המתהדשים הקהלה2 על המפריא2 לרבה2ונם
 בין הפרש אין זה שצדבר ההליטו הפשמוסקוה9נעשהשגים

 רצו לש המה וגם קאלה2שום ובוו חח1רם8האסי8שף4%ת
 עשפצלם 4ישאי מקודפ "שום עאי הבאטמת שפהטת*שצצ
 לדג5ם משיעמם אנשיס  9מובה חספ2 ההאלפה פה8תחף
 ירושת ספורת מהיך 42תימה ב2מר ישאצל גהגו 5אסהמםאופר

 ליאאו* רזששטש. סי*סה בשאר משפל 4מפד5ו לבנ2שצא2
 לאי8ים 14צ 6קוה ו6פש גדולפ שערורין נולדא:שפטגבצ

 ארבצ לרבא2 ונם 6ספר חין שר יםת אפשו%תסחפוש%
 גדר י6רצו 6אעם שרבים 8" שיצ1הא עד ייושרפמקח5תצ

 ד9 להכר פשמףם הידעים 1חק4יות 4רי . טר"818לשמי
 ה22פעיהן תששחפת ש ספחףי .שבר על שבר ר*לקהרבו
 גבאן ספים יפסי טחפה השקשם 8ה אגצירא חתלגטי

 מוהרשר וברהע בנשם השץ% כ% לפובההנזנכווע
 שהת ש לי כוהכ גרזאיזיוהטקה וליפ"א עוזרה%ס
 ותבפל השישת ירהם השהיפו4 בגזירת שץצוימצב
 אז הסויטן נכל הניקור ענין את ש*נהיפ באםאשר
 לכשק בתב וכבר בזח, משקפה בעזהישת פובהתקוה
 יההת שייפ"א כ"ק אשר והציע זה, שדותשייפ"א
 הההשרא כי הניקור, אען וטתיגו אהפר ברבים, בזהדעתו
 הענין, בעצם ה*זק לגרום יטלה היל"ת ח"ובזה

 זה בקןין עליפ"א כ*ק עם בכוצבים לבאוסבקעני
 המצב יודע שליפיא כקק אהשר א6ונה ולאכאטור,
 השב הענין, יפונע2 הבל ויע"ןה הוי4 כ4השרהרציני
 מהפב*הם, מקוב1ת בכל תהלהי עםו ירחםהרהכהם
 בגשששת פהצה וכרכה היים שפעת להםלהש6וע

וברוהניהע.
 ומבוצה טכבדו מוקירו כ"ק הה"שידידו

*תחשקצישט

צבי
 גשפשן פקודם היסש בלי אף הויהטה להתיר מעל"הםלהקל
 צער הקשת בקרבו המכיל הרש סידור יפניהם יצהעאם
 אמוא נקינצ2 עהל תיכף השאי6ה לאתר )לשיסתב0 היםבעלי
 ושןהאה 4צושטשה ע"י או בקורשעע הוהשש ונ5 מ4ש28 ע"יש1

 תורם 4שות הפנקבת 2צשל ,פל ק14ן בופפוד)שיס-חשם8ראט(
 שהטששיה4מיהפ

 אה 1שארטאוששץ בקח5הן שפנם8רין סוינחן שבכלוהטת
 שומש 9ף ס"ז ק" ה9ד אמושז בדעת סהפידיןמעים

 על לתצת שיא ודעהמ'( תשץב"ש הש"ך הטןסקים רובמד
 בפז בדמק מקלח שאדם ז6ן כל ,פהיסא יאהר הבועשהראש
 אשל גם שטת אפההם כערך סשפ נהפ הביהת ווהפ)ובעיר
 בסששרקת דהפפור אע? לנקדץ הנ'ל מנדרה סטעםוהרשים

 הש~צסא4 אחר תיכף הבועשה השפ %הההבות

 מיראים ישהאי עיפ אח1ר המרכז4 פער רבמ 4פבולזאת
 בענין %זהן יהשא עיאם בשהפת אונג14יןשבמדינת

 וששמףם ביז ההצייי סשתה יעשות מה בזש2 4שההגדול
 דעתם % לעסוד אם לקרב 4צ יראק אם הששץ דוחק זוביהז
 6פפ 6מנאגם אשן בשום יצוז שיש יד בההק הטיידעת

 אאר תיסף ההשש ב1צשט? הפשאר הטו"ז כרעתו6קדם
 ת מזש ם ע ס ב רק לעוסתו למבו*ע שהשיהסה
 וש2פ9ר ספני המקייין ושוסקים רוב על הסמך גיסאטרדך

 4הג לבוא הקרובה והסל:הגדול

 הששרומם בושששובים ועית 1.?כה של ומהן סה8שו4חהרי
 אםפשיה סצי יסכעפ אם ההיטא י הסכמה יידי2ש1

 גורטש2 וששהמש אאלקטיי 4רם עק השהיטה לאאר הישם1שי
 השעע מגאדא עם באההשבית יהקל לצזץי יש להם ישהתיא בהשת השם 5חת גדו5 אדאק בשעת במקל יהתיר "פמיהא

 ל18ך הש ביהשר די1קא שהשעה גדויים ו26מפוייםוקמ%"ת
 וכבוד ופהצפת עד ועהא9ן על ביצטפ2 שהקייו ופוסקיםעל

 אתהפת יפ5דן לא שת תט8מן מוטת כבהךמו בשפ ו"יהסו*ז
ש בש* ש   8 ש *   

-  

9 ש  ש  
9ש ח  ש  ש  א  ש   8  

ו ש % קא" 5מישהמש  
 1פ8"

 יש
 ש ןפש שף 8הם %פט אדם הה'פאא
9ה  9 פ  ש  8 ה   * א 



פשא8 ש  תשם6הושף מ%א 
 מנ%א

 יע"4נ באגוב חלח*ץ בכחב"א קדוש דחהשם'פ ב'ב*ח
 הםפורסם חגאת חרב הוענן וץ%ן פובח בשיבח יטב9ד
 עהר היי0 מו'ח כש"ת צנדל כעוז 8נ*ם תששאע

 שליפ*אנראדזיוהסקי
 איצריים, ניקור להנחינ נחוץ כי 9ירני כ"ת אשיע"ר

 בעצם מאוד, וכתחירים מחבורים ח8וסקים רובחנה
 חלילה. מכש%ל לטץ לבא שלא זח*רווע שצריךחניקור
 שאחר חחפיה י"5 ס" תח"נ ב' פ" דת%ין פ"קב*ש*ש
 דכר בו גשאר אם שנירע אחריו ביק ע% יח"חמנקר
 שניקר מח ז%ת אכל שלא כ' ס"ח וב%תי מתוקן.ואשיט
 נמנעים ו" שיראי מחרש"ל בשם מביא והישוי"עכעצכו,
 שהנה"א ובשלה"ק כצוקר, *שעוריים בשר כלל לאכ%שלא
 ושיח" בחמיכו, דוקא לחפיר מזחיר צ"ד כללא"ק

 שלא לחחמיר שיש פ"ד ובבאה"פ וישה שויקחמנקר
 חנשאל בחנהנת או"ח ובפמ"נ אוצריים. בשרלאכול

 בניקור. בקי4מם יח" בעצסם שחרבניםחופיף

די
 5שיטת ששר ב% "שראי "יל נוגע הף זה ששמהנר "9חט

 ועד בשם ה1יהפתם 5תציע ה%9סה אסכם 5טיבש%
 קצף בכ5 מ6שרסמים אדור הצדיקי גדהץ לפניאמרמי
 שבמק הפ%ן מדב את ובחרו בש2 דעתם חה2 לשומועתבל

 אמרבה חצד 5הבני אבר שייט*א יעברעצין שבדיקהארש
 בהסכמה ע5ו אחד בפת וכו5ם בש8ם השא5ה טמעשיצש
 * ה ט י ח ש 8 ר ח 8 ל הוהמום את סא איהק בשעת5התיר

 השאיטה גדרת *טל יטובה השקףה %' סליוובביינת
 אשד כששו אהתיענ מקור הענין את ינהימבאם

 ישהאי. בני שמתינו ביו לגמרי יתאש כדת נשהט קויהף6בשר
 מכרו ושששדים דחיק דמג 8קדצש2 בהתבים אאה" כפרהמש

 6כ5 חיצדהךם הבשונים הקכם"ת 9את מתרן הי'5העסו*בנ
 ובש5יציע. 6ויץמדי%ת

 ח9ם ר' האדיר הצאץ דל, 5ייבאהיטש האוםףרתעא*ק
 סחשצובית9כ*קדהרי4ווסצ*רםרן ףל, גהאץשסקיעהר
 אאת"יכב נ*קחר %25יג ,שיסכים יף*ז; ?*ל 8בחצצםואחיחן
 מו%ישת קודא בק51 4ה ונדפס 5ומנ הסכמחן שנתןום8ןק
 ארומו*ר דהי וכ*ק ווהנ לפניכם פתן אנכי כ%84ר8כהבים4

 5החש ש"% 8ה בקצרה עחרר וף*ד דל מבשצצג אקדחש8ר1
 באריכות ובריו כי הטברתי השני א2 בעטו 9זלכהבפגע

 בעזה*י. חדשות בהערות פמניםבמקתית
 לבט5 בירם יהה לא תי%ם. ס5 ה" 5שה8 בע"ה"ראכן

 אצזידות שירבא רק באוט4וי4 ההש ב%יין לאחמירה.
 לשעה ח2שעה 5עם 8הם תתחדשו חצטשיך 28רבווהוושית

א1שששמחהששטימ 9  חץ שתים פית 
 שטפ% ת%נ שרפם חש*טסחץ"דיישש

 טשמ "א% קח ויש ד טח%מ שן ף*"י
 מיה 8ש ביפ מאקשאא

 יץ דע פאצ %הש פץ אתיר חף גיק8
ש שא ח" י ל 9ש הפע מי9 9ח"יץקא  % ה   % ח   9  8  

פ8  % ח  א  פ   9  8 89 %י   9 פ  ש  9 י  פ  ש  
א9 8 י א א   9  %  8  

8 8 ש ח א ל ש * י ד ש
 *אאה יתש וישי בששתכחשת

 יהל איה יתק* אתמ אין קפמת מוירות וביותרהקחל.
 סידי יע5ת 8ם ז2%4 בבל כר1יק דגיקור לתקןגאמשרות
 הפבאשר באופן חניקור למגדיב והקחיללוזהרבנים

 סצמהרם שטנים מנקרים ולהעמיר חב"הבה8ומקים
 צריך דין "ת וטשיח, גחלה השגחח תחת ד',יראי
 מצינ בבחמית חניקור את לאסור בקיט אין כיבהשש
 וכם"ש עגלעג לנקר מע%ם נחמ שלא מעגליםחוץ

 ח6ש% יאמרו שלא להקל מעשח י9שו ואלהענלים. יקי להש דח*לח מחרשו"ם, בא%ם ,%םב"%ע"ק
 ע"אנ ח"ובענל

 ה" שלא במקומהת אם קוד* לעיין שיש מחעלון
 ה2יישות הםיינ נדר בכלל את און כה, עדמנקרים

 ומובש רי"ד ביףד כמנצאר וחר6ח. התרחושצריך
 תצ*ו אףח וכסר"ח בזה הרש"ל תשף שםבש"ך

 )א(.באריכות

צגי
 8*ת %מאע מלו אש אשו אמ שפם סהא2

 ני"%ד לקגיז תרכ ע*ש ענין בב5 יהתיר 4שששר אועייהם האאי "שראי כ5 שטש% מה 4בל 8וסור בו נשתצלים
 28גו סהךפחת 6קשת אלא "שהאל בבל טשששט דיאאחההים

 התהוזנ ארטא ע*י 5התיר "1ק
 צ*ע סמרשףל תשחנת ד"משדה בש2 5העיר ק% לענ*ראכן

 בעידם ק4י דכל ה9לה תשס*ט בתשובה הרץ%בהאדהש
 אוכא משות וגדר4תיהם ובתקךחאהם יישרא5 כפנהדדיןהם

 8ל8 *שושש5 בכ5 הארסור שית6שט תיקפ שיא בדברו6יהו חץי ש89 דץא ע*ב( יהץ גיסין בויס' 8שדש וכעיץע*ש ה%וי ט5 שבעו כמו מאש ומבהגם בקולם 5שמועומחיב
 886 דבקעה ישס )ק4י יו%לק טשש רוקא אחדבמקום
% פ% ש שר  פ ח  ח  ח  א   * 
ש%  %  * % % שיפ  א  א   * %  
 וס בעע1 שששט בלח תיה "מש9נ ברג יפטה9ה פי ס" השץ *צ פ" 9ד חום צשץ 9יל קקש
אש קששה" מת מספיש האצ%ם ששמ נשפמנל9ז א 8 *מ *   8  9 פ   8  

8 " ו א ף א ת ף פ ח *  מו' שלא ומף בבית שאו' ב6א*צף אמ2וב בה? פעילה דיי יס )ףו יחץ חר ושאנ זששף פוישריצ%
 ע*ש שם שה" אותם רק עליהם קביו המש שם "1ראיכל

 הבץה תמשז*פ מנשל בוצ% כן שםפחץן התכר שלאו6יא

 שא9 ם261 זוש וש%ןא  של ה%טק *צץ קההתפיז
 שצ2צ סצחג במו יתתיר יסלים 4ונם ג*כ אחדבקה5

 שע8ר רטץ יףו ש"ק 6אר*8 בשדשז ומששאי "שראהבל
 ידך 6הצ ס"ק רכאת יףד ה8רי שימת לפי לתרץ ובתבע*1
 חתממשיה כ*.חם? ויטיץז שי החש וגדר ס"צ 5עשות שהת1תקמת
 דכתיג יעבירא2 גדדים יישות הציבור ביד התורה6ן

 המש"ש"9 תר5 5מש6יתי 6ש8רת עשו וחץ1יעח61התם
 רק 9ל 6צד 6חו * לכן עדר טיע זייכא באהעקאי

 פאם 4אחה"11 ב%קור תי1' עשש* "ניאל בכלבשמפשטה
 8פו88ע דק 1%1השהחצה' אף וגדר פיג 6טשמ1 דמושנינפנ

 לאצמד* 4יןמקוממת



8 השם"קרשי ם -מח אשתצתשחלא

%* ע  * ח פ ש  8 % ש  " פ * י א ש מ ה ו ט
ם ש% ש י *  ש  םאשיחתעחייתם   פפ1, נןי בחפ ומתו כעצי ותחאץם גחלת2עריות הן ,חמ9דה עשלי בכמה חש%בך נפה4;ופזד"ם

 ע*י סירכות לחפר שירך, להוובחים הה לא ע*כאשר %א מרוסת הוח9ת מצד וחן הפופקיס מחרת0צד

רי
ש ש,9ו "1פ א  % שאשה ששר "י   

 אא 5קם ים 14 שע %בר *שי פא48*
 שששפשפ 85 5ו ששצע של5ת שצא ע*י 98פר*שמד
 אפשר אם תלה דהדטר מ9רש חה עמל. "אק% ע55חשאך

 ב29 תיה 5קף5 בואבת גם ס88כ לא %8 קתילק4צפ

 ייבריו כית ועע קכ"ר 8ףא 8חת*0 יפימ*ש 115 "שנם
 5צהנ שדעאן*מ יידיילם י*ט סי' אי*ה א*ש 4אשריבשדעע
 וזק4ת פתזםסבשצ ב9שהע לש אם נו-מ וצבינו ה9" פ8פי*5תמם8כו
 ע*י -חשםש*כ קא5 אףי 2עשית חשם אטשה יש זם 6ווםת ז%קץר
 שפקתל פיאי הרשיא ש"כ עששי 1ף8ר להם אק8ץ8
 בפמתג 5רקרי ה52ששרש%*ל כמבתדדיז השתמ יכן התקחןעשד
 סשתרים אמאערים לברים אדין ו9זה ג2עשפש עףר אששיושנהגו
 44ידהם בניקףד ש*כ מתרא 5שצי ופפיד 4יסיר נוששנו

 עישהש% ורק ושת תקמן עשו שמבי*ד עשעפ *עשה%ים
 במענ*ה התדה ומהג* יהתיר יש שפיר5עצנש

 ה נפר פץ דע חחש פץ שףהחח%טמפזתמ
 הא% ס%מ ש חם"חשהתדחשמצךיז

ש א 9 א ש * ש א ח %
א ש ש ה % א ח 9 מ % 8

 יפ ח תמ2 תתו שחים גהב זפישפ85
 מע 5י2 ז5הש% א ר ח" 5ימם טןי*%

ד ש 4 א % ש % ש מ %
8

% פווממ בשח2 ששוצ%פ  חד ו% 4צ 
 עשמח"קקיבמ"תת%נע8מץש%

 ו :ששר צש ה". תי' מיי באם חאאואם
 טחש ייל יי עו %קה ושצ תא24יפ'

 ומ9 בףב היה פיהש
 שא"בארמשששותוחמשושסיומ%  בי חח,אי" קי

 טה טהו ב%ע פפע טאמהס נים פץפפפ %פי ש כחלח4ת תחשת ההפחששת
 שמת ישה ימא 9שו פפצ שחקפהחחק4ק
ק 5ימ% א  ם י   9  % % ק  ש   
 1ע ירו צדק בשטי דל 5סעעט פטרק חקקף 5"זס" טי חע הש בתף סא", פ1ק %מ "8 מחא ד* "חחסשח,מפע י וארצשתת % עש

 אתד"ם וטח4ר חרכ קףש ריו וףקיףי "חעשם5מ4קת
 נ9שחיר 'שחאאי ז"שו להחת2 ס"ג *מ%ם חעא מטאשי
 התרוג % שין מאיסור כמף 4פ1ר"ם בשד כל עשו ארישם
 לא ובהר דבסיג יאעלקך שם עףק בפזר*ם לפי5"1תם

 לעולם. אתרא מוגי לא .עיב ובדר אטיע ד8%דיהק חתדחם במקת' והה חרכ זףש יסזפ תטקז פפף לא ,פק 5ה* עתה דגם 6"די רכ*8 ובסי' 8תר8 5חני יכן אויהעיצא נצת נהצ "גא ?השתא כףדי ו"ןד בס" ורק ~מוה,שעו
 סין שוו5י"ר דהץ יץק יגרי לקיים 18ענ*ד יהלבאא0נם

 עפ%ן ו9ין דפיד דא8ת 8תר8 45גי וכג*ד או*י9*1
 מהי( )8ץת םהר"ם 5ייישי5ר םלץב נהרוב*ש 4יא 4סהשלשתוד
 אריב*ש ג,כ 11ציא 5שת אש9דה%מ8י 16האא יקט4 בהי נף94ששר
 בס" כמבהשר 5תידין אין לשחוק נמן 8*סךר דנר ושל דבדראום

שבי
 בנדר 6מש% "ש יאם 6וסק והר8הא ספ1י ט*1 סעי*הי"
 8דכ 5טתהיה לו 5צמדיז מתדה בלא עיקכיד למוש *ישוה
 מכעף8י אאד 6פ9ד דשנ"שםגוון 6משוי דיש 1ףכא ל1ע9י "% ובהר בסיע נ*8 סעף בדיןבם

 6כה תתמא על אהק כ*א בפ*ק דל השקי רהךמוהגם
 המש שת וין על %4ילקדו מתרנ*ב*ן ארשצהאתשחט2

 שאין מש% רק 8ת כל ס"8 ,9יענ4ר שמ51ר בי'5אשנמרנן
 אפשל כיי וע"ע יו אזשזיד ועשעשר 5ורה 5רשנהא גם5נודד 5שמ9וי יאאנא הונא 4ם% שיעבהר וששש הק מבחחר6מש1ל
 צב"ש כחר5ה* א8ת דין ד18ין שכהב יז5 ס*ק רנ*8ס"

 ע*ש* לט%ן וה9*ך קואהת ונשזרץ לכמששהת פת"רין5כש%
 מר5הע יעת לתרץ בוה ג"כ אחריך ק* ס" יעקב צידובשוהת
 י84פ 5פויים מטה"חן 5ג"י 15שמ218ים תשחמת 4פנו נעיםד85
 6ישיים דצב בשהת וכשכ ע"שי 5התיר דיש ברוד מכש1ל"ש
 נ"%ד יחודו ל8 יאם ויין בניזן גם 51עתת עאש כ-גס"

 ב5 8*י "אאאז יעהץ גדוי ל8כו9דל מףי זה קי'זפתוריש
 לעמףיש 11*ב עעזזקתסייג 5הפהם דחה9 אף *זשזיר "ן ש6רר וה נםשהע א*כוזשחיטה
 הקדח9 0רן אותש*ר יזדי נ*ק ונדי לוףים עודואמינא

 08 אשו' אהרה ע*י אתיר "ש דיין דבנ"ץ 4יקדד*ע
ה ש % א א אש ח % . א ס 9  

א א ש ש ש % ה א 9 %
 %א דמי טאר חוי 1א טאי וחזשי,ש%סמה
 יסהל יי*י תיסידו ?רבי ומשני טחרו % נשש אדםשין
 ע9ששייג יעחעשר סץל דהירדשלמי 5גדה בים 5פרחשושסור
 יסח-חש עהש בעצ5מם ו1נ2רא גאבו עטשכהזי84ם איאל5יובות
 ד84" נדרם לוש2יר 5הם וה" שריך וע*ו יצמי%ת884"

 דסץל 0דינש א81 ו1סרא משום וקשן ו5מ4נו מוא מצוהיבר %5גת2ם אסשן שבץפ פצות ידבר יהתיד יש וגדד יץגואעמח2
 ו%1אקה יידן בנידן ש*כ ע*ש סשצה 5כר הה לאריפזונות

 ששילת נששכשוזות ההתציי 6רנסת2 לההבה ד12גע ם8?ה845
 ביה חע סקתפר מף א* למע טאי "ש קשיצ*ת
וטד

 עשףא"
 יפץ 1ם ו1 6יאם הפק י "ח ייי9

 וששהה דשויך י2טעם וה9*ך יפימאש השו*עסתיראע
 וחפתפר "שענת 85 ברס8 יש6 דבוש81 אדעתא אסיקדלא
 דשטשק פף ם"ריכ *איגמפרשהו קותהסהק
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% שש %  פ-צצ *8 ןץ עש2וצחשת מח 4צי ויאשס-יס 5ארםם 4ד% בי ומ-טשד גוש ה" שש 
 תאמ י%כ מד חם ט רק 4שך התא ימים י יתתשלא
 בעו"מ84 להרחתה רק ינר שביא סהדי רג,ת 2ס"תעשת
 ערה בזא אבל השמרסיע . בדרת קףדם וי' דהמנהגיוגאר "ש א11דיקם 2יקףד יעגון ה"ה הש*כ יושףי מתרה 5ם2בי יאיכו ההתרדשת ישמיק עא-תמת ישש9ק דום" המנהג לבסלדוצים
 משום "רק ממצ 8" לא משאי8ה נהרת ש תלף  שבוהמ8ת

 "העב 8תדא 5אגי ושסיר גלבנדר
 שושרש ק%פז חחו ןיר עח. יש תיה ג9%ןשצם

היש פ נשףפ וין שטאשם פטצ קצמם *אירעשץ מ  מ .  ח  ש  א   8  
 ( סףה היחל%"שים עד ששא ושה םםמ נקשזשממ



 ואצ1מההעף ממח א2פנותשא"ת%
ש שפו מפק"י*  ליד נ4 וכאשי בהמות. חיבה 
 ידו ומשך הניחה וקלהפח, קלח מירכא ששי'ה14דק
 ה" כי סירכא, פכל נק" אוות כהאה * ויאךהתצח,
 לאכול שלא וסייג, גדר דין חמקומות ב%4תצ לדוןיוכלו וכי מירכ4ג עעם בלי כהסה כשר חידודים עבורדי

י

רי
 כרשת אעלה קך4ב ש*8 א8ת*ע ובשףת בצ-עישתן

 ברש*י ימ18דש יהב( יכ*ב ממכות ר1ר' השכהשאפרופדשם
 לסעשי יכ"5 איפ9זצן

 יא וסה*ם אניו ע*י שקכ5 בהר ע5
 הנ*כ הנ*ל מירושלמי בקר מהרם להתיר ביוק בני יסיין8"
 אוים בחנרי שם וי*ע מצשצז מגהאק וזקיני עיש 1 ס"בחהו
 וצ*5 מי-צ*י ג'כ התבהש בח2 האריך 2שמשכשת 81הבד,ת
 5בנים 8תד8 ס1גי מלתא 5יגיד אק% יא6 אשיהודעח1
 ע*ש התרה פ1גי 5א תאקנ לבדר מוא אם פשנל לאבח?ס%
 סוני 5א וס%ג 5גדד דהי' נימא או אחוריים בניקודתג*כ

8תראלבנט2

 שהאריך אמיי רי"ד ס" ח"ב !רתיו בבדרי השימש*בן
 כית י5דינא מסחם הנ*י א2פר*8 המר,פד*םב8שהצשז

 נדול 9טהר לפ "פ *%ם ששיה דס1ני ב8וזחופשה"ש
 ע*ש* 8וטש חן חרמה אהי להתיר ע5עועאמוד

 אף 5תו פקום ו"ש יותר קף5 דידן וננייו נהשתולשנ"ד
 אומ דאם רי*ד בס" מדג'מ לסו,ד מתההבלא

 צריך אופ למנחגו מהר שננ %עתיד לנפרי ממגאפאוזר
 5שוב חצ5א מבתגו 5במרי יבטי רדצה אם דדו89התרה
 מש'ך קר וום סתרץ תנזה 8תר8 צדיך (פ לשלםל5פוצו
 וךרה הע 8ת מויה *1שה דזק:יקר 4תנ עשיי תףיע*ש
 מע*י טוב יהזר דזת פרטה אתרמ צר*ך זש%ן 5מעשה5יאה
 פ9ט כפיו9פ מתהוהבה ששח 1ממאןןא8

 כן שמה תשה על 6איפ ר71 9פ קםשתסיקז
4 יי*סן  פסצ שאים  הישוחהך  שחהיוחה  

 ופז צרז עיפ מיש ן% טפך קח4 משפחויע

 ושח קש וחעת יח מ11ך י 9אץהתקוח"מי
 שא חשתה פהם נה"שן חף חצש ףל8*םן

 וח4 פיה וחא הף פד 'אםע

 שת בש דה עע( 4ש ומצח בפ9 שישצל"י
פ8  % ש  א  9 ש  ש   

א%ח ש  פ  ח  ק צ'  ש  
פא ש  ח  ה  ח  ש י"  א  א   

1י  8 א  ש  ש   1 9 חם   
 א% ,אא י9 9" עמ"ן טף תך ושם "טפעחפ
 9ח דשש 9ז ""פ9 4"א". שתשות 18סגבה
חח ח  ש  ט  א  % פיד  א שיוי   
א *ש* (ם "פשה 9ע חחרמל שם חאהאבישו5 י פ ש ש9 ח   
ה  עמחמצמם תחק  עצ( ו בסשחצ חחשהע9

 מ9א גלם ש ש% אא"ם בע9ר שזל9
 9ש *טשצ עיו סע רי ר9ת המ"ת יצמזקם ימי ער וק ימ ל פשצ 26ל פשץ 9ן הףמשהא

אי ק  4 וי שפיר   %  9 פ   
ףח82 % ח  פ  לטץ הז 

א א 1 ח " ם 4 * * ש %
 שש *הדי קספן פ4, דה שף פ9ו עטשיייש י8ש ,חר עיו טא יקרתם וא"אח"ששק

 חכאטם שחו גצי י בתו פףג ב*ש%םןע"קים ,ע~י ע9% יח" חש-ץר ישחזןש""ית, נאמע"כ ..; ע"ויעתףש,44 מםט2אוא%פשז.
 תתמ ש לכשצך להם "פ ד"וק % דבןיחםחמ4וד"ם
 פקשק. שומ ביי הממקר סנשר יחכי הההגה"

צני
 פ1ת גדול אוש 5ך גין דהץ בנידו נשאכ ע*ש 8הרמתרצ

 01 לאביית אאשתף"קצ 8לק לשמנמן יא1יקו 2שם8ם- "שאישטיד4
 מחשו 5א חשם לישיאי שיצטרסו 98ק כשי 8חיהט8יתאיו
 להפסר נתשגכ את אשרי 5% השי%סה יתירו לא חיורהםח5ק
 הש*צ ס81 גדוי יהזר ש1נט לך ואון הכגשמיות ברחתגיותגדול

התהה5אאנ

 ה"פ את4ין דמץיי כ,ו גדרים וייטב-א ל8ומזשאמגם
 עהמ2 עד קצועחן איה7 שאין לשש8? בנודרדוקא

 חשם סעסשע שבועחן חלחז "רי יע,טת 2אח8 גאשדד אב5כאמשיב
 ויפ העץ בטים מ2נשה לעשות צריך 2פצעחו עי יעבודבא

 ע*ש גשו בפכ2? שלא שדיע ד45 הודא ש5 א*סור*ןבשששו
 ישצ"ת זשרקהם ישסש בץ דף 2שצעית 8ט4ףי שם בנםעוכ"נ
 ד~צי ני48 אי א18דים בניקוד אהכ ע*ש רלשב יו*ד8חים
 אן%ד%ם ניקור יעשמ? שיא ברד 15י ארי מנהג סהסתנדר
 5גץל. ההפהפנים לשיטת שנפין שרי מסת היהר איןשוב

 צתם סקך* מ8ע ח%ם דהא שפ"ז הריב*שו 5פיפששווףד
 אפס 8ר ש והשבוע אצךד שות שבעת דוקא8ועו

 חמה 5אצוס 8ר8 בשבועה ואדם משום השבחיה עליו ח5הא
 בהר ומ' 28דר בשעת אם אב5 שנע מקרי 6מת אתסגם
 חת"כ  שצתהדש רק 18בם ביי והשחיעה אצדר עייו והלבמור
 8שןבם אם רק ס90ד 8רפ בשה השצועה קעס בשעתאתס
 נפש פקוח משום פטרה יזשצנא דאונס כהשום מגוף אובםמאש
 ששון הש%א אם שלת יפטרו לפ א%ן ממת פ1ם סשוםאבל
 ש5 6מון חינס נ8שהז אעק משץ אז משר שציא עעהתש
 האריך יהת ס*ק רי*ב 2ש1ל וגיי ע*2ו נששחם אונס סשץגו
 כ1ע דחין וידן בנידן תצ'כ ע*12 שם הרמ-א דברי 5סרשבזה
 א%1רהס ינקר מהשר ציהן כחש אק יהרי סהשר ממוןקנם

 לא אהכ כשיה ווהיטה 5התר ש5צ י18ר ספבימיםישטמ-ם
 בכל5 איפ עפב נפשהן שנס השוב סבון דאאתם בוהשייך

 יצ2רונ צריך חשפיר שנסיןנדרי
 זיקע הקדהצ סרו (פרומור*ר דהרי 5כ*ק דפשיטא מה והגזזמ0

 שלא סחמת איידיש לנקר ש5א מנהג נתו1וה דאםהי*ד
 להסיר צורך וך' 5א חם וכן אהתיקפ לאצי לווציםור'

 להעיר יש וסהג גדר בביי ישיפ התרה צריך אין שתמסירכות
 מצור או5ינן הף דלא םעו ביקנן בני ע-ב( 4' 66סורםע*ז
 ואם בע*ש צידון ש5 השוק %ם דשבהא בפ"ה5צית

 בממע אהו שבת( מצרבי יהבטל ש5א עצמם עלמהמירים
 השוק טן 8%מנע לוש (פשר אבועזין לו אמרו דר*יקמף

 חבותיהם קבלו כבר איל ין אפשר יא אק 8ר(שעשירים
 אמך תורת תטוש סש5 אביך פסר בן ש8ע שסשר9המם

ש 1 " * * א ש ש 9 ו ח
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 ח1ג עה* וח"ים 8" כי *ת ופדמם 6צפם הי.
 ם כיועיש חיסור בו 2צו מןיים מממרים זבריםבכ%
 ח*הפת 44ת ש שאהים במקי אף ואע דאוקושחיש
 אייש גפ דפנע כי* שהמ ופרפים "9צים 8" ש9שאף

פ ייש ש א  א ו  ש  ש  ש   5ש עשי' %4 ציד יאח 6חטת ,1טאז ל*שת ח1"א 
% ש ש ם ט ה % א ה א ש



8  4א'.פ.9 אששה%
8 תשפ מקישף.

 משמרת ועה1ים בפריויוק הטוצהנים צפש ט1ףחמבמ
 מדלק לאכול םיפוקם, יםצש~די הלפ -'6צפמתק '.

 ננ( גשלונג יבא מקוטו קן 'כ-א ובאופן-.זהושניבנ
 לפובה, עמע חטרים _סלכים לב ניה8וך ייחםומצש4ום

 סה"ק וומרברי ר"ל. בו"ר כל סקץיטויב6ל
 רמז שהוא הכתמהי כהטו,טי בה"נ בבהכוונהתיעך
 מיד בנלות רבות צרות שקם שףעברו ש4מן"פלהאראל
 יעמוד לעולם אלא יאבדו, שלא בפוחים שהתי'העמינע
 וצדקהם באג1טתם ויעמדו צר, מיד וינאלם ושמפזדעם
 זרחה וכאשר מהם. תשועה להפ ושה" יבשףלעהע4

לו
 לנו יזרח כן יישועתו. לרפואתו ליעאע"ה השבהש.
 בב"א ויגאלנו מצערט וירפאע משיח . יפלהשמען

עכדה"ק.
 ליקר כראוי. והדר בכבוד דוש"ת יהח הנניובאה

 וכיסי הרגל, בשמחת וסברכו גדולוע,תפארת
 המועד קדושת ומתמת נפלאווג יראט מאס"צצ4צוט

 הכוחג4 ביתי א"פ ע"י חתימתיבאה
 הלברןטטאמ צית בןה"ק

 5ד9ש
 ד9 עתר אץם מתףר אאדיד 6וש1ן וומ1צה בשת444ק
 כש4שד הד*ד דשע פבששבדב הקדח1 מרן אדומו*ר דהילכ*ק

 ה*נ עזר ש8תי ורשן בסטרו בדפשזהיא
 ווילנא תרח"ץ איירב"ה

 נה1 ש%א במקום -שא%י כתר"ה שהוניש טהברבר
 וצריך מאיטדא לאפרהטי מיינ 'כנדר הוי ניקורבו
 ת"ר בשו*ע כמבה*ר דיהר אין 4ת באמת_בחופןהרתר

 רכ"ח.מ"
 חמיוי רי"ד בם" להמבשר המה"ת דנהנתאלא

 שח%ח סחני דבכח"נ מעצמם שתתמירובאופן
 וקץין ואיםור מצהת בעצב1 ,אהוא מצוה לדברוםינ

 סצהת לדבר חיה1 לרבים נדר 'שם ליו"ד רעק"אבחוזעה
 אבל איסור דבר יתיוו שלא גדר וכן תהבמלשלא

 לצדקז כמדר דים מחדש מצוה דבר לעץ1ותהםכמה
 התרה. לו "ט מצוה שהואדאף

 נתהווה אם להםתפק "ט כי רומעכ"ת כתבדהימב
 לזח צריכין הי' שלא או החומרא מצדהמנהג

 לסגטך שיש מומחים מנקרים להם הי' שלאואפשר
עליהם

 צבירבר
 מקהר לענין ה' תשובה רי"ד ס" ה,ב וחין בנדריומפהי

 חדעו איסור בו שמצו גמקום ושוסות וניתהממת
 טש1 תע4רים- 4צ1חוים כדין ה1י כי ניקור עוי להתירד98י5ה

 יהם דחוקה אשעה ה" שלא מכה הי' אמ2ם אם ח"ף אוסורבו
 כן עשז ו5א לשר דלש דאזצ 4עכה הנ*ל כה1*ס ס*ט זהעל
 איסור גדר נחשב ט"ם להם דהוקה השעה הי' שלא מהמתרק
 אהודהם 5בו1ר דומה ואיע דאי1רא דריא בו דישכית

 וז1כלין בגקר אחר שיהין הדחק ושבשעת 6הףם4תשבסמה
 לשים בידם דאיז טכח הוי תמיד 6נקרין שאין טה ידועדשפ
 6כת דיחו תווע מיו1חי טנקר צריך ט94 ניון מיוחר25קר
 כל בניק1ד די וגוסות ובשו בדזמסת אבל כך נהגואיביר
 עכ*ד עיסור מכה בשוע דזשי הדבר קרוב נקרו לא ופ*מאדם
 דאוקת ומ1עה הי' שלא מהפת נתשוה המטע אם דאףהרי

 וסייג גדר השוגעכ"ז
 ידת שהדבר שהעיד מציחז 4ג8 דידן נידח גוף יעניןחבן

 לשלם בידם הי' שיא רק בך מזגו איסור מבחדלאו
 ואוכלין מנקר אחר ישלוה שרי הדהק בשעת ץבןהוצשמ9ת
 אי1 זה ד2ש1פן ז"ל מרן דודי כ*ק דברי צדקו שפירה**ב

 כ5לי וחרטה התרה שוםצריך
 מהרשד.ם בשו*ת טפורש שבן 5י הראה שליס"א היקרוחתני

 ש9' מהמת בבדיקות וימרות דבבהגו מ', סי'יףו
 מוג 5סבת שקבלו דפה רא~רה צריך איע בשובע, גשר5הם
 כ*ק וברי להלבה וצדקו ע"ש. 6טע 2קרא חי1 1הב4ישו

 היוד5 ז*ל מבאכוב הקדוש מרן אדומו"רדודי
 שמא קשק בכ5ל 4גא דעכ4פ מסא אם יאף 2רחהולענ"ד

 יויד וגש*ך דאיטרא דררא משום המנהגשורש
 לאסור טהגו טעם מאיזה 0פק אם ואף כתב י*א סיק פ'בס"
 להתיר שנה1 6שום על 5סמוך 5חסור שבהגו ימקוםאין
 דדברים דק"טקל דהח זשרה ח*צ דידן דבניה י,ל עכ4זע*ש

 5התידו רע8מ אתה אי 4רסוד בו ט4גין השתרים4טותרים
 ובברבי ע*04 )ם*ו בנדרים טמפורש טורב2ן דק 8גפבפצחתם
 לקו5א חולי2ן מבהג ההש אם יצג4פק 5שז*ס .18אנ .יי*ויואה
 יש דאפ שם זרחין ב2ורי וב*כ עאש 5קולא דר8ש1 ספק9טל
 חעש ע*ש 5ק51א 14ייע גשרסור 4גווגים בכת4ן ספקל1

 עושה שאינו מי כ5 ח-5 ה*א פמרים מה' פ,א הרמב*םדכתב

 הגדרהת וזזן ובר תסור יא שטשמר בל*ת ענרסעיאחן
 דברים והפלשה מאלו ה*חד אחד כי "והממצות*והתקנת
 היי ע*ש בי,ת עובר 14*א ב5 ע5 התעובר להן לשמועמ*ע

 העצת כבר דאורההא המה מ2הגות דגם 6זייקדהרמב"ם
 8ץ1*ס דוכחש8 מבמה ישעכה רט"ו יויד שיק סהר*םבהטו"ת
 4ותזת אספי שהנהיגו מטע בין ומחלק מדרבק רקדהת4
 מעצמן שטתגו וסבהג הרשב*א כשיטת סדאודייחטו 9אחשז
 ט'ז אחת ב' פף תוהה בדעת וכ*כ ע-ש מדרבנן רק י"הלב*ע
 מ4ג ובין העוים בכ5 טשתפשט סנ4ג בין לה5ק עודחעסיף
 ע*ש דלעת 5א1 ליכא בוודאי דאז מיוחדים נמקומ4תשמעו
 טתפשט לא וגם כן 4גהיגו הדור חסמי ולאו דיין בנידווא*כ
 דרבע קפק טסר ווייך מדדבנן רק "חש לכ"ע העו5םבב5

 ספק 6כח לחיד "1 התדה עיי וטסש*כ החרה ת8*צלקומא
 כהפ1סקים הלכת שמא דשרשהא דדרא משום שה1אה4תיל אנ*י זרוזין הנדרי כסברת כלל 2דר כאן אין שמאספיקא
 עשר1 ספיקא ספק שייך רלא התרה ע"י היתר יש בסיגדאף

 בי5 נהר כא יש אם 5דון א1 צריכין דמתחיה כיוןמתהפד
 ס*פנ בריני זאל הש*ך זקיני ק4רתוכנודע

 הקדוש מרן אדומו"ר דודי ב*ק ב4ה דיבר להיבה נדול4דבר
 ה,א( )פיא שביעית הירח1ל6י בהקדם הי*דז"ל

 פהקים שמ באיסור התירו ובי*ד ר*ג ר*י בשם קרוספירבי
 דסרי 5בס5 יסי בי*ד אין תניע כן קא בעי ראמהאשונים

 בשם ר*ק ובסנק בחסמה ממ1 גד9 שיהא עד הבירוני*ר
 המבקש ושל תק1 )כך יחרושו 5חרוש בקשו שאםר*י

 לא 1"ת יאמיר 5ההפיר הרוצה ובי ר*ה עד יהרח1להרח1
 התירו שעה 85ורך ח5א ל62רי הראשונים דברי ביטולהוי

 דהבלהר ד4הס1 הדש דבר מרי ע*ש פ"מ( 5הרוש5המבקש
 פמע גדה שהת* בעינן המפ 4ראשוים ני"ד רברימבסייו פקרי יא לאחמיר יבי5 להחמיר הרוצה ב5 חשמרוהתירו

 מנפ1ן*בחגפת
 כרעת דהעיקר 4עיה דפ*ו יףד שיק 6הר*ם 2ש1*תוהנה

 מועיל אינו ו2דר 5ם"צ שנשה1ח דבמצהגהשוסקים
 אלש 5התייז ששר מ1ן מועיל פ*פ אב5 5חכם שאיההתרת
 ע"1 לממ4ס היבה ווה ובטגין באכטשע גדוי שיה"שצריך
 ההשכוי עצמו על להחמיר יכיי נפש דבעי שנאסר בזהומעתה



 השפסהושו ט כה פשו משמצתשפלם
 כם4ש לחקל "8 א*סור בו שטתמ חחףם בימ מאוצ

 שנתט מקים כפ' . חרא*ש מדברי חת*ר הטףחגרני
 ובש4מןג ע*שי לקד5א הציקו סושרייהא אימורודאין

 סירכ3ן יחל בל וס4י ע"א( 3פ*1 בגדרים כןסשצר,8
 חשהרים דצדים השתניא אין מירבק יחל בל איכאום*

 בפניכם להתיר רץ8אי אוזח 4י איסור בהן נהנוה%שים
 כף. ם" מהרשד"ס בת?%בה וע"ע דבדו קתל לששצאמו
 הרא"ש בצנז%בת מבשר סצוה לדבר וגאע בנדר21מ

 לםיינ ?הך18 טנהג שאפהץ י' אות נ"חכלל
 חמף חמנחנ לבפל "8 קלקול פמם 6צוא ויכ%%חדחקה

 חמצב לפי חנישר יה" לא ושאם בהח נדזל ק*ןל לךו4ון
 ש4יט או1ריים בשר לישרא%ים לפכור יוכלוכשן
 לנכר*ם ל8כור אפש* אי חר?ית פקודת לפי ומסנוקר

 כויהך* בלתי שדיפח של אחורייםבושר
 הניקור את ימדדו שאם מפורש נ* כאשרה,ע"סר

 ואם הנזירח %4ן לבפל "פפיעו חמשביתבכל
 מכנה או בסוינתעו מקום בכל חמקור את ינחיטלא

 נדזלי על חחוב ובודאי חשחיפח לקיום נשקפחמתלח
 מומחים סגקרים ע"י הגיקור %4ן לחנהיג וחירשןחחצרח

 הדצרח.שומרי

 כל ויבפל ותורתו עמו את "פמור "8ר%4הטומי
 וארוכתצ ו"טועתע לרוחהגו וימהר קשותנוירות
 תצמיח.בסחרה

 יע"א ווילנא אבד"ק עוזךויטם
 כהטימן

 ו4רח"ץ לעם"ר ישראל יברך נ"ך אמור א'נוח
 יע4א.ב4פבוב

 אפםי בכל הטפורמם הגאה"צ חרב ידידיכבוד
 פאר 8צרח עופה כשלמח דנהצרא בוצינאארץ
 יצחק ידכעש סוה"ר כקש"ת כנש"קהדור

 מליובאוויפש. האדומו"ר שליפ"אשנשת,אן
 וחשרים, חעמים לפני לפרסם לנכה וטצאתישליפ"4נ נראדזיעגסקי עוזר חיים ר' חמפורמם האזשרלהנ4ין ז,ץזי גליתי וכבר פני. עבר של האיר פכהנוקסרין

רי
 טצ% חשצ ש %ץ ש%"משמו חק הש ""השםה

 מ% א"*"ף ש%ח שד פח אאו פשפפתדפ
 פל 8% %חקיע שהף ופאם9ינבפפמטטן

 "ש פעו8"9 שע ו לפא טה שאתצנאשיא"
אי  8 א   תע* 

 שו מי וה דחיב י היח6 עף זששעצוצש
ץ חף פאז שותי זז% שר רע*חחק צ  

 פא 1עא%  ע5,וושי  טה1 וסא מןכהשח
 אעח עהד דתזוזי צ צחוי שמש. זאטק6צצץ
 אמ ק שפא"צריפ ול טמצל ינ שפשהצלנשש
 חשתידו( שנמנה מה על ושיק )ששהה ממרש זי5ן עליךטתצ
 המש בעי ר4י הבדא וש1ה1 רב דאכל עד ואצהשל עלי'אשיא
 שאהא עד חבידו ביוי יבדי לבטי יטי ביאד ששין חנינןנן

 ששו פה פ"ד חף ואיו פשד חשמן 8שע4מ%18
%* ת   

ש ** ש * "  ם  א  8  * *9 ק -* י  א   9 פ 4   
,  פא ,הטרי%' פפאת מחמז תחא.8
 יג חפהת מש%א י אפצ ו ם9ה*ףחשטם

**י * * 4 * א א  
8מי א  ח פ   * ח  א  9  % צ   

א ש י א*  י 
- ח  

*  8  
 משב חהיזשטחשק עם עחממ שחוצמם יחמו"4לא

 וץת שצ 11 י ן* שאחת דרחם קאם והמןם 1בשזעצ
 בםהחג ש*טה בחשעח יחד כיצ תתשע"שונ
 חחג כעתץ תגבת זזשיממאףה עק? הםהםזםפש

ה ק% ש  א %  

אי
 וטזףץ תפז כ"ח ד "םלח
 מףת וט' םדח הרב חפ4ום המת "קעב כשד

 וצ ש*יא שפרשקד דגהן צבי ?חעצזפףח

 ח' מאת ברכה ישאברעברעצין

 חרבנים מכהב בצירוף הנכבד מכהגו קרתאהישה"פ
 "פ כי יוויע בו לנכת. חניעני יצשו טבודאפעטפהשונים
 חופח*פח את לחתיר חגכוח, במקום לדהטתדעיתתקוח
 אחר. ב4יפן 4צ אלקפרי, ע"י חחימום את ?ימדרובאופן
 דעת בדעתם וחקיו דה8חימיע אחר חמירטע אתלקרב
 בזח ושואלים לחתטי, ומיקים פעמים מכמהתורח

 דשזהחות

 כזח, נדול חדחק בשעת כן לההיר עמהם נמנתמצני
 לרנל אסורווע ממאכ*ת אחיע את טמלושעי"ז

 מעשח חף וכבר השחיפוע איסור של דצוראההגזירה
 נאמרה ברוסיא פינלאנד שבמדינת הטלחמהלפני

 חשחיפה, את להתיר פעלו מתיח ובחשתדלותהשחיפה,
 לקרב בכדי השחיפה לאחר חבהסה את להכותבשפן
 בידם ?1יעלח והלואי להתיר, אז והמכממסיהצזה
 גדול ודבר זוע באופן אצלם חשחיפח %4ן לחתירלפעול

 והצה"ק. עמנו לפובצצ בזחיוףש

צבי
 הפתין מדוע 4ידה4אמ לשת בסידור דדקדק "ש%כאורח

 וסו' לג8ל יסול בי4ד אין 8% בזזששהא יוחקף
 הי' ת"הף ושוא חפסיש5 דהב המעשה הביא אשירחשלמיעד

 לשיטתו יהשע דר' נכון אדבר מבש9 ה"פי לקח1יתומקום
 מבטל מקרי *א 5ההמיר דברחטת "ג*י ונכועהזבירחצימי

 יכן וסצין ביאשצה סמפ גדוי בעיע ולא חמהיו בי"דוברי
 השסו התירו וכי*ד דרבי דהא לחשר יש יהא מקודם פריךלא
 5ק *8מיד להח8יר הרהטת דכל דת"4צ א ב8הע ג*כהא
 שמהשל  5ר פ48ר ע4מצ על שאח8יר דדב אמעשה שהבישאהר

 ישר 4לי רתתירו 88 על אהשהיק סשפרא וקן עליודיפתוצ
 ע% 1י 8ץ תש ואיווי  %6 ערא% 5חשי48ו
 בא השטו וםאו שמטחשץ ו חא *דו עד6ש9
 אשפה וטל הת:צ* %ץ וצת ו%"%ימזף

* א ה א *



מש חש8תשאלא
 אליהם: %צלים חנאהףם %חיבנש לרוסענ"ת14"ש

 תהזעה הציניהם -שסח. דף בעיר בבחמח יע%ל
 ברום ומכבדם פקירם כטשאלת בפחרח, ח'ב"פועת

 הדו,צ*ת חנדולערכם
 עהרהימ
 יע"א וילנא דק"קאב"ד

 כ"זמימן

 לט"ק תרח"צ באב עשר חמשח ועש"קבעח"י

 תע"אפורקא
 הגד% הטשון הרב טיז* לכבוד סקץ שמיםברכת
 הפארה קודש מפע ועפרת לנזר ומנדול עוזשבח
 שפיאסעך כד1 צבי ,צ5כאץ מו"הכש"ת
 הרבנים עמו ואד% רעברעצץ אבדקה"ישליפ"א

 ועד והיראה ההורה אדירי הנאוניםהמפורממים
 כ"א הע"י אוננארן רבני גדולי מראשיהסוכזי

 יבורך.בשמו
 הגיעני, הנככד מכתבו הבבוד ביראת84עדקצרצ"ה

 ואהבתיכם אתכם ידעתי אשרואנכי
 זה כי ואם בצרתכם מאד לי צר ויר"ש הצרהאהבת
 כהי ולחולשת הנני בקוה"ב לא 4הצר עסל ירחיאיזה
 להשיבכם התאמצתי למענכם בכ"ז הכתיבה עליקשה

בקצרה.

ינו
 איפ דםשת ס%% ב%8 "יש מ*י 4י 4%"י4

 ב5ש סמש 5בזב? ו%ש אי הפ0קיס6ו%ץקן
 יאכ% יעבין ובמידי לו 4אפר כל לבזבז צריד והבעשרסולין יש%י שלא וגם קמיה' ס" הדובץ דדעת ידבעתעשה
 שסקים ו5הרבה ע"ש. רחי1 "4ראל ואון ענ1"ם שחלבוה5ב
 לסזה חהב שאי% דאתיקןא סעשה דרבנן 8יסחרין עדיפילא
 בסחצ ק*1 כיל ה5מד מ45כת 5מד ובעיי ססו% כ5עליד
 דייי ס'ל ולכך ח4יר ד85 5ש1 אומש דרבבן איסוריןדבכל איי הר6בים בשיסת 'דהרדבז 3תב שת בענין שושדיךאירי
 יתכן דיא סהשוט ודאו אסמכרנש רק ה1א תסחר ד85בההמב*ן דקי"פ*י יוידן אבל הון כל ליתן דההב וירה ושל יש%יןכשם4ר
 וח1דיעש סעשה חבצרים ההי' אקרא דאטנ4מום סשוםלדסר
 בדרבי דספורש בנ*ו ומעתה ע*ש, בהרדב*ז נ5ת היכהואין
 שת מוי ההשרט עבירא בחבר 84שפ דשרנו סק*ג ס*ז גךןפחמש
 ידבנן 8יסור פצל פ11ת אפשר שן מרי שךכ ע"11פהאובח
 לושר ואין סצ1נה כי געם חיוב ישץ 8ין השקעלבתא5ה
 פיא %ההפכ*ם 3נהר י11י חפנהג שבה בשו אוובישר85
 הה ולאישכ*ן ה1ריאזש 5יור 85 בכלי גם-חמנהנק4משהם
 יה ס*ק רנ*ת בס4 זוצאשז ז*א דהבבן תעשאן 5ש כגל-8באפ
 בלהת הא אתס. 8ה פמן זשופ בופ4 שם "ב,ת קר 9תדןסתנ
 לא דהכש אמיש %ייץ שיעביי קודם ספהצ כי י"ת1141יב
 .ו4שיע. גללעבר

 דשי
8 דעת .  *5 

 3שבע-
 מ8ה ופיגזנז 3לי

8 ל 9 4 . ש י ש * 4 ט ש י ש
 לטש ומד פפצ 8ר"תשת ש%ד ב% %1ת בשטי לאןושפ

--_
 1ז"ב, פפפפ1 ן:א:ז חיחכ .

ט ויעקסוובצובמ%:שך4קששינבו

% שיצםע"ר 1  חשם ב* %עת גפתטפדזייהמפת טשי חאי הפהחא בשיר 
 רק מכי בצ* אהם מחחם וכשכן חש1פהק%ם
 5ה1 תשה יט כי שכקחם שפעח וגינ ש4בשר
 במו*נ 9ע*י לשיפתם צעב"ח לתקל אופן %4תםתציעו כי טעייכם אכפם להקל שער יפו1ן חנבוחמסקוס
 שבסיד%ן חקלה הוא דבשחיפה םשלישי ופם"חפב*1

 שאהטת האלקפרי זים ע"י השחיפח לאחרהבהטה(
 לד%זטי מהחכרח להם "פחע לא בז%4ז ח*ם מיתח%רמוו
 שוסי על דוקא יקפידו ואם בקףרנם הראהש על חכאהע"י

 תזהרו אז פשימיוב מיהח גורמת שזחאפאראפ
 ב' נשחפ וויח" חמליחה שדם קפעת חתיכותלחדיך
 טשיון כסה ולע"ע חוודידין ובחתיכתהמימנש
 עפחוח הולכים קצבים כה%גיחים שובי"ם כב1סושפחות

 מבלי עצות שבד כאהש וראח"ק לחם בחוםר כחכלא
 רב. אם הכה4ש להםלהו,ציע

 חונ"ו טס"י 8י"ח הרם"א כ' כבר לממון במגעוהנה
 כל יוע ל"ת דבמצות קנ"ז מי' וביו"ד הר"ןבשם

 נמל"ת גם נמושק וחפרם"ג )א( יעבור ולאםבי%
 ד%% כל ליתן מחויב אם בשוא"ת לעבורבאורייתא
 סהפרס"ג שנעלם כ' ר"ב מכ או"ח אמאד מהר"יובתשו'
 בפתיהח הפרם"ג וה2ח )ב( שפ"ז מי' הריב"1והפו'
 ושם תרנ"1 מי' או"ח הב"ח מדברי הביא תפיליןלה'
 במל"ם הובא וכן שפ"ז מי' הריב"ש מתשו' הב"חהביא
 חות תשובת ווךין ע"ש ה"ה עעהות מה'פ"ה
 הגבורים רחשלפי בדגרי הביאו לצ וכולם לק"פ מי'יאיר
 בין לחלק מ"ש ב' אות ווילנא דשם פ"ח ב"בברי"ף
 ל"ב וף עירובין ובריפב"א לאמד"ר דאורייוזאאימור

פאשש4אשששאש

עי
 ד5א חקל קע*1 ב%ם4י ני%,מ ףל ז1טקס ט1,8 ט(8ישד

 י"ת. על י9מבור ו5שפ 5שציק4ז ש 5דיאשרנס מציבור עלעשמו ההשטיי סשינו כל למצש ושדיך ביחרד א5* הר"5אמרה
 ישהא1 שחשי על תקי9ש 9טןה*ע נבעע הנדחק ציבוראבי
 דב-ב פ*ק 5ישףש 3מ"י נפש פשט ב%י דציבורא דעזששהוי

 יש4ן עכ*י לדוהקא חשו ע,כ רנ"א ס" יו*ו בשו*עובמ"ש
 5שמן מוא רבים דמק י*א נה9ם 6ךכ סוצ1% במס' יאיפטיבר*ן
 פ50ים בתוס' וכה*ג עשקג שבת דדוחה דהקזיד נפשסקוח
 פ15 רבים משיעשו כרת 0פק אאד שיעשה %ש 1ק'01יךוט(
 תעשש ח"אא השחת טדס תתע שץחשא * 1ז 1מש

 יטתפ כל טצז וצלעא
מ %נ %%מ אש*ש "%ד גח8ו%  צלמחח4 ' 

ט 8  א% שו עם,יצ וטשם טפש ןמ
 חח חע יאי ב* *הר י% ואפ שטה ועושש
ש יש'טיע מ  ש ש "רע  ק   *  8  
שבצ ש  ח  ש דנ  א   8  8  

 נתש 9ש1 שמ 3פ% פ צם יצ דתעטהי
 לקמש בדיעבד 4נייה לע%ן ארי ומעתה ע*ש* ששפים5עוא
 ס%18 בזבז חיוב וגי בדיעבד מוהר להגצ*ז דגם איסויעצם
 ס2הרת טשנוס בע*ב 129עא ההרי ילבתמלה הגם8ן 3אצחצו1א

 סמי85 חשצהם ונוי נגר 85פרות ח*ו בדשש% ואיןהמלכות
 ה,ב 5ב*ע ממעו בשם תעב כשע סנין תסור דלא יאוייב*
 חמד וכשחץ שהג ס" 5יף ש*א 9הק - בסאי*ם ח8ח וכןמ0

 ע*ש קץ 5ל5 למדסערבת



 השםטהך"ף ם -פ%- פ~שומתשאלהמ
 בעצ1 ווש .אגל צר הש1 שמךם 8ין נ"ד דהקשי

 )נ( ואכפ"ל* חכרו אהיכת בו1ביל להפואעכל

 פוה יצנטעו רבות ורעות סכש9לות כמח דבנ"ד8י84
 ב4ךרנם לחכות והנח ח"ו יהשלצע חדתוחובצת

 לענץ ח' פעה כ"ג בםי' ויצב"ש חחצאר כבר הראשעי
 חחסיר חצ"ש ד-ה מ"ב מי' יו"ד חחתש ומרןאיטריק
 ובאמת וצוקא ולא בוזז דחוי דייל אף בםס5ריםנם

 רוב דהשוהפ צראח כ' תיקו ד"ה ל"ב דף ח%יובהש"י
 ולחוטך לחזור ששמור יטת שוחח והט4 מהז והשליךס"

 שכע הטאר ש שיכה דמופב שחיפה בהורתהמיוךפ
 אלא אסור ווחיפח בדצרת דז?קא להדה% ההונה

 ד8 ח%ין אריח בלב דייק מידו וחשיך רש"ידטמ"ש
 בשחיפחש הךסק בהז עודע חעוף אם דדוקאלם"ד
 כבר השליך אם לא אבל חוא שחיפח דחדאאסרינן
 ועין נ*ב מ" ח"ב יעקב כשבות וקדמו מהזהעוף
 שאיל בדברי וכמ"ש צ"ע ודבריו ב' סי' יו"דעב"ת
 הב"ח מדברי זכרו לא ובמחכ"ת שם כ"נ סףויוסאד
 אם סיץ למהר"ם בתשו' מצאתי ל"ה כ"ד סי'ביו"ד
 מידו וחשליכה בבחמח ב' ורוב בעוף אחד רובשחפ
 חיה ב1דה הסימנים מיועפ שתו ושחפ חזרואח"כ
 חכל שטר דש"י כי אודיע וכו' המפרקת שברתם
 ראפ כ' במם"ק אך לו שדים אעם רבותיע שאראבל
 בשם כ' י"ב ס"ק כ"נ מ" ובתב"ש הצ' כפרש"ידבהט
 וב5רישה עוהייח משום בקרזזם לחתיז וזצצרהטפ"נ
 נרתעת שהבהמה לפי 5מולה דשהייח בפעם כ' לס"ק
 מליחה ע"י אפ"י שוב יוצא ואיט באברים נבלעוהדם
 ב'. ס"ק ש5"ד ווך' כ"ג בם" חתב*ש ע"ז חרעישוכבר

 לחכות נצתר מחשחיפח ה? שמווך דאחר נראחרעכ"פ
 באברים הדם שנבלע ומח חר4מפ עלבקרדום

 וביד כ*ז רם" התב"ש כם"ש יפה מליחח ע"ימותר
 חך' הווב"ש דברי מראין אצלם בזוג הקיל שםיחודה
 ס"ק כ"נ סי' ותב"ש שם ונקח"כ ב' ס"ק כעכ סי'פי"ז
 וכעה דם חבלעת בקונפ' מקעלין חרח"ג כי ודכריגאיהד
 ועי' נהירין לא ודבריו חתב"ש על חשיג ת"יאיע

 ותשר פ' מ"ק בש8"ד ופרט*נ ח' ס"ק כ"ג מי'באה"פ
 ה' ס"ק הש"ך ע"ד ווילנא דן ביו"ד בבלואוםועי' חאלקפרי ורם ע"י נם וטח נ*נ סי' יו"ד בשניותסהרי"פ
 קי"נ דף חולין ש"ם ועי' לחלכפן מכוונים אינםודבריו
 כ' שם ובר"ן שם ורש"י בהטה של מ5רקתההש%בר
 ד"ה פ"ז ס" וב"ח בב"י ועי' מתר סליהה דע"ילהדיא

רי
 שץב( %* חמדובין תמ דץה ע*% 44 8ם? מפו0י ל5יש"ש%

 הו' שלא בחצוד 5ת באדב"ק ודמשפ 8%י"ה
 תיא מורין הצו יעבדים ושצ%דה ופפאה אבל כליאטה
 יט1נםט והפי שארם בני אגה1יי שאש אפואר שי חצת אהר"יש%
 רבהת שםןל צוד ע*ש אצציך שיזכה בשביל אטא ב4חשפריע
 *התיד "1 זבוהה ארמהצ שיסת לישב נ4ת כתב 44טיףק
 יהתפשפק "טלץ שפ1נם 1וא שגמת כמו כי קיביא של5הר

 ופכש"י ע*ש* ומהחין אגהךשיפטת גשביי אטא ב4 הששריע פנמ1 ישצם חרפי בוץשםהמששיי
 נהיר שא דאם בנ*ר

 חשר"שהצ טמיחע בששהמצ רבים יששיו ששאטה אחראור845
 הביס יאציי אברך שותחמת בו8ביל ו%טנ יהשר 11"ךרול

אמהשהה

 דופבימליזשת ע*י הששנים גבי ולהת"ר ח*וטקים רוב על מצץך"פ 1י כזח %% "י4 51"8ש1 ב' שת ובדו"8חחשצר
 בשנש רבות זח טעו ווינצ דבעיר תדר"נ נם"שאלא

 בם8רק%ן הע81וד %4ז לנעוץ הגוירחפפשצ
 חצדיק והנאה חשהיפה אהר הבהסה ר4הצ עלולהבות
 בבצ*נת טיגים כן כי כ' נראדזעטפקי ח*עמהאר

 קחטת דבבל כית 14רי' לא מחא אי וחגה5ינלאנד
 וח ווטץ חפ1"ז כדעת מחבררין במדינתכםהקודש

 רכ"ח. ס" ביףד כם"שכנדי

 אחרו סצחר"ש מהרה"ב הפרדם בהירחתוראיתי
 הפם מען חורש בנליון בשיקאגא הי"ו5רדם

 בשר נעשור בק4י1 נראדא4סקי סוגרה"ע סכהבנדפם
 וכהב קדמוניות משנים בזה שנזהרים בגליציאאחוריים
 דחיכי יו"ד ס" נאח ט% הוא"ש תשובתשמצא
 מתירים בממזז לדבר היד סיינ משום נ"כ חואההחיתר
 קכ*ב סי' או"ח חהת"ם אט הרא"1 מחשו' הביאוכבר
 יש קלקול לידי לבא יכול לסיינ שנהע מנהנ דא5י'בזה"ל
 בררים הף' למנהג בטגע אחר ענע וזחו הסנהנלבפל
 ומי' תקנ"א וסי' ח' מ"ק תקל"ב מי' ש"ח וטנ"8 פ"ודף

 במקום טשא"כ ס"ו סי' יו"ד תוב"ת ז' סשקתרכ"ד
 איסור)ד(. מצדשנחט

 רק מהב"ד ו44ה בוצר זה נעשת לח דננ"ד14טא
 ה8"ב שת ביש"ה למהריפ"א קה"י וצי'בסתם

 הועיח. יזה "פ וד4רובכה"ג
 חהה%ת עיניכם אשר מדינהכם יבמ גהליתטעם

 נתע ונם ח"ו הדת ובהרימת חמרחפתחסכבת
 ד ההור אם הנד% בכחכם היכלו רבות נפשותלחיי
 כדת וכשורה, כראה חחרה וע"ישוסישפאראפ ע"י אף להתיר שהוא או5ן בכל הרשות לכם יהי'כי

 תורח.של
 קרן %רומם זרח אש לכגות ממרום רוח יערהוד'
 ד' ויושין דעת ברחת חנבחרה כנפשכם במחרההתורה
 וענ%ן וערחבם נ18ן הדר חדו"ש ידידכם ונפשפוןרה,
 כח ברפיון כותב נשבמה וברכה באחבחצדקהבם

 קרובהי בר5השה ד' ל"פו1שומצפה
 מהפעל מנ"לאליעזר

 אליעזר משנת בעחמח*ס והגלילאבדפח"ק

צני
 שנ לאש טצע נח 9לץ חה חר נחא הש4"יו(

 85ץב 5ףק זשנירדשלפי שקצד 5שד שטחצבפ1ם
1 שחב9ק 1 ה" אי 5ש   מו . "קאחאח%9 

8 % שפ  9 ש  א ח  
א 9 1 6 8 * % % 9 א

ש8  4  % א   8 ץ   8  9  
98  1 מ א  9  9 ש   
8א א  ש *   9 ח   4  8  
ת9 9  4  8 ת   8  % א  ח   9  

א % 8* 8 8  9 ש א  
9 % ח 8 % 9 * ש 1 %

9ח  %  8  8 ש   8  4  8 %  



8 השםטמךשף סהמא ע4שחמתשאש

 מתא
 קעשטג תרה*ץ המץ כ"וניה
 נ"י טע צב5 511עצה טו"ה הרה"ג לבבוד רבשיש

 לי ה%ףם הנשט היננים כל עםשמהאמטער
 שמ4ון בכוינהשליפ"א

 אצייכם השורדה ה%רש%ג הגורה שלרנ* מהטרה
 נכרת ואתיפושג קודם החים בק1י ההמהבדבר

 הדקו2 קלי לפני הגדר הפרצה "שרז% רבבות ספי%4כל
 נשקפת תקוה כעת אולם ר"ל, נבלה ב84כילתלהכשל
 כי הממשלה, תתתה ם%ומ השתהות י שאשל

 או הבוה נקיבת ע"י השוופה יאהר תע4 יבאההימום
 הדשה המצאה ע"י או בקורנמ, הר48פ על הכאהעע
 המוה הטגקבת בר%, של קפן בש1ד אפאדשפ()שום

 נד, כמו הושאלה נצבת ובכן פתשסיוע מיתהוערמת
 ק' קהלות ששבכל מה ננד כזאת לה'תיר יוזכןהאם

 שלא כו' ב'( ם"ק םה )ם" הפו"ז כדעהטהכורים
 אוהדם חק כל שהיפה לאהר הבהמז ההצ שלהכות

 בבה"* בזיטקמקלה
 םתיר ה'( ש"0 שהיפה )הלכות ההרומה בספרהנת

 לשהר למות השוהה ההי, בעל ר4הצ עילדנות
 והכי באברים, הדם להבלעת נ% להויפ מבלישהיסדי,

 )שם והים"א ישץ ד1י ייד ש כ*נ )ם" הפור8מק
 פץ ם"1, )שפ"ד, עשם"נ יצזנאש, והש"ןו ה'(םוף

 הבאים ו0טזרונים בל וכסעפ נ'(, 10"0 ז', )כללוההכם"א

 שוום ב*ד כע השמ בטא %18 1הישויה4
 לאפור דבריהם מפרשים היו ודאי אשץ. %יחטנ4
 דש%סקים. כדרך הפעווע הוהקת בשבי טט4בכהאי
 רבווושק הקי לכל להו דפשיפא בעליל, נראה והעמ

 שוהה ההי בעי בהיות הם8רקוק שבירת ידידעץ
 ההכאה ע"י לא אכל באברים, הדם שנכלע הואלמווק
 שההם'א הוא הלכך שם, הוצ4וטה בם) כמפורשבראה1ש
 לקכ9 ישחםר נחשי' אטע ההאש, על הכאה כאשהטתיר
 לביוק השוהה של המשרקת שנירת י"א( בשם נ')ם"ז,
 כיב סכין "לתהוב הרס"א שם %9סר נמי פעמאובן;אי
 הארע הוא דחלב דכיה מיתהה". לקרב כדיהבהמח,
 כל אל בי%כו, אוצר שיצא הדם, את השיחהמרכזי,
 מבהש נ8עולראה דומה כזו תהיבה הוי והגידים,האברים

 המפרקךנלשבירת
 )ע", בפר"ח כך שתירצו הדבר,תש

 )שם4 ובט"פ פ"
 השפהית המתירה את י( מו'ג ובהנ"שיץ,
 הר4הש עי הכאה "שצר הפו"ז את שהביחזשברם"א,

 ו"ה(י םוסא כ"פ, כלל הכם"א )עי' מזנק קהדם זמןכל
 על השהיפה בהיות אפהי הלא אשא כזהבמצב

 יהיד בוער הפ1"ז לועמרת כ% להה% איןסטנה
 נם ישנם שביניהם המקילים רבוותא הנך כלנגד

 עליו4 דהשיגו ו4צן ובבל הפו"ז דנרי שר4ןמהאהרו%ם,
 הלא השהיפןע בירת בל 4צ2 לע-ור כשסבקשיםעאכו"כ
 כששר נ8רזת קולא לעץ דאויא הומר4ע היא הש"זדעת
 .ובל תורה נוצרי של דטפא תשחית" "לבלבנוגע

 תאהצ בכשר גדד שרצי של דנ*שאתשהית"

 צבידנו
 שע"פ בניתו 8*8 הוס% *0ע שהג פנחנ משלשג
 במטהא טשק1ין פון בך ש 18ס בגי 5?ש "4ןשש
 ההש זד מק29 היץ שבףל. 8ה ון לה2 שצאי משפ בששוששש
 ט%שצת הק בקרשי0 עעלא שושי ושיסור הטצע ס"צענין

 לבסל הטףן האך גצ1דה יגילז שויא" סחצ פשהצ אשיו8תף8
 נטן אדבר 15ז1ה1 סבהת ד84י יויוום ס"ג יי1שהק9ש
 שש1ת יהכר וגדד סיב טשמם ג4י 4צש 98שב השיעהשיט
 יבא יכוי ל*וונ שא4השש 5ש2קקז שעףל זיע4וו תיכשפ4מדין
 יארסהה סצע י4וא אף מתק29 *בטל "1 ק4שייידי
 1שאשר בגהן זיי שגגיל ושי אטשן הנרי ע5 אפאתיובזה

 ש1לי קאפר זז9ך 5צףי ייהשלפר ע? ש41ששת פאס51
 בי*ד יברי לבטל יסו5 ני*ד שק מפ מתרתי עפי ערומפתה"

 בוהםןו ישןלי חםזכ שפנין גןאששת פמע שנוי אףב אלאאנשע

 ובמנע ביאששת גוז5 6י וו' 4ילי הוטצ שיופ8ת פי 99"אי*
 3לץ בניטק ,8פמרי ועשד 5יאחתו 5שהסודים שא1ששו"ששר
 שףע היעג*ד עבאי אבטיםהו מהיי יאשר אהי 18אאר איעץ0
 דאפ 6מדים סש4 בפהב אהפבאם שיטת וםיע טןישרש
 ב81םצה גיוי שף 4ט עישעה2 ס"צ פשים והבז"הת915שמן
 פ%ב 45ש י441ם1 9הה הפשץ עשש* 5ב18ו *בול 4אןופאשון
 ולשסוא* בקוץ1יפ לזעזי ש*שק41שיה

 בת אין 8ף3 נומיזג
 קשאת ושוב ובמנין בי%צאת גרוי מוש 08 4ששלבפ5

 אתהתה עסי עיוסנה 6י 9ו' אהה ק9פר_אוך
 8י' 4שר*פ ה4סצג שוה4 לש1יי ל18ץ1 5ייד שהשו4בשששי16ת

 עיד 4ב"1יע*ק עקנ אשרי8 בששך 9שששאאאף*
 בתל 888 ,חטעץ דפ1* *פשו אטי גייו אק ש9שששם 5"נסף
 8ת ידשו חראשון יאהשד פשאש רק חםפ1ו ש881שת8פפו

 מהשת אה% חשמ אשבי*ד בן הקט שאם יוועים חשנישכי*ד
 סש19בפ לבט5 בידם אק המא אהששון ג"ו ינ1י5הפ

 "ומן דיג% חרש דבר בשט% 8בי ובםנין בן8ששתגדולים
 8מי ן פפ סטא 8פ אך"אש ינ "שרא%טץ בי ש משפ פ%ק מ" *%1 8ששח%חד מץש9

 פץ ששהחששנאשא % סיא חאפחששחי"
 מ% ו1 הפרתש מהך שש שאז 8ש בדפפח

ה"  * %  1 ה  ש " ש"  ה 1'   
 בחאט שנ זשאש *ח% פ1ם %' ים"ששן

% ה" מ   8  9 ה   8  8  
א 9 א ש א ו ח ה ש 9

 "שושש בשה 19ץ וש עוחיץ ד%ע בע%א
 שש מחאחהמםו 9ן תטחם שר זשאר ופק

 ק-ש ו89 שיימןף ץה1 י םה אזאמחאא
9 * % " ש ש " א א 9

 ח"סשיוחממפא פ%ה9לשת1פה89ם
 מתשמ פאא אזויי ט שיע ריחדושחש

 פ4ו פו שןשפ ה9פ  שב  ש*ית מו "ש8כף
 בששחפה סשם 1ש 8ם "תשמ"9ה4"א8

5ה  1 ש יק   9  * 9  
 באו תת 9 במ"שיוש1 מי ששק "חיששם
 פדוו1ץ 9אך ע ,ףוקם א9א ישףפש%פ
99  9  %  8  9 8 "ע ט8% מ4ח .ש"%8ק טת*9" יאי  1 ביד  8  

% אש  9 8 ח  ש   9 ה   
מ8 ח  8  %  * "  1  

88  % א  א  



 ד81ם15קישל .מהסשן8זש521%8
 "מבור ודאי לרחנ לק%***ים חיה 2מהש כאת, ב94פןל4ג

 להצזל ששפפשר מה כל להציל ,%"פ חפו*ז,בם
 כהשחדם אפילו דהשחיפהז .%ל4אזר בר4ה% חתכאחע"י

 החילוק כל חחכ14ע מעשה נעשה כשכבר ידימןיע שיק*ב1נע
 ב42ך אכילת לענין רק חשא הסקילים-וחפואשבין

 שמדמח כהשום אטור, דלהפףז ברא%2, בטשיכחהי
 חסבושל, בי%רו לנבי אבל ו4שפרקוג ל.שבירתהכאה
 גם טובר הלש 4ףג ג"ב, )שם"ח, אבר 4אטרועבהמה להוזיך דרך חידוע ה%כפי מוקדמת לפליחהשזקוק
 כן אחדי הדם יוצא חמ5רקת שבירת גבי דאפילוהפ4"ז
 יוצא שחדם כהמחבר, הפו"ז מובר כ'( )ם"ז,תשובה חודכי חוכד%ז כפי אלא עוד ומש ומליחח, חתיכהעא כזה בשר פוחו הרי כן אם לבדה, הסליחח ע"יאפילו

 דינח בהש5 חכאח דיהש"ז דכיוןדלכתהלה חעוכדא היא לכאורה לננהע, שעומך מח4ח8 לחפו"ז אפילולאכילח
 חמפרקת שבירת אכ1רה חלא כן אך המפרקוגכשבירת
 וב%מקים א'( טץ"ג חיין שגנמרא מפרקתהשובר דלשון כך, שאהר והמליהח חחתיכה סמך עלדלכצזחלה
 א'(: )כ"ז, בחיין דדייק כהא דוקא. דיעגדסשמע
 "יש ס"ז( )סי' ברם"א דאיתא והייע דיעבד""השוחפ
 כך. שאחר וחמליחה ההתיכה ששנסמוך מבלי " כו' מפרקת לשבור )שיא( לכצזחלהלי4הר
 אליבא אפילו לכצזהלמ להתיר יהבן איככה זח,לפ*

 מזנק שחדם בעוד השתיפח של4ח,ר ההג1םדהפו"ז
 או בקורנם, הר4הט ש הכאה ע"י או הסוח נקינת"ע"י
 של קפן בשפוד לטוסהאפאראפ( חדשה המצאהע"י

 חמוח". חטנקבתברזל,
 "דיעבד" "לכרטקלה", דהא דרכה, תורה האמת4ילם

חוא.
 אשר כן, הרהק 2שעת ח%לח השחיפה נזרתק

 אם יומיים, היום חייט פרפי בכל נהיתה לאכמוה
 שכבר אחרי "זיעבד", לתכונת תמיד הדין חוזרכן

 )ה"ג, שבהשבו"י חשחרינים", ראשונים בשמקיםמבואר
 ד"שעת-חדחק לדונטא, מחם רבים הביא ק"יס"

 דמיןכדיעבד
 ד'( קכ"ו, )אה"ג ברם"א חויתא איא יד*דלא

 סובר וכך מהעבד, עךיפא עודדשעת-הדחק
 ף אותיות הגפ, לסדר )בגיאורו המים בברכתלהלכח

 שם. חשבו"י נמי טוכיח והכיק"ד(,

 ,דיעבד* דטיד .לםוע%ה" דה4ף להא, דזנינןוכית
 הפ"ג ם מתירו הריחו4ג

 14ן לדע בנד*ד זקיק ושיע אין דבאמת נואה,וצ
 3זה עוסד שחוא אלא "דיעבד", ניירה"לכתחלח"

 ח"לכתחלה" את להתיר %ונתה% בני עם שקתבשורח
 צורת %בשו צ?רו% .פשפו מצד לא קמצנ%והטעמצד

.דיעבד"
 פלוגהטז דגבי וחקיים, חשריר הכ% נקפ הפו"ז נםהן

 כן אך המיקג בהצד כחפמעם מוריקחשוסקים
 מיקל צד לך ואין בר"ד של פוח גתל חמם"ם לך איןחרי
 ש ההבאח בנדון ח5ו"ו לדעת ה5הצגד מיה, ורבעצום

 חנ"גחשט
 2ט5ץ כזו, מבהרלה במדה מרובה מרובה, נ4אמנם

 המשב ההפמד, חוא צרוחגה יטי בדברידוגמונה
 עתה לתעצוכית מסף אשר חפסד השחיפה,טגזירת

 1זרגי. המרי בו%ר כפול נםהנהו
 יתגא6 לבי אשר ה'1 לדבר החרזים לאלה המרי,)א(

 יום יום יקריבו ר"לי בנב6ת דגזרחלרגלי
 הגופנק ההפסד הוע מפיהנע אוכל בהברת ודממיחלבם
 ח*כא החידה נם אמרים מאד, מרובה היורצ לבדאשר

 א'( )י"א בתענית כדאמרינן מממ, להנצלשאפשר
 מעיו בועך שרוי קדוש כאי6 עצמו אדם ימוד"לולם
 יהש3 וכאפם כ*ין אך לעוטתו אשר ההפמד,דיא )א(. רש"י להכהישן". ואמור קדוש טעיו כל"כאילו

 חוא דלפיכך נדול, היותר אפילו הטגיני,"חפסד
 ה16 ש לעבור א'( )קכ"פ, שבת כסם' רז"לשהתירו
 מפעם דשאנאט, *תכתקא ענין שם רש"י שפירשננש מאד" גחל שחפמי  כות כמ בשבידת תשחית"ד"בל

 עדיף". דגופא תשחית"ד"בל
 חלילה כח יעצרו שלא חאמונה, קפני לאלה רוחני,)ב(

 באכילת ויכשלו סבשר, הימים כללהנזר
 החפסד רק בהיות אפילו להקל אמרו אם הןנבלות,
 עאכו"כ עולם, הפטד איננו 4יפן שבכל מרובועןשממוני

 ע1מ. הפסף שהוא ףדהני,בחפסד
 גד% היווט% אפיו מטו, הפמד שכשביל הוא נןעל

 אומור על אפי* לעבור לט הותר ל%שבעולמ,
 גספר עיץ דכ"א. שף שמי התופפות כפירו,ש קל,דאיסור לרחש בו שיש דבר )בלומר שוופות תמותותבשר ישר%4 שיאכלו דמופב דכ"ב4 )ריש בקיוושףןקפינן הרי ווחני הפסד בשביל האילו סופריס, דברי שלקל

ינן
 5טישה9 עצמו על שתש1תמיר רא" 4רן רש*י מדבדי ולענ"די0

 ו4שש4 9"שו נקרש שקהף' שהטוג כתדאיסור
9 * שמר% "ק"אשי ח ח" את ו יא מו קקץ א*אע  9  %  8  % א   4  

 מש סץ מושז. אי קוא ס" ה בוהחא"שח
 ויששל בכיבופ שהר חתשית אחר אם וד"פ, יוביגחיהגי
 הלסה בשףפ ש2פסק פה נגד כישב"ג והמוטיר ברא4ישדי
 טושו הףל ושהגן, השטח שקרא דד"ט נהא חהטג הףבר"ם
ש9  9  8 ה  ש ח י   %  * 9  

 שעתרע"טו*ן*8טשהמחעעשששי
8 *י י 8* ח*4 שק ס*יי %1 תח וה מך5י 8 ט ת * 9 * ח ש * ת

א ש ש % ש א א ה ח

צמ
 ב1 ודשריש ף סעית ית%ץ יעייטת * יששדה ל" וא"ס4 נאבב"ת שהש ע"ה יטת1שמ'והש

 'אמק מת המל "ף משת ואש ט4יו1 יסו.וחש
ק דש. גה מד כוש וחשל יאץעשש"ת ~ק4 5ףק )יש טטיוו1ת עץ. חחף ס" הצבש"ו  פ5% 
 י4 . צוטץ "ציו זששר 8" ת מ' חסישבמו
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8 השםמקרשי פ מ יש אש2תששמא

4 1 שמץ ח% שג "עע 11 י9 מ8ש  
 ציתוהפתהן

 הה1ם*ם נהלש ה4וים עפס רד ששאבהץת
 חפ"ז יסטר רנב" כשמש: ברודכאמקהלא

 להתיר 15גהה1 בני הישח עמהץ כגלמ81ט
 %2זיכצ1 חהשש, על החכאה את לכהאלחב8ששית
 דונבשזה, האמצקץם יונר 4צז או דה4תיפח.לשהר

 דה1א%לע בחצ2ונחמבהשדים
 *בכל דנא סקחשת נרצו שבבר שכית עק44 דא44כן

 ח14פ3ים בהתההצ כנ אם הפ"ו", כחוסרתקחלות
 חטוהרים דדכרים בלתא בזח שעים הרעוהחם,

 1י' "יחם" להתירם שאסור איסור, בחם נהטואהרים
 מנגהג כ' לב בשיטע תחיי, כצי זו מנטח גםאגל

 בזמן דהיט חאיויפה, נזרת קודמ היהלחחפיר
 לשעת לא טשם ש חיה לש כ% שבדדך וחרני,חהוח
 באופן אים חעצוסום, חחס לח5סדים %א טהאחחדחק
 האיום בהזש שהוא כפ* בתכליו4 סארגילהיוצא
 מ3הג גם היה לא הלא ל1לסלמ, דיה שלאהטכה*,
 שנהט, הוא הפ1*ז 2נד1ב44ין אחרווג במלחןלההמיר,

 שמהףלם כזו, מוזרח כחוסרא לדשצם אדם רפרף לאאבל
 יסבור בעצמו הפהוא הפו"ז דעת על גם שרטהלא

 בגדר כזה מצב אין חלא ממילא להקל, ענאבכהאי
 איםור". בהם נדט ואחרים חמותרים,"דברים
 את להתיר יש שבנ"ד רק %א להנא,תבנא

 השחיפה לאחר יצזכופהההשתמשות
 השתדליות טיני ובכל עוז בכל להתאטץקחלותיכם אלו5י שעל אם כי בתשאלח, המוצעיםבחאמצעים
 4צן ח' יצוח לו אשר חרבים, את מזכה בהור משובחזה הרי בזה, הזריז שבל יען כחהר, חיש הפחעל אללהוציאם

 דה בלי עדברכתו
 וחבה כבודנרנשי

 צילמאהן ליגיהורא
 קעשנוב דק'אב"ד

 בסראביא במדינת הכו%ורב

 כ"םםימן
 חרצ"פ: וילך ח' תשוי ד' ליום אור פראנוזנ34ב"ח,

 מו"ח ובקי חחריף המפורסם הנאון חרבלכבוד
 רעברעצין אבדק"ק נ"י שפראמערשלמה

 חע"י. וכו' חגשנים הרבניםיחבריו

 הנזירח אחזת כתה"ו וכתב פה קבלהףבשבתבם
 חגיע לשאול מפשם כסךינ18טהשחיפה

 לחם להתיר ימכ"1 הט1ה ש8משם גוששהמלאשר
 הבהמח ר*מש על יננ תק4ה ואשח*פח שאחובאו5ן
 חשחץיפח אחר לחמוח שפוד תחוב 18לי אובקורנם
 בשעוו לחתיר לססוך טכל אם עי"1, מחר שתמותתיקש
 שינצלו עם להמת אם ישראל לכ% הענע חנד%חדחק
 נפ'שות אלהים כמח לחשיל כזי אם ח"ו אומוריןמחשש

 השחיפח. נזרת ע*י סשינמתםשירדו
 שחיפה אתר הבהטח ר44ט על לחכות הדין בעיקרהנה

 אמנם בהג"ח. כ"ג ס" יו"ד בש"ע חתירומשורו1
 שלא לכוגחלח 2גחט ס"ז במי' מם"ש כולם הקשוכבר

 חפ"ז כתב וע"כ בלכח סכין לחוצב ולא חמפרקתלשבור
 הוא חראש * להבות חרם"א 12התיר דחא לחלקשם
 חאחרונים כל אבל הדם כל יצא שכבר לאחרדוקא
 הדם כל שיש41 דל4עזר פעטתם ועיקר כידוע ע"זחלקו
 התבו"ש חכריע וע"כ חבהמח כעעה כבר 12אזפשופ
 שפנים בכטה תי' חקושי' ובעיקר כהפ"ז דלא כ"גבסי'
 ש לחכות דמותר כהש"ך ס"ז בגצ"פ המכים וכןע"ש

 כבהעיאי. דהלכה פשופ וא"כהראש
 שמותר דאף םקא תקנ"א סי' או"ח הפו"ז כתבךכבך

 כחלכהא דלא מ"ד כחד עצמו על להחמירלאדם
 אנל לחחטיר שאמר שכתב בתשובה ת"י שוח%ק
 דאיפמיק מ"ד לחך ,טחושש %מר שאין הפ"ז כתב%"ם

 במקום דשוסקים במחלוקת ב5רפ כותי' דלאהלכיזא
 חיחיה כדברי להחמיר לומר אין כבתראישחלכה

 השחיפח אחר בראש לחכות נחט שלא משניאך
 חפ"ז כדעת עליהם קב% א1לי לחוש ישבבחמה

 השש1 וטכבר )א( התרה % האין מצוח כנדך וחויהאוסר
 כיון כנדר דחוי אחורים חלק ניקור לענין הנדוליםלזה
 הלק דבניקור לזה זה דמי לא אבל מ4ה נהגוו1כן

 זחירות שצריך מפני רק מותר ז,מדעאאחוריים
 בפ"ז הובא חרש"ל וכם"ש הניקור קושי מ8נייתירח
 מנוקר בשר לאכול שלא שההמיר סק"ו ס"ה סי'יו"ד
 שאף שראיע כית י"ל ע"כ אחר למנקר שיראהועד

 רבותע בפלו מ"ם אחוריים לטקר המנהנ הוישמקודם
 כנדר דד1י לחוש יש מכמטול לתי לבא שלא כדיהניקור
 דלא י"ל השחיפה אחר בר4חצ לחכות נהנו שלא מחאבל
 מ2עם המש כלל לזה ההמרכו שלא רק דה1ש מפני כןנהנו
 לשכור שלא רם"א החמיר שכבר כיון מ"ם אך )ב(נדר

 וכבר הר4אט בחכ4ת ה"ח ולהפ"ז לכצזחלההמפרקת
 סי' הרש"ז בש"ע וכן לכתחלה להתיר ח"ו כןנהע
 לספרקת חראש בין לחלק דאין בזח החמיר סקי"זכ"ג

ע"ש.

צבירבר
 חמפפצ יק"ז אה4ץש חמגיא 5וסרי "טדר "ש ו*4"די8

 דכבר מתרה ס4נ* לצ שסק בוי אכ11הםשאש1
 זשקביב א1*ח בהת*ס ושץק עששו "ווא בדעה אטייהםשיו
 יטשגי ה*88 ופיו 5סזלם וףרדצלמי ואשציש אתשימהבשששצע
 הה דדשי ת"פידי זזץמ פשופ בישן יני 2מלה מ4גידש1
 פקך עליהם שק4לו כען ח,ל 4צדוי ביפ לשרש אמ4רלשמר
 חמג"8 לשר8ת 81בית חמ1קש1 שכ*לי ושתרה קיש1 ש1ודו8ז.
 אהת ס4ף שלא ח-ל שכתב 1ץ ס" אהש הוזצע 2יהגועשן

 וס12כו 2185ייז חזטךי רצשזירין דברי שר4ן לפימרלך
 ק4אג 5"תם עי 4ש4טהג זעק14ע השם אשצסרין וששטרידשתם
 אמנהג 12יקבע כעו לבמאיסשיד

 יאסח-
 5ש1אץונינש כישמרי

 *5רד בממלהשז 4שששירו יש4מ' ד1סיף תקך*ז אכסי'עכץל.
 יאג יהם 8תירין 8מן וקים 12יר 8טעם הף הביםנגד
 זילמא ש"3 תקנ,4 ויקם לש4רהת סהרשהם מגחהחמע
 התויע ס4ג* המש 4טו" דשת עיייצ4 42שמאז הפ8ונ4צקבע
 ענין בועשטר איייאע כ4גץת מ"ט ומ ב0ימן לעיל ועיק04

 עש2ג ששחההים ז%ק ניקוד ישגיזח11



 ' י-, 1ש. א*חשהשחהת%
 לאצן 'מקךשו.

 כששר "שדזי לכ1 הנגע כזה הדהק בשעתאב5
 להשדל הן איסור סשצדלת להצילם חןכהבתי

נפשות
 כה"שרזי

 הרב כתב ואשר 8רמצש4 םםקשוה
 כל ליתן . צריך דבל*ת ש"ה טש*ע מפורקאהגאת
 ח"ו באצסוהו ס"רי דשם לזה ענין אינו לע"דטצצע

 )נ( ל"ונ עללענור
 דש4וא1ימץ יעקבנ 44נןדשםהק'

 יעקג ציר בעהמת"ם פראבועאאב"ד.

 ל'םיכש

 ברנוויפשב"ה
 ב1נהמ מרר כש"ת המובהק הגאון הרבכבוד

 מפראגא זעטבאנ"י
 חולין התום' ע"ד הגלוי במכתבו מעכת"ר שהקשהמה

 ע"ב(, )קכ"א בדף ערונה ברייתא הינו ע"ב()ב'
 פקועה מבן שנא מאי אוכלין. פומאת מפמאדמפרכסת
 א1לין פחצאת ממסא דאינו ע"א( )ע"ה בדףדמבהאר
 שם התום' כמ"ש אוכל דהוא אע"פ חי. שהואמפני

 )א( עכ"ק. בהטה ד"ה ע"א( )קכ"חבדף
 ,א"4ש אאש48ש8ש81"שושע4ששש8שש1888שששששאאא

רנר

 תש*ג בשנה נהפט ה" כבר אשר התשובה סיום הסר)נ(

 יירוב בזה יוייק ווכתב ודכריבא בךו4מנותבהוהעי
 דרבנן עי ש י*ת על לעבור הם8 הפצנפ אם רק שהך 6מונאבזבה

 רק אי0ור ע5 לעבוד יאונס אין ויי דיון בנ*דןכהח81כ
 אבי5ת בכרת יהי' ומפייא יה6ום ביי והצהיסה ע5 הואחגמרה
 עצה 5ט 14 5שהוט 05 ה1ינהן ה4הרה 5בטי וכוי בשדבו1ד
 שהך השין איין זה על וםןנ0 אין הול הטוא אהטת ננד בתירשט
 דאבדין ע5 התבל למברתו יאי' ההביא 13מ1ן ב4כז היוכבזה
 מפורסמים 6גשתים גשהץת כמה עוד בדפ0 הי' כברוגם
 פנהס ר' 6הסוון איוכה תשובה הנתוכם הנ"י עניןעל

 לי הי' עם הי"ד ווארדיק גררס דק' ר8צידצחפעטבוים
 ע"י ששהרגו 6הגאונים יד בתבי תשתצת כשצת בש5שססודד
 המ5המה ביות 40תר הדשס בבית ונששצי השםקידחצ

 דשמץ4 על מט5 יהזר טאמי ש5השנומ

 ריהה*ג פטגתא טוסשצב מטמא חי0 6קךעה דבן בהא הנה90
 5בהה4ק הלך יצכעחר. בטהר עבר וגחריקתש8 המה(םשנורבבן.

 כל5 הבטו לא ודשרמב*ם טוטמ21 3א4נ5 פקוע דבן מבהשרנטסמב
 בדיז ורק יוש. 0צ טהשפז פק4ל אי 6קועונ בבן וייןההאך

 אע*פ וונוף. חי' כהמה שהט חשו מטו*א גפראב נשזב483רככצ2
 ובן סברא ואיכא עשוצ. טתש8ת 6קביין 6פרבטין מןשעדיק
 ביון עץב( )עאי הגמרא כ5שון כהי. יהזר השנב6קךעה
 הי וזיוב השה*ט בי'. קריבא שה תשתי וההיט טמילידהיט
 התוס' אנן ע"ש. רובעו הלענין חשמור בשור כ5ארםיענין
 טצצע1ה גרע וב*פ דס-ו בתבה רובע 5מעתוי י*האום

 הייט ע*4 09 המש בדף כםפהיש רובע ייהוכמ8רכפת
 6וצשאכ יצירתב 6ת11ת זיים יין לו ה4 5א דב,פ6שהצ

 64ר "1 צמור, ההם בהזקת ור* השהיטה ער 5צימפרכמת
 פי דר*א יבשאולתות שמפרכקף עו כ5 מתוקתו יצאהד5א
 5כ5 כוה' וששש ושרי יצשר8גאז חטחיינן בי הץל בהבהדא
 5עבון אבל בצנ ולההה1 ולרבעה התערכה ללועיצדה זי,םזוכרי/
 84א דגם אווצ יבר הרי עכ*ל. קאתיטה 18שרה -אב8ההא
 חנספרי 5הי'. ואש ארי 6פרכהת ששיי% דמשיםהר"8ה

 ולבה1"נ הל י פ' בצ שקועא בן ףש4אה להשר ד"1בהשת
 .8' % דכתבוש- חל"ז. 14ה"1 מה' בם*ב-חרמב"ם

 רהשצא. ב" אכשר סיכצים דר מהשצשנ החי -שאוןהי
 אאיך לא ובכה"נ תאכ*י בבהמה דכל מנוהאב דניתררק

 אצההגו גססרסש2 0ש4"כ וד. בעי בכל נםובושטםאה
 ההג אצלו שהיפה היתר דגם אע4פהסיסנים,

 לב"נ אחמור ד4שוזהצ ובהצה חשבר ווהיפי2 היתר דיןנ*כ
 שמוצשצ םי6נים בהתיכה מעשה. בו נקףשה הרימ*ם
 כהי. הוא חרי דיניס שארי דלנבי אע"1 היוונכרדי

 4נ( אוכל. השיכ שכלין מוטאת לגכימ"מ
 שום בלי לפרכם מאליו הפמק הרי דבםפרכםתרעוך

 שהא פקועה בבן מאט4"כ מפסיג כזה ואוכלמעשה.
 היותה טידי להוציא כדי לחסיתו מעשה שצריךחי.
 הרמב"ם לשי6שן לפרש מש*כ ק"ם מצא במנ"חושי1
 טשיםוהה פומאה טקבלים האיסתי דנים גבידם"ל
 הו"ל דפריפה פרי6ה בהפ -דטלד לחאיבעי' פמקום"ם
 להיות יכי איע דאם מוכרע. דממקומו שם וט2גכמדב
 כמת הוא וםפרכמת השוהפ הא בדנים. לר"ע כחיחף

 חיוונ סימני סחתכי שם אלא חיי שעויין אףומפטא
 ע"ש. מימנים סיחתכי לאוהכא

8 8 שש88שחש48884ח1ש8

צבי
 אהר ומהמר באמהו שביההז לעמן נסתפקתי כת*י דבראף

 בחק. הזשרכתי א"ב אם 6פרכסת כשהיא בשבתבהמתו

 או 3צאצ אוכ5 וק 5י "ש אם תלוי העיקר טומאה 5עניןאכן
 כשדוט דיט פקח4ה בן ובין יצשרכסת דבין וכיוולשנ
 הרמב*ם הביא ומרוע ביניהם. 5הלק קשה באכייה.ומותרים

 דדיוה*נ כתכמים ב,פ דין ה4ש דמטמנ מפרכסת דיןרק

 דבטומאת ע*ק אכ*ט בההין כר*ש ס*ל יהגמיםואוולי
 לאהרים 5האכי5ו יכול שאתה צכל שיה" בעיעשכ4ן

 6קוש2 כבן טנ"ב ע"1* מקרא לה ויייף שכל קרוי איז לאוהצמ
 וכמפוד,צ בשחוט. שרטע אעפ*י אב6ה"ה מבה 5ב*נהשצד

 אינו לכן אוכ5 השוב 5א הי*ב( )פ*ט מיכים ודברמב*ם
 אקור דמפרבסת ימ*ד שמ במפרכסת וממילא טתחש2סקבל
 ו5עכרם שרי ולישראל מישץ איכא מי שסריע ו5אלב*נ
 גם לאהרים* להאכי5ו יסי שאתה שכי הוה ויאאסור4

 אילי דאכמים י*ל ש*כ 5ר*ש* טונשמן מקב5 אהצמפרכמת
 6ש5 איט 6פרפמת ה1,ה פקועה דבן ס*ל לכן ר"ש.ישיטת
 צכל בעיע ד5א יוהעצ2 דסיסק דוימב*ם מוא"כטובשה.
 טו6אה. 6קבל 86רכית ומה*ט 5אחרים. להאכי5ו יכו5ש(4זה
 הקוד,ן בנזר ראיהי וסה בב"פ. הכמים שיטת השמיטלכן
 השין משה טהיר מאמיתי הט1ן ההב 5שץ*נ הייןעם"ס

 ע*ש. שכ*כש5יט*א
 בנשהטה דברהצא 5היפך. מוכה שם הרמב*ס מישח הנה)ב(

 ובסיפא הוא. נם3ם1 לא אמו נטגמ24 אם כהב.שמו
 6שפ ההי עשרן 5הצום טהור. דההש כתב אמו נתנב5הגבי
 טומאה להעובר דאין רק גתב האם, שבשהטה דבאשן אריע"ש.
 י4צא אע4פ טומאה לה1ר.שמקב5 יש עצמו מצד אבל האם*סצד
 פתב וגכ*פ ח2 טעם כתב נתנב5ה שא1 בסי6א ורקור*

 הסיוםנ וע5_ נוטצנ גופי דהוי יייעו יוהנ4 בך' דהו(8בר"1צ
 6כאשרתו. אגוו עשדסע2 שאין כטוואי סהשוט שזה הכ*מכוטג
 פקועה בן ולהרמב*ם ווי 3צ2טסטג החי ואין הי "ו8ווי
 הההן עמאס יצהק- בבאר וכ*ב עצמג סצד טוטאה כא4יאר

-
 ע4עג שם 4הידשוטמי
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 ע*ב( )ע"ד גוולין תאינ,ך' חשמים הרטב"םתזמץ
 0ם* הפני רזפשון פנץ אי ור"ל. ר"יומהלוקת
 דהאיבע" דפ"ל הרפב*ם בשקשת יוטר יש%כ14רה

 משום שם4 שפרש"י כמו חי פ' כבן רקה1א
 לטטת נו שייך הא מאנרי' באבר חוי ה' גבן שדבטת
 הרטב*ם בשיפת הרא"ש שסחלק )וגצט הפמראשון
 סשחיפת שניחי אעפ"י דאשר. חי פ' בן בהלגדם"ל
 בבהמה דכל סגזה"כ דאבמה"ח מאיסור הייטאמו.

 חוי חי ח' בן אבל איסורים. בומארי .מש4א"כתאכלו
 הי פ' נבן ויק ממבר4נ( וניו4ר לגב4רי מאברי'כאהד
 יטהחש כיון 'אבל תאכלה בבהמה דכל מנזה"ב רקדניו4ר
 איבע"ל רוזוטנא בי' אכשרי סימנים. וד' בפ"עחי

 הוא הנמרא וקושיית (*בץ ירך עובר הוי לי.דבכה"נ
 דפעת מ"ל חהא סו"כנ המ* פריפה דאינד-מגעמרבנן
 ולטאי מפמא, דס"ל לרידה"נ רק וחאיכעי'שחיפה.
 השסיפ %חכי מתפבש* וצאיואחי כדב42 הרמב"םדפסק

 זנאיבעי'
 ר"י דטחלוקת הרטב"ם בשיפת נראה דבאמתא7א

 קרבנן לפ5וק הו"ל 7א דאל"כ חי, פ' בבן לאור"ל
 דמפמא* כריוה"ג ס"ל ע"ג ור"י ר"י דהאדריוה"ג,

 שיפת שכ"ה שם והאריך נפתוח מי בםפרוכעכ
 פלוגוטע הרמב"ם שהשמים דמח 7ומר וצריךהרמב"ם.

 אע"פ שם. הרמב"ם 7שון מדקדוק נשמע שזת ור"7.ר"י
 אמו גנתבלה דדוקא מזה ונשמע מאברי/ כאברשהוא
 מאברי' כאהד הוא הרי במת אבנ סימנים ד' 17שיש
 ע"ש. אמו ירך עובר דאסריק משום הוא. טפאוחד
 מוע דאיבע"ל דהא שם שכהב המשר בבע2ויעיין
 ח' בבן ולר'עם חי. ט' בבן 7רבנן ושני ראשון בו7מטת
 במת אבל המתקשקש. כאגוז נקךטה עלה מדאמרינןחי.
 כחטום לר"י ר"ל דאורנבף ולא נופא. חד הכלדברי

 במתגיתן. אתני' אמן בשחיפת הנהרין עובריןדכולהו
 חרמב"ן )ובחדושי מיירי. קא דבחי לומר צריךולדבריו
 חי ב*ן ח' בבן כנון אופן. בכל הוא דהאיבעי'מבואר
 חי או לר"ל מת פ' ובן בשחיפת. שמותר מתובין

 להנמרא(. לי' מסתפקא במת גם דלדלדי' הרילרבנן.
 מר בבן נם דאיבע"ל והרמב"ן הבעה"ם מדבריומבואר
 לכו"ע. לריוה"נ חי פ' ובבן דמפמא. חיח'
 דנם הרמב"ם למש"כ חי ח' בבן חדבר דנעקיאלא

 מאי שיטותה עד פומאה טקבלים אינםדגים
 סמנים סיחתכו לא חי ח' בן דהא מדנים. חי ח' בןשנא
 וברמב"ם ח' בבן ע"א כ' ב"ב )עיין למפרכמת דמיולא
 דבים דהשאני דנחלק לא אם ע"א( קל"ה דף ובשבתשם
 אמו. ע"ג שנשחם ח' בבן משא"כ מתחלה חיותןדזהו

א ש

יבו
 באר ובספר קת4 תולין יפאי ארי4 בלב ע*ז עטד כבר)נ(

 וס"ל השטטש 5אי דשין כתב וולק ע5"סיצחק
 שצצ שחיטת ע*י הניתר חי, ט' בבן אולא דהאינעיאנפרש*י
 בשהוטת שניתר דכית הטמ, ראשה מונין אי אתסיתסמאה
 שטמן קףיך ולא- טהטיע ו5קבל זה לעניו כמת הוא הר*אסו,
 חשמ, רש4ן מונין דלר** הר*ל ר*י פליגי רק מהגצא4היה
 המא פסול רק ואצי שגי. עשא והעובר ר4טה אצא-הששם
 יש54ין 5צצין חףן ~ר*ל בהההי* של"שי עושא שמ ישין5נטנ
 5יו4ת וזה היאנ גה4א לאר כ84מו שאא וצי הוחמר וגםושלי.

 חטצ הי פ' . בן דדוקא נראה .הרטנ"ם דטלשע בזהוצ"ע
 אנמשר" מיסנים דד' כהפום לחלק ובסשכ"למהפטא.

 לופם ו5דוקויק דמיפבמ4 סראה .ה' בן אנל רחמנא.ב"
 וי9 בנ4וו' משאוכ פ' בגן דדוקא נראהחרטב"ם

 לכ ובוכהת*ו"שו
 והפרמן בונםאלחגן

 ל"אטימע
 פחזרדק הוצ"א שנת סיון כ"ב יוםב"ה
 שליפ"א ויסרמן שבפרעץ טוה"ר היקר חחגי כבודאל

 בח8וב1נ ובעיטעשלו'
 נ"ונ ס"ק ק"י סי' בש"ך הערחוגרבר
 הרם"א מ8רש כ"ת שי דיוגע שבשביל היא נרורר2ך;

 טמק שהאו"ה כביאורו דגר"א זח 7פירהא. מסכים זכן.
 1ועס/ כהרשב"א ובפ8ק. כהרטנ"ם. איסורנודאי
 הרמב"ם שנם הוא האו"ה דברי שטשסעות-ו(4עפ"י
 דכיון בוונהע מפרשי0 מותר. חב' דחערובות בספקיווה

 בספק מומכים 7כן פדדע הרמב'ים נם שב0פקשא5שר
 בברור יוטר  אפשר אי אבי ותוס'. הרשב"א .ע7

 אוהו שהרי תערובותי בב' בם"פ מתירשחרמב"ם
 חא' בתערובת פרי5ה בודאו מתיר שאיעהפעם
 בודאי. אמור וש' בתערובת שכתב ס"מי ד2יכאמשום
 מהתערונת אחד כל עכ"פ שהרי בס,פ. גם לוסרא5שר
 אפשר. אי מפק סצד הוא אישדו הרי וא"תאסור.
 מצפרף שאיט בטפג במפק נונעים אנו הרי זהדבםפק
 מ5ק דנם סובר עוחאו"ח אלא שבצזערובוע לספקלס"ס

 תערובונ ע"י למפק נחשב הראשון בתערובתהראשון
 המפק מלבד הראשון שבתערובת החתיכות כלשהרי
 ס"פ של החתיכה בהם שנתעדב טפעם עצמה.פריפה
 לצרף אפשר ולכן שבנופח. אימור משום ולאנאסרו.
 הש"ך וקושיות וזערובוג של השני למפק זהספק
 לאכול בס"פ. ב' בצזערובת לאסור להרם"א הי'שו4"כ
 אינני איסור. בודאי נ' בתערובת שאסר כמוכולן.
 דסובר האו"ה. דעת מפרש הרם"א הי' אילו כלל,מבין

 לנמרי וצסק תערובת. בב' דדי בם"פ, מודהדהרמב"ם
 הפעם דמאותו קהטהא. קושיתו היתהכהרמב"ם,
 פריפה. בודאי כולן לאכול נ' בוחצרובת שאוסרבעצמו
 אסורח, ב' מתערובת חתיכה שכל כיון הואוהפעם
 איך ג'. לתערובת מדצריכים לעצמה. שפירשהאעפ"י
 אוכל ואם שנתערבה. לאחר אותה לאכול להתיראפשד

צבי
 ח1א ט9א דאד וח-א אמו. בשחיטת  שציתר ושן8צהרמב*ם

 טבטנ העובר גס אטו בשנטמאה וא*כ לר*ל וגדס*ל הטבר08
 הוי אלא הסנ 4טמא לא א5ו נטטאת אם טשמיעטלכן

 דדבעו שליבא יוחע בר' אג*8 שכתב וא של*שי. עושאואין פס~
 ר4שה בו סונין הפ*מ מתידחו, א5ד שחיטת ור ט' גצץדאיט
 דאהר ט14ר. הוא איי אשן נתקגלה אם כתב השת*כחצנש

 שעודט עפשיו מטילא שתי4צע צריך והשיבר אמושנתנבלה
 וטם. הכ*מ וכס*ש 5שזט5א האי ונארן דעלסמ4 כבהטה דציחר

 אמת שהוא הפטאפ יהחנן כר' ההל5ה הרמב*פ העזזיקחפפקר
 ע*ש*לש8מיהצ



 השם'מקלוו 5-8כ יא מש8טהי8שה1

 בם*8 02 ואיך ח8עם היוצ שו1נ 02 שנל חר*טש4
 אוסור4 דטם' כואנ חוס*א ח1י אגל חב/בתעוזגת

 אסצר יוו' ולמה וחוצ0/ כהוזשב*א חרפ"אפ5ק
 לנסרי לוצ לית לדתזן הא בהערובת.בם"0נ ב%ןואכ%
 בודאי חב' בו2ערוגצן אסיו% וטוערים חרסב,2סברת
 אחד. באום ביחד שלא היעזיכות כל לאכולארמור,

 אחד* באדם ב"א א8יו ףובתערונת
 ד14"ח4 דם8רש הרמ*א כוהת ס8רש דהש"ךועכצ"ל

 לפי תערובונ בב' דדי' בם"פ פוסקשלכן
 חקךובונ בבן דדי בם"פ מודח חרסב"ם ו1נםשמובר
 מפעם הוא בם"פ* כחרשב"א דפוסק 'פכו2בוכווגוצ
 בש"ם גם כה"נ בדאשכחן לזה. בודה הרמב"םדגם
 כפלוני התלכה בזה כמלוני הלכה דאמרינן דוכוש,בכסה
 ופבר היק. איע השמ שגם לפי הגמרא וםפרשבזדנ
 שהש"ה האעפ"י הקשה שפיר %בן כחרמב"ם.בכל
 מכטן אבל כב"א. טלם לאטל אף חג', בתערובתפתיר

 דצח בב"41 כולן לאכול הרמב"ם לדעת שמר,שחרם"8
 דחאו"ח מפר?ו וה,1"ך בם"מנ ב' בצזערובצן לאסודל"

 שזד ש% דכו2ב והא היצם/ בעל בחר"י לנמריפוםק
 הרמב"ם, כמברת איסור ודאי הוא הראשו4מתערובת

 לאכ% הב' התשץבת להתיר שא"ש זה לע4ין רקחוא
 כם*ש ס"ם דליכא ס"בנ ספע0 אחד. לאדם בב"אכים

 שלא הב' התערובצן לאכול מוהר מ"ם אבלחרמב*מי
 סותר לחיות צריך שמדינא לפי אחר. פפעם בב"אכלם

 לא אם אפילו הראשון. מחתערובת  שפירשההחתיבה
 ד4ירייוטש. בקבוע דמותר דפריש בל ממעםנושערבה.

 גזרו בכהףבצ ידוע חאישר שיין דרבנן דבקבועאלא
 אורטה על אלא שייכא לא זו ונזירה חקבוע. מן יקחשסא

 מותר חעע הב/ דו2ערובון על לא אבלדצויכח.
 ב4ףסמרח. שנ?1ארה הוץושיכה אורטה לבד הב'חהערובת

 ם"ם דליכא לפי אהדנ ולאדם בב*א בלם לאכ% אסורולכן
 בודאי. ההש אטור הרי הראשת התערובצן שלשאורצ
 השימןת דלכל פשופ. היא נ*ו בם"ק הש"ך שהעירךבטץ

 אם דוקא שהרי תערוברב ע"י לחתיר *פוצריבים
 %שאר י' בדאית ולר"ת מתירים בתרי חדנהערבה

 בחד. תד בנתערב ולא לי' בדאיתפוסקים
 ,1ליפ"א ולדיריו לו בברכהואחהצם

 אבאירבוץ בצאיךחתם
 מאיר פני םח"ם נאוואהרדאקחוב"ק

 שר וכוכבי ישעי'זברת

רי  וגם תשש~שי4 הנוב*י ושיט8ז 6צע2תריקא נעלמו לא ילענ*די0
 דבמדן שלדעתו אלא ה2'ל. אצ*ה בשם הש*ךשיסת

 לא% שכתב ואחרי ב0שישנ להקל ד"1 מודים כ"עדידי'
 לאם "1 הנשים דרוב סברא עוד כהב דדבע. ספקמכח

 או בראה1א חושואז לה ססוך ו1פת ביום בטשםיימנום
 בא איט פתאום בפתע ועכ*פ עלף* כבדים אגד" 11בבטנה
 לבדוק יטלה סי6ו, ק1ם מרגית שלצ כל אץכ ב%סצההשאדח
 השובת 91"ן פ0"ם התש%בה ולבסוף לבעל21 א1תרתא-ע
 השני טשם "ביא ד'ל השצמ'ס עכ*ל. קמ*ו מוס*4 ט*דחת*0
 ק4ישת 61ך שים בלל יהית היש דבשבהה להתשרשג0ברוה
 אלא 18פרחנ א%יע דש1רהתא דוטת לם*ד 6יבעי דלאוסאע
 בדק4 %א או0ת בעבר ודקא זה ס-1 דדבע 01ת למץואם"
 קטיא שפתב חטבי % ו16אמא4 א"וינן, תראמ לשפשאבל
 ומץד'ב לתרשב*א המוה*ג פשם אבט1 %* מדששה1

. לג1ק

 ה1*ה דשצש* ל8'ק חו8"ה מטש עש*קבעעזיאת
 נעף הרי *עוצ הטוימה *יאיב %מח ש *ארץדעזולח
 יו*ש בהדר*ת הוצ"ב חרב ו1ארי הקה דדהבאשווי
 ליפא אליע48 מהן"ר כש"ת ?ידווח חייץשו2

 בנש*ק יו"ש הטושלם התריף העדב ש%ם"א,בינדינעך
 שליפ"4ע פ4נעבש יהז8פה"ר
 זסן ושכחח אשה ע*ד קוטיכו4 שא%8%זר?1ה,ם

 והמפק קבוע. ווכצז לה אין ח,אתשחוומועע
 לו2'פובצצכם. התנני %/ יום עד ל' מיחםחוא

 מכח לההרר לי נראה הף ראשונח בהשק4ח י2ןןא(
 דדבק, םשק ווצי דרבע וומוצת דקיסץלחא

 נ"1ק ס4 יו"ד בצבי"ק מרן דהעיה עפי"מ ביחץדרנא
 הוחשע קודם אבל ראתה, %* הזמן עבר אם לעניןדכ"ז
 עאב( )כ*ח גהצק מש"ם ומקורו מח,וע לפרהפצריך
 ע*שי חיישינן ימות ויפמא חיישינן לא מוזדשמא
 הרשב"א בזח קדטו שבבר כתב קס"ו יו"דובהת"ם

 לחלכוע בן ונקפ בבד"ה וחרא"חבת"ה
 יו"ד אסאד מהרי"א בשו"ת ע"ז נשאל שכברדבפצאיזי
 דרבננ ספק ספעם להתיר וחשה ק"צ,םי'

 שכח אם לענין שד"ם, סי' סמג"א לדבריו סטכיןוהביא
 ומשמע בשבוע. ושובה יכים ששה דמונה שבת,יום
 דרבנן. מלאבה לקץשות מותר ימים דבשאר במנ"אשם

 מהטב"י עליו הקו1ה סק"ב קפ"ם סי' תשובהובדרכי
 )א(. ע"ש. הנ"לוחת"ם

 כמו א' יום לו יבחור שעכ"פ, שם, הדת"ש שבו2ב)ובטע
 ימים בשאר גם שבוו דלענין ושמוה הוצבמדבר.

 מותר וזה פתר. פרנסתו בדי רק מלאכה, לעשותאםור
 ובנ"ד נפשוונ מכנת משום לשבוק שבוחר ביוםנם

 % שבוחר מה מועיל אין מכרלא נפשות מכנתדליכא
 א'4יום

 שכו2ב סק"ד ביאורים קפ"ד סי' בחוו"ד מצאתיוכן
 דרבנן ספק הוי וסתה קביעת ששבחה באווהנ"ב
 זקעט קהש שהשה עפ"י דבריתם על קומת וקץיקולא.
 לווכצז הספך עתה תבי ש"י, יו*ד צדק שעריבשו"ת
 האו"ח, בשם ק"י סי' הש"ך עפ"י בספק,מחמרינן

צבי
 לה% קשה סהם בעלמא דדבע שהיא להש*ו דאפ"ומ%0ם
 א1ה בהאי ומכטיכ הץ. הטאת חעב לידי אתי דמציבספיקא
 עתה הוא ושיי ל(1 ואי אטצרוה היי וסת קבעה איממנ*פ
 הללו בימים ובפרט טהרה הזקת לה ואין וסחע לה שאיןטשה
 לחקל לבו פ16 לא בהמ, לראחן %היה ויתה ימיםופרוב
 יצשן*ס ההטובת דבשותו הרי י*ן. יטזהר, דרבק בספקאפ"

 בעתה לההמיר טעמים השמ הוימ'ס כתב המר"'א,שוצזכר
 שהוא סשום וב' מהש2 היא דהעונה אן וסחאז. לפפקהסמחמה
 בשם הש*ך קגרת הטפ הה ישצרייתא בשרסור יגע שמאספק

 בריקו2 ע"י להתיד יידה בנידן המהרי*א דעת ועכץהצו*ה.
 וטטעם ההת4ענ כנידו בהם לראות ולולת היתה דלצכי%
 ובחע בן*קא בל1 אבל בשב חשטישז את מרגשת בשיםדרחפ

 *חף' לדצ5שטפ יש%לינן 6יהה הפהריהש גם לראוהעשעלולה
 לע8ףד. וד-בבפשק



9 חשם"ווו שיש השצחש%א

ן יש עמאג 1%הןהה א  י"ע: 
 משה וקאי

 הששן דהכמז"ל השת% אבל ארובא4 ישטטינוהיישהש ה" פ דמה"ת אף הירה. ג4יטור עע ש%אהשש
 הוי לאמוהותקמ

. 
 הנקל דהבאונים הדהר נפל וממלא ע"עג להומראהף האי כי דסשיקא לעזט חירה כאעץר

 העתיד, עץ אש" דרכנן תמתות נימא או '%4ף'בבירא,
 מהשש הוא דרבנן דאיפר כית להופרא, אשלעןמ"מ

 3כ(. היו*ק. תורה שימור עעש%א
 עפהקשה ע8י*מ הג"ל בהיתר נרגא לעארות "פ עורג(

 בכו דהיתר הטנ"א על מק"ג בא"אהפרמ*נ
 עהם. כשאר דרבנן טלאכה "ושות שבת עחששגה
 אמדינן דלא דמוכה קדירווג וב' שבלין משניוהקשה
 הא"פור4 עי עובר דוודשף דיכא לקולא, דרבגןספק

 ה8רס*ג קהט*ת וזכהא ה3"ל 84םאהר כאשריעהבתושוצמן
 ע*ש. איסור ודאר דל*כ5 נד"ד ו"שיגי לי' דנהזשוכהשמע
 לענין הנ"3 בתאינה זק*ננו סרן 'טהעלה מה ל*יאמט

 בעיה פרש %א ההמשג"ש, הישים נג'מעוברת
 למפרע סלתא דזמגלא דאף ווהיה לתצגהמכצכה
 עופה דלא לומר םקום ה" "רי א*כ היהא.דסקףברת
 שאחז"ל דמאהר כפרה. צריך אעפי"כ כלל.איסור
 אה"כ נתגלה אם אש בעצם אימר הוא לפרושעצצריך
 הא"כ ע*ש. דרבנן אוסור עץ עבר סוף מוף ראתה.שלש
 באותן וודאי דרבנן אימור איכא דידן, בנידן גפממלא
 של התירו עי קשה וא*כ בהם. טסופקת שדואהימיפ

 )ג(. הנ"ל. המב"י דברי ליא גם וההו"דמהרי"א
 בם"ד. דהתירא בכהא לנפשאי פההא שתהעכ"ז

 שהקיל המג"א ש הפרמ"ג קו' הבאתידככר

רי
 מ5 דן חיע פיצש צדק בשערי רל המו*ק הוץ כאק והנה4(

 לא בהשש5ה כי הצ2 לספק הסמוך בעונה5ששוד
 מצהע קייגו ההש מעוברונ שהיא שהשבו רק ספק שוםה"

 ,דצדיך חזשיכ באמת, שנתעכדה נתגיה ה"כסוףהפוהמה,
 ורבנן2 דבתקחן האו*ה בוצם הש*ך דברי ח,בהשהשוגיג
 לאהשרא שליע תהש2 בארסור עע שמא ספק טשופשוצא
 סאהר %בן יאורייהפג באהסור דועיב0פק,

 שהכמן4י
 האת"רו

 חמ1ובונ וצריך כדאודייתא שי להצ2 הסמוך געונהלפרחפ
 בפשהצת ונקט דה ההושי וקיני על קששה ששת בא8תאכך

 יהלכה הבמן. קס*ד ט" 8תי6 במטשי וי9 טסתעאיצאץ דרבע* אפק מטעם יקהמג אאיע וסתה קבה%תבשטאה
 עכוהם דכגבהצת (1"2 בושם ציצ*ך סבהת לשי וקשהעיאש.
 בספק אזייע בדשרייומ2 יגע שמא מטעם ו%שום דששיוביע

 הבה1 אב*ק לפי*ט נ"שה שרסתץ הן אשעה,פ וכ*כלהחששג
 לספק שפמוך בעו1ח ח*ה א"כ ע*,צ. סקףב ד ס" שדעבפ*ת

תא.
 8מא זשה ף5. מהףד אימ וציטת 5הצדיק טהשתה"צנ"ד

 השףה כילא אך על הקקח2 ע*ג ט*ו דף הע*דסא"ר
 נכע דספק שר8ם2 דוצן ל2י*ו4 דסת2רות 84"ר 8מתנ"ואש*ך
 כו ליכא שמש סיס דווי משום שורפין, זשון א8רסבבית
 ישצרייתא חשהצ דמשום אי בכע, לא ושמא פשעהש2עצם

 בערך תשיתי גזדג מהרישה י*י יי1אה% 11פ בואאצמשך
 ביאאפ דששגי נאמוי יתרילבדבר 'שכתב ק*י 46 "ףד עלעף4
 משבאדו לש8 יישנ .טמ"אורייאפ2 .טישששת ,שיראי חוי*ששמידלש

 שהב4 בפס9ום גטבהשר בדיקונ ימאבי נצאשיפ.פטצגיצאייהם
 אם .דהא סודאה ששא יא בבדיקה תקחו דיש דהוכא כ5יהה

 הש8 %א התצן, מט8בה טואש מם? יופנשכה
 ועוד לקחשג הרבע ס8ק ל"א ה4ףסהה על יעמר -דיחף
 ס8ק. אתו הככחו הסרת פפק הלש - הסשירשרםהקיצ
וא8"

 ס*סן בכללי ק"י ט*ם דהש"ך וכם"ש אגצר. בדהבק~
 ס'ח 8"ד ובסל"ם ק*צ ום" צ"ה בה"ד 6סתטרהע

 להוץ, שכתב שו"8 ש*ה ש" בערך יזרחובכוהה4
ק תי ש כשהפפקדדוקא %  ידהמז טחרה דתא 
 אשר שה% האפת יהטת הכ% מה טח4,השכינן
 %ה2 אוע שופה דדעת בלום אש ום8יקו לאהו:ה,ר
 ס8ק ק"כ א"כ לשהרים. איסור ודאי אפשר דכויט%י*ל והפו2רי האסור להכהין דנרים הרבה בין כשהמפקאבל
 ע"כ ימים השבעה בין נטי והכא בדדבנן, וצתראתג
 יד"עהי, טיעום מצד הם8ק בא דאשיו נהי' א"כשבה. וראי כולם לאהרים שנאנ לכהמר חייכא ההה יבוששה
 דדבנה ס8וקא והוי שכהי חהאי אינם כולם ע"כמ"מ
 הבעת בד"ה ע"ב( )פ"ו דפסהים פקק טווס' לזהוממך

 עכ"ה הי"ב( )פ"ב המץ ה' הה"םוסדברי
 לענ*ד עכ"ז ו"ל, הגאת דיכר הכמה דבר כיה*מ

 בש"ם הוש גדל דכ% צ"4 דבריובמהכת*ה
 דלא מפפק אימוהג באיקבע ם8ק הבצר דיותיופסקים
 8ב' 4מהת בועעיכה רק תיוי אושם מביאיו דאיוע"כ( )י"י כריתות בסם' סיד להד וטה"8 איסורזגאיקבע
 א*כ ז*ל, הרמב"ם וכ"8 אהצר4ב איקבע דהויהתיכות
 נרוצ יהף דיהזר ההיפך, היעה "פרת בטפק נהש8איך
 אימור, ודאי ידיות ו*כוי כיון אימור*ג איקבע דיאספק
 היתר, כיו יהיות ד*כוי מקץהתזא* יש זה ננדהלא

 יהיהע א"א עכ"8 ה%יסור. היתר דברים בב'טשא"כ
 היהר.כ%ו

צבי
 שיור דעשו היבא תףה בד"24 שוב ה איו כתזרעשאש
 היווע ו"השוד ל"לך התרי יאתיית(ג בודחה עשפפיצ לאפ2י

 מ5ה2 בלי נם מפרס בבהז לילך לפון סותר שאוהו5יע2ש
 יתיףש נבימת פשפףכ ע*ש )מ*ז בעיריכי1ספבואר
 והאש*ך* יסי*ה כומכ קשפיר ינן שיהר. שום "ביאשיסור
 נןוששר עשטשדי והיאנמים לההאר(ג שמעיק 'כספקרגם

 מטספר ויי יוסוע ה0מוך 4בה לענין וסעואה עכ*ר.כחאורייומש
 בשףע קי546 תשמ ע*ב( מך צעידצין עי2( )ס*בניבמאז

 בוג 5א מצהת במקהש דהגנן דדסת ביון התפעם יוסהצנסמוך אש" שאיהו לשקוד צריך ידרך, לשפפז דהרהמת קאי, קפידס"
 מטל4 ייי חירע זזפם בנס"י. ההשובהת הביא י*ד ס*קובבאוי*ם

 תשהמת צדרסי בפית הףין ג'נ סוהר 4סת פמיךכתם
 יוצא כאן שחה דהצ אם הפוסקה2 6שידשע שהש 8*הק-ק
 "םמצך. דעתה ההגה דבהך מפורוו ווי ע*ש, ג"רו ולאלדרך
 ב*ת .טשי מסמש השץ טצת2 לצורך שיוד אכמים עשויוסת,
 דננית סטו תיכ התיוץ, מאפה וי"שא תודה דילמודהפרס,
 אשהש פשהש ד"אישי אע*צ 5קהחג כ0פק אשייעהפרס

 "שיך ש*הר ב"ג דיעש לופ2 מספך בעתה "הה אףכ"חח2 אחיע בספק היט טישה עששפזצ ד5צ ההע עכץ.דשצדיה22
 עשסשזי יאמצה2

 דיש יעההג נשפק ששלהע הפפיר בודאי,
 2שע"מו השפיר שיור, שוס גלא האיסהר דהה5יעפו יגבימתדמי

 הזפו"יש די* מייטא סון רשכבה*ג 4ךמ שי פסקךיהלכה.
 ה"ב* יקההש כסשק ששיש חה*י דכשכהה פתיםומנתת

 אש4 דאש" דל, צדק באושרי אצאק4 מיץ "מי ימ1יה%
 שח. ישר שה ש"גפחעשחא"הע.
9 ע5ה עטח"*צת %ו %1א .שא  וששה 



 ה"8םסשץן יבמע משפמתששא
 פפ8ת שק %ו""מה ה1ס יבמאיא שא 8ד "יי מאש מיל הר וחצש84ת
 כהצו ועא כו~,ל* נתשכ דם8ק גזה"כ שח*אברח"י,
 אוא7 דכר על כששהספק רק סשמר לא דזח חהשם'שאיר

 סושח מפשק התוח"ק נזרה פכפנ ופודאי לומרישא18ר
 אמ"ך לא ע"1 חיהצ: ה,ו נם כש"1 סחא8"כ וד*י.ד8סא
 יזיקיע חסרון נבי סת1א"כ 8צפג עידאא סטופהלמילף
 דפשק אלא חוש ס8ק רק כוהאק שחהש אתאים אגואין
 א%טש דרבע דבם8ק חפעם דכל חכטז"ל4 ההעץ חזה

 לא משק דקץ חוהגה דכך הטמורשים כהצולקחשג
 איכא דיבנן פ8ק בש הרי דאל"כ דבריחם.העמידו
 דלא אמדינן יזיעח הפרט במפק יכן תשרי לאס8ק

אי  % א י  מ  ש ש ש" טיי   
 ו"שג תתש לא % א דפאעג ו ח"ח "שדשצרל

 בציק פתשח מש. נצומתה
 חפקז דםפק 4צוינן ם"ם לעמן נם וט8 צו וזשיוזמך

 חשף וצ"נ חחסכר 'פ"ן ושם כפצ%ז. לאידץמו
 להש9 ,8צ ב%כרחץ פקוכל

 ושאזן דפפק חחו%, ואי
 נהשב דיח" לע 14כל מצפרה %א טיוע מ8ק ד%*טיעח
 מ8ק אושז חתיכח בשוצצ שחכל מי א"כ דאלת"חלחששה
 יכ% ה" דאחר היעח. חמרון פפק וה" שומן, מ8קחלב

 סובלתן הזעת שאין דבר וזח חש8הנ יבשלהבחין
 כודאר לא אבל מיחשג נהע דמפק ע9כ אלאהיאק.
 ם8ק ספעם יד*עה חמרת בםשק נם אם וסברלאאהטור:
 איקכע* מלאאיסורא ד4יקבע ספק נרוע דיהזר לכללא הדרען ע-ח,אתען
 מחטיר דחרמב"ם לחלק "% ג*כ מחה*ם שנ" חיא"וכן

 ובש% בדיקוז. י%צריך אהד לבית עי מ8קבככר

 מצ*ז גשיקף2 אףן דשנהתם ה5י םהמ בי תמםמים
 בו. נבבפ שלא אהד בט2 "ש ווז4 דהת0 הח"פכתב
 "םל *%שה הי אשכמ2 ווש וה דט8 תליע חד %חלסך
 נכנם. לא וזדשי חו דאאסא כתן ישניאבג ישישזלחצדיך
 הסץ שסהקה ום8גי חו4נ אהד כביו2 הס8ק חכאאבל

 עכדהשק. לתהשהש לח ס8ק דין הוא הם8ק שחשאאה
 למה א9כ שה. השיך כמברת דבריכע שני על מספקחהד הי ש ס8ק וצצר דיוחי טנע7 סברא דיש ניסאה4

 נתקטז4 ט8ק על חמץ בדיקת שתחית מ8ני כ%חזכיר
 דהואל התמע ה8ץ דבבש"שן כוונהו דה%כן וד9יאלא
9 ץעיע הח א" אי שהיקנו  ננין תה "פ 
 ואתה שקיי כזה בטשק וכ*ז גם8ק. ההציחםפלא
 הבה4 בו "8 השפק איח7 בבית דרט% הבדיקח,הקנת
 דייסח חנהג עם עככר נכנס ומפק אהד בטןוחה*ר

 לש דוד14 אהד בית והש גשז*ם בב' סהט8*כלד2%קנח.
 אינו את בהת2 תערת%ת סבה נ%ד וחם8ק צו.נכנס
 א6רט% חדר בכהשנ חהקמ2 חיתח שקץיו להם8קדוסח
 קווטת הדהא עכ"1 בזח. חרפב הז"ק לקההים8ק

 דדצנן כ84%כה עטש,יר חבג"4ע קל לדוכרחשהם8ורשיפ
 בחהםש םן ידת%' חםרת כא%ן הלא שבת, טם ש,צ%ולםי

אפת7

 תףז ,א2% יהש ,תאםז געוי וזצה י*שב, ישן"יובר*%ן
 א"כ בשגמעיי רפ%בת יכרם ו%שח עצ%נחחוא

 % בהור לא עכ"ז הו*ג ט8ק דג"כ אף השביזףה*ום
 כטכצשר לשכות ע*י שקיבל כית דרבע, מלאכחא8"

 מצ1צ טם ו1ל די% חילק א"כ וכשו"4 שםבראשונים
 משק קיל יחזר א"כ חוא ,פכן ח"ם*מ%כין מו%ארשלו
 דרבע אה%ר דבשאד דיבנן. מ8ק בהשאר דידןדרבנן

רי
 שא היש איסוה אי ח5 אששץשים מיש מע השצץ
 שמפפהם מטים מו4 דק חש ותע אשי %ששש4
 שףש יק בעצבג חפחר וש8ץ ע5 אוסור ששל5 סכאם הר5ש
 9א%ו אינו חשם דברשזנג אהשופץ אאדם 8י 5הפר סה5הם

 עצפאת ע5 אףסור לאשים אג5 ה"שע* 9בדיין חץ אמרםלחשץ
 אאפצים רלקרב להמק לבד, אשי,ת אי טפור שת יבראחמז

 עיקג שלו התמשים חכל וביושינ אשרן 15ף כיג19ב%אש4
 למיהיר כת רק 5ד1צפים מ" יה2% אסשך בעתה גםאששכ

 שקיץ קהתםו שבי ואם2 קצעץ יעשויא"1ר שיאלחשחףנ*
9ש  9 ש  ש %י   9 8 ש   

ף מ  ת1ם אשי חף "ו1שה שת  הש"2ימא
 לצ1נ פ מ" ש 5מ סאחא2 טח פפךשמ"שמ

 סשתיא שם חי דת% פת2 תה ספ"%1 םאפ
 1ם ים "שנ ש והז "ש אט ות4פשי

 ה כה טם 8י תיג היפד י8 שם8 מששחאה
 בשרסמר יגע שלש שפאישה לוסת ה0פך בעתמ *שידת1יט 1ףדוע' ג"רו בסהמתם אשר היד2 אימד ממחשששה2

 השוע יחתו18 ארסור ומצם 95הןה2 כח 5הם ימ'תהש2

 *' בלל יזידיאוע בשששתן ושל 8צ1"ר ושל ל*אש%ן ראהת*וכשז
 דזצם*ם הבץ2 סברא על אחשבאן וונ ליי5יקקממ1ית

 עשק %' ב1ןיץ מריך 6שי אהכ מעצם* ע5 כת לאם 8"לא
 85י% ורשא 58הא אאא*יי ךסשא* אשרא2%% 9ל גשרואששד
 ששא 6דרבע רק מה4 יששא אתש א%ע בששע 8שפא8ואוג
 דהממ 8-י וע"ב 5אע5ג י*ג 5יי  חשב וקבץ אסגבשחצ

צבי
 פשו שש* ש"5 חע"2 י1 שאא85 פשש"1שש

8 עמדא 1שצ שט4 אה המ פחש תשכפדג  בשוגג 
 כוט שהנ חףל אר" ד"ה עץ0 הי*י יבםאת בתהדהא?א
 לאן אי 5האטור "ש ושתיימפ4 ותף טסי יסשק להוששיש

 בשבה יפשנ* עשב( מףשד בבשק המףשו קכאנ וזקילויבושפו
 סתמ תןדבע דהמע דשבה' 8ףל %סשדא ירצצן.הקי5ו
מ8 1 א' שי  ח   8  9  8  8  

4 וש א   8 ה  ח   9 ה   
ש מ א ש א א 9 % 8 מ
מ 8 ח 9 ח ש י ח א א

 יה 1תו 18ג שאפ ופ* שש חהשץ ושמזעסק
 סית יהח2 מם18ך בשוםת תףכ עשש* םמףת םשפא כשפוחף

 שויך האןר כעצפ 1שי חצרונ בשהסור יגע אאא8 מצששששאשש
 צדק ש86 בשושת המט השש2 שיא שצחברר אע-גכשהת
 דשאמפ ע5 ע85 באשר פש ט ילא ח-י שכתב, ס-םסה
 815 ~1ז2יוזע אששש-צ "%דם מיש*81 מפניששצה משאמבל5מפוע, 5שצשרי ס1ה%שצ ושי' אחהש ישפ אתרננהמ2 חחת" ואםלומר
 שאא" ממנ ב8פש איא אצא ובי %15 יפ%8,4 בלי אהסוושזש2ביד
 זשסל משר סר*שג חומען שיא אאהב אתר%4"ת תם888ם

 9פאה מההיז4 2אםוע קךד8 איסןד, בם8ק א1חאעה בהמדבףשישג
 ועא שאס1ר* 6ששק עפשל- 1שוסור, מצא עצמו דזתשרקתש4
 4אשש4 ששפל 8ה*נ ש יורע אם ם88" קרבן, ישחשזשייאמת
 שנףד ששמש יסתן גשמיז4 א1לין אאשטט4 5שואהע אפרי2ן.לא

 ע"חח%ז יע יצ י4 שמ"שחאאקט8אתיא
 חירח איסור לששש בפצע 5פטנים גה הה ק ששבח2
 גסהו* הבל אפ"ש ספחתשריך



פ השםמשששף -יב%ש וח4%תשחלח

 *כא תפ 4ימו, היז4 ה"נא העפר4ג קיש8*בא
 איסהר4ג יאיוםע4"ק ה"מא דרבנן נס8ק אע מיוזרנטדאו
 אעצד, מזזי נ"נ וא"טש חיהר, וודאף דשיכש4 כןג"כ

 חספקג בנדר נננם לא אאע הד ויום הואול בנ"דמש*וכ
 8פ שיו דרבנן. סלאכת לעשות הששר וודאי דבוכית
 לפובתא. תרתי איכא וכהם ימים, חששה * רקתק

 נהצי, שכת כולחו לא דע"כ בחג 4יכא חיתרדוחחאי
 חוא שלו השבהף יום דא%י בחו, יצא אתצרהדאי
 *דיעח חסרון בם8ק אפי* בכח"ג קקכ באטוגשכת
 חפרםשג קף 3"כ ומחצרץ לקהשג דרכנן מפק ג"כאמוינן
 דיום כית דיבק, 14טור על בות,ף יעבור לא ב3"דדחא
 חימים* שאר % רק דנע השנו "פבהג ע"כ איושביוך

 0(* לקהשג דרבע ספק שפירובכהשג
 שבעז דיום נמצא לא טדוע חקע%ה מק"4גחנ"ל בם" חמנ"א דהנח לפיעז, לחקשת "8 לכ4ירח64פצנמ
 דהוי שם ובפרמ"נ קבחג דהוי ות" ימים. ברובלבפל
 %כ שו וקבל חועי נהשג כשכה השביוךדיום בפ"ג ימים ששה ש דנין השו דכריט לפייכאודה עעש* חצעת בפ' כמו הקךלם לכל דניכר דאווייתאקבוע
 לקבוע* נחשב ואיך איםור ת,8* ליכא חימיםבששל
 ביוס לשכות עלי שמקבל חה לק"ג מפהאכן

 זח ליום אין דטח"ת סדרבנ4 רק זחוחאב"ף.
 ההש חספק בנדר נכנם וג"כ הבירג עי טס8תמעלה
 לעמן רק טח"חג שהוא הקכהףת לבפל קבלתויחצל
 תיסים. משאר חלוק חו%ביעי דיום אמריע, דרנעאומור
 ודושק. מדרבנן שכת ודאי חשביעף ויום פפק ימיםדשאר
ש ש חמפק יהנח ייי4 ניה י% עפשפומעהה  ישת 

 לומר מקום חי' השש%רה עים. חרבח שה1ח
 קנוע וכל וקייסיג קבוע חימים אכן ברוב4דיוב8ל
 כמו דרבע4 קבוע רק תיח העיכג לכל ניכרדאינו כיע ווא, דאורטתא קבוע לאו אמנם דמי. ע"םכמחצח

 קבוצ דחוא ק"י בם" חפרם"נ שפטק חניותבתעההכות
 )ח(.דרבנ4

 לטמת טמך דבאויו%ח חנ"ל, חטבש יבף א4ש"כ
 אוסהר שיב ליכא דידן בנידן מ"ם מהשוגחקש
 י"ל שפיר דרבנג אימור רק ו%ב ה*כא וכיתהיודק
 עיכ בטך%וק קךנה כהשום 4שור בלא"ח ל' יוםחואול
 לקאש. דרבנן מפק מכח מותד ימום בעאשר אטרטעשפהר
 בטם איבת שכלאיח כיה שבוג עם שנה נביכפ

 החשש כ4ש הףכא דרכק* במלאכח שתר ע"כהשביוף.
 לתלחן שאפשר כית דרבנן, אישר עי יעבורשבות,י
 דרכנן איסור רק כאן שאין בכך דמה תשיב%השל המם4 בגדר נכנם חוא תם היאול לביום
 ק4 מתש"ך לעל הכשתי חלש משק, מכהוטותר

 טכח ח" דרכנן דתא"שר דז4צא ייח. אות ס"םבכט
 חורה. איסור כהדא* תס1ר חצרח. באיסור יעשלא
 נוף על דנין היעו אם רק ד4ת דידן לנידן דמי לאס"ם

 סכ%1, ר%רח 14סור חהא דפריו%ח נימא אם אפ"דבריט, לפי דידן בנידן אבל לווטהג ססצך פר"פח שלח4ושר
 ואיכא קבוע* פיחשב מדרבנן ורק סח"ת ברוב בפלמשמ
 רק ח%רוג ב4ימור אאצע םכח לא דיבע, אוסורבזה

 ובזח בפי. שאר% ניכר שאהצ בקבוע דרבנןחומרא
 לקהשג דרבצן מפק לוסר "%שפיר

שצש 4  עם י י %ם שא שה" הה תנלן 
 חל עם תם התמל "4י* סים "פ שפיר%

 בלא"ה ביני%ת דטנה חכ% טן השנ4פ מ8ק, בכללמצם
 אם סהשא"כ חימים, בשאר חהששין ואין בג הולץחושש
 בעעות דעונח בשש משז: עד לאד מ*ום לסול חם8קה"
 חלן כל סכח האק3 לתתיר בטץ אין םפק. בבלל ה"לא

 ותאיבת דו%שד על להקףשות לקךל אחצצבתיפעמא
מחרישא4

 הףל הןשו הפמצו חזקו לסרלץ קמ%י אשיםובזת
 תתעבט? עדי מסיעתם. 4*כותם תכותבהיחשק,
 דושח"פ שב' תפש כאו"נ רברביזגלא"הצי

 כוח"פ. ובברכת רבחבאהבה
 פ4צעם אלי6לך יעקבחקן

 הנ"ל.אב"ד

 צבירבר
 עשכ ח4 זביש 18ףצ הוי8ת שש בסי נישיעץ כשכה

 שכת שחזו שעושה לפי יונע, פשפא לישחץ ל1אשד
 יו2*לין קטים. בשאר פהתר פשה5א ששכ אשמ"2ג קףרחשיעטו
 זה דדבר אשס*ים 3וההאר. ש%חן 5שין ישפצ שף ביוםשצל
 ספק ד5שצה עשק )כ-ג בשצת תעשג זציי ב5%8תאמ%ה'

 בעי אאך "שם 51הר ברםג בעי 0פק ואף 6ף5 השכשי81ץשה דעשי ברכוג בעי זצני 6צב יום חרק פהמג פעי לאיפויאם.
 וצבוג 5צההאי 2שאב איפ 61צואהה ושמקדש 8ף ושיייי4טרפ1ג
 ואשבצז ליחפ םשבע ושבההחשי דניםא 6מיושע יום 5נו איןהש"נ

 עששג טאביי קי"ם4י ויאממו ודבבן, פלששאלעב*ן

 שועמצ טדע לא דבנ4ד כית 6שג תשהכה בהץר כשכ09
 ה*א ודק פו1ש%ש 5ך כי בוזד ס%מ ישמים. לס5וששה
 ברוב ונטל ב5ג קניע %1י לא ע*כ ה%סמשג יד5תבשמטצת
 שכתב זיר בשנ"י המין ע"ש* פה8רט% 5ש חטבההנ8ו5ים1

 מיפים בוזב ב"שי ושי*ך ייא בראג ייאם9% 1ששכשש קףעי
 בימים אבל ב5וים* כאתר א8א והאועוש שהאנ88שיד*ן וארי ההרשףשג רשף* 5מ"ש סםשהריו דגבי י1צשצגרפים פששרי "אהע 5יי בושכ זצא%* הד"צ הששג 14ששטרו
 בצמשפש תמא. קבהג זי%* .8םגנאם שםששרז בשפ1 .8ש ע*שגברשפ בטי ימפיעוס 882ש 85 צש%לם, בותד 4צט8_ "שששישששר88

 דה85 ס"ב* סי אאהע 1 תציק 91 ס" 18*ח חשגא*ים
 קבוג אמראן %5 זצ98ס הרץו כמ*ש ח%1 אודהשקביע

 תיתר השיסור אם יהש8 ושששיה אודאאג ייושא שףכע58שרע*
 ביא%ל 5"וחצ אששר ש8י בערם אכל בעהמג קשהוושטאם
 ארת2 שששר לי5ך פפוטמר חה2 %4 ונבת וףום פ8ם ב6א84קההאש-פ
ת8 ש   %  % ש %י 9 י  ח  ח   

 'ח

% ש א ח י א א 8 ק *
8*  %  % ש   8 ח   8  

אש חש  ש ש   ש 
עש ש  % ש   8 ט  % פ *   

ש א ף ח ש ח ח % 4 ם ש
* ש ש 8 ש * 8 8 ש י 8 אתשג שש.שף.חש פפץעףא  שש חצ 4ם 
* א א ק ה 8 ח א א  ד4 שפש,ן ק%חששמ פשךשאפ מ שתיש

 הג לפ מפח 8ףעיו%שש בש4 .שו 8""צ*פשש חא יפ ש8הא*ז
. ש מ ש א % " * ק 8

.8  8  9 א  א   8  8 א   



 תשם מקרשו' ט9ש אשתפתע8שאפ
 ינ%א

 י*י* ו9יש, ש"* וטזפת
 חמה%ל בלום אוצר הפטן הוייף הוב עיהכמד

 ש*פ"א4 נר4צשס הלל סצח*ר הןבהו%בוצת
 ב9ץ.פ

 יהפמשלח ח5א%6קי, בדבר והפשיהעשד
 אם בק4זין, בתוך ששריפ העשרים חלק ערךמערב
 ש בחוהם"ג זח בכה שהלך באוי6ע לנפועסותר
 עכ"ת בפמח* נחנח כהשום סשמר לא אם אחרו2חנאה

 )א4חשאלח

תשובה
 משום ב*שהיוע לחתיר מקום דיש נהאח לענ"רא(

 מעבמידהששריפ
 פ"ש לפי י"ל פ"ם ם' ייכא בבענזין עשריםהיק שסערבין ואף -חפמח. קודם בם4

 בלצ החתיה%  כית  בדיעבה דמותר שכר שינחבית שח" ביין המרדכי, בשם מק"א חנ"א ס"המג"א
 שישים 4וכא חמעם תגד חהביות כל מד  לשערא"צ
 מינ", נשק כמח ידעיק דלא כיון בח"י וחסחע*8
 כיון לחסביר הסחהש"ק וכתב סהקרים4 כחע ננדהחשי

 שהוא קפן חלק נגד רק ס' א"צ דהתירא כףםדעיקרו
 ע"ש. כנגדו ס' שבכלי בסח "פ בודא* זח וכנגדו4שץ

 וממיים בדבריו. פחזיק קיכ סף או"ח חת"םובעי*ת
 על ומחייבים אוסרים ופאט נה" ביי"ש ומכש"כוז"ל
 נעשה אומ מ'ם סמש* חמץ שחוא בישל שעאהז*עח
 ואז אחרים4 מינים וגם מים בו יש כי לחוד. מחמץרק

רמ
 עו2 ברל להשהצהע הע*לה ובר שהש בטא פצלנ86הג
 דקבח4 חשקבחץ ב" ש*יך אין יח2 בבל "הק8שנאתהמל
 ק"שא שי קבוע שקהי' בעיע אייחן ההש קבוע דסלפפשרי

 ועדיע רוב בתר דנין חךכ בנדה, שייך יא ההאזששטת,
 יה בגצטקשצשע

 קביע נל לענין לנרה שמז בין להלק נרעעני שלשקוד
 "שטע יל, בסצט ר-פ חטין 6-ש דסוע55צשפאה

 א"כש 6ש48כ רו4 סגא נצמה אימ אישאסוד 5אסש רקאשר*ע
 צשה הטהשיד קבח2 חה לא אי רוכ 5נת יאא מקבועיקףקר
 1מק 5תי דזושטש ל"תהש בשזז2 לזרוע 5צתר איך יממיםקף*
 ולהצץל סמעסץד, קבוע בל נאאפ רוב בתר דא%יע מרלמ28
 3לל; ערהשת ע5מז ישש שין רא2 בתר אחהע לש דשי4כון

 וע*י 5יז2 סר"שתיד"4פא
 תמון רוצ, בושר זט%**נן 5מ%ם-

%ש % ש  א   8 ש  ם שיח ש   % 8  
ח9 מ   8  * א  א  ח ח   

י ש ש ג 8 ש ח % % ף  ק*צ 8דץ ןע"ז ןששצשז' צשףם זזףם חש: זז%א"צו חק8א
א י ח ש % ח ח * % י

 5דה ושונז יפש2 יפרר ש9ייש החושש"
98 פ   8  %  

הח ת  ש  9  " ח ול "  ש  ת   
 51ה8 מאו הפ% צנ חוע 5אשץובמ

 ש8ש פפעא 9י"חיוש4 *ט%טאחםפע98ר
%ת  8 א   % א   % 8 י   

 9 הר"שי י"א%ש אי. חח-צג .פ"*
מ " 8%  9  9 א  ש   %  

 .פשהפ

 "צשףג אפה שק מד 'י מש א*

" %
פ י א * א  

2 % ע צ ו  מ%4
 ועטש %שח חפ' צשי מאש ויק תיאפיח חפז היז טח" הא ה"ר הצה""ש סע לו *אשה אשו משא שע 3שם השה0

 *טמפם מע ת%%א כ2 סע האעטסאחחב
 %ת%ג צ%טא

 בשהש יא" 3ס%ץ 1 וש שפה ל ז"ף יעתם
 פפ י14 ש% 4טט2 חהשט יפאמג

 חן נשף שוכ נצ9ף חצ האד יל לשפטש
ג

 מאחשאר מפל ה"ש טאת חק "י ת%דם0
 צ'ה בם" וכדק%כףל כשוקער, ע"יתציר

 ש%טףם כףם ליתן צדיך וטזנפל לוטטשיל חלבבצפל
 בעחז דנזבפל 'ש4גי דהכא וטיוז2 החיבשיקרקו
 יפ%פר חש%ב ולא כלל, *יסור חלתז כאן תיןחיחו,
 לכתתי יבפל %1צר בכ"ם חנאה דבאשור , וז 94תציפ ס" חחףד לדעת דאפ" הל ומח"פ . )ה יר חאילהכי

, 
 "%אטו טשא 'טטטאת זמה ו קגצציג בבטז ווצהדהא
 ביפול מהמ ואיך בחנאה, אמור בפמח חמץ והריבמל,

 אסור עפ4יט באהנח נעשא דהביפול כית מחאולהנ"ל
 כם"ש בלח בלה ל"8 וניוךר וחוזר טוגי שפירבהמשח
 כיון לכונחלה, דהשוב דלא י"ל ונם ס"ה תיאהרפ"א
 נדול דיעבד לך אין חתערובווג נעשית הממשלהדע"י
 גויעבד חדחק שעת הוי דטלכותא דינא דמצדסזוע

דמי

צבי
 הצהך ע4? סשאל )כת*י( צף סי' ד חיק שיורשנפצה

 ב% השייך ל*ו וס" כ-ט ס" ס4 שסה ובהסשר עשש*ג-כ
 סה לף חיק בשרהן וב-כ ע*ש. להתיר גאכ ו6סקנתומצתים
 בכרועלין וכעת סערש5ש ה4בדשק ו4טק מחב לידשץקק-ב

פ ע*ש*שליטיש  שמעתיק י סי תרצ*ה בהטסנ שי 
 צ*שנ הבע ממ*אפאבאז

 6בהש דכש9ש%טק עשג, בם" ו*י אתאצ זקיני 6קש ערע04
 העהר )פ"ם( 3פשוףן ישא' אשביא חמד, דקשמר אףעשצצ. פשצי .צד כי על לפשוך אאו יהת"ר. צדדיםאהבה

 אם%םקיפ 5ללי אמד שוי ועיק חמד* י-ה עש*0 גפ"הכאובות
 6הג 6שק יישו*ש 5אמ8 %5ק49ם בשם 3ן שאבהש 8* %8תט*ז
 אשילפי חצי ע"ש, וף אות סףא צבי בנין שיץץ ובס8ישע*ש
 לאה8אר תהקי שם ההתאק פם פ8:*י, סקי8.ג 6טשםמצדר
 8פ88 גם הש*כ עשש, סזאאהג גם וההי' א8ר, בנתדסת 11אם
 חצצו 6פשם 6צדד וץשולר להחה זה טעם על יםמהיקו%ה

 1פנ2קודם

 אשאפ ארן הלעהד 8נץ2 אמשמשר יף בהיק אאריך 15 הנה04
 קש9, 96ו1מץ2 בגי אוסור בת9% 5א%מחת אוך וא*3 ש52ה%רם

 ע9 תשטש2 .מפי וח%"אפפ קאא לי
 ש"3 פשאשע, שפ% זאתטר ר*ומפ יטשרץ'3שטץער
% * יפ א  ט  %  8 פ   %  
 6ששמ 1רי *מטף8 ז"םשת2 ג%"8 %1ם שאי שו2 4יםש

8 שש  8 ש  ש   *  9  
 ו89שה  פפפגופוט ושףףםג , חשפ יט. שט-יסףפיףנ



8 אשםסקךשו פיש משצחששא

פ 118יח  שנ סאשר 846 141 צחי 
 ב"8ל, שףך 6 חא%ףם בכץר חשושעלשורש

 המש% עקך צע םאו, ישחי *ש1ת המסחשוי
 מכביק דשון ההשש שץך ושוב אןשג 4ד ב9םחסשבש

 ביד ח" כבר אם רק זה ה"תר שיך %אלמזץ5ן
 )ך4 בש0ח ל9צת %א חפסח קודםישויאל

 עבויך דתש8ויפ מכה 5שתיר "8 דבנ*ד ונה4פץד(
 קהש וכ2תערב %נ םאכית נם% הייהבעגיג

 בו2םא בטבהשר דםצו2ר. ז0ט עדמ כהרכו חףאששק
 כעחיקער* ע*י חאישר לה9ריד חאשר כטן ש"ימ*א*
 בפשימצת דלענ*ד כחרכב חשוב %א חאהיר בניכרדצי

 וחת*ם הטב"י וכמברת א*מור, ביפצל לע1ין רק זחדל"ש
 "%"נ אנורנ חצש ד4ימור דצכר השת"כ נתבפל כבר4שם 889" דדשנ לכרטהלוג מבפלין דאע בפעטאחטדע*ם
 נבמלו ו*יך ח4המור. ניכר ויי הנ*5צל קודםכעת

 ובעעשה ילכ, בש4בילת ושנפמל נאשדנין סהשא"כלכהחלדב
 שמ8רידו עא לשבה ישהתזירו אף א*כ בעלסיגכ811רא
 לא ל4ימורו. עוד דצהזר לא מ*ם חישיפ, מוצךהכעמין
 קצלא זבש דכל סק"ד, ק"ג טי' הש"ך לשיס%ז0יבע"
 עפלמיג חשוב אח"ק שיושבח ש1ש91ר אע"8אשכיח
 אף אלא בנ"דו ה"ח ש"כ ע"ש, דצא שנם דהשת1גכטן

 עדיין, חחפבח שלא אף ש81מור בפרם"נ דצבאלהשר"ח
 פדח בנ"ד פ"ם ע"ש, לשבחו שיחזיר שאפשרכיה
 חפלתי, דברי לדהות ק"ג בסי' החו"ד לפימ"שדשרי.
 ודעתו אמור, דשלכד"א כמו אסור טמלפ"נדבבו"ח
 חייט דשלכד"א הם. ענינים ב' וטפלפ4גדשלכד"א
 אם ו0מ%א האימור. טף שחותר ד"ש מר, דכרשעירב
 כתיב דלא ובמיח לאמורה חוזר מר הדבר וממירמתקע
 בעצם נקףשח טפלם"ג אבל אמור. שלכד"א אכ%חלשה

 אאצ לשכה משאת אם פף גטפן ומאהש1"תי,
 דקייסףל ודפנ סמתרי ט8%8"ג נבווח 02 לכן משמפר.חהר

 סמץר דשלכד*א ע"8( )כ"ח פמוום חוצם'לשיפת מיבע" לש בחסץ. וא*כ ע*ש. טשד בעשלפיניא קשת בצפ4וצ א%נו אפה טפיפע, לשפצדבוצזר
 לשכח* ויחזיד האיצר לח4ייד בא8שר א8" א*ככהמץ,
 חמקו*ח לשיפטן אפ" חיא שלכד*4ג דהצי מוחדם*ם
 ש%בד*34 בףטסע בצזשבותי ד"5פ*נן דבחמץ סק"ב,רגם"ב
 דמשא אף חצוי דקודם ר*ש ד"ח כ*ח חההדובמ*8
 ח1צ1*ד למנרת לאפר ס%%ם חי' לע4בהו דדיורהימש לויד" הש*כ ע*ץש. מרמשבוהר אמחר מ"ם טשכל דלאקרא

חצ"ג
 פתר לחמקהח נם דבנ*ד דרכו. טרח חאמת *8נןח(

 מזח טתר רק נ%זם, שלכד*א חשוב לאדחכא
 נמור לשנם ובמעם בשמג וכעאהא נמור 8נוםדנעשה
 )ח(. סצחו ותה4צ בחזר האם" הנ"ל בחוףדמ8ורש
 1משור דשלכד*א מתום', חטקרח דהוכיח חא אגבוךרך

 3יבדף טח ד"ח .כ"ח( )בדף התום' חלאבחמץ.
 נהמץ. מותר דשלכד"א להיפך, כתבו והנן ד"חכ"ח(
 דילפינן לדידן אנל הר*ש. אליבא כן כהצצ דועם'י"ל
 ,8לכד*א שפיר אכילח, ב" דבצזיב כהששו זכנו לפניעץ

 טעתח סוד"ח קי"פ ס" לדוד קרן בשרת ועייןמוחר
 שם הף*ן כט*עג מ"ן"ד חמקו"ח דברי שם8רשמה
 בממח. לנכרי למברו מותר אם קקץניוהשסער, לעניןשדן
 כוייש ומיעת8ו מממנים משאר חרוב ח" הטוהשח
 כעקשח דתףל ספעם לחקל נ%8ם ה" מצר, חנדששחש
 דיא שה*שויפ בנ"ד וח"ח ע*ש. לשת" שא"ר כיוןעי"ת
 א8י' איכא חנ"ל המחשה*ק למבדה ובפרפ מיעוס1,חלק
 זכ8צ9 קחחם כנהרך דדצי מוהר בוודזמ ע"נמ'

 צבירבר
 מונש חף מג* סעי נו מל 18ם פפשם"2מי25
 ע*שי דש%'מ %-ת מרצח ח8ו לדק ו% בי%פ81

 הבעפיקער, למצהש בנ4קך 8קום יס1 שאן בבעיע81טשץנ
 אשסריוג לערב ומתוירן צו 5תבה והמנמשיה אמרימשהם
 דחשיב יומר בוכי אףב 5ח8רקהה אמהר ד8לבת82 די2שושצר

 81שום* ה-ב דאיסור לאפריד 8פשר עפףכךבר

 השצר המזס41 אכמה-ת איסור לענ*ן קףי אשעףג הנחוז(
 באמץ סה8ש*ב ושיסור, ביס51 ב1צ ש%ך י85ישט*ם

 ומציר יפא שבן 2תבט5. יכבר ייי עהציר יעשצ*מן טשסראמפ8
 דאפ" תקם*ת ס" ח-נ מדדב*1 שיטת טזע יכסרבש2
 דבזה לקצחת לישהאל אסוד העכרעג 4שצ5 ש2תבטישאצר
 סו*ר*ם הכחהצובת לכתחי24  עכשיו סבטלו סשיוי ההשקובת
 ש2תבט5 דבר פעכו*ם אקטי וישזיר, יעחו ק*ד ק"פ1המהן
 שלמת בית ובשד"ת ס-כ סי' יר-ר הטתתץס העכרץגאצל
 ע*ש* 4פר*ם בשיפת בזה יחל ויאתמן דעתם שףישץו
 י"%לה. ישיסקיס דשת וכו סק"ב- קאז סי' ואשאנההמררכי
 דשרם*ג גש%-ת וזרץ ע*ש ישהאפ 5מדך סשטישה לאשם

 רא" אאתביש ש5יטשא סצהשעבין ושם""ר 5ומששזבמסטמה
 עסו*8 דב4יע שפםאראו הףג( )ם*ז בל1אם ם"רחשלמיל4שץחכ*ז
 ד5נבי כית ל18טרע עי ע"פר ישעשי וק5אח בשווצ,סשים
 צתה שקומ וב8ה מ*ים* ארסור על 5דון שש*ד 85נכרי
 אייור 88" אמפ" סן ישצת דששו אה חדנ שצשאג בטדיהמ

 "שרפחר 5שת סמטשל חה ווששת ום8ת סש1ם נצר,ששתבשל
שקשג

 משוסקים ו1ב זבשצשן שרי. להרדכא מ חממו טות%עמד
 ורעת 5כצ2תיעג לכם5 אצרי 44עצר *מן יקהק0סף5
 תם-ג בסי' אדג,מ כמץש עעיו עשו דהמץ פאצםישאתמידין
 דהפן שמריק לבט5ו רוצה חעא במזי בהמן יוקא דזהומוע
 בטלג נבד דאשצ'ם הסש פשא"כ 5בסלג השסור ע5יושמו

 חק2ה' שע*י ודנין 8פש2 קודם סמעסץם ו%שהחיטיש%
 הככר כדון לאפר כצצשטר ו1פקר יזת 5משיה2 כמבסלמש1ב
 נשבפ% ,"מכ קא כםםער חזש ןהק, וחז ושצ ושץ9צסג
 במ8תחתג ק*נ ס" ח*ג סצע-שים בשי*ת וכעי*זלמושיג
 בושן חקא ואא חפטש קודם חמן 5בסל המחמיויןיגם
הכעיזו  חתהף כם*ש נ8גוערי דהסעם סההה בעין חב5יעה שאיןכיים בביקט~ אבי עלע, עצצ יהפן סשום ש22ואצ %ם 
 ומותר עליו שצצ בסלי פרנו ידהשלמי בשם )2*ב(שפים
 בסהד. סיענ*ד 4רן ושויויחר בחע סשאוקם והקט*' רמסש*ב ע*ש. מש"ר בששלבטלו
 %שוא2 הש*ך נפ4צתת השיך סק9ה השו בשי חנה%

 ודעהו ששצם, שע ש וצי אי השנמ2 תצשףבפצם
 איק 08 שבל טשמצ, אההכ בפשביח מועצ ללצפזמידיןדאף

 תמוצ4 5מהכש מהיק ושמר 22פטשרצנ עהי רק בתנשסוןסהצבקת
 ע*עג הפצם בשעת אצי יכףע לשבת ההכש שתאיידנההי
 ש%י9 בוחשי לקחשצן, מובר ש"וור בעם?קשר ע*יהמה סעשא* וצריכין נטש*כ, ואצשס5 עד סצום 1חש דכשת בנ*רהש*כ
 בס5וגטנ? עישציך 9ם אשית ב*ד ושיין יכאג אשתשבמר
 5תממ%4 4צרכ יאשב"ת אם אם" ולא5כה אשםךיפ חשר*8ששש-ך
 בשהס4ף עכהפ סתש*ך, 8םע סקץ ובששץר נ9ש שריבאכ



 השן,"8קרשו יר ט פ% ושונהשאיא:ש
אהיל ' ש יקק   שסה *ים הששריפ צקרם 

 לכל לרוב עד אחצ2 במעם נעשח הש* יחיויםצש 8% המפשלת ע"י מושה  שהתעדובתלמאחר
 ככר באמה למכירח בשיק אגמשש* והמחורחהמוינה.

 קוח*48נעשית
 מפעם שפריפ נם שחתיר לבטן, בעצי יחיתיאע
 ום"ל ע"ז ח%קים הפוסקים ש%וב זמגו קודם .נתרך

 כתב ואע8*כ מא"ב(. נפמל סרקרי לא בעשצצדשפריפ
 נהשה ס"בו הנ"ל. ממעם קוה"פ השפריפ לקטתשהרה
 תשש "פ פרפיים אנשים עיי חנעשה בשפריפדדוקפ
 כל נמברת איע הסחורה דכמות נפמה, נעשיתאמץ
 דחנסצא סמחבוא כנ"ד בהטא"כ בסמה, לקףשות ויטלכך,

 י(1 קוח"8 נעשיח כבר בפסחלמכירח
 בשיפא לנמוע שסותר בעוהי"ת היעירה לדעתילכן

 באה"ר דושה"פ ידיוז דגני ובזה הכענזין. ע"ישסוחו
 "שראל, כל בכ% דידן במהרה שבים לרחמיסצפח

 םדפף רוימ שכשהשלה"ק
 ל"רטימן

 יצ"ו נאשעלםק תרם"נב"ה
 הנאון הרב ידיד"נ כבוד רבה לגברא רכה,8ימח
 דאומהף ימדרבנא דעמי. רבא הדור 8ארהסובהק

 מוה"ר נקש*ת הארץ קצוי בכיהטפורפם
 פארנא. אבדק"ק שייפ"א אריקבחשיר

יכו
 אפרים הבית דדעת הפשקים, בפלונתת תלי' דזה ונראהט

 עכן"ם בצהמחת חלב לשתהע לענין י"ה בו'ש*ח
 העכו*ם ושפצל מטעם להתיר דדוטן בפסח, 5פוו1אוכלים
 המז מאבל וגש ובהיתד חמץ, אוסהר  שייך יא האע1מו

 כתרבו הו*י מים שיבא לחלב גורם עעעומן ה"ףיבושיתיה
 זועד תוהת ובשר"ץ ע*ש. סמנו וליהגח? צשאפר יקצתי"1ראל דשרי בפסי4 ח1רפו חמץ % וא:" טנרי וכמו זמנגקודם
 ז*ל סוזש"עב מוטצחק ס*ב י"ב סי' הלכה ובשמק כהאסי'

 ה4 לח זמ41 קודם דבחרבו הוש גדוי דחי%ק עמההשיט

 נופרף הף' כבר איסור חע וכשהגיע מעו5ם* ארסוד שםהל
 של בהטז משא*ב שרי. לכן ממנו איסור שם ובטלהאיסור
 אקעד שם חי חא וגףי שרי, חפץ דלעבו*ם אף בפסה,עבו*ם

 ל"1ראי "שסור וששז,עי
 נכרי ויי חמן אף היגחע לאג%,
ע*ש

 ג"כ דדעתו לץ ס" אףא לאברהם חסד בשףת ראיתיוכה
 טפאששק לשש1ף ומתיר אפריםכהבית

 בחכיתיד עצצטי
 רק ודיח הס9 איסור שייך דלא וויז2 טא?קיט ששריטשי

 חתריה כ5ב 5ט8כילת שאצשסי 3את פשפ*כ יאב"פ2 רש1יבשההש
 בהטש2 ישר* זמנו קודם סש-בו וצי ממילש כשוה21 חש*ב5ש
 חשטד אפרים 5הבק? בב-ר ה,ה אץב ע-ש. אפפח בוטך8ף

 איסה ועפק הקד ולתהית בפטי בנעשית אף 12ריל*שכרו8ם
 השח2 קודט כשצעשקץ ווקחשרי

 ן בשששיח אאריך 811*ב ס" יףד ש1ים בית בשט"תסס
 לעבין קא*ו בק*ד זשקייפ*י ובט ודעהובב8שש419

 ,יכ8*ש רצשים שקמים ג' יבעיק מחאש"שן 88שו דפרהשה
 חיתר של בושמ"ש ח8ס1ק ואם אקק*נ די 5שיךזקעי

 חצאש ושיהץ4י לבקשצ ב9ה 1שמ בשאץ-רןאלצץפ"דנ
 למעשוע 'חלכה הגחלה דעהו . . ~.

 ד' לח הי, הראשון שמגעלה. בששה לפני 'פבאחבשמשלה
 הפלה. *שש" עום תשעה נ%מט חשני וחבןבנעג
 בוקח רק ברופאעג דישח לש בכמר שורתתומהטת

 ב' ואווי ט%ון הף הברלת שופקום ופפשפה נשוכל
 טמט זב חמילה אחר מיד הרביעי והבו של"ח4ימים
 חהף%, לא ד5צ לעצור וטעשצ התרחאתו וכל חרבו2דם

 לשני ונאאשת בעלה טת אח"כ וי"דנ משהעוגמשך
 לביל לדצש יש אם חשאלה ווף2ת ממנב בן לחונולד
 חרששת מבקיח בנ" שני שמתו מחכצז הזח.הילד

עכת"אג

 אפבין כיון לפענ*ד. דידן בנידן לדת איש טח ההגיץ)אם
 לחכק סילהו, אחרי שנחלש מחמת שמת חא'הילד

 כרבי בחא דקיימ"ל אף חמילה % היז*ק שלא בן לההי'
 מ-ם חזקח. הוי זימנא דבתרי עשב( מ"ד )זףביבמות
 צריך בוודאי ולנגיחות, לווסועת לה מדמח דב,1"םבית
 שנעקר דקים"ל קבוו4 שאיט בוומת כמו רצופיןשיהי'
 הראשתח חראי' ואין מחדש, שתחוק וצריך אחת,בפעם

 האחד הלד הכא כן כמו אח"כ שתראח למהמצפר8ת
 לח חי' זח שאחר כית מצפרף, איט מילה, מחמתשמת

 )א(. מת שלאבן

 ל"א. םי' חיו"ד מהריופ בתשובת כתכ טזה ידרגר)ב(
 שלא בן לה הי' אה"כ אם פעמים. ב' בהוחזקדאף

 %וםרצת דמי ולא אחו4 בפעם דנעקר אפשרמו2
 הכא וכש"כ )כ( ע*ש. פעמים נ' שיעקור דצרךיניחווק

צבי
 ה4ח.  מפרעית פב*ת הרמב*ם בלשון רכ*ה מחזרונבינתים
 יבמילה ימדו וחרא*ש חשרי"ף ע"ש. ל% זו סמיכותדבעינן
 זה רצופין בעלים שבי בס1וו איא בקטלניים דאיחאזיקיה משכחת לא בנישהמן חמרי מנשואי4 חזקה הוי זיממבהרי
 8ן לבא חץ ישלישי. נ"אשת איך אשני סת 5ש דאי ש2אהר
 ברצו8י4 אלא אותחזק יא נמי דנסייה כנוו4 להיותושין

 רששון בנה סלה הגמרג לשון מדקדוק תיכוח בא2חעשריך
 ת*ב השץג בו' מןי ימשו קאמר 5א שגאי ומת4 שניופת,
 רצופין חיע בני' שני במהו דאעי' וצ*א הכיו אמר הוידאי
 השטעם רצפין. דהוי ומד4 שני וחשש קף*ל הוחזקגנמי

 משום מילת מהמת אהיו במחן מלין יאין הטעםדבפייה
 וביון )ס*1( ביב8ות בהאמרינן דבש. דר8יא מש5חהד*רכא

 ע*שי דמא ר5ר דלא פיע ת9 השמדמ%

 מחמת סחע ובה%טקו בתב רמ"ה יו*ד סהרי*א בשו"תסם
 באיסור. שמם אח"כ משיו אא"כ נעקרה לא ב"5מיל5

 דמייהו4 דדסו המיעוט 6ן הן דבוודאי ד1מרינן מתו.ולא
 משש הראשומ2 האוקה יעקור גפדיג אארת משקהובעיע
 בששת במו השג פקרה ישצלי ושתוקח2 בצקרא לא תאאהד דבנייצי ק"ג יו*ד 1*ש בפ8מרי וכ"כ ע*ש. להקל 5פשהןספק

 תה דזה אחר* ייום 5עפיש ושימ?ה וא4 %פתש"ףעה
 5אדש חפסת שהיקכע שי שקר, ההששון עוסת ואיןאשזין.
 יגרם בג' סשייאה דוקףנ יאורתו המחצד שור לענין העג"ג
 םיך בך 4הש%ט2 פקת ופץ ו5מ ן9ןם לשחהה ושריח טח הש פי1פ שרשה אף אחד ביום אבל יגאוטש

 פא2 ף' שףע 'ופ4 מת וטוומןץנ ע-4 םחקהוטן9פ
 ממ 1ףג רק טמקה קתא מע הפ"ו זשחתואשר

א



1 השפ 8פה4,מש% משצהעש%א

 ש8ת 8ה שאד פעם 2יך מת שלא פ%הוש%י
 מיהת עם משפרף' איפ חדביעי אי וסהות השנגההל
 השציאל

 שש2.
 מה8ת 8ת*8 ובמ' ס%הקת שהה"

6לת
 שק * הדאשת דהיד כען "%מי, לדה מש מ*ה%

 נוכל .כעק השרביעי מוג לא חהישלישי פ2הת,שני
 הבאה"פ כעי"ז שהב"א יככ% למרעי4 דחוקבעלימר

 בקפלניה. כעי"ז שנ8תפק הד*מ בשם 8ר מ"גאהע"ו
 3נ( לפלה מותר בוודאי האת היד כן נימא אי אףט"ם
 אם בג את"כ הלד אם יענין לע4יז להת דיש 4ע5)ד(

 אבל לטרתי4 שקבעה כיון למיו, טותריה"
 הותזקה לא אהר ובאפסק" דמוריג, והשע כלל שיךלא א* דבענעים ,%מ2ג קל"ו פ" אה"ע בהת*סר4יתי

 בנ". לכ%זים הוהזקה לא הכא כן וכמו ע*ש,בקפלנקע
 מוב שלא אהד דאיפפקכהן

 שכ2% הר4מ%ון שהולד דכית דידן, בנידן לצדד "פ נב31ה(
 וכם"ש מלא, מהטת מת מקרי זה אין בוודאיבריא, ה" הזה זמן חצד לכרלחן, התשיוף ביוםנחלש

 ברהש ה" הכרלה אוחר ד4נם ס"מע ט" משה השיבבשו*ת

רי
 כשנעקך יק בפ*ג נע9י %9 י"ץם תאצ 8*גבמאל
 חץב יהשד המשמרי ע"ש* בב"פ רק דש2תזקה במו מהגיב-8
 ע*ט ת4ו בובהום ישפריק דכעין הטעם סמביר ל*וס"

 %פו י ס%ה 9ק חע עץם9*מעו*שחפי
 נאהמ ש5ש "מתיע 9* ברפ י9 נע 1% פוי שיע מהשן

 9שאוק"
 ,פיז זץ

 ו* 8שא1 הם ופצק 8יג נלו אי ש2 נדקג*נ
 כיע מטעם ס9צי. חששה ובשוא ב8*ג נ"ד שמאשי
 במו דמף ושסה%ה עברה נמי פיצי פשאשש? בד"*2דפתמ
 פת אבל בש*א א%סת עקידת סטעם תר% ספ%שיזובד9"ן2
 נעק4 חרפ ה%סת עקירת בשאר רק מוי א אחד אלק%ר

ג חפתת % ש  4 8חם חש קש  %  חאתת4 %יא 
 וק לאח.ח מתועקיג ו חק פ1 וקבשש י*יםוסר

% א ש ק ט א 5 5 " ה א
 חמח יוע ש" כ"ו ס" חהב ור עעוארתיצ ס% מהה למוע זיש "ו פ% תח ףל , אוותשכ
 י4 זש2 ה4 88וף %סמף בפג זשהר מ%דפששר
 %9 קטע וח" "לש קשחחנ ס" שטם ש1ק2תשדת
 ואה חא'עה שתחה מצע הצ8 *אאו בדג רקמאר
 סמ מתג 8שת %8ם ששי מצ4 ש%% נשאהגתש2

א מ י % 8 1 מ ה מ 5
 אזג בהןעמ%ו ל"י ושףך מא מ' ששע שןמא

8 ח ה % א ל 5 ש ש %
1 8 % ה ג ש 5 5 * 5

 הקאת ואקן עא זה הדן 9ש. *' 8ו; "הבח5א2
 סאתר יכל ח8כהישים4 שדים סתי "אן ."1 השמצ*דג
 יוהר ע*ב טאתש אהד יכל שםליו ובששו עשםג םפבינ1עאהא
 ע*ו1* ג"8 עאירג יבעיע ושושמר סמשר ביו%סי*צבשפ סרי בהצת שאי ובשדה2 עץשו. כוהו שקה5שק עד לאשצ%ןטשב

הל"
 ס" ודב י49 םמח חש"רפשירףו חאע הי -

 הרא" ד*אל8ה מפטוים *ש ביץ נ"צ האריךקכ-י*
 ?8 .טשצת ושושר את%ל* אהשת"ר יססשך הש א%קמנפמרי*8
 פה9א ש9 ההפל*פ עי אאלך בדרך איכ ע*אג- .יע דבריד5

 פשקש בשףת המע עץשג יחקי אץ2 יוקצ זששוזןחכפבצותש.

 בץ. ט"ם הפלק במקט אאצ*פהשיעאות מ4 ע*ש* סאת מה5ת מת נהשב .לא ששג 8ש
 המלה שאמי

 בא אהאנ שמת, סה אס הלק, אין ב%דא*%עשא,
 מקום. בשי*ר ש דצאללע במקום שה" הלי אההמהמת
 הלהע תתרפא. בשלהם עברה המילה סוף דמוףכית

 אהרדב מפיבה וו''שהמןה
 "וש הנ%ד.עהה ,18עבן כין בזה, היתר יצדד "8 .בם)ו(

 הב4 אשי דנם ה5וסקים %דעת אההטבל
 דהשל"8ה לכ1ל אסור בניו שצי מו% שאם וו. הזקהאטרינן
 וכיון הבעץ. בנרמת הוא ושמא מפק "8 מקום .במאשכ

 עתהשנומשת
 דכל וכיון יייד"* הוהזשק לא אהר4 לבעי

ש %י י"פ ש יי  פ  % י *  א א %ם א י א א ק  א מ צ " ש ש א . ה ז י ב
 פק אשת %א סאש "% יתא, ממץ9

4 א
ש ש תמש  כק יצוצר התפ ההז ק"לד מת 

 )ה4 כתי. טעהזק דשי כבר שצה דנןזמנ%, יפהי וההא בםפ*ת תודא בהב תצר ,שפ

-צבי

 שסתג בן שת ל*ד ס" בה4ג דל* מראדמישלילהסין
 יענץ ב5הש עקירה ס1שי ליש בשה"5 כתג סמיי*טיבשהס
 ב9שת כתב דכמוצי*8 ובאצ%ג ע*ש. סייה סהמת אהווטהו

 ע*ש. דפקראפ5ר
 נ"2 דבשוא2 איש סוצ י*ו סי' מקב יהשר פמרי נש"ת%

 בשת5 יצודס פהמי מבק י"1ג סי' 4טו*ע*המה
 אם אש2 ושעישי וטש%שאע השמ וסת בראשון וסהטיאמרי
 "אף לשלישה הישון בין ספפיק דגירחשין לרבהממוהרת
 יש1ששק כיע לבשי ןאסור לאשר "8 ד"רן. גנייז נם זהספק
 8הטץ פביא וניו%ר* חוזד באמצע מפטק ווף' אףנקג

 ע9צששש השטארם משפ"4 הנירהשין י4ון 8"ג ט2צמאשטפ"ק
 סהרל אדן סבנת איצש קטלגה2 ד9ענק המת עשש.ירניקץ
 י8אדש2 ע*1 ואשת אצן כן. להשר יש בפילה נם אהכהפסק.
 רששן מלת אמרו בש*ס והרי שבאסצע חססק יועיל לאטעם
 מש גםהחפ" חזא ש54 טהש% ופמאהף שמשת
 פצקה פת"ש% דמיג מהש שחשוש נשיםפצק

 יע וא%ו שמצ ופמו ק4ג "שי י"יהטראי
 שפ4שנ ופ"כ סי' ש*ר  ששים בית בשו"ת תףכעסת"ה
 8ת8ת 1ידו שפתו חיקה סקרי דלא ודעון זו בשא9ההמליך
 בן לעניו אצו מתי4ה4 למןל וטצ%יב ברצאר4 רקמי"2

 ע*ש* לסורגין ניחוש לש אם בצ*ע4 הניאחמישי
 בסכמ2 ספיקף ספק מה% ילש מם%רשים יאראי כברך(

 ס' אטתההו וא4 פטשפ האש דס"ת הרשב,אישיסת
 )קם*ו פפ5ים ונאזוסף עאש* יאיויטש יה"%הע ובמכבתע*ב4
 סקשב אהש פ*ד ובפועויג אמףע ובנובי*ק קישג ד*העש0
 אין 9מאר דל רי"ש *ששע ובהסטפת מף'ז קלעובסף

 בש2 עתיקים השזייפ ע*י* מצין ברכת עלטמיא

 ע*ש4 שצת י "תפתין אושהו קפקת ה"ר ב%בי"ת04
 ז*ל והטושףק הם,ת קי* בהתאסוכ*כ

 טטשק ה% שט2 הא *שהק הלד קשוים ישאתבאקדמת
 עתיבק' שמטה לעמו הע לש8ת "ש ע סיג.םופהעיצו
 א' עאצוששש י"ש ז2ש גשץ וביבמות י"ן בן .בעהעס"ת
 ססתב1ו דיותר טפב יבמקש טאג טששק חש 8ש8עחי4
 י"1 בן הההן בחתג זצתושק הישרע מדטב*ם במתתלי*םנ



דחשפאי "שהש
 מת * שאללת טיפש99שת שאהם

 םהזיאע לשבההפ חםד מש"ן 1לין סיה4מהםת
 דהשפשם הזקח דהא מציאים שדברץ פ4 ל-םנ ם"א*ד

 א*עג)0 אבוי בשרשן וכשכעךים4ג

 שפף ח" ל% חמתזל חאם אאיצרי מה לצרד "פ ינבש)08
 ל%9ר יכ% ה" ע5לא ה"חע ושטל בק%ןישהפת1

 ש1ש אתנ ש ירק ח"- שה"1 6יהז %14ש
 פאור חג"ת שכתכ חפעפ 1םל ע*נג 4* ה%ץפי1
 קף%ה ד5מחצפ* סשום ב29 הלען ד5ש דשששהציפהפאר
 בט2 בקקש*פ דהכל טיק וא* אחאי והאה כחלכה.המוהל
 אווכג *1 יוטק דא' אשתילד לוז"שז "1 לכ*ע כאן1פכל
 בר"א דוא עלע יצין אאפו החת חילד ר%""עןדעואע

 )סאמחג

ש
שואש52ע  שםת "צ ל9בק רע* יבר יע 8שוהש 
 שפשק ובםים ששמג בעשםו הףשא 5פל, ע4ו 88תצי11
א .4 ל  ש  ש  . פ  " % ת   

א ש ש א 9 * 9 1 * א
ת 6 ש ט ס א 9 * % א 9
ש י ש ש פ ש ח ח פ 9
8 ש פ 8 ק 4 9 פ 1 ח

 פףותכ%עחישמחע1ואזת4"הף
א 9 י ח יית ח   % ח "  א "   9  

צת א   " 9  9  . 8 ש   
פ 9" שת הש ם% "% ט פג משדחפש תםפח " ש א מ * ש ק % א פ
%ח פ  פ "  ח  ת   4  

9 י ש ה 9 % 9 ח פ *
 טע ט עמם מ א9 %8 ב99נ % ששד *קחתם

א פש 9 ש   *  %  9 ש  
* ש ש פ ש ת 4 א 4 ש89  9  1 ח   

 כשפ ש4 וחת חח חתיוחל שם טצפלנ
 םצ טהמץ עח םי ומחי יגפר
 ע"ג 8ן פ ומ1לה ד השק שחויש

 השיעחך 8מבם בצה*ל* כתב ע*ג סי' ק*ד ששלה עםןונעו"ת
 בשם8י 5ש מי* יתת5ק שיאצדל 5תפתין "וש 5מהער

 שי1 ר8י ווניבנ י שיעור הפנהל שהב מה רק 8ק1ד*ב4ת
 ב9שש השיעחר בזה %מןד בהךם וה' יכאהחת 88נםמוהו2

 סשום שנום. ד סבן סהות בבו הלובמר יענין נצ*סדכושתמתז
 דב' סעעש2 בעיני וד4התי פיל21 גבי כ*טו כההיש1נשת
 פרופעסור אצל עמם והי* 6י26 מחמת א9שם שבש1יידש
 כשיוף' לסהי יכולע יה" שבו ו1ם ד5פי אמר 1 תיבקיובן
 דורי תףק ע*ש* י*ג ין די"קש שעי' ש8ר 8כ ועי וד.בן

 דבצירת* בתב קן*נ סף ח*ב עקנ בו1הז די **אמטא
 6תו רששונים עשאי דכית שפ2 להסתין סגי הרו6איםבשמנחע
 אישים נועוים הי' ואולי תזקף2 5הם "י' המש ש28ח1ך

 ש28 אחר כש51 ח1 אבל 8הו. 5ילה ע*י "תעף51יישש2
 בדשג י" בששומר 9בקפ וצהבדר יבץ2 1ף או1 יסראשתוגפיי
 ור שח פפמאג *,ח"אףחשש,שןשי
 צאש 1פ ומד1ש 1*4 פר אם פיחפ"5ש
ת *פ א  ש  פ  . א ש ש   9  
פ 88 9 י   % ח   8 פ   %  
 מאה שפפ"תש י שמ ס יקדצשקשדיק י49 חט שטה ופן שס ש ,שך 5יפ"יתד
ף קהק9ר צי ד4** ף  ט4 ששש 6שה סמ 

-

א% ש  ו   * א ק *   
םא  4 ח   9 א   *  9 פא   % נ  9  1 ש   9 ש   * ש  ש% 6 ש *א  ח ש  פ   

צ1
 1ש וונ פש פזע ט מו חקנ ופ" חווז 9ע"1 פש חש1 ו םשת61אעחף תף טם ל ו"1 שםשפכ
 חשא ש%ים 9' ששלם פשש י 6תגו 8שתסשם

פ ה * * 9 1 ש * א ש
א י ששקשג שיע ש 8"8 בצק שס ש2 לשו % א פ 9 א פ 9 % חש א ש י

9 מ ש % ש ח ש % % ח
ש 9 ש9 ב ח 9 9  

שפ א  %  % ת ן  י  ח  ח   
* ש ש " 9 מ ש אא  

פ בש89 9  ליג ושץ *יי1ם וש' 
 וש שוקדשחאא ה9ע* זחפ משםוח"כ

 שק ש*שא1ג שש טו םפ*חה שףפח%ת
91 א  ט  9 פ   *  9 ח  9 ח  פ  י ח
 טקה ילקי סמב םי וףב ז"רפףט ב"ג עהיר יש "8-דאכן

 מש י*ם ס" ב(מן*ע אב*ש חשקשה שמג שביומפכה
 ףל ה16ן אךמ ותידץ מנגע* 18קה ילף ע-ב( )4בו1לין
 "צגע בנפצש 8ם" וקרש םחוי הנצע ברוד1 אשליבמצחות
 אא4יז שלמןע בכת*נ והרי ימים4 וצבעת 5בסקשחפח2

 6וגי לא מיתה חיוב יענין לכן בירור* הה ילאדיע*קרש
 עעעה או"ש 5מכה 5יתה לענין ל5ילף שכרא ת*ב מהחזקה
 6עמי4 הרבה וצי(% 5ש*ש בשףת ףל מהשחשם"פליתצאה
 בוא שכתבתי סת ס*ג סי' צבי במן בפשיתרין
 דאא בייתה דבעינן דק"מאל קגצה דלע1ן י"ל 1(פ"כ חואגדבר
 סשיקךת וסמק ססיקחע במה בו לההבאו אפל שאהד כל58י'

 ותקה ז"שחא ההה יבשעש טםר יעו וףב "שבש שזי9לףן
 ד1יקרח "491 5ש 6 בירוד 8ה דלא ביקדטעיקר(ג

 סכמ2 פתההלה1צש
 ע19?י עמה בפשיטומנ יעתו שש שש אמרי בשהתוכלא"ה

 מוושקת ם6יחצ ה9שה שת מתמש 4ת 8*ן ור*8ראשה
 תשאוש 5חמת ום. ראהה שם ם"מ הותר. ושל בבי(םחזמהיילה ששחאקה אף הי"ק שץ משמ"ג 8הפת דם רואהלעמן והרי דבוהוג ומא אשהא דד""צש 8ילג 88מת סתיםוובמ'
 ע*ש* נפשות. בס5ק ל"הל השש ירש מי ום0"ם 5ואאסוהה
 881 בוה*ל* 5תב צ' ק" %ף 48ג ירד יששק בשטהן"ג
 ב' םה1 הא1ף*כ כדחע תיכיל ולשפשון. 8חד בן להאגשצדלו
 גהמ11נות "כםרהפ למומד4 5גיף בית אק מיליע ם8פתבגיו

 עץש 5"ר א" 8*צ 6יש**ש בשו*ת וכ*י עכ*י שמפשטלי
 צשעמ1: 8ש4יי וא" לש שהםחשל ששם לאאצףו קש8 ולדקץזייס
 דבה%ר"ן 8דהפ, 14 .ריק 8ף ששת54ד בעתומל-

 9שו שם8מפ4ם להשר בש8ן 88צ 4פ* השריך ש4ם *צהקבימנ
 שש%ע עדל דשפ ד8שא א"י אאת"5 5פ*ד ששפי4תשיין חג פשמון 8** אשל 8צוץ חצ שת מן ףש כוי4ששש
 פףם בששג לש9 רששר עשםו 5שי רוצת פיח2 , פחפתאפיו



י השם מס,ן- 5ר1פ יהפשהשאמח  עצ5ף להקוע דשצי אז 4שפו בוה4 לצדד "ש הרבהדשוך
 חטלה כ4יר וזקדהש הגאון אאטי"ר כ"ק לשמהונדיפ הרציתי ששתקד מת וצור בקגץ ולכהיבדבר
 אחר. נח% עוד שימכים ורק שנה. להסתין וצוה,שליפ*ח.

 4אזכה. ע1ליפ"א כזזדר"נ לחףפובו2עאכ

 עולם. חשהכת עזה באהיה הדר"ג דו"ש ידידווחנבי
 וז5ף החישפ5הצעיר
 שליפ"א אםפיאווצא האבד"קבלאששמו"ר

 מהרי"א בשו"ת ראיתי אנב מרך המכתבבש%י
 בשם שחביא קפ"1 מי' ת"אחלי

 יבסות חמפ' מחא הנ"ל הטרי"פ ע-ד להקאצת אחדחכם
 אכילח. בשעת דאיתנחו זכריו התם חחיך ע*א(.)ע*ח
 דאית%וד ל4ן לח. סשכחת חיבא עש" בשעתייחגהו
 הוה בזכנח '8לא דערלחע הפם"נ לאכ"ע2 עשוי'בין

 ,שכ1ן כגת מ,שכחת הכוי*פ דעת לפי והקעאתערלוהע
 עש", אחר אחד ונימול תשמים וילדה מ%ה, מהמתאחיו

1

ינן
ש א, א% ם8תיצע  אכיו שניד צק יסמו. י"פז 
 שוזבן שאמר במה טשו 5ט ס"ה2 מצה1 כשני5יסמו
 אמיו בטוי ל18טיקו שלא דם. נו 4ש5 ש5א 6חמת סונהראשע
 זה לומר ל4צע "אמינחע דהתורה סשום פם נר"2מהפת
 סוחזק וגשים 5ומר דבשםו ההה חלישוג ובו גרחשה בןבני
 שמר דאם ש0יס בא2 ישייד מי"2 מהפת 14יובסתו
 בו נביע הפי5ה בעת 4ף' 5ש הר4היז וזצו בבירהר*אאב
 1דיי למעשה ומ,פ להאמ5גו ישדם

 ע*ש בדנר 5פתימצכ "ן
 ולגכי וטצחת5 נבר 5האם לופפפיז דדטן דייז כגידזחפ*ב
 ברור דבד שמרת כשוי82 וב8רס 58יג טעסים ושייך יאדשחפ

 לענ*ד. ה*ב גשמטת 5ת חי1בוחהשי

 הר,ת שיטת ע5 קשה דעדיו קשה "ן ת"רז ולכאורהמי
 משום אוכי זה הרי מיל2 מתפתחמצצ

 4צילת בשעת איתמע 8ץכ סעכבת. חיבת בומשה שיאדער9חז
 ע"ש. בצ'ע והטזע בזה וותמה י*ז מצוה פשר ב5קוטי1מצאתי
 ס*ג חףק מצ8ז על ה0מה במע%ו ימ*ש ר4ר' וט4ת%ענ'ו
 בם"ש דוכה מקהצ חובל שאיצ הר*ת, מורה פסחדבקרבן
 להיחז צריך עבוד~2 ומיחל תרהשת יעבין הרהשש ב1ימהש:רש"י
 והבן. אכייה בשעת אותנו1 בבה*ג אשוביא פסה דלענין 28 תירץ סהקים שפיר הש*כ ע*ונ. לערעיתמומר
 דמעככי2י ועבדע ,זכריו דמילת י*ג מצמ במנ*8 כ"כ)נ0

 כמשוהצ 6עכב. איט לטולו אט9 איט האם מהויםכ*ע
 דקא סהי"ג בר ל4צ חעמ %. ממול דכתוב בגמ'הטעם
 נטשייא בר יל*י ווכא וכי "ש?ה ישדיך רק ערל. כשקכתוב
 דערלה 14מלוק מקגיר בא ס' זית ובעצי ע*שה ינעכגסרנר
 חפפם לעשות שאין דפסונ ממצחת סתסר חצאי הו84בפטא
 כנתצ חשא 8שא2 מטר ששו כמו העי נימ%. מוא אםרק
 או כ*ד ס" במו"6 ואש,ך הר*ן גפיונפת ואי" 8סתשל

 כתש*ך ס*ל דרש*י י"5 אהב אתטא טו*ום אה מתפיבקטי
 השמ% יביסוי סילה 86מת במוצ 8ף אהכ כקיוו2 "1*ד89

 ב14נם א1אי דגיסל קץל הר"ת כקיו8י 8ף שש נףשב2214
 בחאפ"ב 4פש2 י8י1פ כגיסול אוי יכע 8ת8ר4 כקיוש"חשאג
 8סונ קרבן מתטמ תממ איט 8פס21 וסשכבין 4סריומי5ת
 (פד טפ*ש תא 9טא8 5 "ש א1 חג אושפש*שו עמחצש* אש ק בשש. עע ןחצ 4וש ט שין %8מ

 טתלד. 'שג"שח יפ4ז יטזכ ז*ל וחוא עכ"ק. בזמצערלח טוי זעמין"מם ק לפל פיב חח פג%א
 ח6סו2 לגביוףפטו2 ערל הף כףלח, ןצהכי2 א41ז )שזודאם

 )01 עכוףז: 'ע"א( )ק' יבסהז הרצם'ככו"פ
 שאא ית ח%תד"" . שצפ הש דכצם

8 ניל קשא 4 סי מ%ת לשץ טל ג   מח ,את ,אץ פשתש פ% ע% יט אםל
 שם אימרצו בכל יבמי2 בש"ם א לחד כפץארמעכבת.

 )פ(וז"ב.
 לח אין שם. השואל שהקשה כפי הקויפיא טף24מנמ

 באותו מת שלא במה החזקח נעקר דאיךפעם.
 ימיפ אחר או למחר יכ1ת דילם4פ המילה. אחר תיכףהיום
 מילח מחמת מת ג*כ חשוב הש%ישי יום עד ימות אםאף וכוודאי םכנה. בחזקת הוא הראהצונים ימים ג' בכלדהרי
 המילה אחר דאם כתב הנ"ל משה תשיב שבתשובתואף
 ע"ש. טילח מהמת מת טששב לא יומים או יום בריאהי'

 )י( םכבה.בחזקת הוי יסים הנ' דבכל כית וזקא יש יומים או יוםבוודאי

צבי
 שנפ אשוכ שנס. סחמת ניסולים אינס הצרים אם חהבפסא.

 עכ*ינ בפמא דרקב ולכ*ע סטרו דחפמשוזצנס
 יום דעד צ,א סי' חץב יףו יצושו ב"ע בשרהן תמה וכן)י(

 בזמנה שיא סייה למוי אין דמה*ט מי25 מחמת הויב
 ישסך. 8עשן השיר התןזא 8שנ1 ה'ביום

 מ5שק נן 18יה שם סשם בהשיצ: ד*ע הגה*ק היניאכן
 רס*'ג בסה וצטזבר וסתב בהא שכהב דל. הש*ךזקוני

 9אשמיי8 ש2ראת 93ו3טר כ4י, ו4הכה1""ת סהלונ מחמת ומתס*ב
 אאר שטשהת שר*י משה בו"שיב השפרו9 ע*ש. כחווצהצילו
 שפשא מיבת הוטיף דחש*ך אייפ סי"2 מ8מת במתכיל מהזקיע 5א ישיס* 4ן יום ברי 8מילה (8תר ה" אפ אבל8ם""2

שצרי
 ששוי בשו*ת וכ*כ המ"ה2 5בה שט%ש עזא שימון

 המ"מה שהכשי5ה כתבו המוסקים ובאמת וז*5 קקג יחדאש
 ע*ש* הוא המילה סתמת בבירור דידעיע 5פרש איכא כתצאת
 ד"ל 2ראה זץזינעז ט'ז יו*ד הרי*ם בו8ות* גצזחלה מפרשוכן

 אדה2 ה" ולא אף הדם 5עצור "כו5ין הי' ש5א %4 יעשצשזשיהי'
 הנימ%ים* ילדים סששי יותר מסישן ע*י סראיחו שנשחגהאו

 וםתה )עטת אס חףם י אק ב. עס4צ אחר שמת 4ע*דאףנ
 9שת מסא אחע: שפת אש "ועו וצעוץם ב ור חמהפ8*
 קישה כי בשצת דשא 4שרקן דסתמא וד. בעפ גאמפשיא מאה ס"ז זאק סהא קשה יא סףכ 9ק. שצ. דברסהפ2
 אדנ וט1ךק לא ם עמ או טם בף ו"" גהת"יע רקעמם

 מיל2 סחמתפפ1
 באמר ועץבן דכגיטין וא פירש סדאה שם ויי*ס בשהתאכן

 %ושי, שסדט2 בעי לש הלך שלא דס5 4ת סה%י מתאם
 גק יום עד שמץש דמ"מה המון הראשון פהויי בו ישדע1יץ ופרשףי 5ההי. סה%י שגיתק פ8יץ מ48 דאשת ההץמהמת
 בתו.שג שלא יודעין אףכ יי ביום מרחרצין דפת*םמסוכן.
 מת ומסתטצ אומדטג בקץ ולא אסילה ושע*י ס911יעדיץ
 הדעו שנהצונ השיך כ%נת מפרש ו5כן סי"2מהמת

 ע*ש. בהו 8בשילה שהפ"5ה טהשת י וטךכשפת דמס""י
 פטיאן ש1פ בו נהשה ד5א גץון בות*י מקודטסוצ חמששפש שם. סה1ת באשיב ?קימ דעת גם ז,כן 8השווערט*
 6"א ה88ל8 מחשת ל*ן חהשי יפים ש5שאת אהר עד משריאאהר



 השםסהלשף 5ה לף מע 1ח1בהש"תי
 נאו*ח הפרפ*נ יששיש מזיי, %קשות מכלחך

 סחאחןש. א*כ סקיץ4 בעי ימים נ' י9וק ולשס"
 ערב לפני יסאם מ האחד נהשל שנ%דק התשםיםע*1תו
 עשוי'י לאחר פסח, בערב סקי"ע השלשה וט%פםח.

 עהמיין כיק לכצלו. רשאי ע~יין הף לא עש"דבשעת
 נעקר ומש ו1ניבטלש כאענן סקי*קם והשלעאת כיולא

 מקי*ע, בשלאפה כ% אשבבר אנילח בושעת אךכס,חזקה.
 לפלפל ויש מעכב4 'פפיר ומושו"ה לבפלה ר*צי חויאז

 )קש( ואכםא. בזההרנה

 ל"המימן
 יצ"1 מהןלעב5ץ חיפ"ונ"ה
 סעוו חגדי הטןן חנאת הרב יכבוד וברכה שיררב

 שליי'א י,טרא5 מ?פה מוה"ר הםפורמםוטנדול
 יצ"ו רדשמיך,ךפם אנד"קפעלדםפע

דנר
 יום לבפוף רנקם הא הךכ שים שלשה דמז"ק חהשמל.
 ע"ב( )ל'נ ע-בוכתובות 5ע*ה דסנהדריו בהך מקודםשם ד6פלפי דקר(ג דלשיפ שיברא ורק יזק4נ יש1 ו1א יומייםאו

 עאש. יה1ים 14 דיוםבקרא
 תםשד סי, תשקל 4מחצית עס"י לתרן נרשה %ענ"ד)י"4

 רק הוש בצו ואז לבצי מרהב דהאב והא4קי"8
 4בן רק סדהבק; רק במתויב אר2ו אח*כ אנל מוצוטוי,ביום

 בעידושין י5פחע ושנ דויוב עייוי 9בר ופעחא בלכשיגזי5
 ימנ שפצת ח במ טאק את אמזם הש% מן ע-א)כץם
 קה בות שפשרן ע*ש וף ביום דק ששב עי ה%חכ ין1ע

 וצ0פהפים ש12ידו בכהץג. לאיקסר' נהנל יא וא*כ ושםהצשנ*א
ח יט ארש  8  %  %  % פ   8  

א* מ א מ א ש ש % 9 ק ב  
 בסהה ת*ב8אב עי ועפח2 9ז מם י 1חטםז ללרחפ1 481. 2שגותס*צו
 פף ח*ב -עקב בורות ד"ה מלאסק הסק דו*ז כ*קאמנם

 עפיאר שוג אחר ב(ישן פהוי"ם על גאכ הקשהקכ*נ
 בסי' הריים בשוהת גם הסכים %זה רמ*ה סי' יו'דוצטז*ס
 שמהצ סהשטשז 4וי א*כ (יכל, שהתי' רבע הה" %אתיכף, 9שמי "א פ הוקה בשנפיו, תיש הרששונים מתו דאםס*ז.

 אהד הצל ת(י6ים, נולד חשת*ב שא1ליפי ברגעהראשומם
 עיעדמקך 5חוקף תאבסל תיקה 8ת %א לאכי"2 עשי"בין
 16חשן5 וסעכב השנק תיקף למ% הורוב א*כ היכף*לפת
 ואץהת ודקףז אתוס. והן ש(18 כיון סשכב. הו' לא ועשוי'4שח2
 כשפל אח*ב אבי גקדשים* (מכי גצילה בטת8ת אשזיוושצזו
 ועכול אבי25 בשעת 8עפ עשיד השמ, לפ% השייבאאד
 מעכב לרהצ 2ם 8ס8 וכקוצן חכ8ה להםחוק דאי'יםםק
 שהצ אפ לכ*ע בנע סףלת דלענין צ*2 ובריד ופיופעגהה
 .קאי הסמא אסא1יין וגם משכבתו. איבו אחמג מאמת 5מה%אמל

 וך-ח~ רו41י בפ5צנהאז עצ1 בשללרק
 עצוט1נ קך עחשק9פ קסץד גיף ז8ם 1*ל דו*1 ל*הקור*יו2י

 אש פה שפחף 5ל אאק )שיץם שבת הודח%אמ5פי
 טיש9ק ושן ל%ן ל"לא (ן זמצו עיצ*ע כערל חגש 04 ל4*עבד
 5יעי יששאש4 1םפ עששששאארן 5ד"ר בפצפ ושמימ לילי יח2יפבמש
 48לה גומ לכו זב8ך ששחאפר יששו ד4"הת )ומפסת סשפיני,ווב41נ*
 4חא1שי שיוט יא פש8שצ שריפ בושראנששי וש5יר 5צאערל

 ע-ש( ןכשה ברש השששנ .עאר ס1צמשלשת"פ
 ושקע ואצש קשקהנ ע*ן עהלח של.באישר

 בחיפדא חקע וםי ושיג מ טעל חחחז דנא אחיךקםג
 יהת ע*א( )סף2 קיה,שין חופם* לפהצ4ש הא ו2קע.קא

 ח%ב חקרש של ככר חכ% לעמ%א אמי דאםע4%נ
 כשף אהכ ע*עג חשי*ח דקמ*ח חנבה עקי תה4ףחגה9לח
פריך

 טדם יד מקי כשסנניה, פי הא תקע. כי דמקי
 בה1עת לואיין דיצא וזקע. בהיחרא חקע וכיעהק4

 )אפ עכ*קיהנכח
 מהרש*ם בשרשן מאיח"נ זקיפ עפיעד לתרץדנר4פץ

 ד5ש שם חההו קר להרץ שכתב ל*ה ס"ח*א
 אץ הא ההג תקע אם אמאי וא"כ בפוהנ ח%פיו4עע
 ד%ח וא0 קופי דל1רוין תדוקו בשיננ אלאמע%ח
 מפעם קשקע לש אמאי הקשה דהשטרשים ותידץבשוננ
 בפעםא פטינ לדף בקו"א תישע"ק לפיםשש אבןעזיש2
 סיים עזיל*ת ענין דכל כרינ בר שה1 עויאתוזין

 לאייןי באעצרי הציר כשתג ויי מצוה. לש~רךד,בקישח
אשאאאשאשששאח88חששאאא8

צבי
 שם יףטיש שעבאת שה של אשמם9העט
8 וש0ת%9ה*תאא * הטם 8 8ל . ם4  פ  

%8  %  8  %  8  8  9  9  
 גע טות פג %9*עיפחהמם פשםחףג
 ב9ק ר וחחפת חם 9 קף פש שמה יי9יש

%ח  8 ח   
 פיש חשש לא ימה *שזבאמועלדיל
 %אטעאו1ש"אסיט**מפ%שי
ף הא טת זשהק יש לש "צ"9בשרחמ4  

 מש (אן אע מאנ ישו י 5שח *א"ת"ץ
 שו צאן *אם מז במק ד טם 9שו ביששיו

ש א א ו צ ר ש פ % א ה %
 ק% חד חאגח ו*ש ק שתש מה ש1ש גמש
 ואיג בוש מץ מפה פחת הא ואא דשמשז
 ש*3 8שץבג במ0ח טצרם ש חמ ומ*ש עה"ג השאמצש
 ד.  יום 4ד פש ב*לה חץ ב8מ2 8ש השמימ יוםאם

 שוב פסת בערב השמיני יום שם אנילש בשעתהיתניפ
 ודו"4 לנטע המל קך ומתורז עשהיג בשעת גםאיתמהצ

 פיך ו1ייה (רן בקדשים יקצ*ל דהא 65ר ישובפשיפות
 (משרדיי כס0רי אשוב וה היי 0רכ פיתג8חר

 בו6צונ ערלה והחת גהשמיני.  ש8יני ליל יפמב ערלחןדלעבין
 ומףרושיסי ש5פניו. כיום דזה1וב ממא הפסה אכילתה5ענין
 ששך ע8יר מוום אאר הויך דהלילה תרובצע אכילת לעניזק4ף

 חץב4 כששיני עסףנ* יליל5השר
 לא )%* גוצכת 5הפבהשר ישמת בפנים י8ימשש י*5גם

 פשנ ים*ם שפתה 08 שו שרל השהף שיטישיני
 קודם פצא שחני. למעויא 1ו שכיומ 5פעהא הרומש2*
 עה29ת כ5 ימןל דאמל 9פץם מי' השבקף. ו1מוםשגשפר
 בששת גם ואשנ ע*ש. הימים שבעת % ס%צ ח9פקריסים*
 ולקץפ ים*ם* ש8תה בו9ך אף 5םיי דהשר אחצהזצעש%ה

 השם1אה בפישיים עודהששחכתי

 יואך פ%ת במחע די 58"פש 104ן זןףמ בן 8קש8 כברסי
 8* ס4 פ*צז סשש%*ם חמשוהת ע*אג בהי בר-8 עףםע5

 תצשר 8ץש פ" 18ץח מפ*ן 8פשיהע י*ט4 םעייא (1ראתהךל
 ע1פ%יך עשש ארםב"ם ע5 וטת*ב ס%5* שמהק עיראתקאש
 סהי% הי%צ **1 ב"-עאשיח פשעפג

ת פ 9



י מחםמקרשף לו א %% יח%מתשאהת  כרת בא"טורי אבל פיד. למנהדדין כה" חרשןבם"ש
 04* עג"ד קדל"ת. אמרען לא ח1חשהב דריב באה2נדצם

 ש%ך פ א"נ בשתב קרבן שחייב דפ1יח ב%%6פ4א
 ואחחר במזיד. בעהשח דגם מבואר מקץ* וחלא ד*הע*ב( )נ"י ב"פ ברש"י והגת )נ4 המפה קר וסי%רץעדל"וב
 )ורלא ע4ש, לו1לין ונפ"ו סעילה לענק כשוגנ. ההמותר

 בשופר בועקע גם לפי"ז א"כ עוב(. נ"ב קיזץשיןכהמקנת
 כאיגנ דטידהשכ העשח קטם נשניל במוידו עיהשל

 לחוקין, נפיק שפיר מצוה לצורך דמכוין בהשוםוכנ"ל.
 ואם במזיד. יתקע לא ע%ה של אץפר אטרו שפירהמה מוהוי כ%4מר והוי דערל"ת כשיה % נ"כ קאי הגא,ושקע
 מוהו. מומר והוי דעיד"ת מזיד4 על ג"כ קאי ישנזגתקע
 עכ"ד לחולין וטףק מעילח לע4ין עענג מהזשבויפפיר

 )ד(ודמח"ה.

 בעידנאי חוא אם רק עדל"ת דאין בש"נ גדי כ%והנה
 טיחשב לא לכשץח והכבח דההכשר מזהושכח

 %"ה אף קול"ת לומר לע הי' דאל"כ כחיד. רקכשתג
 עדל"ת הפייך לשונב יחשב לטצוח הכנה דמכחבעידנא,
 במאד: עושה הרי דבאמת כיון וע"כ הישע"ק.לסברת

 הטשיה מכח כשוגג. טיחשג מכמש חמצוה קעם בעתרק
 הסצוו2 קודם טשףלח ליכא הרי וא"כ חמצוח, מקודםולא

 דטעל דנימא חנ"ל. קו' מתורץ רפפיד מזיה שדחאהכ
 בעה רק בטזיה שעהטה שבוירי כית בחגבה,תיכף

 במזיה עושח אם אף כשוגנ. נחשב אז ממש,התקיעח

 שששף לכן טשדנ %א שונב ודשב חפמח עשיוהדעא
 פריך לכן טהףדם יא חהקהמק בשעת רק, לח%ע*יחמא

 4הבטורבא
 % קצרהף כי. ודו"ק תקע כי מקי

 כבודי נרנשי בלת*ח דוש"ת ידיוז ב1והנני
 ףען,שא%ימץ בעףיש 5,טכרחק'

 חנ"לאב"ד

 ל"1כומן
 יצ"ו. ר"פא, פקוזץ, ב' יוםב"ח,
 הרב יזינ"פ יכ' בנעימים נהת והיי טוב ורבשלום
 שליפ"א 2טבחש5 מוה"ר כש"ת וכו' וכו' צופיםאייו ישראי חכמי עיני אריאל טלת ראש הפובהקהגאון

 רבתי מראדאמיו1לא הרבענניל
 יתן קבלתה שליפ"א דמר מכח%ש באהבח.חהך"ש

 מינדל בו% במהרח ירפש חמדו, ברו"חהשי"ת
 % יומיפו חיים ושטת ימים לאורך וחזוקבברי14ת ויוד" כת"ח, כוח השי"ת ויחזק לבריאתה, ות'טיבתחי',

אכיח"ה
 פק4יק שאק שליפ"א כת"ה שכ' העטזחח1דות

 ק%ם שאין רדאת חצעיר אנכי גםבחיתרח.
 אייפ"א כת"ח  שההיר מח עיקר כי בחתירח.גמנום

צבי
 דימה ע*ח( %*ס בו%יין התח' קה ג*כ ומתורץעדל*ת4
 להצשטן ושטשנה בטפר ראותי חמו עדי*ת4 דני8אדד41א ע** מבת*ש דכתיתי פעמא וצוזשז עיד של בשופרצריבין
 ומחוץ הישיע*ק בפברת עה:עמ4 ס-ה כ-ב גל5 ילמפאקש

 בא2 עוד שיש1יך ע*ש אנ9לקה
 ב1 שאין דטפ1 ב' כלי רה%א*קש ב9אשאעצ לפיכף'ש%ז(

 8ה לא אם אף העשח משני יהההמיקווע
 דבאפת משום בעידט4 לאיות דצריך הפעס י52בעידט4
 דלוקת 1פישע 98שש השד יףת ע"א ,ד ביבשתמבהל
 בלאש אב5 ב*ףדמנ שיה" ובעיע בצטמת מטחאם וילפינןרק

 צריבע דנש אסבוש מבה עדי*ת אמריע מלקות בוששאן
 ע*ש. בעידגש בלש אף ההיא בצי8?ש סכ45טליל%תא
 מקהחשלמי 15ה ראי' הבש קמ-ב יףד יצוק ביתובשףת
 הישא בציצט2 מכ5אים לי5שחצא צריכין 5א וויהקרע.ק ישית 88*כ ע*ש. ע*נ( מעח שטה בתומ היבא 0483נדר
 ו5ש בעהחמנ די*ת 8ף יזר חשפיר 5עהיע2 טובאסברא

 בציצט2 דכפים דומהאבעיע
 בתקישת שהקי ד5ש ל%ב וף הטעהקמ במ*ש יהעיר "שובזה

 מחרל ווקיעא דפתושת בעידצא, הץ דיאעדל*הע
 שיעור צרין יהא 5בסהק 8לא מקיים איט תצצוהבהקד9.
 לש* אצן ע*א 4ף בוצי1ה מהוט' וכת" 8עשז2 לקיםתקיעה
 גאאשש4 דצאשב לההשיע"ק יטעמא זזא4קרא לומר ישהג*י
 פהרז 9חאר הףז בע"חמג סיל בע*ק לא תה 4עשונמכת

 הצאש עןקאמי ל*ש שוגג % צם יייהכ דבמעילהאטדשים
 ארש בציציהע פניאופ וילפיק 5דהץ עדל*ת ש%ך לאממנ*פ
 כ5פ ל*ש במקילה הרי דישיעאק %טששש בעידצא* דיילא

 : אשי: הש"שעדי*ת*

רן

 עשא דאין קס*ד( ס" ג' )שער הבריתות ספר יעת טדע04
 ע*בן % יבמית במוס* ודיש לשת4 ב'דואה

 באחדומם, השמבר אי. מצוא ובמנ*ח ב' כלל מעמקיםובשחשנת
 מ19רסא ושורי נכי5ן דתי יסמה יום4 סוף זשר*ן קגרתלפי

 45ת עשהןחחה ואין במו וממולא בסקי5הנ שויאבשבת
 ט' מצוה סוף מב*8 ועי*ן 5*וב בף דוחה ששין מכש*כשבכרת,
 אין הישיע*ק מברת ול8י עתיקים. והדברים תב*גומצחת
 חשוב העשה מבח הרי עכ*ז ל,ת. גמה איכא דאפי'נפמ*נ
 בבמה בזה להאריך ויש לאוי4 סכמה א8י' שמורלשוגב

 ואכמ"לימקומות

 ע*ש ש*" בגדרים דקייס*י דבקונמות ישמה ולפי"ז%
 לא בקונמוו2 מעייה דיש עט0 )כ*בהצבועות

 במהו,ע*ם ע*ש. זןטכ מכוין קא בלא דגם כיון עדל*חעש"ך
 מרן עט*ר אאמו*ר כ*ק בדברי יפי*ז יהעיר ויש בזה.מ"ש

 עצה דיש ל' קן' דוד בנין במפרו מ*ש הי"דן ו*יהנה*ק
 לדבי בקונם, עצמה ותאסוד מהיבם. עצמה יהפקיעליבמה
 גסעייה דהזיד עקא 93"נ וסנהדדין עוא( %*ג בספחיםדס*ל
 שו8רת נדרי מפיד היגם דאין ע-א( %*ד ובנדריםבמיחוע
 עדחן כמו דו1י הבם, חייצה צריכת אינה א*כ ע4ש,יבס
 גקרבן ספבהשר פכרת דהמור שמים. בידי מיתת יאיבאגוון
 ה*ה ויבום* ס1ליצה פוטרות כריתות יייובי יבמואהר4
 באוהרה במעילת דזעיד קייטהל אכן  שמים4 בידי סיתהמייבי
 עכת'ד* עדי*ת ואמריק כערוה הוי ולא גדיד4ג רק-ט%ו5יסא
 עדל*ת 9ייך 5א ב4ינמות דהא לאהמים גפ קשה עד%ן%וגקי

 ואספ*ש גוה להאריך ויש 8יש שויגדגפ
 בש81ר נתקע יצא דשטר. שם התו5 קר מתודץ ובוהמ(

 טטעם דיצא 5ומר עוייך שפיר דבע*ז ע*ושל



 ת8ס פש"%. פא פשפשי"
פה8ו  % ש   השמש"ם ישג םמימ 
 וזד חקואע דנרי 981 שפ% המ חצנ .בפצד
 רצה א%מש חראם חדבר* עא*י שצם לוסר רק הי'הער"טג
 בשו"ת מ"ם ערכ4צוג עד יויהר עצמו 218לסנחן
 00* יעיי*ש פמול עד צירוף ב* חיתר ל"נ ס"ח-א
 חעד את חפנח"פ אוהת גמ%ם קצת עהח דישההצם

 כחכחאו% אין אמה עש'י )חנם חעדענדזד
 רוכאפ שאסר מח מ"מ )ב(, כהבוה0 דמיונתן רקכ*ם
 משח שמת החבירים ש בשם- הערענ דוד בשםסיער
 "מרף עתח מ חזי שפיר כ%. חוכהש לאקועש
 מח ידע% שלא חנם היהרחי פשופ לדעתי ע"כ%סניה

 טוער. ורובאמ חעריננ דוד שלמ*נם

4ת"נ פ  נ%תש לכהוב עיה מת*מ 8מ 
 8כתכ שבפ4 4אצי *צשא סוהרתשהששח

 אאוק השמנם כשר(. חא' עד דשם תנ4ר נואח חשניבי

 סומכהם, ח% עליי לא בוודאר פם% ד9א העריצצ חעדאמ
 . )0. דיכחשו לא חששיכ%4ת חערכאות עלרק

 שלי1 הצשביבח הצרהצ וץ4שם דוש"ק יוייץ בזחודצני
 כהג הץאק לרפחיהצתהשה

 ה5בוהשפ4שם הנה ה"קאחעצ
 "צ*ה ר"48ג הופ"ק קלמפיפץאנו"ק

רבר
ש 9 מ פ 9 ' % 9 א א י ב ח

 יץ יפיודם ב% פחש ש9ו פרי%שץ
 שט פדי4 פ1י *זש נסן חטץ חש2 ח"עמכ  יי מע %ש %%י י4דש עתפ2 שפשארחפך

 פפףה אה9מעתי מגם הרל. 6"צי ענקבר בפאף ימצאבשתך
 ו5רקימן שרי פנקה ע" סהמתירים 5יחז רצמ שלא8ם1ן
 שר עע שהש אשת 5שוקת ום%שת טםפ2 ש5יקאר בכשן6הם

 עשפ5 בשגיל, 18"1 שמ8ע בשעה שראה שאשר18שש2
 ע*י 5וצ2יר 2פין אנם צאהת9ש אש9ן לו וכרומה1985עו
 בב4ב-י ויעיין אףל באטו ושהכ אהא נשטקת ש%מרע מ,םוברע,

 עכ*י. בית כיוצש8טףק
 אבך רב זס1 זכרו ובסשכד הששים, בר%י דעת בחעוכבר

 חשעדים 5ביחג יוץע םשע 1ו' הו ה" דאם אג1סקת
 החשעקע סכטת וסקים 5מלתםה בירד ובשרט בש3עת"רם

 ממשה*ק עץ סה אבת*ע הצ*צ 6הה סי' חףשזברוגאאהאשב*ן
 כ9צטרם וקףץ ע*ש* השש 5ש נוסת אם 1"ה6אאבששזיטש

 עד כ,ח 8א"ת ב"0* בברס לשד נשועששחף ע%מתאקית
 פ% פר מף יומשא ל*זש2 *שת פחח"1ים מדברי גם יי' אוקה יא"תרע וביון בוונ טאששהכתי ל*ואמע
2 תתף חהא אף * עתפ ל שמקשץצץ 9  רש 

88 9 א  א  ה ף  9  

י א % % % 9 ת % א % %  חח כ%ך י א חת 9 6פטש אתש 1ששי4
 שע ם9ג וס שצ לי ס" חץעאוחו"אאא

 %חאש י, את 9 שטחת עדם מ תף יאץ*
 ח1 יי 9ש מץ , פמשש פי %חק , פשעתע
% עע4 ץ ה טמב חר וצש חה8ם ת  ש1ם 
 ז1צ ושק מן3 %שד *%ק פי9' י1פתק
 טשח ע"ג 8ששת שד שפ כה שק "9חשש1

 ב5מע פן" תשא מם צש מה יק במש "%"
 שפת -שן ח8 םש%* 5םש אנפהאי יוסה

שמףששג%ש**ראמקמ%םתיךאעו*
 י*ץ פמשאר מי מ ט59 טצ שם 5מקפפרם
4 %   טפז4 8צ שפא2 חח2 89 מא נף9

ק שספ1ושש"ק  81ש פש ו1י שו קיא 
 בנש%ש שיבשי דא ששה שב ד"ת דח 0ףמשצרש

 שטח אש פפשאש
 ע*ש~

 א5ית חטץ םשהה6 א% היץ
 רק ישאן יו9צ191א חנשש השסש*ב ושכףא יאשנ ב8אשששאף

 כל*ש 5אטוה89 5ש1 אין ישידאי כצשטתשישהאצת

צבי
 דאא שףע* או*ד על אנתשע 88ף כףק "מי ילם1רח04

 5ימר לתשש נ*5 פם כשרי כתב שם וויםבחפי
 יכ9 ס"ת 0" פץב נאשפבת דפבשי מה יפי עש52ששא
 בביר"ר החבר נחשה הערסאת2 כתבי שעשעי כיז אכ4פמיכ ם8ם4 6פו5 עד אפילו שפת עסןסר שמתלאחע זשיכש8"כש
 רלש יהשר סימוש קצת ייש ודק בששיש1ז פרעי ד18משש?
 בש9הו שששבהש )1כ% נח"המי ו84טרי ישעים קלייהןסשאמצן
 בשמן ש%ב רל4 טעם ברוך בעל אנ1ן אמו*ח ימ4ממתממשאםה
 נא כ9דתע. ח1י מת את% ותיזו בשגי קאשו חפפימעד
 טתשץ ףי תאק אימ ווקת חי עכ*מ צה סמהתהש
 אעד בסשום חאשמטת עיקר פפל, תד עהם1ת ובעדחורי3
 עק רק סשבין זשצו טחץים ס%ך הערכ4פ21 סשום ההשפסול

 טותרת6 ושששת 8כול ער כשהרקףדבער2שית ויים~ כהונרי נ"כ חטו2תו קאמר, יוקץ לא% תטייאערכשת2

 אם ישפ" ונששטע ייכהשו. עש דהערבאתע ושמיא0 8תאכן
 שץע יתת*רוג פהים "ש ב*כ סוכתש* פכליאעדאע
 ב%למג ועיזחן בחטהשת 5יצי יצ ששה דבעוחעיהפרפקים

 ויים ופעטרי ויועת אקרכשה2 עדות רק טששר 5א מייאףכ
 יההש ואשקםשתצ עי לממוךארן

 08 5מוטקים* סויוק2% ההש וזשאשע יבריג להרץ "1אטצס
 משץ141 כדעת 6צכתשי2 עדאן ששא בערה2בשר

 58ני בעהש דדי דבע%טה כא2 ק*ק בב"1 וכמא1והבקי
 והטצףל ע*קג האמת אממר טאם ע,ש דפקמ כהטיש2אפ"5ז

 בנש2' דבריו מבכא לורפך, דפפודש טוידח51פי חסה ם*וס"
 בהש"כ עיין וש1יעצים. בוה ושפייכר חכבר ע*ש. ט*חפףק
 תטבקש מץ, אאצ ס"ת במי' ז*5 םשמהע5 הפת*ק לזקהןנששה
 צמשו"ת הב*כ עשעג הכקש כדוא2 5הק5 י"ש כץר סי'אששיים
 בשרל* הממיים ביךרושלמי וצוכ*י קף לי"מב השריךמינ ס" חחא ארים יבדי ובשואת ע*ש. 15עק5 דיז9 דו 0י'שאיי*ם
 א1ק ההבר שעוש כית כומ4דות, הפדשו אפייו בודאךהנ*כ

 עשק ת%בר טעת וששני גם ת8לי כשד. הש8* ששאךבעעיבה
 הראש21ים הטשיטו חמשו"ה ע5יג 9פכום שצ%גבעיבי%

 אועואת תע בפקרחן, 5צמר דל תטרש יק יהש2וורהמשי

 בשפ1ז2ים כח ה%ן כשהרדשן 5זש2"ר כוצ 5הטםחצ בוי'ז*י
 קףשיא לטי כי טמץ2 צאן*ס אבטצשנ ש9* מרשפשננט2 על5ש%ק
 5משל*ק%צ נאהש אצפשמשהם ז*ל מ1טששוגום יחןמרי תידז*"1

 פ8שכ 5תש"יג ביממ1 5ש ונקבא מי יהש אשצג ו2החובוההההמם
 ל4ששיר יעקב משב תצהאן זיי מנ,ת פעמרי 5ייפ תבבשלפ"ע
 בצון אי,ת מפמשרי עכמי"4 ב?שקירחע 5צ11שח שש"6ש9ש8ע
ק מבשל 5שצב*י 9ק "שבתי " ס"שבי  משהמ אש%ם 



משמתפפ שא ו ש
1א"

 הףג ח81מה
 נדול חצניד דשזפיד הרב ירירי לככוד התאממ"אוהים
 ?פ5בטע בבשע מואה כהפ*ת מטה בספ1ת ה1טקבצששאה

 שי"מסקל* הצבתאההי'
 ליפוז טדרך העאמ הגה4י* הישי סכדצע84ץרקשקץ2

 יוחקני* השי"ת וצעהי, שכ4 ומטועםהפוג
 טשפם לו כ* הששה קי אאהב דיכורים "ת*א1הטכל

 )הדברי הקל אאיפיא כת*ה שהקשה טהדצצורה6

קמוש 9  השדת קף שהש הששג קהפהע י" דחו 
 אוש עיר ר-א 61מר ע-ש קיע "אאהףן ]בהשהאם
 שפאר מקףו כי את טצית אהת מזהה א8"%בה

 א8שה יש פ%שת ההש מש איה כי אתופושת
 בכצו1רע ה%ם כ"%רת התקשה ט תעשת יאדכמוב
 תעשה א* "הת %הי שייה חי עשה ההתיע*א
 הף רם9זה נ'ו[ ס" ה"א בל*ד הים תדסץ ת"יט

 ק"שינן לר*א הא כיל, עשה ב" %יכ81 יפברם שללבכלל
 חש ש%ה נכ% לש מם הלי % ש המ9והדסצות
 )א0* עכקק סשלת איך א"3 שסים ויי ב%3וק

 צבייבר
מ 6טשרש % סי ידי   שיפ עשיש א"* 

9  שיפ י ש9ש ש א 8ףם 1מ% 8*8
ש גלגנששת  םםרש דהר 5ם9ה בם2ת סתב סק4ח 6ם" שם השיץףצע*ש די 8םר*ם פגיפ מהם4 יימ אש 
 "1כא אפרים יבימ וישיטת סלנ אופר ייכאד8הדן
 בב"לא נ15ה את"טת 88ריע די*8 ס-ל 88 6הםאהמשש4
 בפשרו מו*ד זא5 מטה-ק אחטו,ר ונ4ק ע*ש* חושאריםומשפשי
 5טת"בשעי הה1משפ בושג וששאיך ד ש1ת שר סי' זזד בניןקיאת
 וחב4פשי נשומיג ק1כמ4ב כהקרשאו זיל 5םש49ק דו*1 5שכ*ק5שששהת
 9הה81ם"ם כרי לה5צוג כצאז2ם נפסק קףמא למקייין ז,מ2בם
 בדץ ש5שי8תם ברע ה6משהר* זוא ל*שפו רתהם אגוששם

18ש-

 8םר"ה כםחשש2 8עא 5כ-י, השוש כ1י שע 6םהש לט5ג
 ויששפיבם ש"הש קב5ה יו שההן מיהן ושעטרי דומע ל*שמןשייצים א-ש בעהסאת4 6אףייי השו0קים ריכ יצשאא2 יפטפ מץהה81כ
 סותריב 5ה*ם זאששחברי השכהישינג שרח2 ישהס8 במישל*1

 הףשג כל5 מאםצעש כפי שהי שרנםשה2 בשמדוף8הכ
 שפשר שעד יכיוו הפצם, 12ם בבמבקי יפ"פ*ש 5השר "פבם

 וא1שנ עדא2 גם שטמאש2 סשפ"מא איומע, אטשאואנאפקר
 אשיפבי 8ה 6מצי הש8 יהתג בטלה טאאמשה ואכסלהדעדות
 דבםהאת השי( )5ףי םהפת מהרדשי4פי אהפ"םשש ע"ש. 5ה1קראונו
 ישאסש כיון 6התג כמיה מקה%שת א4בשש*שן עיית 81צרינןי8

 כ8הר גם 5אטש עששע השששהת לה קףגפ קי9י ידבררו5ים
 ש%ת ס" צבי בנין רכם6רי ע*אה מא ד*ה 6מצ0 "-8פדשם
 שרו דמבר העא הףכ ה* מםנ4ל י בית תרצמף*ש8
 אהכ מב"נ דםוסמיש בהשי שמת לדמר ךג5"ם ג-3ישוסא
 סהשג כטיא בא4פעה שבטלפ עדאן בסא*ב אמרהש 85עיב
 זנטהי ר*י *שהצששוו יוגאף נששתמרותשראר

 ששעשאכא ונכיף ו*ל,
 יאמו9קים גם ש% רג5שה השרכשנ וכרו דב4םםר *זיעשי ביתאאשציוי
 בכ48ג שייך דלם כיון טאשאםג 4פ" ושאשח2 6תים אב"פעל

 ש,פויל וששם ויאע הששכ ע*שנ בהמת בס5ה מקחששת שצס5העדא2
 לחנר רמים יע9"כ84 כדת בפתוזג בצשטפפ25 יונך ונררו1באנד

 וזשם יש1צ1ת בשצשש2אנצהרקף
 איוה ויי "פ ואם פשא אפ-ת 5אים*ש להשר "ןובלא*ה
 בנשםיה1ים אש" ישמגי משהפקים על יםםוך "ן יהקי,צר
 *ש א81הר וםהה ום8םר ו5רסאא2 עדשע "שצא הכ84 ש9אכעאשג

 ת-נ יי*י 5הק5לםוצך

 לפפא אלטת בספר עיץ בשג אפ11שצים אהטת הסמה כבר4*
 אמ"םהפ4ד%ן הצהד ש*ו שמ מא ף ש%8 9דף

 %8חג 8אהך זשהב 5השג אהשי 5*מץ שא ש81 שכתצדל
 אישפתא ומזן לשל אשי 5שריף מששוץת 1אאאית 8םלטש5ם8
 קו1רוף 9ר דצת "תקיים 5ש דהיי ישא: 588ת 6פ"ה8באש4
 "תמש 6ששו% 8הכ וםםו6ג ווי אמש של*2 % שף 4שחרמצי:

 שה*ס%* שי שאנ ש41 שי5 אפש אשוי שש 14ף 9יצה
 ששק 6ת קעי שפטה באיט2 % טצאי פן"תנשנה

ת מ%א ה, 1יםמ2ה ש  בתשפטת "י ספפב בשדה באר קומייפ הפר צשה%ע, 0" אל5ע מת 8ה ששףת ר* מף 8ף8 ד5י*שץ 5ששה ש9 8חה2 
 18ש8 8כשץ8 קמענ 86וה יהפך אטפפשפ דאה סבוק1רמששץ
 שש9 בםףר נםצם לש אם דק וצדו41 ע"ר ב5שה דשעאעצרם איי "6צ שלשג דר"ן ורשא דבדיהם תשמצהע כ-ה ס"6ףד
 ב8 *פ אם 8ב? ,ששמ2 כל לסאהף ילים מצ5 המשצהם

 משת שמש 8 או9פיייש8גסע%ש41
ק *א ש ה ש  א  א  8 * מ   

8 " א ש 9 * ה ש א א
8 % א ה א א ש * ח א
א י י % * א ה א א א

 שש ק*8 ש את שק"ף ה* ם9ש ק ש מ"2דא
פ 8 ף ה * א ש ש " י ה

 מצ י89 1צ קעא ש*חג
אש  8  4 ש   % ש   1 ש   

*8 א * *  מ  ש  ש י  א ש פ ם 9 * א א *
ש א פ ש ש א ש ש ח %

% ה א8 פ   * י  פ א שח   * ש  פ  * א  ה   8  
8 * א א ש ש " 8 %

%% ה  ת   1  ה8 9 "פ" גיאמ *הש הף חסש וימיה 
%% ה   % מ  ש "  % ה  ה   

מ פ פ א % ט א % פ א
8 יאמ פ  ת  א א   8  8  9  
9פ א  א  ש  א  ש  א   
8א י   8 8 ס"  א   8 א י   

8א  *  8  % א  ה  א   %ע עקע ( ת1ש"89 09 %ד גההש"ש1 
9%  8 ש 9* י   %  % 8 מש"שוא1 ג ש*,ו ואמ פישת "  ם פא  ש *9 % ש  ת א מ א  א  

א ש א א * פ % 9 * 9
א"8 ש א ש * % 8 8 פ *

א % * ח ש % י ש %
8 % א ש א *א 8 8  



 השם6קרשי אפ9. צשפאשאמה
נ"חנ4י

 סכה המשרה ,פזהה ה%אנ 3טי"ג.
 עיו יל שסר ל"א דשכו*4 ת"ל כלהנקרא

 יבאסר הגדי4ען קיר נקושיוג ארגת אויק ס9זה בהעוהש
 קדוש דכר4 ואוש ע"כי כליל וללה כי ושז וכו'השראת

 ש% דהוי ב*רפוג אהטה דכהוזה זשל היים בדברי5'
 )ב( והב4 כל4ל שללה %- לקיים א5השר אי דנ,%ארת וכיון ז"ל רוש9 לדכרישמים
 ב*נ"ה ה%ב דו"ש ידידו חמף הידיפ כל דףשוהנ3י

 האלבערושמאםה3ה
 י"פא. 1ך81*ק, קאלשימץאנד"ק
 ל"הסיפן

 יצ"ג הקלא,נ"ה
 ונקי קב משנחי ההו"ב חח"נ ידידי לכבוד וברכהשלר

 שיה" שליסמעל שליטן בפע פ"הוכר
 אבשד הצדיק הרב אהי כ*ק ס8י להשליםב4שןי

 הדברי על ונשאל מה לתיץ שליפ"אקאלשימץ
 חץל ,טכהב ההמשובה בפף נ"ו ט" ה*א )יו*דה*4ם
 וכה %"ת עומת אש"1 דדוחה- דהכים, טצוהדה"8

 %*ת דדזהה דרבים עשה מעלת הלא התקףשהעכלת"ק.

יפ
 154 סזה21 חמבא יכיוו א*4 ח%ם מהטי ל8י*יאמם

 "שא5 לסה אהכ מצדמת* עחר דשרקשז עשם5שאצ

 כצל משםמפ2 קדאשפעי
 מצדצוו* ע"ר 98"%2? םצחצ ע9יו עהמשי

 קא% אה%תו ע*י המבתים בבשן*ג לעצשוי אסיר 4פ4א%זשמת
 נעשקע יע 8זתה ב" ישית יכשת יציון בשר8מע השףמשמד
 8רכ8 יצשפש2 3אםר שם ב1שא"כ 3שו"שג 5ממשאיב חפשתעיר
 מפאה מבת לפתף קשי דאעו רק משפחפ2 על גם עשא8שאת
 עשה מצהע יקיים עצת יאיכצ יוקשח א%ב תישת,ד15

 ושרששג 1ל יקיור תש אםאת עידישוישת

 השסן קדושת על שאפה םצעו 85 יצשששו %5"61ג כץש6כן
 ס9שאע כל ובצשר וכיון א1ם אמדה סכ1יהמפ*ש

 בויהממשם ישכבארקא התהד המסההש עאשי41 ממפי 585קימפה
 זי42 וקך קח8סם% ר*8 ישצשנ 1זש8 ועדד זנ*ש* ושאחמת 5פתגיל8
 ר-8 דגם ואפ5וד מאחמ1* וששש5ת דלי*9 זץכ*ש סתעצנהריאהתש

 והב4 בשהה שאיה 5צגי ק8 יל3ן כ4פףי

ח 9זא א  ה   8 ה י   8 ש   

9שי א י  ח   
מ ש ה ה 8 % ש ש ת ש ה
% ת " א ש ת א ש ה %
ח 9 ש ם % ח ח ש ש 9

%8 . פ  %  % מ   *  6 ה  ח   %  
9 ת6 ש 9 ש  ש  א   %  

9 א ח % 9 8 % ה % ה
%" %  8  8 א   6  0 9  % ש   

8 " % ש 8 % א " 8 א
י ש ח ש ש ש 6 % םש  

% פ א ש י ש 8 י % א
ש א א * ש מ שא י ש  

א % ש ש 9 8 * 8 % %
ש א א ם ש % 8 א א א

 ל"ז דסיש 81ז דאץ ומים וכי התהם אתקיע ן גאמץף דאע ,אשר (מץ  ןףב ט*ב מר"ה סק*ב, 1יצף ם" בפףא פצא .פשמל '%םז נ9ים, "%*א%%
 המה ב9יטג 91' לא דמשרה *" תישק וקשהתהפנ
 ד*ג ההם הוצרי רמש' ו"עוי ע"ג בעתאיהטת צהך וין זזצ"צ עשה ש91א ופד וצע השג"לדממח
 לכאורה קישה ול"דע ל1שה אשילו דוהה דדביםדעשה
 א"ת לעשה גם דשפר עשח כפפת ידהה ל%אבצאי

 עכ"ש* כאמתהוים
 להניח טש ראי' דקצת שליפ"4 הה"צ אה* נ"עדוןיו"1

 וכו/ דבעידבא. רהעתא נם דאיכא ה*כא רק ועשוגיי"ת דוהה אהצ דרבים דעשה מבואר נמצא לא כי זצ"י,היים הדברי טרן זקניט לסברת ה3"ג המנ"אמדניי
 עשה דהי שמיר וכו' דבעידנא ריוךתא דליכא היכאאכל
 קץשה דשופר מגמרא הן קשה יא ועשה. %"תדרבים
 וכמו בעידנא, שלא נמי הוי דהתם ול"ו2 קץשחויו"ם

 דהי דרנים זעשח המפורשים, בשם בסנץאדמבואר
 דרבים עשה יהי כ*כ בעידם4 עפ8יט דהף אע*3ל"ת

 )א(. בעידנ4נ דהוי ח*כא הך%הל"ת
 ובלת*וג רבה באהבה וזשה*פ אוחבודכרי

 הלברשפאם ,טףנא קהתק4*להק'
 הצ"ו. ווקלא,אבך"ק

צבי
 מק"י* הבה"ו מהה המשפכר ורים כהדברי סמש העאע"ש.

 _יי*ד. ז*לייטז
 שיש ד9שא לעמן ד,ה עשצט יי*1 זבאים בהוסו וכעי*זמ0

 ועשה בעידנא בוחש וראפ יתה?יהו ודהי חמחר 3התבו
 ייר לא יזאשור אע*ג דה5%ום דגדזי עקאת שנשא"נהרשת

 סכהמה מאפודשים דוקדוק להרז 2חשה תמה ע*ש*ימ1זזיעו
 לא הששני שנעידבאע ו1י 85 3ומ1הת י5צב, יסר.ך ע*3(45
 עשפ יו*ט סוף 15ף השיך 5צשה ק8 דטת"ש ובאייוףשיי
 לא שמשר אפקדקים ועש%ג י"ת זזהה עשא םון והג%"ת
 סוף סוף קאמר אמה הוא %את עשה יו"פ א8 מפשישחע8ריך

עכ"4
 סעיף ב-ה 5" יו*ד ושימה ב"ריעהז זממה יהפר "טולהנ*ל

 השטין יבמ טאר ע*א 5י זבחההך חקשהא'
 םשצשטן בטצר אשבם8ר יכ%3ונ אאר חץב סשג יא שאפששם
 י%טזז2 5שצת כל 3שפ8ר ישראל כי על בפ*ע, סשיה האשסכןי
 ואה דרבים דעשא אשבץל שקשת ימפי סק*ו2 בטרץוע*ש
 3צמאשא י"פכי 5ריך 6שר אה3 בעידטג מף לש אם אףיאת
 השש9 כי דלי זדציבג עשם הץ כיסר יהא בעיהםג אהלא

 בצ*ע* הצש9 בעהעא בעי ויא למאה6וטל
 מצאת הה יש טשף ומצא דח21 וולין עם*ס יצאקובבאר

 סי קהא יציי השהשפ, על מגש ממרהב זקהקריהכהג
 רק בצממי2 לאהר יפבד יו אסמר השדהבא "מא2 יצאששמם
 הם*וב אן 3י3שג ול*8 דהשדמאם *פפ.שעוע הרק קמרי*3איייזששע

 והנים עשה יקךה% שייך לא רשכ*פ ישוש4% כל %הץא
 ע*ש* השחשפ על הפטה יעיקרכית

 וסבר הץוע עו%ת מבם 6קוינג אקשא 5א דהמקשן יייהש*כ
 המאג יששנ שקץ הראי ירשי45- שאנ(1שאש סיבשי י8ימת.
 וסףל וןוםת גשהוםג זצעי *שש%קששםשפי שפן ושר"י34מפ*םת
 יי*8 חף %11 %11"8*111 שששי8888ם*. שקר*5%אאשהצ

.......1 הצ4 ההת *שא יאה עש8שש9יד 4שששיינש

, ".....עישן-: 1
אשנזג'9ט



 ש:א חצאשמ"

א "ם5שי
 יש יו-

 .יע"א ווארשאילאגא הוש"פ פבתב'ה
 הדכ. הדרתהור

 הגד~
 וכו' המצוין ויראה בחורה

 שלעדננער שיש"א שב שמה*למוה*ר
ב4צננ1אר

 בדברי להשיב דרכי שאין כ"ת ט"ש וברכוקשלר
 לרוב רק בזה. כלל טמר ה"ותורה.

 להקדים טוכרהני העים, פיטת מכל בשו"תפודותי
 תוה*ק המבה כל כי כת"ר ידע תמעשה.להלכה
 וכו'* תטלא לא "נפש כי לו אה" רידה אמיר לישימציא
 )שרצה פ"ה( )פי"ד נגעים הר"ש קץ אאעסה סמץ)טה(

 בה כהצב דכפרה בעגלח.* שמל דפוםלהשר

-
רי

 הן*ד ז*י מקאלשיטץ מאומו*ד ה4ה*ק מחר לפי*דאטנם
 בע"חטנ טרנו ת*ת עשו יזהה ש1ט דהכיםועשה

 נשאר חצוב בעידטג יי1א דמיירי דסשגי שצ1י קשאתחהכ
 סשוה הא ול*ת עשה יהוי פריך סאי א-כ עויע4 פשוםרק

 דהמקקת לומר ויש בעידטנ ד1צי היכא וועת עואה דוההדרבים
 יא דבישי ס*ל בעידם4 דהוי 1מיע" שוישיב דהתרצןהבין
 הר לח ג*כ לההה י*ת רק וה' אם האף דרכים פצאתוצי
 תוב4 ~"ת עשה דו1י קףות א*נ דדבישע עץאת דל*הלשיטהן רקי סודע סוף בוהות לף 0ריך לכך נוריבש הה נ5אנדאה

 שכט*י* בזה "ארבתי דבר אלףוב6פרי
 דבר שמעת אם הקב*ה שר ה*א %*י סנהדרין ביתשים*א

 נרול מפי כשחשע בעירך יה" והנייך ישראל קטן86י
 ואין ח8תד 6רהשה בותנו הטף 4גבורת 6שי הטף נביא 6שיהטף

 עש9ג ואצבאז 4אהשא1זד

 פטעם פפת אבר י5י1סר שם וירחצלמי מסק1נ הנח0%
 5אן שיש כ5ר וחשוב כקדשט4 בה במיבדכפרה

 דמקך*בין יהתם ב*נ 6קרבטת ימייף ליכא ששת ההאמזבח.
 כשי8ת ס"ל דהראצ י*ל תו*כ ע4ש. מה8 שיוש דכמזבהבב6ה
 6כפרה ילפ*נן דקשנ כפרזב ד*ה ע*א( %*ז קידהויןהתו1
 ה' החצכ*ם דעת מתנ וכן מילי. לכל ולא טייפות. לעניןרק

 פסמהה וטר"שה פוסלין המומין דאין דפוסק ה*ב(* )פיירהצה
 אלא ומסי*ם סהירושלסו ציץ והכ*6 כקדשים. בה בשפרכפרה

 י6ה לתמהת ו"צ פסהמה. אבר 6ווסרת שלסר'1 עת4שמשמע
 ס*ל דהרסב*ם 6תרץ שם קרבן ובשידי ע*ש. רביטהשימטו
 טריפות לענין רק הוא כקז,צים בה כתוב יכפרה הנ*ל.כתהד
 גרועה איט אבר דאסר השר*ש, הרמב*ם מלשון וס1שאע*9ע

 ב"תר. המומין 6כל 16יץך המהכי מומין.סששר
 ל'א אות כ ק" אברהם 4רע בספרו ע קה יפט כבר%(

 עפי*ד בפשי9וה. לישג יש העג*ו בצ*ע* שיגיזעע*ש
 ושם הסרון 5גא התטרפות חףל ט*ה ס" טריגצת 1דהאשתןל
 הסרה בה שאין וזקמ2 אולשה עי טסתצת אבי וצוף*ב8רנ

 אסרמ לא וכי*בי כמים ונעשה דמה ש4תקלקל אלאבאיברים4
 ששרן כיה סףם אול9ע4 סחמת תמהן שהתמ אע*גואווזב
 )9*ח 19רסה 41 ששה וב14ר ע"ש* טצוא לא בטפתאסרוד

 הגמהנ לשה פיא דכו ת4ג ל"יצן. ביעוע "אי.ד"י**
 דלא פמצמ אשהא אשד. משמא ס"ד יאו ע"ש0 נלץ .11יט
 סוא שי קרום גיקב השרש** 6"ט5ט4 טר*פה אשה64ח1א

 לפש כהמר י5רר ואף צהום* אסג סמאשרת וילי מצצראו
 יע שיתו _ וששץט תש ומשי זשה יצשי "ר הא'פחן

 צטל דפרהצת ע*א( י"א בההמץ כ1ילפינןכקדעאשב
 ע"ב( )ט"ה שאה ככמצטת כפורש ההש מה"פ.בק4יה
 רק כן. עצם נזכר לא אדרכה בעגלה(. -פוסל מוםדאיו
 כקדשים דכפרה פוגם לחמר אפשר דאי הוכחה.בדרך
 ובז5מת נסף. מומין כל אפ" דא"כ אבר. טוצמרלכק1פי
 העוף בהפ4צן אפי' שמלין מומין דאין לןקייסא

 הש4ק~ת
 סופה הירושלסי הר"ש הזכיר שלא תסוהדבט*מין

 בענלוג צסל אבר מהומר אם רבעי ה"ה(.)פ"ם
 לא( ואכמ"לי ע"ש ג"נ. בקרבנות דפוטלמצד

 מוטין על כן דכתב י"א. חולין נרשום ברבט ראיתיאך
 ממשנה ותסהתי בעגלה. כקדשים דכפרה זהפעם

 )ב(. הנ"לשפהל

צבי
 חנ" שי החישע ההנ הטרוו חאאי מום בעל לאפוקיע*ש
 וניקבה מוא שי קרוב מקב כגת שרת* בלא מו איפפהי
 דב8דקשש ההט וצא. עלמא פום געל אפרון מום אבלהקיבוע

 מיפהף לבדו בנקב לק 9הן6ר הסרון בעילא
 י*5 טרי ע*ש~

 לטר"צה שץ וקיצי הששסי בשיטת אשיל גרשום רבטדגם
 פסול חיט בהדאי טרישה שאיגו 6ום סהם אבל 6ה4בעל

 ה*נ ה1לק שום בלי בספרי הילפהעא משבה. כסהםבע4מת
 בידחשימי ו6פודש אסר. 6ום על שו 4רשום יארכט י*לנם

 כקךשים4 בח כהוב דס8רה סטעם בענ28 דשסלהנ*י
 ישה בבטי יתר דכל בעגית מה*ט 9סוי אבר יהר דגםהא1שר
 בצצש .דשצצ היהח0 )משב מובת אימתי באן ברפב"םועיץ
 פקריבץ שאין פסויונ יתר !צ הפך 4פני8ים 6איבדיםאהד
 בעצלת ההת ושי5 ע*שן לכם ימה ת6ימים עצאמר כללהסר

 דנמע דנגטוי הערפהםל
 6ים דבעל הדין ור' אם דהבה ר*ג "מץ לתרד עודהשכרנא

 מדסצזוב פמיל. דמריפה נימע הף לא בענלונפוטל
 יפשצ גע*פ פניל לעניז רק דד6י לו6ר דיש כקד,שינבכמרה
 לאצד מה עיש0 %' במנההז וכמבהשר בסלישהי מו1ש*בניבר,
 תפים דץת מ"* ע*א )ר ובע*ו מכר. פ6ר שכןהשוה
 אקריבאצ 6שהפ 6בלישה. יותר יגםה מגונה ניכר.ובן*פ

 יפרש*י היסנ רע פם בעיע ע"ב( %*ז ובבג1דות לשאתך.ם8
 קףש0 )פ*א ובדף שמטלו בנלוי אלא 6"קךי לא רעמהפ
 בשואם ע*ב( %ץ המבהים ב", קרינא רע 6ום ד6י4כרהובצ
 חתח רע דבר על דרק תזבה. בלא חיט "ר*י בדרופ*השא
 דלא8 בענלה הש"כ רע. דבר שהוא בגלה מום 81רש*ימאחגו.
 לקזהשים לדטוה לן ידי מו"א שמקנ 6שר אגכף וכקף ההש.קרבן
 ינה דיש אארי אכן טריצת. היא פוסל ניכר 6ו6 בעישיהי'
 ע*פ נשרי בעגלה 6ום יש אבל סוסי בה אין בפרה6יעוט

 מריפונ ל4וציא הוא סקדשים כפהמ דכהוב דהאנש6ע
 6ום* בה איז מאשר דממע9 ה*ה( )9*ט סוטה בירהשל5הוהנה

 עבד לא חת4ר ט8מר מריך בעגלה4 פוסוין סומיןדאין
 מבא ופשני ב9רה שפלת עבודה אין פוסלה* עבודה בהב41
 פ"ית עכודה אץ פפלת  עבודה בא בה4 עבד יאאשר

 סםל* ילא קדשים י6עהר אתי )דבאבם1קדשין
 16ם1 ג4 שמו אשר ושן מיסר לך חית עבודה(.בון
 במוקדשין 16פל5ן 4צצ6*ן אין 19סלין ממומץב8

 עשכ חתלכך ב1ו מיבי ממיפים גקרשים דהא.)טהם"
 יאא הדי בה4 פוסלין וו58מין דאין שצני עגיהלסעוטי
 . וצקדשים פשום ה44 *וסלין* מה1ן אץ דבעגלה פ5ונינהפשפ

 דמקודנ, נרשבג רבט לשון 18יק שפיר המעתה 5סלין.פטין



פשל"8 א פ  פבצ1ווא  
 הפשץ הטי %צש בפרת בשר ש6 טץ ח1צהי

8'ה9זאשראקבהםונבהאץםסהא"פ
 א8ר ממיים הם8רי השת עשרדב 4ת הץ בטביט2סום
 בקךבריו2 הטום כהנר ריב"בי ל8ני נשמטתי ט5פהר'

 תצ2 כיצד להך פירש וום א*ן שי8נעוהנירש6 %פי שצוונ שתי %ו העא אצבעץתט שתי ביןהר*צי

הן

 טשרג טרשמ ניו י4 שופת הש ונקת 5הש62המי
 יתא2 "חי ר"8 טקמ2 קתש גתהמם"צף גא סתצ816
 קרשים בבל ד*ל ב9הףם4 6ום כו י"ו' 19א הצריך8סףם א" טחשג תח בשמ" 6מי זי1' שם1ף פשקקעמו
 את% סומו בה אין דוקדא בשפע ופמילא 6חין* 6סויהיי

 סקדו1ים גמת בתוב "פפואת 6ממין 6הפל אין דבעגלאלשת1סי
 הת רהש4 בתר זיי יהכש 12פציע ופשי-ת טצי6א4לענין

 בפ*הנטן

 בשפתים 4מבסשר עפע רגם*א יברי יתרן עמףתיינא
 שיהא צריך )אשהשףי כבר אא9" 6ר ח8ר 6דם %קהשטחר 8ס1י דסו קהל סצףכ  אפר ש1ע אטדם ע-ב(%מא

 19א16* ככ9אטע קב5ת בה1עתשההם
 א6ר 6ג*ן קיים קושיפ

 דש81 8" סבהש יאשד לשף חרי ע"שג תי אמים שאקוש
 רק אפ1י לא אתץטה אמר שצי אייטת קןדפ רק יפמל5ש

 ג*כ שששי בש2 6ס9י יא 4צל ושזושת אםר אםטשניןפפיק
 צנששמן 9ף5ס ש"ה" דשריך "קהא י"כהץש י9וש דקפת%ם
 6קףר גףנ שת יי 4צהעמא' ןצשן שיטג יצש5נ9מ4
 8יפ לקגלת א1רטה בין  וובר יצום וצם משסט*ק ישתכשת
 אמדיע 6ח"ם שנ9צ שכ1ל להבא2 אמיש ?ואש יטיוןפסל
 אופ עהנר מנם שבי 9יע 18ם חיש קהש דמה בפתצרק

 ימ1 שיץ דא4 שחיטח שד סששה %א טההם רק6"8י
 םם54 בכלי חפאה שחפש9ו1 יםפד בצשח דק מדבשאם
 תיבל בב9י ק*יהש שעהי 8שהפ 16ם בעי כמו 4שה14צשיץ
 ככוי עמטתה!בל 5צש2 קשמר 2ומש צריך ללו 6צהה אצפכה6ת
 לשו "פ תאהת ע*ש 6ום אשיב %סן ווגומךאשתבא1והו
 5אך"1 ת1תר שמקך"שת בשעת 6חםל 6מם שץ זצעג5תדחע*ג

 יר*דתה יאהר ויצ1ם 11צדה טיד אם 8הם למאת 6וםבעי
 בה שא" ממת תטר  וצשמשה כית מא1 שפיר ארצהקים
 ס1ממץקשש סשםע ווה "הוצשת דשי"ן השאא וום ו91מ6תבששה
 צה1ק21 כבר שדף' ב4בשז ,1לששת ק1"מר' מרעו טהמי6תופת1י'
 אם ועע בניי ש24קוא1 צש2 8םר שפם 6סיל בפששה וסםו"רידתה
 בשוש%לה עהז" קתם אום אט1 אא1יטת קהרם קשי' 6מה85ר
 בפאה 6טץ תא בשיה דםפר 6והת 5גהפץת גם "הששוהק"רם

 ע*9* 5ר קף רץת שמה0 16ך הרה5ת בספר בעהץשי-ר

 "תש טעמא דסשמ 8מ8י על אברהם בצע ס ת6ה כבר%
 רתצא קר" אפאת יאש בפהת טשר 6ום בעל5שזן

 תש%ים שים היץ אפל8 ישפ2 99א שמטה בת 8ש9תפףט
 אאק הואב רהפ8נ קרי" זוצ8שז מטעם תחי .במינ51אשר
 % עין 5צארר ובושחתע ע*שג זא 15טעם גהן אויסניל9שש*פ
 6ףם רהפמנ קריי דאטאת דאע*ג הסעטי בתנ רב יציהס8ר*
 6צהו איבוך ובפפהת ע*שג סשמר נאע4 בעל בשץ. ישש"תמת
 יאף שבע-ם 5ה1ס בשים ראת ש5א 6תבעראת

 ב6וש2 6סוי
 בגי*ב2 116קר 14 בפע* שלא בנעשית רק אב"שתשעשףם
 ייון כשד. יבע-פ גץב יסהל 5פשת נעש5נ אשוב 1יאדפשה5
 8ףב ב"1ץ* המפדתא אט4 5טיש ימ1 יבדים 8הבתייענט
 עץש 5שש%* ט תצא תע* יפ תע ויש ד8פר 6פ4 זוש6שא

ששי1בי4

 ועכ*8 א1יום. בכהן כהשרשץ ז*ם פל*בי בססוךישם דכמשרי כען בפרת כשו בע*ם שכהן "שו הצההם
 החוא הף2( ם8רה )8"ד איסב-ם וכ*8 שמ"נ נ*עזר
 דלנן4ד ה"א( )פ*י2 יוטא יררשלמי מש1ן כע*כנ דואור

 ה*ה הדש4 להוצ%4ן כשר דבע*ם ע"ב( )כ*נכעמא
 )נ( ע"עג בע*פ "יא זר דהמש בה. כיפר נמיזר

צבי
 8שא2 שם ז84 ע*ס )סע אשום נתול 6שדשובאמת

 6ום דבע5 15 יששי8א את4 י,ת ע*ס ר*1"כה41

 18הצא יפורכא ה9דש בט8רת שתמא ו6א ע*9* בפרםפפי
 סשר אר ואפ" ם8חך להאשי2 8פול יענע-פ לתהףלמן

 א8וב29 וברשאן א8ת בששת פהב נבר בש*ע. הצת9לפשא
 י5ז זזקף4 נה1ר כמי דבעינן 6רוב וחר"שת על קאריד1טע4*

 דטשר, מההה ופש' גם הטשת לעמן שצל 6כ1ל. פום בעלגם
 אוע שדי9ת רגדסי ע*ב( %*ד עאןה ה2הר בצץפ*י 6וכםהק

תטףכע*ש.

 עיאךיב אהה בצדהקי מעשא הב"ש 6שה 5*ג 6רהובה1משתא
 ריבא בו היע 8פה2 14ן לשדוף המשפםשה

 גשת אתא 6ת כ8*ג אישי ש ה8מר עליו. "הי שתי רממךובא
 אטבהית לשהר ועיה וטבל ירד אחד. הפבל רד כה*נלהיות
 6ום בעל שעשפיי בנ1דים במושש2 הארש בשפנ"ה ל1צרם
 לשר"שת 5כ1ל דבע-ם 6שת טשורש ו1י ע-1. לעברהתלפאה
 ע5 לירז1 כדי ל1 ופצרם 86רש הגר-ש כבהןד אצעה8רונ
 דששדס ס*41 )ס*ג 5רה בר-פ 6פרש תע 1הו.שסםש
 האי' א*ן זה "אדש תףכ ע*ש. באזפ "ןיב*ז טצרם

 8וש2 ישרישת 8פל דכע-ם6התוטםהא

 6תמשנ וא1 שה" "ו ףה פהיגעע( 'י םאוית
ש מ 9 ש פ ת ד פ

ממ פ  א במ  מ   9 ן  א ף   
 %ו 1סמהק! ימונ גתמ ןימת יי. טף קחשקיש
 שירמנ בשףעיףו גןיצי ה-. ר" ק הוזעצ(
 %י1ק אן 8יים בההי אתי לת* ביאהאיש
 "ש 9קש שאת ויי יינ שמ פם ואליצ3
 אשנם ועבודה זש8נילה ע-ב( )ל-ב יבסות חוסן וכם*שעבורונ
 4%ס ובפסורם עאש. נשפ קךיבו בלשון דשנימם 8י.6שס
 עיבש )ס-ת וביוסא עבחא2 8שהב תרשה דאכ"מ2ע*ב(

 שיצש 6ק!ס )פ"י 6עה*ק וברסב*ם סבוה2 צודךיאכילה
 גרחית עמששש יכאן ס*ו אה*ע ובב*י ע*ש* גפדהמצזם

 וומרסמה כפיו לישא יוכל שלש פ8צבעזתי1 דאשיקוצצים
 ח' ש1ת רס*ו במנ,ת ב9שיטות וכ"נ במת1. נם בשארגרה4ת
 נ-א שהצאם ובספרי ע*שג 6ה*ת ב5סולת ,אסוד בע-םדטק

 דששיע יח יש1. טי8ים בבלה בשדה 5שיםדנשיאמת
 בקד"1תו. שפרפ בגיורת 6ה2ר פ*ד דמק עץ4 )עעביבםה2
 יי1א בברה1ה דסותר ובה-ם 6עיא ס-ת באה*ע קהם*יהע

 שק שט סמחשא "מס טצ מו . ע"שקשאחמק

 כיבריק 6פורש הע ע*ש הוש ג6ור סע אהר לע1ןאבל בי" צא דצי מה מישצ 11 מהפ קמאק"
 ע*טם ע,ש ע*ו שנסהצבבמילי

 וך* לתרז טהשת 6ת2 בהמר כמ1 סשר דבפרה זו גה"ש6%8י
 קי" חחח 4' דיית ""ש ע*9 ךא אההןאתאד

 בחצאאת דאטת ע*ש* ב8רא שוסל רטרעמת י" 6פו"טצ*
א ה ש 5 ת ש 9 י ץ ה %
ח 9 ת 1 9 א א ש 1  ש9 שיפ 8ע - צה . פא4 9פ פתפ 6תג"יפפ



א "ששטתשי"
א8  % 8 ה8 9יה4 יש   חנום עבר 

 ףוזע כשרח. ושו8% שוקבקר 16ם כיצדכשחש.
שאששאש99שאש

רי
 כמו בםע 4אי ו6ש ארשא כקייבץ4 4ףבק בו5ש2
 יגקהמת ומעתה ע*ש. בכהנים פסת לא טדי6ית 4צלבזמ2
 6ס% וטרי6ה ק*ו איכא כשד* בע*מ מק ובפרהה0פרי
 לבוףמ 6ה ול*ש להקךנןנ וששל יתריט יכשד םמרמפפרה

 בס5 תשו" בסוז2 בכהך כשר בעאם דהש 6םוישאםקר*בק
 מדים 6אן פ"ב תאה6 ע"ש* ר*ש סמלי סתם ע-פס5פץ
 האפת תש שות 5יטש *6ארוך שךג אא מ5שף בירחיץ
 בע"ם דבהן גירסא להך בספוי לשי6הו לר*ש תףכעשש.
 6ום מבעל 6ק*ו בשרונ 6כול ר6ר"אה ש6עיק בשח2כשר
 בפרה וגס זה כנירסא זי 6מרי כהך ס-ל לא דקץחן*5

 בס-7 ינכע אתחי קו' ומתורץ רהמבשקי4 דוצטשש 6שום פכלל דטרי6ה יושינך "ט בע*מי כהןפסוי

 6ים השסול דב5רה 6-ד דמאי זה געשא צ-ע ויכ%4רח5(
 ימום קהבבה2 6כל ייפ "שהגה 6וועשעבר*

 6צם בהם משחת6 כי ע*8. )ט*ד בטפא כמבושר כשדע8ר
 ו9יר וכמר ידצו. 6ו6ן עבר הא ירצו ולא אאא בם מוםבמי
 משיפ כ,ה ס" "פוקדיפ קת6ריס יהיא או" גהרבמ

 בהי יע"ן ידי תחתכעת
 ו6ה ריב-ב קחמר שם דבטפרי לתרץ נראהובפשיפת

 8רפל 6ום אין טה%יס ש6קייביה העוףהטאת
 6על 6ום *וי' אלא דין או5 ט6חים שמקריביה פההבונ
 "9 הא 6ום אין בה מסים תקז 6ונ בה אין אשד ת'לבש
 דאיכא כית סצבר דדיב*ב יו6ר "ן ו6עתה בעחמרי'.6ום
 דמרם חעוף 16האשן ניליף שלא מוכנ לפסול בפרה מיו"דקרא
 כש7% עובר דמחש נשנ בתיבת קדא מיעטה יא אם לצןכשר.
 ילפיע י%י "הש דקרש מיחורא בפרה 66לל עצר 6ום דגםה41א

 זשיכא כית ב8רונ כשר עהנר דמום בם. 6ום בהם6ב"שהתם
 למעט דבה ריבו צריך ההץ 6ום. פבף על בפרה 6יוחדקרא

 וז-נ כשר שעברד6ום
 שה" לרבות מים, כה אין אשר זוטא הספרי עפץ י*לעוד

 שלא וכדי ע-ן. 6ום 4ה ויי ניכר. ומקו6ו וה"ה 6וםבה
 6יארי ייצאשרי עכצ*ל זוספנ לספרי הספרי בין 6חלוקו2ל,מטות
 דוהו י*י וא,ב טשרינ אז כלל 6קוסו ניכר ה"ש ה6ום12עבר

 ניכר נשאר עיא לגמרי, המום נשי דדו9נ הטפרי,אמשמעינן
 כיש וה9וב אז סקו6ה נ"סר 2עם8ר אם אבל בשרי שמקו16

 אשסהה2 6וםבה

 שניבה ורק שחיה דבכה*ג כתב הספ*ז על דספריובאיצכוה
 ובםלה בשר וג9 קדשים ובשאר 6ום הוי לא6קת%

 הראכ*ר וכמ*ש באדמומית. תמימה חרנה ד6ץם יהצום6מי8

 בה הוהה שכאג אר6ב*ם עי הץ דמרה 6שא בהשפתזיי
 פסוש2 אוום שישף במקומה שצמה זנע*6 חשתמ2שלת
 אדמומית כו ערלה וואי% לפי דהטעם הרחב-ד ע*1חם2ב
 קרבנענ בשאר עריך לא וזה עכ*ל. לקה עףעור 5צא אבינטורה
 סל*ג יא דאטאי 6*בם )פ*ב בפרה וו,ש*ש קר בצההמוון
8ר9  החא שטתשנ עא בה 1םא"פמ יאי 

 עכ9י* באי6ארת ת6ימה תינת פשם הש ט%8ל

9 ת.י  שע8 ש 5צש4 תמי86 בשוי 

 6ו6ים ארי 488 ב8 8ק אשר 8של מאה4ש6*
 ע*ש4 לאוטאת חשי6ת שהאא אטיוט2 ת"י 8א 88אשהרש*
 שאא מפה8 שמשמף 8 ש84 %ש 8שר8 8רשב*4אףש

88 ההפםבצקד"טילפ

 מ(בנירסשדנ די 8גיץש "9עא שי חש1ה הלא רבמא

צבי
 שת חוי זו84שר זופנ הםפרי תרב ע-ש. אד6ימותהמי6ת
 יצמ9רי ארמב*ם משא*כ דו2מיסשנ טעמא טףיך קא הש*כ2116
 8ה והאן 61"די 6משי עשם 4ד ובבכורות חץתכיעביבלת
 "ש דשפ משום רק אםםלל תנ*ב ע*ש: מום הף לא וע*כעצם
8מ  % א י   8 א   2 א ח ח   

9 1"י שזם ש"%' טח"חו 9מפ, אע"* קצחב חעפ-םחק' 9 8 % 5 א פ י א מי%% י %  8 ת 

 השפששה בבצש%ט* 6ום השיפ באדם שם עהה ביזחרחטנה ט%" 9פשנ עט 'צמ"" יעץ גיש ""ב יח:1י
 מרמב*ם סתב כבר מתנה. קמ4ל 6שוי א*כ ה9*ת ה*לאהרתה
 ופשד 6ום* בה און א"%ר תמקשה שבשמר לפי 6שניותבפירש
 כתדטנ כתוב רלמום 16ם. שחרפ מה אף דבר 46לדושימה
 "8י86 6וקך, אאצ 6ום שאעו דבר קמ*ל 6ום* בת א-זאשר
 זזא9וכ דברים לשאר תדה דשכעח טטת וחט הושנבח%דם
 אע*ג שעבר, מום ואף הו*א טנ*ב עכףל. מום ע9ר%התם
 ה6י6שנ דבעיע 6טעם 6סול ס-מ מומן אי% בכלל ג*בדהסנ
 6ום יאיפ 1בר דמום מספרי ק"*י 6ונ שאי% 6גחתאף

 בס-ד* נכון הה יוסל איפ ב6הה גם 6ק%םבבל

 לושי 6להט2ש שמפרש אחרתה 5הינא עסי*ד יו6ר "שעוד
 קןיש ויבלת לקשקתונ 84שר שהתך דבהירי ביב"ות.חר*ש
 י5רהו עד"טת ק"תה יבשעת יד*י וס*י מו21 היישהתכה
 ו%ק1ן "הש 18יה יו%וו בחוכש4תפ4 כדרשינן 6שום4תמקשת
 יבלת תקפ טהצין* לענק דה-ה לר*י וס*ל ויגדלק2עגלה

 ועכרו קיאצנ בהשקש2 אאי' 6ומיז שאר והץה לתקפישבהי
 ק29 בף האצ פחנ יטת ניץוזא ח"ש וש2%אדכ

 ושו ין%ז לטק זשי סח2 שש והה חאתתיריע
 שענר 3-ע 416 בו חף "שיהה בשעת אם לן איכשת לאמ"ץ,
 יש*ו בס8שחוין כראמרי9 ר*ש ספוי 6תם חיי ע-ש.טשרמ
 וכשית ר*ל המום, עבר דאם ק6*ל חה וח~טנ ובכמהע*4
 לש יבסהאי כשח2 דגשב עבר אה*כ רק המהם* בו יר'לקההה

8 מש אי" בשעת שיהי'בעיע א חה   ביי 
 לצי, 6ום י6ס% חאלא וס*ד שןם מנ שם טשץוהנת

 ובע-ת ילפיע ע4ח )ם*ד הביו6א קרבפתי 6שאריותר
 א-ת 85-ב 6רה אנר6ב*ם רכשר. עובר %66ם נד"ץ.און

 אע"8 חשתבצ4 ביבית ר6שי-ת מתיץ* בע-ה אוהשתדבפהה
 קא%לי שבר דנם סיד לכן 6פולח אדום שיעד בפקו6השצמח

 עשו%. כשר א6ים עבר ושםהשש*מעיבן

 יששףג כחבו ה8ם בד"8 שם יתו4 לחרמב*ם ומי לאולענ"ד
 עם יקיח9ה ליית אמריק במי ז6ן מו%סרדגבי

 אמ-ת ל1חשחבו4 ושהש ל8 דאקדש" דבחףדבש ה8עקג5הרשאש2
 חד 6ייווצ2 ד8י ששי תא ין גאהב חייפומ

א פיא  4  8 ה "ח   
 חמת וצי. %שוט שףפ2 בא פצי גףא 1 שפזומיר

9 ש 9 % 4 9 פ ח פ ש
 %א סשהצ שית ומן ח%ג ןסנ ביקאש ואאיאצ
 המ דלא 6און בבמף יוקא -זת לעולם4 6מקהבהבמשין סו5י ויא ההשה 5שןם עשר יאם רחאא ומה מא*ג4זש2
 דם-תכשוזנ אשתבןנ יבלת בה" בשחש ששי ב1ע8נ קרסן9ששש
 6שום ראהן איגא 8חשה 9רח לשדת רק יע9שמ4 קרגשלכל



 השם"יועו יש1א %%אטתשאלח8
%8צה גייכא י הנץ. משה חהחת גיומת מ 9דוממה*  לר רי בץ ושעהז כי שתכה. 9 גיש5 מ 

 לכפ6ף. אכל 5צוי. חססרי עם ביחד נדפם דוא )נם ושיהראב"ד
 ס"ףברה 8רה לרננן דאוי ששע

 בסום נפט*נ מ4י א"כ דפרח( )פ"ב כטסורש פסולח הא לשחצ וזה תרכץ(. ת"עא ד%ם הנר"אבהגהות
 דמכשיר קאי לר"א רק זח דדדש לומר חן*כ דעוכרה. דחשירש ובהיר כשרה. זח חרי בעובריח טום "%ש
 וה הרי בעוברה כום וח" מעוברת חיתחאם

 כשרונמי
 )0 מעוברונ

רי
 לטל4 דמאית שרען שיי בא ט%פשינ ת%פהלש
 דלש 8הקרבח קרבטת מוחה *רבה רלייה הנ"ל מתתרשםש
 להחוטע 6ס1שץ י5וד אע הכ84 כן נחמלם4 קרבן לשיםחף

ש 58 ש  א   9 ש  ק  ש  ש י   
% שמ ש   9 ח  א  ת  % ח   
 חץק זצאת "ר"ו מ%י 4%% "מן ו6פ בשזיק תמפגהשפ לין רק מים שה"זימ 6ממ טמצ
 בפהה זצם קף*י וזה וצףי. ה0פרי בצירקה בשמע יה"8ה
 6ום 5ס% לענין ולא תמימה יעגץ רק דחו". אסריעלא

 והכ4שעבר

 דחובף ורבנ4 ר*א 5לוגתת בפירש תי4 ט דגירסא ונראחמ0
 5רה הר*ש וכ*כ הר*י נשם ע*ש0 )י'ב*מ

 עלי' בעיה דהא לכ*ע. 5סת8 דהפרה שסי חתרא*ש 6א0)פ*ג
 יפחש כשד יה" מעוכר אם בעובר השלוגתתם פפהוז2עול
 פשעת פרה שתהא ובעינן 5רונ א%יך הקהו יכתוב6שום
 מכל לא זה לפירש א*כ ע*ש* דעובר הא לאפחףיקיחמנ
 דבכה*ג דכשל9נ בעובריה מום יש אבי בונ חין 6וםיגרוס
 וזףכ "מום4 6גא לכ*ע 5מת העובר ועע יכ*ע* מפרהפ5יל

 כשרהי מפהה אם ד5ליגו דידן. לפירש יק ק%י זודגירס*
 את לקיגיו 54רה את השרף עה4פ הקת ווש* בקפריהצייז

 ו5ירץן עוכרזז. בומר המא צה1רה ודר1 בשוזנ חשתעורה
 עוברה לשדוף צריך אין 5געיברת ההימת שאאש ד9נןגזית
 בושיז2 ו5ליגי וצשל לפירש דקחי נ"כ י"מר ה1ךלךע*ש

ףש א  א  8 ה חצה " ח  ץ  ח   
 בפצ שהף הימ4 נאר רק אהצה אצה חדהש
 וףנ הש" עי הישאם 1"ת' ,ציש מא רי'ודכ

 בתפארת יפיס*ש לרבנ4 גם נפס*נ לו6ר *ש ויענ"ד0(
 רשא 5לו4ות בהפבר 6*אן )פ,כ 6רהישוטשל

 בסהשור5מז לר,ש וסה*ט ע6ו* ירך עובר ס"י יכ*עה"בק:
 6אבריונ אבר עם כשיר5ה הו*ל ווב6עי העובר עםאהשנ
 לאהר אבי אסו. ירך עחנר אסרינן באים ידוק8 ס*לורבנן
 חתיכת מס  שוד5ה כאייו 1ד1*ל אחר. כגוף העובר 11*לע%רטה
 מא לבדה. יזהימ אותה ושרף אמרה חשתח"ה בע9שפנבשר
 צריך דהרי ליתא העובר. ףייא ואתיטה יאהר י5ההנהאטרת

 עכ*ד. עתהחזה בשעת שלימהשתהה
 ישש 5עחויטה. 6כה במעוברת 84סול פרן להכמ גם1ח"כ

 שדיפת כשעת 5שס% רק אםו. ירך  שבר להטקגם
 נפמ*נ, איבא שסןר תףכ ועעיבור. לו1ציש אפשר זשו ג?חהפרא
 84רה לרבע גם דש% ואיחיטחז. לשהר סעצ6ה וולד ויצאהיטש
 משום הפרה ש5למ *יבה בהעיבור 6ום ה4 השםסשיז4

 שגעיבחר5ים
 מכח 4פסת דלרבנן 4השה ב6א6%ה הר11*ש 6פידשאמנם

 *דך לש1. דעהנר ל15ע5ש11 דרגצן ו1כתבאשמףגאת
 אאא חשחפ בש1י ברדרשיע פהת4 שתי 5אאשזט תשץאשג

5מאע"ש*
 שששד. בםום *צע אמע א1כח התףש טלע הםתראה

 חש דהפפי וה טעם ל"% שם נתבח1א*ש

צב*
 שש שפ" י ח תט שי פ שדיחנ סמם"ש%
א% פ  ש  8 מ  ח   8 א  ש   

ך %8 א פ ש א % ש * ח  
ת א

%8פהד פ  א   9  % ח  ה  א  ח   

 ש"94 חששפ שפ י טאשמתי
 חטג יה בחט דשת יץ 1%%ש ד* שהחת חי כ% פש4 יישא תשק שג אןת פפשמט
מ םהחש ק דחע ישנ ין   8ע אנ יז 16 ר 
% שפ א  ש  א  ט  ש  8 ח  ת  ש  

ש זעי תמ 96ם שאג א%ת ששפ חשש שסחף ש א א א % ח א א א
 קש שחך יס 5חה19נ וחש 9ז ש חהההנ
שפ ט   * א ש  ש  ט  ש   

א א
 אא וסיע ם%9 9ק שףס קף ישץ מ"שחח

 ש 1כ טשה אא ט9ח ק",שדיןפמ
א שחשמ ממאא  שח פש אית ב%ה ש ימ2 
ששימ סי ש היש שתת ט%פש9"ק* אחד ו1פ* ח  א   8 ח  ח  ה   9  
 מ% ט%ר 8ים 4 ןמ שיחעא ט4 ןיששש

 מש ליז1ט דה לס ורח %ח חעישתויש
 תחאיח פ ד ק"4 נ"% ש תשלח"פקחנ

ק הויאק תע כיה, לצ נש%ת%ש ט 4 ב חהש וה %ו פ"ש9ם ומי  1  66מ מפ ג% 
מתאנשזץושםצגןדמשהטקשהל*

 חשש שמג *"ךוז ' פחטא תיי %9%יל
נמחס 9  8ש חמפ חץ ע" 9י ש צפע 

 %4רת שגה ם מטעם גאטת 5סוי ו%זת 'שתי ועייטתלבסטק
תצ4

 יאץ9ה מבדת ם ועלה "טצן ושףי קף לתרז %שההמד
 פשים פסהמת בלא"ה הא שבעובר בטום שס*נ5שר
 בסעי קז את זהושיט היכא נפם*נ דאיכא לומר דישמעוברת
 8ת יבעובר חש1ד בבעי ילפי6"ש ושובר את השחם5רה
 ובין מת גין ח"ץש אין שם )1ל4רמב*1 גו5א הד וךהלבצ*ע

 דלפיס*ש  שהעלה פ*ב סף מלחמם באבמ וייז ע"0*%
 בק1שחא סבובה ו1לד אוה אאם מתה דאם ע*ב( )מ*ה ברהה4יס'
 ל"4 בבר ב"יד ועעי חטב העעעו האם בח" ה"י המנוכית
 דשמבר ןףכ אםדיע קן"ן וי' ח%מ העתי' סת 4צו בב*הצי
 ד"שמ 5נ*ל ההא*ש סעס ולפי ע*ש* בקו5סא כמונחהף

 5שחשפ 1ח1י אמו ירך ל14 עובר דסשי 5סולה מעוברתלרבע
 הרי הפרה השת*כ העובד מ9ים שהט אם 8"כ 5רתנשתי
 תעה גשחם כבר דהעץבר ביון פרות שתי כש81ס משובלש
 דבהח1ים ע*ב( )עיד באההן האיבע" יצד ובפרט טשנבוו

 6שום מח1בד דנמשר או ט' גן השחח בהשה במעיטי
 משיבר שואתוט דשרי ו5רש*י ראמםפ ביי חכשר ' סימבוםוי*

 %"*ה מףפ עא% "%% אך וש1 של פ% שמ.סיממטבחחה
א ש ח 8א % * א 9 א  



פ השםמקרשי לם%ח א,שהמתשלח
 זשו הפרונ יפם% דק%כר דטום פ"ד ד8שף צ"עפ

 בם שבאל דטום כע2 מצתו קישיםבחשית
 ע*ב( 9"א כתמורח כאם דדי% אמו ירך עוכרלט*ד
 אכל אמה ירך דקן3ר ברורה חסברא וע"כ ה4גנד*פמל

ר%
 רק אשבו תייץ י5שי ע*ח0 )ין ב"טה 6צ%ס* 4ת יויןהא"

 11י 5שששצ קב% ק8והבו כוון בם8ץג 5םחתט1 4אושששמאא2
 הש8א ב" אכשר סי6גים זז* שר* בדיעבד (%8 בל"מתכאחששפ
 וסשהת אטו לשאיטת בלי צריך 58צר אי1 ש1ב אףכע*שע
 ןשמבר ו%ם חת בקחצםו כמתח דמשפב וצטן עדגע טם!עומ

 אצן* הפהא אתש0ל

 ווס8ריד 8ף41 פ*ז עבדים !ד ששא בשד 13 אקשה 3בר)0
 השי עיע. המשי הורחשל8י בזא דפליגילתרז

 86ש תפסי זשאם ס*ד זייי הבידסחנ לתרץ אפשרדברי
 יכסאטש וקפ*ל 8עובר* ירך ג*כ והא דהאם אאצעחנר.8ום

 5צן עובר. ירך וטשם דש%ן מלח"מ. וככ4:רת ושמכליוכשיסש2
 הקושים בכל ה,*8 הפרונ יסכול 5א  שבעובר 6וםע*י

% באוס1ת ששה הםפי ש" חיץ ו8 ט"י05  
 43ש כה אין אשד ש6ר סששש בש6ק2ששה

 3ו4ת%ונ תסי6ה שהאא ח6י6ה הץל 86 אםהרינ 6פרםחה
 ת8י%6ג בתורה שסשר ופא ה*ב( 44ש בה"פ אר6ב*םתףם
 כיון סתב שם 5אאו*8 חתשש ע*ש. בשי"מה המי6ה שחמאקאי
 ווש חעיד ו1לה בערך כחצי אשהטה לא זועיקרונ הואדחאם
 ח" אי תיכ ע*ש. ע4ג ס" "1קב בשבות וב*ב להאם,טפל
 א" במהר גאיפת4 תמיסה ספו במאים, הגרמה דבעי0ההץ
 ידך לא1 דהשם דאע*ג שבעובד. 6ומים ע*י הפרהפסלה
 6ום 6כה במומיכג המי6ה איא דעב"פ חףש עכע חח82תי
 לכן באדפהפיונ רק דו2מימה הוש דהד*ן 3וה ידקהעהמר
 4ש דע אספרי 6שפעי1 תח בע"מ. בע4כר הפרהסשרה
 ב5שא %לי ב6ו6ים, גם ה6י6ה .דבעיק ני846 עיאבפרונ
 6קהש דדשית כמה דרש וגספרי קךדיש דקדא מיהיאט%

 וסשוט. ה"בוה

 8בןא ימש לדחי4 פברתו 6חויק שפ ח"ה*6 דם8ת "ישד
8 המ" לצ "קף' י יא קהב צשףתשבמנ%הקיח"רש. כהצי !זשאכה "מש העיקדת היא להאס ד6סהבר רק ראו*שום 1 ש % 8 % י ש ט ש  עתם1%3 שיע נהואשי' שאו עא( )"ח חד ייקיהת
 ואם עובר. 3תש 116ם פחתצי, ב%8דה השס1הבגיעא
 מח 6יש "ש מחמייח א*כ גת4 פ1 י8אי דההאותא

 בן שם ה%סק ו51זע ידך ים8ש ישרן וע*כ קדחן,ש9בוא
 יסצמקש דמקור להשר ויש ע"%* צ3ורא בודים לעניןלהיכה

 6ום "ש מא גת ארן םטים דיל8יט ח2*י: 16צשרי "יא9
 בסשר כנלעב"ר מאם פצ8% אח%ו"ע מאיכי* ידך האם יאון סבהא וך סתמ ונש6ע כשוונבעובר

 עע0 )גהב טממ2 בתוסך ויב8 4צמע"ש לפיס*ש מתג-דעוד
 ע*4 בתה1 86 ויודע במגית 6מתבל הר המקוששץ

 מהרגום במ םפרש אמתה. גף 8פ5שים בינטדס 68י8ובטלי
 ממרה רק אה ד85 הג1ה העא פפהה באהא דחפרעפע
 ירושהשי, 4הרו%ם_ יציי 858 תמותר אואך ס%ם ושיב48ים
 חם1ם 8לש היא כתטנ אםר וו1עו אום בםאן ערוע4ף
 "1ע בשנים א0רע א*כ סאח; 16פ יק תפי8 ב" טשנד5ח
 5ששץ 5שוא8 א%דת שע עי דסתשתם ת*כ 8םרץ*5ש

שאין  ח"ח( )פ*ב עכד"ם חלה"6 וכם*ע קךבר: ירך 
 ימתור שלא לי"פב הארכתי יבם"איעיי*ש.

 אדם דאטר וכרבי ח"נ( )פ"א קידושיןמהיררפלמי
 מום א*ן וע"כ )ז'( שכם"ל( יוךי"ש עבדו חצימשחרר

 )ח( מ"די מאי כפרה וא"כ לאם פוסלשבעובר

צבי
 הצ1ת גם וש* שבפנ* 6ח כל יסמ 8י" "שלופניה
% "0 בגלף* 5שנ*ו דא" כיע 6ובנ גגדר ששבשמם מיט 0ע  ש ל  א   8  8 ש  ש   8  
א8  4  1  % א %ת  ש  ם   

י ש  שאה קשפ מע פ%ג שם ע". י9ר טיוד
ש פ ח י אא א ש  %  

1 ע"( יצלז מ  3שם %% פם זחל יי4 דק 
 485 מ ויעש *חש שם מחמ. יאיטטה

 ישיבכר יזך3א מ-ש0 )ובדף ע1םנתלו. בנלף איא מיקרייא רע 8ום ושרשהי %יכ8 רע סום בי0 ע*ס %אתצטדות
 מוא בגלוי 6ום בש"ש8י ע,0 %*ו ובעבחום רע. 6ום6הרי
 רק בגלף ניכר ו%ז ש%א בפנים בוש1זן השש3 עשש. רעדבר
 שבגלף. 6ום בכיי ח שץ מוה האף עבין שוצש וצ%ע.5ששרן
 הצ*ע. ע"ץ סצונה אשוב דמש אדם ישום ניכר ישי%כיון

ם 88 פ "י   9  % א   8  % ש ח  %  
פ א ש ף א ח א ר ש %

 6שח קע עשד 5ש מץ 8" עמ * ח% פי6חק
%  שן יצע ויף 1 מ"ש ישת ח ח4% עית
 86ם אמד מ%ך יא ב6חמה "ןראל עדי' שמ ארבעיםכל
 6סתסל וכף ביי"2 אשצה "%ר הש 3יום, הת8הלחוד
 כ84ני %2בתום2 8ה יהרזי בספיח שכת31ונ 6ה ויודעבאגית
 6סעיהם* בבל "1יאי כל לעיני א421שצר שבינימם4 ושכיבהעבן
 8ר ישראל דכלל םפורש הרי ע*4 וכף בן לבתצ יעת*דואף
 יוצךה יו6ר יש ו%פיד ה8*ב החביוע שבועך 6הדהשין

 גלף. 6ום בגדר ו0יכפנ"ם
% ש%ו תש חש "ו וומ"ה  חתש 6פחחם 

 ם מי בשה גצז חש שע י במחחמ%
 א 0 מס מ1ם ימשת רק מלש %נשג
אא ש   % 8 פה  ה י  ח   
 שטאן ואם 3חש וש" גמל יר חא2 קחץח"ה

 פ%א היה 1"תק מ קמל 5ה "זוטהיידואן
 דמיל או וצנלדה 6ום עהוש אף הפרה לפפ? מץ4מר. קי ישם חח ו9ים ס%ת 3חש י וטאאנ פשעק

 6ום והיוב המש שבתומנ מח רה(ת ה" אולן ידקלהיהלי
 בפ*ז: הא*ש,שבנ"ה

 אם ויעו כעובד" ויא הגירסא בדחתק ביה לי"%ב ישואולי
 לש המ2ן שלן 8=% 9בדי' ע*י רק ניכרהט1ם

 בפמם חסרון על רק שבכהן 6ום עי קאי ולא 6וםהשוב
הז"4

 ששר דיק יציל "ה4 ש88ת אחףמ חטישובלקר
 18 %ן א% *ש ששילה 1ורא חטריע שאצוידך

 רשי בעי ע*ב( )ע4ח 6ב*ק להעיי "צ חרבור (שרצרהת
 משיי 5א אש1 ידך עהכר דשמר י84ש אליבש כ1ן םעהמחע1שץ
 %5א1 להאם מכידה חשצ ילש מדי ע*ש בה ש"ד דהאלך
%ל2  זשששב2 חורי אש1 ידד עהבר י8הד אשוטר דשרהר 5צכת 

 אהבן* בות ל4%1ע 1"ש ששששמר* שששרבבריע2



 השפסקהשי ש%א השובחשאלא%
 דפדה דהכמים פעם רמ9 דשרה פ"ב חרא*ש חריייזכן

 .פרוהנ שתי כשוחפ דהוי משום פמה"נמעוכרת
 טיך סובר רוא אבל הולין תשלד 4פצו ירך דל%4ומאשום

די
 סציפ דיא טץ פ" יהד דעה בשערי ע*ז עטד כברמח

 דפשהר פע חרכש ס0ד4 ונשום חלמתשבםיא
 תמצלו בבחמה כל מדסתיב ההי" 4מעוברוג אתלשחוט
 ישעיהא ישי עק0 מףה כיב%ת אמריע השם 4ח%מההלהתיר
 9שחיט מותר הה1ו*ע ההמב,ם דס*ש ה%צ*י קושנ קא8רלא

 ב5שא יצדים המתקות רק או1 אפה ידך עובר4מעוברת
 כיון פ-ם פפמג הרך לאו עוכר בישא "' חשית ישעת5
 עיוטת ספב חשימ* ששדטא חיא אטו, בשאוטת מהרחשיד
 וכףכ עב*ד* אשו כידך 4ת לעמן הושוכ הההן פורתמאשצ
 בוהאצש יקפא דגקט ניד ס" ח,ש אהיע יצתק ביתבשיהת
 בנו חשש צהו ל-ת דטפו*8 כתח12 חמקר שפמו ירךעובר
%ח א  פ  א  פ  ח  ש  5  8 א ש   
%% ח יי"  ח   8 פ  א  א   

 סצ ח מג שרפיי יז ירשחאג%יר

" ח ח ר א פ א ש 1 א א  %9חאם .תקפ ק"ח ח פא חיע %ששי"חש
פ פ א ש קמ ל ש ם א ה   

1 דאאשתיא ש  9ק י שתה יוטג יש 
ש ש%י ע% א פ%"ריפמ % ק סח"חש  ש  
שצ  8 % ו  ק י  ש טחר   8  
 9 *שאחהאהא חיע חיייצש צש9ב
 שג יך %1א שא" ויל יתא במפ תץשיג
 שח . ממח שחצ"פו%שחש %% אש מפץ
ג פפשב שי תחג פיא  שא בשת9ף 8 ל  סש 
 עמ~יחשחתיפט פפ עי חצת אויפן

 שר ישק סר קפ ש1 יץ י'מד ו%אש%*
קק.

% שמז בשר ששק שה %שו1%ז  מץ שי1 פג ר קיש שיש יהחש* 1צ" 
 יש% חשמ אשא חשג שרא פאהישחהמא

% 4חה "אם צרך דן1 ישגוטתמת   ואש מ 
 5איסהר לתגיר 4צצדכת שהיטה דדהא תיקי. 8דרהש חה" שףפחשעג 1 ו1% ושג 9ששז ש8%ף

 חרבת שווטה 8ך 4בי שחיטמ4 5קריא זביאה. סרנהאבממ,ח
 חמו*ב4 בהפשט שגילה תיקוני 9שי במו אשי לההיתר*נצרכת
 אם אכ%ר בבה הסדיפג י*ה ע"(0 )ר ביש, רשקי כינתחה
 8ת8 4טו ובש%ויטת 4ואי? הם48 אטו ידך דעובר בתועשגנפצא
 עכ*ד. אטו כירך ה4~רה השבתו זה דלע1ן דבית לאמה.בא

 לענין ט*ט אטו. ידך לאש עובר ים*ד דאפ" אשש%פי"ז
 ירך הוא 4ה דאששיט התהרה גייתה דעובר,עדיחזא

 נקראת המש וצחיטוג צריכה חשינה ססמג בחלק וגחשבאמו
 בס*ד. ומ1ן הקב מי*עידטה

 בהא ט*4ג פ*ב בפרה 4ושףש סמ*ש קשה לפיץאנצם
 דד-8 כשרונ סעוברת סרה אי ורבע. ר-8דשליגי

 דשחג בטשה חשף אסה ירך 9בר בעו"פ8 דס*ל 18יללשש1פי'
 5רות שהו כשותם ואשוב ושפג אצן ירך י%4 עהכר ס*להרבע
 המומית ושחי8ת 4ת דשין דכיון שמח 4ש%ר ו5פי-רשכ*ל*
 אכילה תיקתי שאר ובמו ועיקור. מדרה כסו הףאעובר,
 לבבי 8ע סשצרת 8ר8 ורבע פס% יהו' אשפף אהבכהפש5ע

 טלג אשרטת חשינ 85העובר

 השן . 4"ב שהשת ביסב*ם )הף2 שג תאר%8
 טא%ם 3שצ. ואשז שו% דעי ההש חבהמברת לאפעו1דכוהו
 טהתר לכ"ע כי ששב דל ודברט אםו ירךדעובר

 )פ(ואכםףל.(

צבי
 88ג עע ה1בף סש%ו8 םחשכ ש 4ג סאקששלין די עפיל י" לפשה הד סלל דשד"אא בשעח ראתיוכח
 אמשא ינל סקהא ששדג שאתלקא 8קד לק 9חשאו

 יצדי 8צאש ומפשד בייש. כחקצ בבקט%ת %ספייךהששה
 כשאושפ חשוב ח88ם דשויטת סוכת יטשם וצ*להרא*ש

 יעצמג 8רה חשל שטו. ידך לש% לבר למקד ולכן הששמר.2ם
 באג %8%9יך ע*ק% 5ראז 2ף סצים ד11י 5סההגאנן
 אב שת שוי עהרא בס8ר שהעיר לענין עוד נפם*נוחנח

 עצרחא ס8מה- אבוא ובמות ע"א ,י'2 בצשדלהלפרשף*
 א*ב*ה 2אן 4אאה ו%נהמטמרה דבושעה 4שמת סתה יידתה אבהתפת
8 צ ש י שפפ  8 ש   צ 

פ ש א ח ש י מ ש ש א פ
 ם88 אם פע  1טפהש%ה ש1 1 מד2 9מ%

 שיש% שח שת וא% צישחהל %ו שמזחשש
 3ה% אב ישם כיע מש באהזו הטעוברת את לשאוט אסוריה"
 דל םצאצצב 4קךהפ הם%ז 4ו*ו וכ-ק עקש אצי בםעי עוברעל

 עובר ע? מפל אנ ו1ם 08 זששהלו ע*ז בתב שםבאטס88
 דידך 88ה בשאה עונר על היד שם טש? שץ טףם ששובמעי
 3ה%רשע הצ"ז עכ*די בנו באי אץ אבי %4תו כפע יש החגאטו

 ב8ג שאשריך מת י*ג ט" רננהכע*

 %8ק,שחפשמק הם 4אהשחצ פחפשת ןת ששח" הםש *צםמר שח1 8ףאם קמינח עי ששיטת שם יאין אסריס ד4ש גיה תל" יה" 4ג*יולפי
%  משזי%יה  פם יפי פח ח 1כ תש1 פאח 

 ש% מאש חף םשףפ תאקש%ם פטא?יץצי
פ תש  % מ  מ   

 ער*שקז אטת%ד *8ס דשי%%צע ע" קשי סי ט? ש%מ שחחי ת"קציישכ
 לשהיט אשד דליתהלת כיוו 4ת תפצא הוכא אצ1בשאיטת מי שיע חת ושמו ספפ י*ע יך שנשו
 5תרץ ויתב קרא כתיב לא להתירא דאי ש ח%ש דעברסמ

 יקהש 5שט" זזקץ יוועו סצרי ד*ה שם התהך9שימיע
 שובן אא מש"ב 5תשאהא *ת1י שפיר אתי יקרא יתיראאכל
 9יו סיתא"ש יק ילק* 5שו%טי' לש% אמו בשחיטת בותרסקוע
 ט' בצש קאר ייא8%8 פתרץ ובהנ*ה להתקהש ישי כתיבשמיל
 שץ ש למפה ת%י שאפ ב" יז אש ף 1 תע8
9 יקה קף יז 9וק 8י סיהמחץ מגיץ ששק* לש כ1 חאש% % 1ם בת חפמ 'דח   שח 

 %9 פ8פ יש תם תיפ שו ' ושש 84 "לשדא
 חח"שאא סח אשק"יה *שי אש שפממע
 שקאאא 2ששחשוא ח צקא ם? כשנ פ ופט
8 מ התמשיה %י פות חמחש %  קאחא טה 
 חי"8ש"שץ שאם ח1ם סם שו שא8מצ

מ ש % ש ש ש 8 ש ש ח %
 יח"ף ןקןףחאח"איא חם 9אא שדפמ
8 מי שפהוצץ  ששש נוו%חיפו פיץ 

88  %  9 ש  ח  ש  ש   %  
פ ש א א ח ה א י ה ח 9

 ל*וב



8 השםטקךעף יפמ9 אשובחשיא

 מהשג ההל בה% ה%ק היש בםקא ייעתצצם
 2בי ע"ב( ןי"ש הםורה ועמיז %םעג כב" דקצלכ*ע

 הן"כ ג9ג ה%4י"כו וכבר כה וצלין %דה ו%השים5אש
פ יש ט  א   8 א אמ י שב   
 פ1 8ם16 ושם בם ישב שפג תאי מיהז"שש

 )י( השעד4 דרך וזה שתת עצצעצהם
 ישרף ע*א( )י"א בוע*ן דהרי בפשפשג לומר "8ועףפ

 קדדש האי דמהינע במק"א ודטעי עייסועכע%הה*
 והרא*ש הר"ש סלשוטת כנראה לר*א. פרהבקהאשע

 אצן במעי לם"ד קדשים ולהת והרי דשרה ר8"בז*ל
 בהיה2 איט רחסנא קרי' הפשת ודין הבית בדקד9יש4 ב8רה כן לא מזבה בקדשי ודק סקרא אחדכיקדחשהג
 בכורות ש8ם"ק הךין בהג גכ"ד שס הולין בופ'ועיין
 פ" ב*י %דות דנם ע*ב()פ*ו

 אמן במעי לא קדהשים. חן כהףתן רק מ"ם ע*ב(.י"ז כחטורה ה"ף
 דה%ין ולד "שרוף השיך השרה. %ד קדח% איך הש"כע"ש*
 דלר"א נראה ז"ל הר*אשתים בתקגרי אנל ה8רוגעס
 כואתחש 89בל 5שם4 כקץ בהשארנ% וה 8,1וב דילו: נם9"%י

 ושוג 5הסל דבע*ס השתג עם לשרש אהא א*כבע"ס
 דכיון חמהן המרת 5צד כ8צהעג 8ת8 אפרה2ם
 בואששרת נם כם*ש שלי%5ע4 וש*ם ארן 8*כ אמגדירך
 וו"נ( ס8רח )8"ד ברמכ"ם אמנם ע"אג 8"ב 8רה"שראל

 מעבכ דאהנו נראה שם ובמל*ם בשרג תתההה8שי8ה
 בזונחשכמ*ל

 ב"ובה י5ם% סום דבעל במאד 4אזר פוטם לובא%מןש
 בנדר איע אמו בטקך בקךדודלכאורה

 בפנים בחסרת רק ות4ש מוסנ שנ בו שיה"בה%ג
 ירך דעובר להעיר "% שלם ע"א(. ט"ם בכורותהךין
 8%א כשנ%ד אבל 9פצ9 במעי ב9דו רק היאאגצ.

 דמום כיק וע"כ ע"ב( )ז' עירוכין עיק הוא.אהרעא
 ע"ב( )כ"ה כובחים סהךס. בנל לקכלה י%חיפח ביןשסל
 במוש, היד סשנ%ד א"כ כן. פרה לענין שםובנש"י
 שנולד דקודס דבה" לקבלה. שהיפה בין כפם זההרי
 לקבלה שהיפה ביש ודצי עפ. ופו% נולד היי עכשיואבל בפנימי אם בירך פופין שאין מום, דין עליו ה"לא
 )יא( דכשצען4 וקם*ל עכ*פ לעובר יפכצל דהבצםום"ד

רצ
ה מ%" וממה  "פהנ "טשו "א %ת ד י שיפ 

 עא?ל בה חמצא קזהשים עאם בדץ 5שריך ההךדי
 דכיון 5קרבן כי 5וסל שם קביה קודם 49תיסת אמי*תאסר
 בוצ%*ק ו5הםסיא יהשם הפרון 5צא 5שפחי' כאהד חאשדתיד
 בלי יהאם 5ג*י ואשי"ם דברי ב-נ העהא יקבלת עשהטחגהן

 אמשם ארן ששבי א8רינן יג1ו "רך ישנונאף שוצ* מהוח%ב איבו5המשמר
 יצב* אסהש בלי 2ששב 5ללד ושל 5הרון שרן ועשעה 5חצוצמףירך
 5שר 8וסל שרן 81ם"מש מויר 52י נם 5ף8 ע%מששת דהאםח8שש
8ח ס"י ד"8 דהא לשת רשר' השבהש לקביא אחשהצת ושביןאטר  %  % ש   % ח 11  ח   8  

1 "פאז 1נ ושאו% %  פף פאי שמע 11י%  
 תע שמפז ששמששש תק8 ושהע 1ק 3-שפאץ

8% ש  א  ש  א  ש  מ   

"י ח  9 ש  ש  ק  ק ש  א   
 ויע 1והמת ופעה מאת ם% ש"אםאת

88 8 8 9  % ש י  ש י וש   
 שהא תחצ "שה האשחשם-ח דטל 1א 5תתש%
ה8 פ   8 ש  ש  % ית   8 ם  ש  
 גשש השפ"ש1 פם ושל ש%שמהשהש1%מאת

 זשאו יו מתהחהמפןק תהק א%פיית
 שו מצה לפפ ק%ע 1ת והנ עק פ%עט8'

ה א %
 דא נשו שז שהש 4% 1 צא*ט פטוייאחף

 קשחאא פ%"פע תע ש"חותבשקהת
 מצשוש מ החשם ס%ה ישם" ו1ה *ששי ס""9"" חמ ע1ג 6ודעצה שחדפ%ה"ה

*ק ש   %  * ה   8 א  ה   
פ9 ש י  א %ה   %  9 ש   %  

 %ז הושן"

- 1  

 ש חאו שמחש 86שחשץ
 פיוש4 חיה ט% שב-

1 ו"חאע ע1ס םי פשאצשר  "% ת1% נפג 
 צ6 ש יט"רש "תםהם י יש שןש1א
המ%בף - 4 %  פשש אצזח-%8ש צש1תפ  

ש ש א א ה % ל ש % ש
ח1 ח פ  9שי עשחך שת זשו 1ך ס 

%

8 א % ש % ץ ש י % ץ% י % 9 * " אח א ש  
ה ת 8ש  

ג "שתתןו" % ש  ייעשחשאש אש חש 
% י9 ש י   8  % פ   % ש  

% י%ש"ינ שיפחה"ה פ ז9  5 9 שי אן ם9  % א % א מ פ י 9 8 %
% תםקאר "ע ףםס" 1 % שששחשג אי   ש 
9א  5  9  %  %  8  
אא ש   9  8  %  8 ף  ח   
חש פ   1  %  8  9  9 ש   

ש ש פ ש ה א 9 8 %ה ן  
אש  % ג  ה  מ  ץ  פ א  ה  ש   1 

 %ש שפחחד פיה תשי 9 שת יפעייאא
8 א ש 1 א ש י ש % פ ש

 זז5ח מץ י* ןש יףד ישה ז ב תהאהרת . עץבאל
8 98 א שי   % א  פ   1  8 פ   
 זש%ת ע זשץ 1 ד ח םן תפש פפת 1קושפס4יי
 עשז* 15לד נתקוז הבהמה עיד8ת יבשעת 5שים המש8זממשר
 עפהסת ע** ם"ם אעובר עדיו נולד דלא דאף לומר השחש4כ
 אידשת נין בסום סום בו פוסל השפייש כנממר העובר וציהאם

 מ48שייקבלת

 ע%ו תם9 אימש רץי 5ת 5תקיף עףב( )י*ד בבמרותועיין
 פסין בעלי בשהן וקזיושין 1צאיל סד"8 קדשהגיולד

 ובעי*ז ע*ש. דלא קם*ל קרבי נמי מומין בעלי נשת אם4אגב
 ששר ת'ל 8נין, ממו ס8עי בע"ם טיד בע"ג ובצשההמים שטיי איש ף שלן שדם בסוסי ב' (%ת 8*ג א%ד 6ףבההנ
 שם בבורות מס' בבורים ףאשית וב49ר ע*ש* פום בו"ת"

 הטור שעת לו דוף' בעלמש סשףבו שידבה הא שא*כהמום סקבי סשמם במממו כשטיד עדיף והה" 5הר דסשףססביר
 בל מח יטיב מש 91ץ עע*ם 1ה פמץ פממיעהה
 ובשףת סיבר* אסטב ש2שדו נבעןם ח%חריע 8ש%ג2הסח
 םשמ 8ה%ג שאעו *בסתר מום בםעפ הףח קף יףד טראטף
 ס"מש1ג 8קבל 5יפ אסתרים יצית ב2לה. עיקךי סהם8תשענין
 שטשעה ב*ת ס*ד ש8וי במעי בע*8 שבצטאע קוהש"ם בולדוא*כ



 השם.מקישי לפ)6פ16 השבאשחלא%
 סצנ ל*כא 9יא16ג אחרי דב%מת ט5ר "םתקשעמ

 ל"כ חשחיפש בעת שהי' 5םה 'אמ2ה/ כ*ה" רקבברווה שח" 5ר ע*ב( 4עח ובהרם חנם' 3לשון רקמוטין',
 וווי אג גם חי' המום אבל .אג הי* לא דהפםי אףזח

 )יב( זח. בכל להאריך ויש כבה שה"פר
 באבריה. דגרם רענן בזית לםג"א ראיתי נירמאועדך

 )יג( צ"ע זח וגם כשר בפרה אבר טער דאם51ירש
 %וסד" רשותרי' הצרח אוהבי לבל אוהב3"ד

 ןעמבאמטחם

 .ששנ4

..

. בר%3קצש. בא ב' יוםכיח,

 ע1חורל אבד"ע וייפ"ח *4מלם נ88יך ר' הנףיחוהני
 מקום "% יע4"ד . )אס הגרע*א קושית להרץ כ"נמ"ש

 בעדבוו4 ליהא דקח דחא ובריג עללפק5ק
 בברכת לחייבו חבירו אכילת עךא2א ילא פעםאה%מ
 לברך הייב אמ%ינו דכש עצמו. מאכילת עתרהמזת

 חבירק אבילת גשביל יו4תייב לא ה"נ אכילהע.עי
 אלא כאן אין וא"כ קפ%וצ. מאני הו*נ פעמא חדוהכל

צנידבר
 באעה דמ1ה דכ% %5* מום שם עלי חה ששושי8פש

 חק אמו ב5עי בטעה שו1א הששר כך 5ש%ש 6קבש2אימ
 8עהש4 שייר שיצא לאהר אף כשר חשפ בעע2 היםעמו
 ש נםמא לא חשם גג"מ4 בשעת ה5אט8ץ עיקר טתס8ןדטני
 ובתגיה. אחר אף טמא א-פ %9ב בליעינ ששד'פפאת

 אהת 5בעות שתי בלע גבי ע-ב( )ע"א בהתיןחמזצא-ינן
 דמחם קמ*ל כ4 במום יאף וסד*א י*1. ס1ירה תפשתטםששה
 ווש 5וף דסוף חמת4 בנ2צהשש תלוי אפסול ע"קר יכשש9ם8ני
 לאהר כשיצא םץם כי4 מויק מר לא ה5ום ןבשעת וא*5ר%8ט.
 כשר ב9רה יור' 5דוע ספ*כ 5וס4 המוס ונתגלההעולם

 בזרנ וצ*ע במו15 ש%2דהעיב1ר

 כבר שה" 9ר 5ירש ירשא צץ4 זו 5ברא ויכ4צרח)ק0
 שהיסה כבשעת קבלה גשעת שלםשיוי'

 שימר בחש2 בגדד אימ אנצ בםעי שבעחץ 1כיוןע*ש
 1ה%ב ות%יםת ושחר וכשה שים או %' ןוועל יטם. פזבו

 כבר* 19ף' 0פר קישב חיך איכ המו2נ בו3נולד

 סינת שאין שכתב י"8 18ת פי"ד שברהם בזרע רחיתיוכה
 בעת ב5קרה 9ים שה" מבמו 8כרות יש דחשרש*י
 ולא דז'א קבלה אחרי עד כן מצאר ש"הי' צריךאשווסה
 שסל הי' 9יא וכל בתהם הי מאט 19רטה לאתר שםהמור
 בשעת שיאף 4נמרא וגצתת שח-טה אהרי שסל אימבה%ם
 5שו הוגדימ שליסות על הימ השוופ8 ככשעת 9לםק4לה
 צריך השויטת בעת שלם שיהו' בעי דמדי2א יכיתווין

 מף שיא כזה שם אגי קבלה ח1יי עד זה שלימותלי9אשר

 נם השדרמה בעת שלם במקרה מפה אף 5ירים ה" אם15סי
 האה והביא לקבלה שחיטה בין יוולד חם י5סל ל* כיהממום
 זבירם ח1דה דבקרן והבק% ע4ח )ל*ט דבבודות 6פתיאלשה
 מפסוחמ*ק 5*א וי6ב"ם ומלשה זה בדע לי' 5ספקא ע*בכ*ה
 לקבלה שחיטה בין שהאא כל אפילו שנתפרה בהמההכ*ס
 רבמה*נ פשסע סירים ושוסל כשיעור תסרח קאמר לאהפפר

 בזוג 9י18יך ע*שפסול

 הדש דגר ע-ש )כ*ו זבחים השטמ*ק ל5ים*ש לומר ישדאולי
 איפ לקבלה שחימה בין עוכר 5ום מידחם

 ע*9הפסל
 בהים כמו 19א5ה אהרי 5ום דפוסל קרא דגלי כיתולכ4ירה

 הקה שסל עובר 18ם גם בהים דכמו 1מא לאאסשף
 ב' ס" אברהם בזרע ודאףתי ועבר, 5ום יפסוי 9איסאןלחהר
 הבויע2י עפ*י ינטעם שמסאניר הי"ר ז*ל ווכותב להצשחו כ*נשת
 גששע שצת ובן ת6הם שיהה שנת בן 4טר חגוים 2סןעום

 איא יאי' לא הה*ותת בל י8" ת'י מנין והההםת, בק4לה9שי6ת
 האחר ו1-א מקגרא דקרא ריבהםפ דיולי הרי ע*שי ש4הגן

 שח-סש ש1 ה1ת1ין %5ייי וק פמי %סי יפש1טה
 ה4ש יורדוש דביון חפריע וסשףא מנ פיש וחש סהש

 ו%ם .ט~עו קט8 ומף םחז וקן ג%ף2, 9תחצ , 9סהוובח2
 נעשה אם המש מחים רק שסל אחצ עובר סום אבלקבח4
 עכ*ז 5ופל עובר דמום דאע*ג וק5'ל עכ*ז: שהיטהאחוי
 שחיטה גיז כמום שבעיבור המום השוב הרי זסש שחיטתע*י

 5כשע תשמע לקבלה ו1חיסה בין כשר עובר ומוםלקבלה
 תזנן* 8נ"ל מחח5-קשי8ת

 טפרו5ת דב8רה ו5"8 8ם42ת לאימ"ש לשל, "שובפשיפות
 בי? סום בעל מהאת השם ויא4 וך ש"ךלא

 קךשי אשםץ בשצדב4 שם י6ציאר בפהו לש1אי5אי15
 וע*ש אן4עשכ השת*נ פקרא רכא ויליף מ2י4 קק*לקךשהש
ץ חא  % א י   1 פ  א םש  ם   
 פו תם* יש ופחז 9" ו ח"דפ זשאחן
 ימטש האטפ חביום מצ א%ו חקאאר

ש 1 * ש % 9 א א א ח
 *צו 5פיי ' ה1לש ש% נפע פט אעאחא
 1רסח זמצש קוץ ' פ ה". יטוףת נ9ח5 ו"יחור0

 יהקשו בהא נ"ו בקי' 8פלתי קף בא 2181רןזה
 בת שזשז פזו דשנ פמש ח%' זמיו"ה ף*ח %יןבהחן
 חףטת המיי חקשה %'ימח. חעת תווה שמם,שדי

 6קףפ ק"ר ו"עת ןה-ר1ג% כועה ספד יטותהראףא
 קכ*ה ותיי קשרת לה ייש טד"צה מ"ש י"שא להחי י1א*כ
 ח*ש ב5וזש 5סול אימ אבר ליוזרת וג*י וצירסא ולפיעכ*ק.

 עכ*ד* כיל 5כ1ל ישא כיון כלל לההן חין אתועי
 שו1א מה אבר דיתר 5שימח דזת בשה צ*ע דבריוולענ"ד

 בם*ש ניקרי עוכ והספרי בפרדנ 5סוהטלי15נ
 אבר, יתר שוצא כנה בחיברי' יגרסיי ה"נ ח-ל יעע*הוית
 שמ ככין ש1 בוודן מת"כחן יהנש אצבעהזע שתי ביןכין
 דאין ווי עב*4 בתוס' ע*ב( )ל*5 בנטדות 1איתאמבוו4
 וקף טדיפ2 שההש אבר יתרת ב5הה יתמשיר סירשום
 טרמשה ופ"מ "זיות 9רסי אבר יתר על דמחוש8פלתי

 וז'ב4ו1א
 ובשףת 1 בברזצת וגרע*א קף חיץ ד1ש1 ננחמא

 ע,ב( ליט מגייה תמד עי שיקשת ששה"שה ד ק"ח*א
 יי1ל אר2ו שבישז 3די אגל ש?א יק5ן שהיץ איאד*ה

 דרבב4 הלי דהקטו ש2יעש כדי שצל 9יא לגד%,לווציא
 דרבע, תרי מיקךי לא זה דהא השקקצה דרבנן. חדוהגדדל
 בדי שאכי לגדול "שיש יסי מית ששי .דגדייותיט
שא א   8 א 9 יש   %  %  %  
  חשאה זששחאא נצח 3ףת שקצל וכ1 ס%א6צת
 כופ זשצל בקא ןףלנן עדה ום4 ששצ פיחגשנ

, 

 ץ-ד



 השומקרשי .ם%ש אשומהששלות
 בשכל מדאוריהשא היובא . בר . שאיט ודבנןיהד%

 )ב(.קפעהג
 מםרמן בובם חלרנן המברכוהתנו

 מאטימן
 ברטויפש.ב"ה

 יה"* א"ש כוה"ר הרה"ג גני לכבוד.
 ביאה דכו"ע ד"ה ע"ב( )ל"ג הולין תום'עיין במקצוע ביאה בדין לתלות לבית ראש כההשפתמ*ש

 ע*ש.במקצת
 אוה ד סימן שפרים דברי בקונפרפ דהוריוועכשביא
 הר"ן הדועה ז"ל ע"אג. תרמב"ן לשון הובאה'
 על םעשה ונעשה וכו' גימא להאי דאי פ"זבמנהדרין

 )א(. עכ"ל.פיו

 תעשהן ה% לשב הךשה שם בין להלק הטאאאין יעשות "יה דיטי דזח י*ש ח8ר "" ההוה"ף
 בקום ביצ מעשה. לצורך היהה שההוראה-אל4-פיוושו

 להלכה הורה אם לאפוקי תעשה, ואל בשב בקקשת
 הרא*שי שהביא נוהלין "ש דפרק הא כמו למעאוה,דמש

)ג4
 אנ:ל לק~טווק לשלא לעשות גין אלא לההשרא,קיא בין הילוק דאין ס"ל איהו דנם םגואר הר"ןךמרבךי
 זדוט ליכא דלהוםרא להומר4ק שלא בין הואדההעוק מבואר אוסי ור-שב"ל ד"ה ע"א( 3פ"ז ההום'םדברי

ברוב
 ז,ששור ודזי החשה עושפשו הרכין או דו1תקבצק%פ

 ו2רהק. שקר ודבר כהטום עובר כה"ג ובד"םמיבה איזה םפני ה" כך שה" דמעשה אלא כן,לעשות
 ע"ש. )ל"אשבהךת

ינו
 שביקי4 בדי שאגל יגדול להוציא ראוי הי' הצבעת, השכ5תב"
 בד ל1% ב5מן דהגבדא דקטטת, הטרון רק בזה מעבבתיט
 שאנל 5גדול לההרא "ם9 מפייא ו(8*כ בלי. דמצוההיובא
 מצד עתה מהויב ש(וט דמה דרבנן, ב' מיקרי המשכדת
 מקדי, היובא בד דמ*מ מזיק איט 8ע בוית, רק אסלשיא
 עכיו4 מדאודייתא היובא לבני להוצהש ויכול יאבלאיו
 בש2 יהיק בברמת שם הדא*ש לפיפ*ש הוהשו תירץוע*ו

 יזץ אהרים יאפוקי מצי לא דדבנן, וריבת נשיםדאם
 כהת בשוכי ואמאי דא1רייהשב ומפיק דדבק אתי דיאוובתן
 שאנלו אאריפ מוציא חשפ*ה מדרבע איא הויב איטדב*כ
 ש5א אע*ג דאיש מרא"ש ות" מה*ת. ווויגין  שביעהכדי
 עדבים ישדחל דכ5 אהרימי את שיפטור %ח דין בלוםאכל
 ביא הנהנין ברנת יברכו שלא אסדו סידבע איא בש22ת

 מדדבע איא טזוריב שלא שע*פ מית כשאכל יפיכךהטש2
 בעבודו, הוש שעדב שביעה 1י שאכלו אארים אתפוציא
 המצות. מן שתו ולפטוד 8עון מן אהצ יהציל "והרצליו
 מי איא מוצה8ו אינה ויגך עדבות בכיל איט אחם?אבל

 ד*ה ע*א מ*ה בבדטת הו1כף וכ*כ עכ*ד. מדרבעשהוובו
 מה*ה;, בבהמ"ז מהויב ה" אם אף קטן גבי וא*כ ע*ש.עד
 יהציל הק4מם על אין כי ערבות קטן אצל  1ייך ששביו

 סית שאכל בקסן וא*ג המצות4 סן ויפטדם מעוזמגדויים
 אם אף שביעג בדי שאכי הגדול את יהוציא יכוי "ן'לא

 אם וכ*ז טוביעוג כדי אבל שלא מהמת מדדגע רקסיייב איט עכשיו דעכ*פ בית מה*ת, בבהמ4ז מאויב הי'הקטן
 מוויב שאין עבשיו אבל מה*ת. בבהמ4ז מהויב עכ*פהי'

 כוית, אלא אכל ביא פמ"5א שביעה כרי ב(פבל אף בללמה*ת
 דדבע. הדי הוי דהקטן סית. שאכל הגדוי יהוציא יטץאיט
 ז*ל ממי%ההע מו2מא מגילה עמס' יצהק בית בספרחףק

 ע"ש* בוה עוד והשריך הגר*ע, קף כןשתידץ
 ערנות. בכלי הוי דלא פוציא איט דקמן הדברובעיקר

 )דף ז*ל מוהרש*ק לדמש%ן סהאיים בקגש2ושרתי
 ע*ב( 3כ*ג גניטץ דשיי יפימ-% שבתב הפפר( מדפיע*ו
 בבי נתשוב ועבד בדיה ב1 אתם ממה שכר פמעטיעד"א
 בן נקרח קטן ה-ה וא*נ עציך. סהשב יבתיב מבחברה2
 בר"ת כר*אית הוי 12ם התרי טפכם* שם יתיב דהריבדיחנ
 צריך וע*5 הערטת בכיי קטן גפ הרי תרי הערב211עי

 בכלל זשוט משום יאו אחיים פוצין קטן זשמן דושולופף
 שייהות, פטעם ההצ יהבידו מ1ציא שאאד . דמה רקעחטת
 1%*ה שימה הכמת בהנהות ועיין עגת"ד לקסן ק1ליההעוארן
 בזוב ג*פ ש%רשש קש*וס"

צבי
 פ11יב עפהנו ו4מי שם, ברכות בצ5*ת מבהו זו מבראס

 מגו8 יחא בבית תיץ ערבת2 בבל5 ארטבדבר
 ערב נעשה אדם דא*ן ראיות במה והביא ב28 שש1יךד
 ע5 גם ערב נעשה ש מההב, מוא שגם במצת: דק הבירועל

 עהב נעשה לא מהויב חיע ,ם:ש משוה ע5 אבלחגידו.
 לא בו שיאצת לו שאיו דבדבד בדבר, המהויב הבידובשביל
 בח2 בנפלאותשושרק4 ע*ש סעיקר המור הספ5 יהי' ש5א הערבות* בכללנכנס

 )פץ ובקטודין המשט2 בלשת סתירה יש בזה הגהט0
 תשהש שם8צר חייב, יעשות ה1רה ואם קהניע,ב

 דהייב ומשמע לעשות, שיורה עד הייב איט בזדון יעשהאשד
 ת-ר בברייהא ע*ב( )פ*ה ובדף פיו, עי מעשה נעשה ב5אאף
 ויעשו 5אהרים שיורא ש ט1ראתה שיעשה עד וייבאיט

 תע היא2 איט פע על מעשה נעשה דב85 ומשמעכהוראהו.
 יעו1ה %%ר וושפי,צ ק4*ה פסשש שופטים פרשת ב0פרימפורש
 ע"ש* הוראה על ההב ואיט ההב הגש סעשה ע5בזדון,
 ה*ג( לפי*א סנהדרין ובידהצלמי מבריה24 כלשתומפורש
 ועשה לעשות  שאורה ממרא א8 ה*ל בה2 פלוגתאאיכא
 אשד בן ישפעא5 ר' תמ אר*ה פסור, עשה ולא ו1דהוריננ
 שיעעאת הבש דוקא לאי דה*ק )ובפ*מ ,8יעהשוג הוא לאיעשה
 קיימ"ל מקוט דבכל וא* ההב(. לעשות ע*מ וורה אפי'חלא

 ע*ש8 )כ*ג בכתובות ובדאמריע מעשונ בגדד הוידדיראה
 ש5א אעאס 5ינשא  שהתידוה כית אלא ממש, נשאת נשאתלא

 מעשו2 בעיע ילא נימא ממרא בזקן נם תנ*כ ע*ש.נשאת
 מהדו*ת פענה בצפנת ומצאתי מקום, בבל כפו בהודאה סגירק
 3פ*נ ע*ז ה'ה,א

 ה*"
 ספדא דבהא להיק המזב ע*ז. שעמד

 ש5א זש כ5 לכן ממחנ זקן דהגא כיון כלום. הוראמעארן
 בבי*ד בע5כפ סששש*ב כלח2 חיט מעשה וצדאהו ע*ינעשה

 ע*ש. כמעשה הישמןהה

 שכתב, ה*ה( )פ'ג ממרים 8* הרמב*ם מ5שת ג'כ מוכה כן)ב(
 ולא הורה הנ"ל ובידחצלמי בה1דאהו. לעשותיורה

 5עשות שלא ע-מ "1דה סתם4 שיירה אע*פ )פ-מ פטהרעשה
 להלכה אלא לעשות ו51א מ2ת על גפירש מודה )פ,םפטוד.
 אע*פ 5עשות ע*מ וירה כהודא1ט(. אה*ב שעשו אע"פפטור
 ושינו פטיר. 5מעשה ההש 5ה5כה דבהודה בידושלמימפורש הדי ע*ש. לעשהז( הודה הגש שהרי היב כהוראתו הואישה ולא אע*ש לעשות ע*ס בפירון הורה מףמ הייב עשהשלא

 יעשית. בהיהשת איאאייב



8פא אשצהשש5א8  השםטקךשף 
 דהא וקשה הכב4צע דבר* שפע במןת פשה מב1ח

 אש בוימ תע ימץ שייא שצא% אם יפהיב
 )ס.סמר*

 בגפר פירושו כפי ו1רעה ריש הרא"ש חים'נדפיי
 בשעת הוראה בט ח"שק ד*וש ד%אשון סהפיפ0רקדק

 כהפכמצ לינאמ% ומדקחגי חכהףשדע לקודםמעשח,
 מעשה. בישעת היר2חע1חדיוזפה

 בנל*ה ע"ו עטד כבר ע*ב( 0ל באק רשע3ש4ביי
 בשבת ומבר ומבה הצב )כהא שסיהש"ס

 לי ותיקני מתאינתי תאינח עקוץ לו ב4צמרדפשר,
שפשששחש84שא

רי
 וע%ן ירוש5ים ציוו ובה8עת שכע בבאר הף ק4

 אף4 שכאשרץ או אות זא בק" סושרים דבדיבקשפרם

 "פ וקצת יע*ש. (ו שהרש המצמ בסמר הרמב*ן עפי*דזו
 נשא הש ראשו ארטץ ש בשתק 16קי בסומק דהחלאלק
 5הם מברד כשהה מדעתם החדים שיף' אאשר אףכעשש4
 מוצש*ב חכ8ים* דבדי יש16ע סמצ1ה טעא והשמכ לעןטעוח8י
 שההש י8ין ע5 א8" 5ש8המ מ1ייב מוש ש עמהם חצעב8שא
 באע ם*ש הי*י וק5 סקרחס ל*עשפן שפר בהר חמיןשפמג

 בא אפי חורה א0רא אתע לקמן רב4פ לשע 6וזקדוק ובוח0(
 דאתק ידע, לא דמי כמיותר תורה דתיבת אצצ*על

 וה טלת 5ה דאמד 6הף ד"צמהא א*ש הוצ*ל תוהגאפדה
 דבאיתנישע הגרע*א קר קשא ג-כ אץב בומ4 הךאוה8לח
 חההת אימ ד6ה*ת בשיטת וע*כ בדמיבנ קפ לאבעימק1
 מתחהה עד וכשדמן תווזנ אסרה אוצן ש8דקךק האבעימאע.

 והבן. אוצן הה ת8טחי לוהיר 6דויבאינו
 ימצר-ב 5א דרבע בקנץ טמר 1סבת גנב אם לפ"יחגצם

 קנון אי וע-ששובים בפלוגו2% תליא ידך* חת ודיןבדףוג
 ע*ב( )ק*1 בגיטין רש*י דעת ההרי 5דשירהדםג 16ניירבען
 סעמא קנין הף ו6מייא כעינייהו ב4רתמע 5חושירפייוב דמדרבע ביון וא*ב לץג ידאידיאזש מועיל דדבקז-קנין
 חתגם פריך. וסאי בדו4ה וטוריב לתפר"תא י16גיסודנק
 דרבע דקבין דס*י געמטשר ג4*י ד*ה ,נ*ב( )8*ח נ*8וגארש*י

 הקידש קופת מעות דס*ל 5ד*י וטה*ט לדשיריא2ש 6מגי5א
 יהא ופתר תורא בהר דשפליע משום סהודשת אשהבהם

 רש*י. 1האן 5תרץ שי*ד ירד ההת*ס לסים*ע עכ"זומסין.
 תקנתם עי יעברו שיא רצו דחכמים דהיכא דבריועעגצית
 ישיש בקנין אך מה*ת. ג6ור קמן ד1י אז בדבר-תם8%קפק
 דבר לונקוד כיונו ההש דממבים. תקט2 טפבי אלא שאהנוכדי

 יהיום גי5תו 5התזיר שפצ מפף שלא תקפ ח5חםה*ח.
 5א איכ 5טונ זטר ויופוד וי אל ישוב אם אבל השבים,תקם2
 כסף בקנין תע סה*חנ 6הודשת איפ ע"כ 5חד יקניןהקפ
 %א שפרע מי מקביים 6*ם גו להוור יטתים ששני"םאע*8
 5קנין תקפ יא נפי' הז*ל ע"כ בו. שיחזהר יהכמים 5הוניז58
 שיקוים חכמים ידצת אהצה בו 5קדש הסוכר ימי משףהגמוד

 עסת*ונ תהוהדין
 5חמ 6יייב הרי קלב*ט מטעם קנמע דבדפים באאומעהה

 יצאת בבא עשק )צאא בב"מ וסמכהשר לויור.יד*ש
 הא םרכ עיש, סהקט תפיסה סהני דלכ*ע שם וברש*ייד"ש
 ספנתם הי' להחזיר ח%ב בעימאי וב4יתנהו חו*5יאמרו
 להוור מחויב איפ דסה*ת דאף כוון בדבריהגג י8קפקש5א
 תקף2ם תו"נ לחווד. צריך 6וףת גס יד"ש 5צשצ מויעכץ
 5הכהשנ הנרע,א קק תשדא בדו*ה אהג חששידלדשייישג אף וסהמ גשד קנין הף וממי45 תורה דין 5קיוםמ1א

 אסוטש יא מהש ל" יצע ימ "מה "הוטוטהה
 ל14 נמי מכירח ח84 ו41ג 3ששששו דצאתייכ על"ם וילל"

 חוה לשלם ומחטב קטצי כדסום אסדען שבעימיון דבאיחג"ז1 עי%( )ע*ב במטתדרין חא הש*םבמיע חשקשח שלק78 חשפים " חהיר *8י ה4"פאפבירח4
 הת%ב דהא בעה*ם דעת לפי לוםר "שהשכחש עכ-קןמכירח

 ועת וכן מדרכעי אלא אתו בעיניחובשוציטע
 0,* דזירי"ע4גלדין והש"י דכוחטע %פשר ש"כ י"חי מי' ה' חלקחושב"א

צבי
 ידךץפב-8 וף*ד. ז*5 מטאב החד*ר הבשץ דבר1 לק%םואמינא

 תיכ 8דדצק, קתא איפ כסף קיימקל הא אקשהשם
 דיענין ותירץ יחיריב. א6שמ סוטשם2י תאגה עק1ץ ב(81ראף
 6כח ארש המ8י*ז ע*ש. קהמת וכסף תורה דץ בתר אוליקדו"ת
 קנין א1י 5א גלא*8 חרי דרבג4 ק2*ן 6פמר דניץ ד(שיס4פב*פ

ח י א ש א ד 1 א א א א
%א א  א  ש ת  ש א ימ  א   

 נם4 תה פחך ח4יר ופזבע ובק ושרתבץ
 קר הביא ר*ח סי' נחו"6 ז*י דהן*ך וקיני דהנה יקלעלד

 גטשם,ך יי ותקבה מתא28י חשמטש עקוץ בושפוהפ*ג
 י(8 רזאשמש ד(שמר 8יהם8 כל ני5ספ 6כיוזז וציאסםשי
 חת*2 ידיישש חץל דה1*ך ותירץ סאני. יא איעתעביד

 וי-ב ויז2כי מכיריג ייי לא וסממרבנן 8כירה הויסדא1רייחא
 דרכנן הקבש דשהשום דששיטא מהשעיטטג ה9 ד'בההצה6י
 זופע ושת ו יצמא בם5" כחןסץ וה, מה "ץ*'%מעעיע
אשי ש  ש א   1 א  ש   8  8  
 שבת פמפו כפן סותצן ' וזו באעה 4צל כישו"תג 'ראמ

 )הפת 1ג"ג חר בר' א"טצ ג5יח אויו בשהשמ (רבייצע
 דתצ סק,ב ב2שתהפ ף1 6י4סי הטשי וקינישהעשאש

 עביד דאי הא וגם ז(פדלהתשנ או6ור דווא מ"די בשבתהשצת בעחשי
 בצ*ע. משצה בחצשורה כדשהמת 4מש מדאחריקשש ההא* 6וצי5א
 דבשוקן הקדיס אש*ך דהח כיי כיל ח*ב במקנה תירזכבר
 5הקמן שיך העבירה שאץ 6יגי לא עביד חי שיך לשתאגה
 אסהר מגש בשבת בעצמו הקנץ ורק בשרסיר, קיין מקרישההי*
 ולפי*ז ע*ש( מהני חשה*ת מדרבנן עיעא כתב שסידועע
 סחףב איפ הרי התורה נגד דנין דאם 6מנ*8 איכאפשויוי
 והבן. 6דו"ה ד"פטהר פריך ח81יר מהמ לא הש*ע באיםורקגין דוצי אטוינן הרי דדבע ופצד קנין. דוי המש בעני"הולחעד
 ליזצר"תא 16גי דרבע דקנין יחשסקים דאף לומר "שעוד

 דהכק. בקמן 6בירא ע*י 911 1' י81קע אפשר 4רעכךז
 קנט ענק שהסביר " 8רט ב' כ5ל א-ש בסקנה ראיתידהש
 יש 8שר בדבר דוקא זה אבן קנין. איזה שעהצה יא אםאים 5רשות יכא דבר שום שאיז דידוע ידאח"יתא סצגידהכע
 "שהציא 6בש*ב מעקשוג כפ בו יוכות (8שר יחים גםכת

 15א רק אם אגל קנין. בלא אהא ר4משונים בעליםפוהשחץ
 במו בוי זפת אדם לשום סשין א בחפו יוכח2 כה "שלבדו
 קנין שום ביי שיו מט5 "ך' אים. 5בני טע אהשוץאוההר
 ובעי*ז גפ. ב5א קרבן מבם יקריב כי אדם (אז*יומהש
 בטלם שמן םפ '4ע ג%א "פ מםע% ע%ו 6פתפתחמף"ו חס4י אמיים שכמגים כ1צבה דבמכירי ס*ו ירד אפריםבבית
 6כח 5הצקיד 5תכסים נה דיש גידשני רה2 עךעג אחד לףרק

 _5חשףם כת יש אם רן הוא השש5עתא א8קר. בי*דמפקר
 אדם טבי הפקירו יחמרם ביה העע אהר. 5רשהן5שממד



ש השםמקדשי 88מש השהצתשאלא

 ח"א ל8"ג ס8יים מז' )הרמב"ם שמ8נה ה%טקבענץ
 זה הרי כו' פה שכקל בהורה -סודה שאאצמי

 השסים כש הירה אע יהשמיים ה*אה1רטי4בכלל
 בד"א "שראל. בכלל אינם אלו שצל וועצסרץוהמפדין
 ב1 אבל וכף* תהלה שבע"8 בצשוה שבשרבא"פ
 אבוהם, אותם שזעדיו1 בניהם ובני האלההיצעים
 חוא וזרי דעו4ם .על אוונם ובדלו חקראים כיןחצלדו
 וכו' כאוצם וצא שהרי וכו' בניהם שנשבהבתיטק
 מזה ומשמע עקש. וכו' בתשוכה לההזירן ר4צילפיכך
 זה דין דהא בנפשג להצהע ניהן 5א ג14נםהרודף
 תעשח לא מצות זו אף ה"פ(, )פ"א רתה ה'חרמב"ם סדברי וקשה רודף. מדין שדצא, נראה אום בבלדמיחוצ
 חכמים הורו לפיכך הרודף. נפש על לחוםשלא

 העובר להועך מותר לילד סקשה שחיא,מהעוברה
 ע"ש, לחרגה אחרי' כרודף שהוא פפניבמעי'
 מותר ואמאי באתם רודף הוא חרי דהעובראע"נ

 עכ"ק(. האם להציל. העוברלהרונ
 לבין שנשבח בתינה עה0 )ם"ח בשבתמב!ואר

 כפמר. דיט אין וא"כ קרבן. דמביאחנכרים

רנו
 בלא שלו הוש ההפץ שם שעומד א6מ הה 6מ"6שבעולם*
 שהש יוסר אכפים כה "צ במציאה תינה ו"ש4 קנין.עצם
 יוכל מגג% בוזאי בגנב אב5 לתפסן. ישאי אדם סשין לכלהפקר
 עשד אין וצנב ממ"לא ג22. של אמהן מד' שיו וחץ5ושום
 דאכמים 5,כ כתובות התוס' נהצצ וסה*ט שלו חשיצלבדו
 ש4ם קגעים דב5 יובן חפפיר אמות ד' קנין בננב תקט5א

 נ"כ הובא הצשוים עכת*ד תודה דברי על אצע5ם6ורבע
 ע*טה קל"ם סי' דודבשבייי

 סהגי לא דר2נן דהקנין שפיר אשיס בגנכ הס8רמעתה
 פריך ח1פיר 5נג%י גם זכוה דיש כיוןלישצריה87

 השכש לוישיר מהויב איפ דמה"ת כיון 2וו,ה יתא%בד5א
 בס*ד. תש*ש 5ב*ע 5דאורייהפ8 דרבק הקניז מהנילא
 2תרג דרודף דהא ס*ב ס" ז8ה*ע ה6ד תורת בשו*ת כ*כ)01

 הזית מה .5ומר שי'ך המש ה4רדןג נפש הצית סצדווא
 יבן עול. חשריקה 5בו שזדזן בכ%נא רודף דהיודףמשום
 תייא ש פושע איט יארודף והיכא ה2רדףי טשש מפניברחא
 פשע כשאינו אש רווף ארא אז הבירה לסכנת סיבה אואאם

 לו ה1הו ד6שמיא ומס%ם דוסב*ם שיטת בזה יתרץ%שייך
 ע*ש. ב4ת6קום

 ע*ב( )ע*ב בסנתדרין במבהשר בקם4 אף הס6 רודף דיןוחנה
 'קטו. שבש המש ניו5 שבש יא התראה צרז ד1ןיכית

 על 5ומר טכ5 ואיך ע*ש. כנדו5 דיט רדהשת דלגביופרש*י
 דעת בר 5או השמש עול. חשריקת 5בו חין 6חמת שעושהקטן
 סןני ובתשובת ידלעונ להסרה דעת, הסרון לי חשתחה3
 שרש*י 5ונ רד9י קא ס17מהש הגההצש 6פרש 46ה ק"בהדאי
 ייד שתו הכריהו השמים אקטן,.ש% דקאי תיסא דלא5אס1,
 דודאי אא6ה דק4י פירושו אלא ל(פפג סדק ידהות5רדוף

 דלאצ אצתו. 5ארונ ב%נתו מיקרי לא בט%טשו. הרודף קטן56
 לשתו יצווטצ 6שים רודןק קטן ד6קרי וושש הוש3 דעתבר

 ויוףות 5ושמן רק כוונה לו שארן הנומר בי5ד פש48כרזיפנ
 דבקטן הדי עבת'ד. ירדפו ב%טתו סוין אטב4 פי עינולד
 דכותתו כיון יב*ו לגה ונודע %ל פר*קת שייך די4אע*ג
 יעת~ בהסרה שייא אף וחעג אח1וב5רדקף

 הש*ט.
 ת"צק 4ף4

 ייעג אוה 814ח שרג רוה4 יהה 5ים8אשש16
 "יעו פפר*'* ישחצם6 14שם -יהשבץ .ר1וץ להמביי "1ואולי

 המ9שח אין 1נס: פששת עה1ת אשןצ שששף.ד8עשאת

ש אלא הוי לאוריף  ה1יקת אזן מהמת כן עחשה 

 )ה(. ידהצה. חסרת מ8ני %חעי
 80"ז רע"א הימפת ע%ן בעובר, חרסב"םובדברי

 דניתן רודף הילד מקרי דלא והא יז"לדאהלות
 )ע"ב(. סנהדרין גכר קרדפו דבמפמ" בגפשי'לחצ?לו

 ל"וע כשןת זו אף כתב ח"פ רוצח מה' פ"אוהרמב"ם
 חהכטרם התירו לפה~ך רוצה. נפש על להוםוולא

 הקדבר להתוך כצחר לילד מקשה שהיאשהעוגהת
 לכאורה תמיח והוא אהר". כרודף ש1עא מפנישבמע",
 ביהמא דהרי עלה, אתינן רודף כה1ום לאו הכאדהא
 לא דעובר משום הפעם ע"כ אלא בו טגעין איןרובו
 שחאריך מ"ח מ" בתראי גאתי שו"ת ועיין נפאגנקרא
 אף ה5ברים להרוג אמור דב"נ משום ואסשרבזה.

 כרודף דהוי לפעם צריך זח, על נחרג איטשישראל
 ז"ל(. חגרע"א עכ"ל לי' קרדפו דכהפמיאאף
 חברע"א דמםקטע קשה והן"א התום' הציון)ההגה

 נם בזח יו1 מ"ם לח, רדשו קא דמשכואדאע"ג
 )ו(. דרודף.זיקה

צני
 אעחצה איא ההש 6א5יו. נעשה כאהט וחשיב כ5ל. הסתיעט

 האיצטד*ן בשור עא0 )ם' בבקק וכדאמריע המעשונאת
 יגה בי שנאמר מיהצב חייב חיפ לנגיהות(. 4צתו)שמ5מדין

 מצש ושונס פשום לסזבח כשר השור ו?רב שיגיההע.ולח
 המכריה הדבר ע*י מא5ף כנעשית הנגהתה דהשיב והיעוע*ש.
 8ישב המש השהר א5 סתיההסת אינה אגל לטצה. השוראת

 בשת שהאריך כ-ד כלל ה*א ושפצר בבית ועיע טגה4השור
 אר2נ*ם בלשון ומדעק הורי"ק יובן שפיר ולפי"זבנפ5אמת.
 טעותם, עי עד5יצ דעהצ4 על אותם  שגד5ו כשינה הושדהרי
 יא "צה4 ש65דתי וחיצטדין דשהר דומי' שהואווהינו
 שנשבה תיטק בהך וה"ה השוד. של 5שמן הנג"תההשוב

 5א מעשיהם כל הרי דעתם. עי פ1הם וגדלו שריהוהו,שיחבות
 סתם בה1א*כ ררדף. כלי הוי 5א ו5כן בעצסם. כעושיםטששב
 התראצ4 בעי ד"ש כיון 6*ם להרהה הב%בת דא0י אע*גקטן

 יענ*ה וז*ב לגיז5, קין בין הויוקאין
 להתיטק הדעו יי' רדצי קא בהנפ" הנירפא להסביר ישובזה

 ידק וממ"מש סיד. יחהות להילד 4כריוו אש6ים דסןדביון
 סשא"כ רוקק נקרא להיות ש1יה המעשה השוב 5אלאמו,
 הה שפיו יעת בלא שעושה רק ע0ינסג 6י ד5יכא קטן0תם

 וזצע.רודף
 ועשונ בקום לכתה5ה להתיר קאי דהגרעשא א"ש ולענ*ד0

 ובר6ינת א*ש: כמו תורה איסוד עב'פ דאיבאאע*ג
 ח*כא סי דניבסנ קשאת דא5"נ אהד ד"ה ע*ש %*2 הו5יןמתוס'
 אאצי"ר כ*ק וכףכ ע*ש. אשר ויעכףם שרי דישלרא5סידי
 לצרף בעיק %כן ע*שי 6ע סי' דהר בבנין הי4ד ד*עהגה"ק
 5צפר .דיאי, 6גי 6'6 בצמ1* רההף אוי ד5א אף רודף טעםג6

 ושי ב*ט מו"8 בפביאע ובףכ נפש: הף ד5ש כיון בהים5הרת
 ע*שם תעשא הש5 ,בו1ב לוףות עדיף הי' רודוע קצת דיה'5עו
 מ"ש עקש י*ט ס" הו*6 צדק באבני זי*ע 6סיגעטהגהאק הף8" 8כ*ק 8"ה סי' בצטהאר גאוני ו2שף ל*א ס" באףיוכ"ב
 בע65ש3 ארסור בנד רק דדטץ עובר וייבת יענין זה הנ5בזזש
 יבאסת אע*ג רהע4 מקשת דק שההם מה אף לצרף לן0גי
 שתחאמת בחהטק 8קח41כ 5" וישי קעי דפשפיא רודף* הוילש

 יאה1 המע ג8ור* דזדף שיהי' בע"ע הרינהן, ע5 .ד51יבאע
 וז-נ 5הרפ סין שנמ השיב 5בו בזדוןעושה



 דהטם6ג%ושא 88פש1 אשתטתעמשלות
 שן הץ9 שיאש חחש"ר כ4ם הרהשיל9י

 משון ש*ם בדברי למופב לחחזהי יכייםאבותיו שחדיחווי דטי ססוה3 סי חרמנ"םבכוונת
 באחד להצ"1 כגיוע וחוי ג', בחלכח שםחרסב"ם
 לחציט תיוע רודף חוי כ1%צ רהו %ע%םסאבריג

 %. א"ש(. מבמ חרטכ"ם4 לרעתבאשו
 מכתת כתיתי הטשה דאעערי בכ"6 דקתמ"לבוש

 דבעען בפמח. חטץ נבי לחכטזפק אוכאשיוףרזג
 אם אבל פפור. ובפירורין וב"י. בב"י עליו לעבורכוית
 פ"ק תם"ב ברורח במשנה יעיין ה"ב( )פ"נפפוים בירושלמי כדאיוח* מצפרפ4 דהכלי חייב בכליה"
 איסורי של חפץ ה" אם ם"אג ם"ק ציון ובו%עריל"ז

רי  בתשאט2 "שאיו החף איכו פנוה "יסמ*ם סושח והנח8
 התהש2 טמחו שששרו עד שלתג בדמי~סשק

 ו5ש1שבו לעששכו יכול שהת" עד חשן* איזה יששך אם דאףפשמע
 השם כא21ם, הוא מעשיו דכ5 כיון להר2ו, אין עכ*ולחירז4
 מאבריו, באוו 5הצילו דניתן משום יזיימב*ס, דטע6אממא
 בטז יע7ח אם יודע 6י ובסרט וןילה 5א היי עפ1סשג5עם דבבי יותר* יחטא ש5א תיקן להצ"ץ כשיכול דוקא זההרי

 באאד להצ"ע מתן לכמהו 4צל תרך בתשובש5חאזידו
 מאברי7 סאמד לוצילו יעיר בהדאי לתיחש שצריךפאברי7

 יבולים שאי' דרודף יץ9 )ע*ד בסנהדרין ואמריעועוד
 ע"עג עייו טתרג מצי5ו ויא כפפצץ' באחדלחמלו

 )5*א רוצח וד וחץוצב*ם רלדשמ2 שח%. ממיתין יבי*דוסהפ6ע
 איא שתג טמיתין ביקר דאין ה*ד( )8*ט 6עצים וב*תהי*2(
 ראוי הישון בכת-נ שייך ומש ע"2ג שמים בייי מהשתחוקב

 יחר2ת% אם 6*הה קעד"ב 2שד חתב איא בחשוסג985יר1
 כלל רודף הוי יא אצס דדוש ד6סעם 6וכח 818 קמלו.ומש
 לההוירן דהשי הרמב*ם ססהם 9כן בנ12שו 5דשהלו ניתןימש

בתשתמג
 לחרן נלענ*ד כרחקק דהף ק%צ"יף הר6ב*ם עלובקר

 ד,ה ע*9 גנ*ט סנאדרין התחש' לפיס*שבפשיס1ת
 5הציל. כךי עהבר להרת שרי בעט*ם יאפיט אששרמטג
 6הץ איכש מיסה%ום

 ע*ש. אטור ולעכו*ם וורי דיישדאי
 סותר ד6פרכמת 8*ם 6לב*ם ב8' דפעק למרמב*םםפאכ

 6מי אוכש דמי בליא ואי ס-ל המש לעכרע2 השפוריישהאל
 האריך כבר רודף לטשם סשגש-כ עחםר. להךוג לב*נ אםירא-נ

 ל8צי4 הץתן בב*נ אפייו רוד!ש דין דשהך רצ*ו משוהבמניא
 ברודוק דד%י הרמב*ם אט חיוכי ע*שי בישראי כמובממ%ו
 דמי מע6א ל" דלית אע"ג 5מיונ שרי בב*נ דגםד2שמ*נ
 רודף פטעם השם 5חצי5 כדי יהרוג מותר ענ*1 6י!ץ*חובא

והבן*
 האריך ח' ס" חכמים 1נאית בשר"ן דל 8סןן זקעי הנח01

 ארסב*ם דדעת תאיה שיעחטג 6כתת כתיתיבבט%ד
 שלם* דבר ושי הש קףניסנ לש"רם ננפעי דשי האשיישירש
 וחיפ* ד2יטין בפ'ב חשר*ו בפסת חשכעת*6 אראבשדוועת
 8"% שישרי 6כתת יכתית* אבל ד*ה ע*ק %עידוביו
 ומב"י אברהם 8ר-ר בשס שם וח51' ע*אג דמי ילית112דכפן
 דס4ר לק%ייג עור בק בזא הילק ננםלךי דהיי שס*8-822
 אוי בכאתל הטשירם 6דבק 8ה אם 6-מ כם*ש. דחויאף
 אפריע דחם ו6ובן עיש. שצייפ מדבק סש1 זאשוב5הה

 הוא אם 2פפ'נ א*ן דליחשג סמשש הף שישדא פכתתח%רתי
 *ש 4צי~שו  אטקף2ך כ8לך דושי לפידש ודק לש אןבכ9*

 טמהי אוש אם 15ין אוךלהקה8ק

 מש1ם דעשפז אשימטי סואיב ל8 )ממה%"ת .בכל7_הטפת
 חף ש*יךרא . פכוען דכחיהי הן(. רהשן אישת אידשלך
 אף וילצשפ 18 סםנםרפו4 הסלי ובפירורין פיוזריןיכםו

 מ%ר וכבדת גםו71 ית כב1 השי םצפרפן דושכל*דנ*כאש
 )ה4 הצא4 שי5יח מטתת כתיתי אמי"עחלא
 חהמב*ם על חקשח ח"ד איח מלוח מ*ה פ"נב6ל"ם

 שחלהת בין להףק אה% משטן דחופףשבתב
 דחקףשח כטן ובוקא%ח לקףשדג ושניווק בה%ום עני, %4ק-שיר
 הלאן א-כ עשיר, כו%חוא אפי' וחל*% עני, כשליחרק
 ה' בר"פ שכתב סהצ1רח ומ114 מחעושח. יוו4רכולל

 הין ושותפין ציבור כ"ץ ושחלאו משום שלוקיןתמרה
 ע"וג כנכף שם כנירמתו העשחבחם

צבי
 לשרת* אששד כל דשמר ""ש 6יל* ע"ט הע במטעתוהנח

 אוטהן טומאת פטמשמן אמשל ושהא %תר ד6י*כשרזף
 בפפרו דל סליסא אנשן אףמ והקשא אתג בעושצשעפרא
 דהא ירבפ. 2ם סריך לא דאמאר סקטג קך*ר סי' 2יסיןח%רת
 דכתיתי אש 6-פ ד2מ* כשארוף יו4רוף אעהצר כל יךל ד5אאף

 ע*ב( )ל*ב במ"כה כמבהשר דכא4 אליבא המש שמערשג6נתת
 אמאי קשה לרב12 גם הנ*ב דמשונ בשפשירת )ק*קוביבמות
 ותידץ סקמישנ 6כתית כתותי !שנ אה%י4 ב%ספאצמט6א
 שיהי* שצריך בדסר רק שיעורח מכתת סוקזי להצר שי*ךילש

 בדבר אב5 אי5בי כשאשר בו%לי6ות ביחד סמששמראשיעור
 שיעוהג סכתת כתית 5השר שייך לא בשמר. כו%ת מאש ששםאאאף

 בטושא ויכן אדם כימה לענין ע*ב( 8ףט 2ווליןכמבהשר
 כפ'ש אתיי4 פששת 6טסא 6פורד וצא ששפ"א%טיץ,
 לא ה*ג מו*א סןף ס4ד ובר6ב*ם פ-א ס*ת בפ*ואראב*ד
 במיכתת דתץ אף דהא ערעהשג סכתת כתיתי לו6ר 2ביש"ך
 דמי סשרוף ל" יאית כיח לרקש רק פריך 55ן מפממגגשכ
 בכלי מצש אם תפ"נ עכ*ד כלל בו%לם דיית%נ כמם9חשוב
 כטן שיעודא 6כתת כתיתי 2בי שייך קא הפ-דורין*דסשמ-ן*

 אציין.בפו6את
 רבש פקשה !י ס' 6ינן 6אר*ם ז2שו"ת 15ניר "ש%כאורה

 ראימ לאפומקים וב,י בב*י יעב%ר פדוע דעעששגאמן
 ולפי 6בויוע בפית תח בית בשיעהר אם בי בב*ישבר

 6יכתת הצ%תי דסי כשארוף לשדוף העהצד בלדק"שףל
 וב*י ב*י על שיעםד אששר וא*ך שיעור ייכא א-כשץעאש4
 ילא ריש2ם4 הרעמ ובושי דמה*ב דעכצ*5 וכתב עהקר.כי

 נ*סא ם8י עשאג שיעחהש 6כתת דכתותי כליא בחמןאמריע
 דאבלי שק4וזג 6כתת כתותי שטך לא ש בכיי ההמזד%ם
 דאפז מנ*ל לדחטצש קה 8רדא איב יכזים4 אבתותיםמצרף
 חתבתוב שיעחשג 6כתת בחיחי ני86 5ברים, בכ5יש%רנו

 מכתת בתיתי עייך ילש בכלק החמץ במתח 5ש%קחיטצי
 סויע סי דסוף ובתמבהש מולוק דאין 6וכה וע*כעויעתץג

 פםתת בתות* אפרי9 בכזית 8א לטימי סצרפ5 הבלי אםאף
ונק%הג

 בנ*שין ו* 8-א )8-ב פסחום פעירהש"ו 5ש5ד %שאהףד
 בק*ע 4פי' טהה שנעשו ת81 טהת שש29-ל

 ער %2פז יסמי צע ל נאג גחר ת%5 ח%ן ואע תה"חטת
 ששש מפז חע החשק בקיחאהפ אע שע**
במח

 5בי"-
 בשקג שטע שו חיךא"ן ב%ם

 2שא"-% השם ש ם"7 שאאה וטז שש טחפחאף9
 "ש המע עוו*ש 2"ר נ1ש אם נ"ר מ%אא.קףפ4
 נשטץ חת נקהז א9 פש%ע בש"פג 5צשז אתבקי4
 ששא *".מש, 2אש !או %52 ביעאם ןש" זצהם%
 זםהמשדום*ק9ם

 וםו 5חן וקג וחישג חצשע "



8 השםמלטף פמא אשצחטח%א
 הניהיק חטעייה לחינ חסה וצהן *%ן1כ4אדת
 דומח דאאצ משים א%א חלאק תה4ו סשוםאהצ

 )פ"א חולין ההצם' כתבו זח שממעם דחמימח.%ש
 עשח דאין אפרינן הצצרה נגי חהקא חנת ד*חע*א(
 וכל ד"ח ע"ב( )ר בחםורה חהום' וכ*כ נמור,ניתק ד1י ההש הלאה לתקן מעשח שם דאין %6ין, תרימנו4ק
 יורנר מלל דחלאו חא לגבי דנם אפשר %*י"יע""ג

 תסורח כעין בעו1ח דוקא החש מ3תק דאיע האמהעשח,

דנר
 וסן שיציע בי*ד קרבו ש חבל שייפג מצות ש%ש%

 דנר6 ב% ואובהוש נותר וממנשו קודם אמו.ביעיר
 פסא "1 במתיתה ממרסהג "1פ*ש לאקשא. יש%כאורח

 בצטטפה קםפמוד יבוומז י-מג וומצהה 5ף פצ?הומנ-ת
 כשאיסוד רק אדבג של ברשזתו וצא דאמץ גלתא יאיהח4הה בב*י עהפר דשונו כת*כ שי חפז ימו אפז 4ף9ודב85
 אאר* אוסור מצד דאסוד היכא המש אמץ. סצד מושאגשת
 מכתת כתיתי ב" אמר"ע ישרי5ה אעוטדים בדבדיםצפרט
 ע*ש* סמ*ש אסש*ינן 5קו5א דאפילו מיוע בו שיןשיעתשג
 ומאי ברשת%* שקס" דלא הפץ. סכח חוסול שיםליבא ויי עתר* פכח לשדייה שעוסד פתר שנעשו בחפץהש*כ
 ש חמו, סמו בכ*ד בהשבתמ לדהצ אם 5ה*רחשלמימסחשק
 וכתותי המץ איפוד ליבא מתר של באמץ הא כמתר.בשרקשה

 םצט2 הירה הה שיעוריפכהת
 כם"ש אמריק 5א בבלי* מתה החפץ דאם ניסא אםאכן

 חשרי פ*רודין.  שנעשו ורטן שיעודא פכשתדבתחזי
 הירחצלמי של במחיבעי נשו2 ישהכא י*י אףכ סצטרף*5צל*
 המר ש%ך פתר דמכא דאף בכלה טחר של חאץ 8"אם

 מאירורין* סצשרף דהמי ביון סהפ שיעורי. סכתתכמיחה
 בשריפת ידופ שם מסושק חששיר אמו. סכא הרוב אהכששפיר

 כתמז* כ*ד בהשבתת שנפתר
 בעי רע א*9 )פהש פאדפ 8מויהמאר יתציר "פהךד

 ארקיקי הוהת אלהן שם שםןפ"ץ. שבירושליםאארות
 בדזקוה איבן כך בלא חשריך בדיקא צרינז4 שיוף' ס1צסש~ג
 פשה 1 פשד%מ י4 %ת ט  שטשט חמהוא

ר9 9 פ   % ח  מ   4  
 דשמריק הצ*י המב*ח וכבכרת בקי ליכא אפ* זויתבשטפת שי דצחאר חם ףג יי ששחשץ 9ממש
 ע*ש שביר"צלים בשמדות בייקא צורך אפאי ושמ5כמ*ש

 תורה בהמלות ימצש% שסצ דוהששוו י*ל ויה43ל גהובשאששריך
 פתר. דדצא אע*2 בבףי עחמר ש5יר חם שמצפושןבכ9ים
 מפתני' דפריך בירהמשי, שם לפהצ*ש נראה הספקובעיקר

 דמשמע בפ*מ מש" בסרעהן. בטי פיכן 5חותדתע
 עוד יש השפ" 8וזג בטל ישים אהד במקש מכזיתדמש~ת

 בפץש טע וסשני פצרפן( וצ2י אין ב23י ז*ת אצינשי
 השין באעריב?נ ונ?נק 16יבר בבצק ס"די ופתמ'מכלה טילטוי ע" מא זה ליגע ימלין שהן פשום שחו,5ציף הכלי אערקם4 בתוך בתלח1 5ונה האמז לראם במ1צכרכשן
 מוי מצרפןן אצלי איו 8ע הס5י ע*י ביהד "כהשיפלע
 תזישב בוה זח ייגע ייבהין סהפום רק ואש 4צלי1זא53ת
 ביאד* בשמת ההש דהכזית הטמת אי5די של בהפן ם41כסאהד*
 בב*ק עובר ההפ שיעתץ* סמתת כתהזי בו אמריקועכץ
 בהתד* טהי כאצלי מכיי ע*י ל~הה1ב אסלי נה חוסיף פתאה3
 פכש"כ אהכ 3פ*ש4 ב" אטוינן גיאד השסע2 גאשאם חשהזזש
 ופשהג ח-ב הכליביא ביהד שה" מסה ס11בר יותר בתשב 5א אפלי שידוףדעא

 יותר כ%ל כשחלאו דא8"ץ אפשר חלאו,בעבירת ישקלש מח לוזקן גחש ועזקףשח כהש3ון דד1פף בעשהאכל
 א"צ מק%טח וועא העשח שהשנח במקום מ"םמהעשה,
 %פי"ז העשדנ יקיים ישוב אם מ"ם להשיב,חייב ושאה% אע"נ קףשיר, שהלחת בכהךם דאפי% אפשרלעור לפ(. שמקלקג מח מתקן ההש ט*ם דהאלוקח,

 )40 *קח איפ טתי דבכל חרמכ"ם לפה בסתיפתא"ש
 ווטיח בתם 64להג1 ומברכך דו"שאביך

צני
 באשוב4 פררח דהרמב*ם סוץ, צץ בתומום בא קדש כברק

 יומאץ בהיל בל*ו אף ימטהק בפעשתג נעשיתדהעשה
 מהכש ע"ש* בכת*ב 5ארן חיי דמנתק אתתד וכמברתבםזעשעג
 אש*נ 85סר"ם נחזר הה דסההם רמזב 1, סשיא במנ4חדבדיו
 ההש דהעשה סיון נשים, יגבי סהעשה יותר כל5דשה1
 יחזר כוש ב5ש1 5הנל*ע חשיב לש 6שייו נתקיים בלאדאפה לת"4ר* מהכה יאו ד*ה ע'ב( %ץ יוסא דסתחש* הציאבמעשה,
 דנ9 פ9שן להתשים סמוכין חבהש רכ*ם ובמצוהבתעשה.
 בתב טק*ר תי*א חץם בסקהר דל 8ליש8 הטפן הקימע*ש.
 יעשה גיתק מוי דנותר דותיע התש/ מקץטת בלא אף וויסברא

 קףשטג ושר"ש2 ישח מפמת 8טווית דנשים אףדשדי18ג
 אושח8ם הש ביו4 רק נשדף ושו% אוש גרמש שהומןדס*ע
 סןשושא יותר כולל זז4ואו ועוד נותרי על י5קו ד2שיםהגצ
*1 % מתק   8 ש   8 ש  ש  ש  ש  א   
ש9ים צ  ש  א ח  9  8 ש   9  
% ממק חחפר 9 מ*ג פקק בהחא"ה 8חג   
ק % ש חחחאה טמזש  חה חד עיח8ץת 
 ש1ש אש 1י עש4ים בפש שו5ח1שפשן
 השא ד4 פ*"4 חשן שע ה*ו את ת תשרצ

ש ש " מ י ש פ י ת א
 ושיט כפצ דיסת נ41 טמ פעש* יארמל

 חשעצ חשגיתו אם סוף כל דשף אהש הץצ"י שף4פאא8
 ה-ב5 ממלקות אצ%ר פטי 8תתיקון

 תשצתי סצות דשם ט4 פשןה ממנ*ה לפיס"ש יומר "1ונם
 אהר לומור סציוב חטי לו אין הש" ההאג ביםהש

 בה1תש-ת רק וצאנוא חשם. 5טורתג נשים ש אמצוא יקייםאמץ
 םפ*כ עאש. א%בהת נשיס גם אן בראיתג דצ1ז לו יה"שיא

 פסחחיג ונשים ועשה בקום ה9שה דשם להנל*ע, 8ףפמנשפ
 פהעשונ יוחר כאל ביאו אף סנתק במעשא שהלף כיוןמיי

 חץ בשםףוג אעשה הפ הנ"ל ההצ1 עיא מהומיםכם4רת
 וישמת מאס גם ש דהא סצשץפוג יוהר כו% טש כל5 אףלא

 ממיג ב4תושוטי
. אשמ ה9שה ללים יפי א15יד פ אם סתע איפ %כשרחק

 ההצו 5א התחת4 השם זעשת4 לקיים מהויב יה" לא
 פ8א שיק ובממו*ם פמלקש4 אתפ יפטוד אסאי5העשטה
 פ04 העשוע ליכש וצו1שיר דאע*ג אדהפוע סברא סתבהקפ*ה
 בעשיר גם למישהז. משוה אוכש דבעני כית להנל*ע*חשיב
 ל" 1ח1י עגי חשץ בם1" סשקיר בעי דשר סגו סהני משיבאם

 עכ*ד. ע"ו לוקין אע ולכך ח1ה4 בדומת הלה זה דברהש34
 רכ-ם מצ?ה ונאהא סקקג צע ס" וקצוה*ח קר מתודץתטה
 לא להגי*ומ ש%ך 5ש1 דבשצתר כיון מסעם שכתב הסו*זעל
 הוכש 5קו גוסש דבעני כית והקשו כיל, לסלקות נה יש%מחע
 מתן דשהצ מיי נשרף, או בשכד כטו להשבת' ניתןד5א

 דלא לוקש 1קשה ק%ם סצי ד5ש בעשיר הץה אהכל5לקת4
 ע"ש. לקי שבו מעשה קהם ד5ע יהיכא 8עשיר ענינרע

 מג 5שחת מע 5א בשז 1 ימצד 8קמ%ק%פ1



תפ פ ותשצה% א ו%ןם. פ 
 מב.9ש

 ברטרמחג הר"צ דחהום"3 יםנ"ה,
 לכויב רוצה שאיט שיח" א"מ כפקודת אנייתב מרובח. וברכה ש%ם קעץאהי
 זטנה דקודם בפשיפות לוטר יש זמע, לאחר זכגוידם חרכו מ"ש שהקשית מה חחנ. קדהפתמפני

 אנל איסור. עליו לחי יכ% איט ד%פר מ"שוםחכל
 אח"נ חמץ, אישר עליו ה" דכבר כיון זסנולאחר

 )א(. וז"פ. הנאה איםור של אשרמיקרי
 בלע, התירא יהי' הפסח בתוך דנם שחקשית סהועל

 ארסור של מא6ר גרע ל% קלהפ, דפעם %מר"פ
 דבפשימהע אלא בע'פ. אוםר אט14י צ"ע דזה אלאחנאת
 דככו% לכיל. כ% ענין אמש בלע דהתירא %מר"פ

 בכל הוא חאומור וםיכת האיטור, בסבת תלויחעיקר
 לא 4שור, הוא דבפועל כיון בלע בהתירא אכלרגע.
 קל"פ דבפעם אימור מאיסור אלא איטר טחיתרסיקדי
 להיקץשות דא"ינחי'

 מהיו4-

 חיהר מ4סור גם מ"ם אי%ר
 דב6ד*ון ע"ב( )ם"פ בכורות בתום' מציט לזהורונמא אסורי וע"כ לתיותא"י

 ואע"נ רנע, בכל וזזחיוב ד4יקני. צריך לאהבן
 מיכת בחמאה מ"ם רגע. בכל חיוב איבא בהלואחדגפ
 שחי' מה ולא בכור, השתא שהוא מה חוא.התיוכ
 יה" לא בכור דין ממנו שיבפל יצויר %ו בכוראתפל

 יא נזיג שנעשח בשעח אם להיפ1י תם בשץוןחיב
 ואש שהיחא 3ית מ"ם שהחג מיבח מאהח מהויבה"
 בפוית* חייבבכור

 יסרמ4ע בס%ז45 דו*שאחיך

 מנם"מי
 יע"4נ ק%שו* חיצ"הביח
 המדת הט%רמם חגאת הרב גיםי אחובי לכבודשוי"נ
 אבד"ק שייפ*א ענניל ילימ מוח"ר כקש"תהימים

 יצ"הר4פרמי,שלא
 באה"ר.84קד,ש"ה

 עשבת 4היר עירינו מפח 4חפה לפני באחנה
 הרבח לח כתב המלחמה שבעת תרע"ד. טסלחסתענונח
 שלא זמן איזה שעבר ואחרי הטלהמה, משוחפעמיס
 איך געלוג בשם מאחד מבתב קבלח מכתג ממטקבלו
 ומבקשח הח%יג בבית וחוא בראשו, נפצעשה1א
 פעלעני4ם קבלה אח"כ זמן ובקירוב לבקרו,שתבא
 קברוהו עם לה וחוזיעו בוב שבעלח החההםמבית

 ודרעוח לזונ אפשירות לה חף לא אך לה%תגושהנוא
 פרפיות לה לחחיע החחים, בית מהשלפוןבמכהב
 רא"שו, הפצעת דהייט ה%, לה והשיט ב4ה.ממיתת
 א"ע פנתה האשח והנה וקכוררע. מיתתו ויוםמחלח1

ינר
 6פקיר אלוה אם ועשה שיקיים משכהת איכא בשיר0שחע

 לוקין. אין שפיד 5כןנבס"
 בעינן מ5קות בבל דהש שיק המר,ם דברי 4בטתי לאאטגם

 שהטיר הוח שה5הה בו בהתרו תרי אעס*ג ח1השמרהתראה
 ל6טור 2וס5 איך אעפ*נ, או6ר והיא העשה. 5קיים טציויא
 בטץ שאין דבר ובפרט נכסיו יהפקיר העשיד דבידכה1ום
 הה. לא ספק התראת ובכיל ממלעות. ישטוד א6אי הלשיתקן
וכפ*ש

 ומ1י
 איז דוב מם אאזו41 יסוק6יע ע*(0 )לאג גיסין

 דשרן כיון לחשיס1ג ישר 5א דשמש י*ל משלי נכ0שעמשקיריו
 *רן ההע נססי' י5קףד דאולי ה5ש יתקן יבוי שלאלהחייט

 באש צ*ע ועדייין5וקין
 בתב סק*א תם*8 במקףח ד5 8ף0ח ששת זוימ צהא

 המגידין יאכ5 56א י5יף דל8 הנ9ה, באיסודיודהקא
 בהש1ץ בהשא*כ אסהר, חםיץ גם סשי*ה 4גאוע ידדך עלאאפייו
 בדרך עףנש וסחורין יששה מ5א נפקא דידי' וצשפתדאיסור
 יתע רק אי שחוק פ יה םנאעש9ס4מק

חפשישש1נע".תים1ם%אדחשמחשיףםאת
 והן ושט ו*שש מש (שיוצל ן אש בב9 טרחצר
 זנש,ש. 8ווטראמין בווד4י בב'י יעבחר 5א חצהנ שפ וכשחשרפ1 היייה עדבב*י
 לפימ*ש 24שת איסודי 5שאר חמץ בין להלק עוד ישויונ3*ד
 (1ת1 אם" וגממץ ובאיסחר נ*ו גקידחשין הריטב*ש.
 מתקדואז אשא איז פרוטיג שוה ב1פרן ויש מותר*קהשפרן
 יכי 6היזץ1ת אובת 5רוט8 שוה באפרן "ש ו81ן" חףיבמפ
 11*ח ובנוב*י ע"ש. נשמשרן זכה הקנדם בי 5י1ואריף

 מצד המש הבעלים מצד הגש חמץ, בממד יו1יוב מקגירכףי
 עים אין יודשיפ % ואין התפן בע5 ובכ9צ בע1פתההמץ
 ט8אימן קדשים לשוישת יט* המש החמץ* ז8 5בערמציה

 אפר ונעשה 88פץ כשגשדף 9רב עיש* עצפם 6שודה5צו8
 יס יקץ פ1ל1 ב5ףפ שםומקע

 אימח-

 דהא ל6פרע, המז
 אפין 5כן בע5ים, כליכא יבערו מחףב איפ בעין בהמץ(8"

צני
 תליא ד15 אסור. דע8רן הנשת אףמד 5שאר דמי %א6ותר,

 בזדנ יהאישך ו"ש בבעץים4איסור
 ברשן ספורש הו*ד דל 1גותב המןן שכהב החיל4קובעיקר

 6תורת שיצ(8 נית שרי, זמע קודס דבהרכובבקשג
 6קע לא זמט 5שתר אבי חמץ. חיסוד בו שיחו5 קודםפת

 דבשרק* מדבליו 5הפמע ולכאורה 5גטרי דשריף עדאיסורא
 אות ש*ג חהב פפח ןלר ונפהיחה והשר6*ג מותר: אפרןלגמרי

 יעהים אקוד מאין מוצקברין ה1י ירבע דאצ עליו, תסאב'
 סחדש רק 16שצ%ה ביי מ"די לא דאד*ן "ל ובאמתעקש.

 עד 5קע יא תשבהזק היוב עליו סוט5 שכבר (נת*זדב8רם
 חהמת עייו חל יא זטפ קודם בהתצ ורק יג6רי,קרשרשפ
 בין ור5וק בטעם הגודעים 12יללן 4ד*ו חמאברתהה1בותי,

 יו1ל סצי לא קלוש טעם דצ5 5אהפווי(ג ימתירצ נ*ט ברנ*פ
 תשובתי ויוב 5עמן וה*8 איס4ר, שם מפנו 6קע ההפ כףוגשם

 יאאר דבארכו 9*ד ז*ל הטתב הבשת כדברי מסא איוהנה אסיןי היתר 5ע1ן כיל 8יירי 5אאבל
 דפקי מא ח*כ הטש4 איסורי ככל אפר4 אסורזמפ

 ברבבן (אזי 1פנה קודם בהרכו בהבשג ומותר דקתניסתנ"
 כמפתה1 16ו1. סשפרן ס1גוארפין ו1י ילר"י בכ*ד:ייח4שתת
 )פי'ג ש,פ בה' 8ה"פ_ וכם*ש ע*ב( )י'ג דתמורהבמתני'
 עפון. 8*8 איא פהטףן דוקא יאו אם4רי4 פהמין שטיאחר דיחרכו שם הרמב*ם דטתב דמא. סק"ה במסףה ה"41זהי*(0*

 תש1ס' ע*שג %8ד תמאין מהנקמין דהוי 5שיטו1יהר6ב*ם
הלצ ת   %  

-  

% א  א  ש  פ   א 
 וחעהקצ צטימ עקנ %"קחת זאו או מן%9ק
 וב*י בכהת ו4גש ק4ר, בפסח מנותר דר*י הייס1ד דעיקרכתב
 ע*אה שר"1ת .בעי לא *יע נפ זמ1 שדם אב5 לטאו.וד8י
 יפיק ולא פויך ובפפ* . טותר. שין 5ע%פ דיר*י מוכתוא*ב
 אמף' אוך אי3 דאבאחהש, יר*י שדיבא לפ ומשני6שיטא
 9אר יהאייך ו"ש לל*י ישיש1 ודיח14 5רבע דדישאדיחשש

 השכמזלבזה



א משצהש%8א  8  1 8 השםמקרשו 

 ובאהה ושה2 ב.ך שהה ודהו 5שירה השש16שש
 בהתט*21 *ששה שףהרצה נדו* ירג יפטת גסכי5פי

 ט2 בענין א1ף ששר את 'האהע 5ה11ש7ונע4קעי
 כין רשכבה"נ הקדהש הטשן 14צי וכ"ק ששהבק1ית מוגי ערכאהן או דאצשקים4 טהלושז מזע ככרהצה
 לסמוך שלא דשע הה4 דבדי ו1ו"ת בפשץ ז"עמצוצז
 דצ1צן דירצו מבשר קבל שכן וכהב ערכאות עדווועל

 טסיגעפ טהגה"ק צדק אנני ובהשו"ת זשל. פעםהברוך
 דעת שכן והביא עדכשונ % לססו-ך מיקל כ"ה מהז"ל

 הנאון איימו"ה וכ"ק ע*ש. ל"נ מ" ת*א התםהדברי
 להקל ה"א הים בדברי מ"ש רק ו1הביא צדק האבניעץ מת8לא ע"זג סי' ה"א במהר"ש ז"ל אביו מרןהאגיתי
 ס' וסי' נ"ה ס" ה"ב היים בדברי ט"ש הביאדהש

 ה"נ ובמהר"ש עשש. עהח1ת ש לסמוך ושלאלתהטהר
 טי2יאלד זאב מוהשר הה*נ לניסי תשפבה כ"נסי'

 יוכיע ה' הורה בכתר ב8ועפרקוב יש*בה ר4הש)י1ח"
 אך לענינמ. דומה כזז*ת שאיה ג"כ לפובו0 פכצולשסוע
 ומזכיר בפב"ע, הכירה והאשה ההשצים חזרה שלהושם
 ע"ש. ז"ל היים דברי בעץ מרן זקיני רבו שיסטןנ"כ

 שאין באמת כי לזו2 זה מוהוים אינם אשר היים,איקים תורת דברי לוערץ ז"ל אדמו"ה כ"ק בפי הףוטרנלא
 כיתיד אצלו היתה בלבד. ערכאות תעודת עללסג1ך
 באופן היתה שהתיר ובמקומות זה. בענין הקועההזק
 אצלו. ברור היתה וההיתר א"א. הזקת איהרעשכבר
 בקונפרס הבאתי וכאשר )א( הערכאות צירף למניףאי
 שממכו מרבותיו אצלו קבלה ,טהי' ה' א1ת כהטמואלשם

א י1 ש ,8דנין שקודםאותו,  לצייר צריך הויאה, 
 בפבע אעשי ודעת שכל בעיני הדבר הויותאנשרות
 סצך תורה בדעת ההלכה לברר ואה"כהסציאורנ
 אשר בהמעשה שם עיין הדבר. אפשרות לאיכותונראה

 ע"אג לזת אין שמתקבלה לר4יתמזה
 התהד לפים"ש הדש בדבר ע1העיר ז"ל.ענניל ר"י האדיר חגאת לפ"ב יוסף אשרות נםפרוראקעי
 התר שאימ מי דמרנם כל ד"ה ע"א( )מףכיעבות

 .מרנם ולשון ע"ש. במלדצצת שמת לפי הואמהמלהמה,
 דמיעופא, כמיוךפא המיעופ והשיג טרובאעדיף

 ע"ש. ספרי סתם ד"ה תום' ע"ב( )ב' בניפקכמבואר
 ויש הערה. אימור ליכא בא ולא שנים כטה בעכרו8"כ

 3ב(. עכה"ד. ערכאות תעודות עללסמוך

 )דהשישת ס8עסק 15טש8ן 48 סי' שון בוקן י4אתילנו
 טתום' איהרי לפובהן ממע ישמועטכעו

 ויזרים אאש*נם האוב בשפמ"ק נן 1ס%רש חנאכהצטת
 מהמ 5ש דרוכ 1*8ע"ג שטוז4 לסי ויזר*ם א*נםטטלדצחת
 הר"8 לשטשת מ"ס לכהשאלאם, כנפל כמו 8"4נ5התיר
 ההר4 הכמי עא להתירח "8 שצים ר דכעכרומוורדין
 ע*ש4 הערכאות להאמין להתיר נדול סניף הואדזאר בי דא*כ*5 בזה"ז ובפרפ ,שנ*ם, פ"ו כשנאבדומכש"כ
 להאמין יש או* הרבה, שצים עברו שכבר בנ"ד גםש*כ

 )ג(. מסל"וע בלא אףלערכאות
 הלכה זו ה' דבר להשיב חגאון גיםי מכ"קואבקש
 רבה, המצוח למען5צעשה

 דאבשיפץ אב"ד דש%פערין רדךה"ק
 ו"ג מראדט"טלי האסיתי חנאההתן

-- 5ךסיא
 יע"א. בלששקי תרצ"ז, שלו7ב"ה,
 ע"ה הדור פאר התורה שר האויר הגאון כבודהוד
 עשלטה סצה"ר וכו'פה"ה

 ןלמי
 שליפ"א עהרברייך

 יע"4ג ש4צצליש4אבד"ק
 היבר אשר הנפלא פירושו עם הראב"ן ספררגיעט

 עצום, ובפלפץ תורה של ודעת הכמהברוב
 4השר הפוג, לה' ותודאה בהלל וישמחו "מריםיראו
 הנדולה הטלאכה אל לבשוז הפהור רוהו 4צזהעיר
 הרבים וזכות להחגדר, לכהדר"נ לו הניוע וסקוםהזאוע
 לפני להצינ **מרתי הקודש ולהיבצז וכו'. בותלוי

טליק. רעיוני עי 4השר מהערות מזעיר מעפ שליפ"אכהדר"נ
 ע"ב( ס"ה דף )בשבת ע"ב ש"פ כדף כהדר"נ כ!"שא(

 ממפין ירבו שמא דהיישינן ע"ב( נ"ה~בטהת
 שנפלו צליחות ע"א( פ' דף )כהבהים והעיר הזוהליןעל

 דבלה 1פרש"י בילה יש דאמרינן שהוא כל מיםלתוכה
 מזה פיפה כל לך ואין בטלו, כצזערב בלההמתערב

 עפפין דטזערבו נהי' וא"כ מחבירו. 3ה יהי'שלא
 פבל הא א"כ נ"כו זוחלין בה *הי' שלא פפהד4ין וכית פבילה, שיוךר בזוהלין דאיכא כיון אבלביחלין.
 קיים"ל דהא הציצה, המה דהטפמין לומר ואיןבזוהלין.
 עכ"ק ע"א( נ"ה יומא ע"ב( ל"ז )סוכה ויצץ איממב"ם

צבירבו
 כ' י*ט י"ה אית ש1 סי' צכי בניז שו"ת בספרי הריז00

 סצאנז הקדהש מרן זקימ שיטת בבישרשאארכתי
 כרוד, הכר זה דמלי וה1רוע קתירה שום 3ןע שאקזי*ע.
 דבכל ה1הרי והזרג סתירה לוסר שייך לא קבלהובעיע

 פההעו גחקגיה עצטו, סהזיק הוא ס1דכש1ת שמדברהתשובות
 להלגה דעתו הדי 8*כ זשל. טעם ברוך בעל זקיני כ*קהגשץ
 סניף עוד כשיש רק בלבד. ערכאות על לסמוך שיא5פישוע
 היסב שברדתי ע4ש. סערטית וצאטנות. גם צירףיהתיר

 זי*ע. סשמצז הגהשק וקימשיסת

 ה1יעים סהיי טשייק דרשא בות להלק סתבתי ובטק*אי0
 לסברה המינתו גישץ*- שטדי כי 5טתובשרמלים

 דאמריע מלש2 אם ששסהה בששה ס4פ, ס". יו*דאטרי
 קהרם 5צ1הח ימי' כל שיעדלה ט1ה טקי6רכש

 ביש~
 עשש.

 וטדעיש4 גאך8*ם סושרי8 שועב סה דפיבד רששי סינתהה

 מניה יהתל5וה גיטץ טו5פי כשכותב תמיד דרגילהרגיה ספי עח1א דהסופר חזקה עוד "8 לשסה לכתובשצריכים
 טתבו יההטהש גם כותב המצהוא ההזמן. ה1שה הא"1מקום
 בבש8ו הנפ*ש רשע על שם הפנא קו' מתורץ ובזהלשפש
 הור דיא סתפא יהך סתבמג הך דסי לא הינ שבניומץ

 יותר הה 5ש עכהז 5וב1ג לפי הוא יסתסא יאףטהמלהסונ
 וכמובן. והשערה אוטדנאטסתם

 גתמר להתיר, תשהמה 15 השיב הי*ד המין גיסו והנה)0
 הרב מש*ב קטיתי השם מקדשי השו*ת בשי2סןיןידפוע התאלהי 5ששר הש*ג ובשטת גדהיג שמ מהשיסכיפ

 ברשס 1ף' המבר גישו, המשוגעז את ז"ל דאבשיטןההגאגדץק
 שרהת השעם עוד ב2ץאוק שצדשפ .כעת אכן 5*ג בסי'בעש8רי
 היףביר ס5הית אהו 5י בקשי* מומשובה ההשאהסלהעת*ק מנעתי ע-כ הצץל, השש%ן השהטת שם התד5י5ו ה*אגמ"ו*ש

 ההושצע2 ש%ר ה% ושכצר דבו*ים5הדשיס



 השפ"קושי ; 8י%ש ותווטתשאהת1
 ז"ה ע"ב( ע"ה )דף בובהום הה%מן ימם"שתראה

 והלב יץ בו שיש דמץ בהא 'פהקשודלי

 ע"ב( ק"כ דף )בשבת והא הרוננ אהר היליןהתפב"י
 "פ דלי דה4ר כיון והף' דיצצי2 אין להק חתהלבהדיו
 המנה להיב דסי ולא מהא, מהלהלי לא רובו עד הלבבו

 הכא גם חש"כ ע"ש, דנברא שצבא או דמנאאגבא
 04* הציצה. והוי מיא מהלהלו 4 %פפין רובחשצא
 )דף כבכורות ההום' ע"ד כהדר"ג שהקשה השתק

 טפפין ברוב ומעור הוזר שייך דיא ע"אמנ"ה

יבר
 רובה עד מצ בו "1 "5י יחו ד1ת מיק4שהמ-8ע1

 התלכ במים דדושש 5ימר "ש אהכ מיש2 6חלת4לא
 מים אבי היב, רוב דדך פיהא5י 5א מים דממיעוטאמריע

 הרהב דרך מיעוט אף מאלהלי ששירב6ים
 התוס( כינה ד4ון י' סי6ן 6קושית איש בוחון 5פי6אשועוד

 היי% ל4 ש במוי הסים מונח אם רק רוב(4משום
 תפמלו 5מקףה, פ%0ין ין מראה בהן שיש דמים דכיוןסעמא
 בהומפתא וכדהניא מים, 6האה בהן ש"צ ס,ס במק1ה"צ

 חמה ט ויש פס%ין שבכיי 6ים הני ה*נ מ*י(, לפ*זבר*ש
 סבילה יי' סלקא המש ה6קוה למי 8טא % בין ווצץקבתה
 אין קבועה הגהה יו ששףן 5הין והיב בדיו סשא*כלסלי.
 יא אהלב ימקום ת6צא המקוה מי שם6ום ילא אע*גאוצציזי
 בגוף טגעין זע כאייו להיב שוץץ המים גם השיב 6*מהיב, רוב טבילה בשעת גם וה" ההיב נשפזד ייא תמףגמאיב, דדך המקוה מי ומאלהלי 6שום באלב, יק ב6קוהנפב5

 ואהן8גטבל,
 הה~

 דמים כית הנטבי, לגוף המקוה בע הדצץ
 שיש שבבלי היב אכי קבועוג הנאה 15 אהן והה5בנת9מתיי

 תףכ עכ*ה המקוה למי הנטב5 גוף בין דיצץ ק4ועה הבהה15
 אפילו הציצה הף 5א קבועה הנאה 5הם שאין ב%טפיןה*ה

 ה*פ. מיא דמאיהיי נוטפיןברוב

 דנגד טפשיטא ההוס' טימת נפרש אם דאפי5ו נ5ענ*דה%ד
 שפיר יאלין על ב%טפין מי6 סיא סהמ"ה 5ארוב
 קמא קמא דני6שש בהוסף הקשו דב61מת ברוב אפילו6א5היי

 אמדיע רוב שה%טפין דכיון ותי' %טפץ רוב יאק5 ויאבטי
 6חיחיי 8רי 8טטפין שנתרבו טרם תמכ ע*ש* וניעוראהד
 אאקכ שנתרצו השף ג*כ אאלין בה הי' שיא טפה תרן6הע

 מהוהיףן טפה כל סעורב נשאר הרי 6*מ וניעהר חשיראטטפין
 אמיו%ם אז אאת בבת רוב כואי' רק מיעע ותה(' ו1צץו4מנו

 יענ*ד. ה*ב הרוב מולהלילא
 נקט דלכך ע*4 4*ה ביומצ 8תופ' לפיס4ש לה5ק ישקוד

 יערבן כוי השעיר, דם להיך אפר ום עירההמשפה
 נעוערב חוא ה1בד שם תופל 6רובה הפר קידם 5פי י15עיפה
 עדשה הגא גדול, בבה מימעלה שנופי שבשה הוי עק,פ.יפה
 שם התוס' דהא י4ל הנ*כ יפה, שמתערב עד ומאיהי דרךלו

 און והרי היב, או יץ בו שיש טמא דיי השקונ "היומי"רי
 הההיצ. ויין ידך סאתשיי לא לכן בכה 6מע5ה גאיםהמיפ
 היסב דמהיאלי י*ל גדהל, בכה 6מעיה הבאים ב%טפיןמואג*כ
 בהצואייןן שישוד יעיכא וכית ופיפש טי5ה כי עםופתערב

 הציצמנ מ1י הלא בוחהתלי4 דטובי 5ומראהיך
 שכהג 48ג בכורות הרמב*ן מדברי באג "יהי יש%פענ*ד

 שאשי רב יומפ4ר ע,א4 כף 5כדף החוס' קהליו1ב
 0הצ% ביי ע*4 ע' )רף וסייין ווצי. 4ר% 8ב"םגבכור
 ה1צץ, אי% ד6ב,צ דאף א" אשזצש הה אם היציא11אה%ץ
 בץם פע יח וש רהמטג א8ר רהם ישפד בבטו8-ם

 בעהו-טשפהאנ כםץהםרין,ץ8_הכתל הנהרהץ דנלש
 סיברהתם וממשר ודוהשי דדר שזא קפפרן הוי%א
 לים במופו .סהובר דהוא כוץ מ-ם ק", דהנמדדאף

 הום עם ו1מצמרפין זוחלקה כרוב הוי לקזלסהם"ול,
 קים"ל דהא כהדר"נ תמה ועא ח%פפין. וכפלהגדול
 דהנהר בכך פת וא"כ ביפי. ,פיץ4 לא ה4רסורגניכר
 ניכרין א"כ %מפץ, רוב דאיכא כיון מ"ם ליה"נמהובר
 הזוויףן בריב דבפלין 4מר ש%ך ואיך העפפין.כאן

 )כ(.עכ"ק4

צני
 רס*ו ס" יו*ד נזר אבני ובשו*ת ע*ש. הוא רהם פטר5או

 אה% בגטדי ו1צץ או% י8ב"מ דהא הרמב*ן בדבריהאריך
 מב"מ אף 6קדש,' רהם מףעת אי אבל מקדש. רהם אויראי

 וצוגעים 8מקומות כל פצפמשף ת*ש נגע 5א דם*מווצץ,
 ר6*ת 40 קמ*א טוטו*ד בקי*ת חמע זוג כ?5 עפ"להציצה
 5ענק האי5הקים דבל דפהוי' מסברא כן שבתב התשהמהבסוף
 נניעה בעיע ד5א ב6קום דוקא 4גש בחציצנ מי% ושר%מב*ם
 6כהע, נניעה דבעיע במקום אבל הפסק יהי' שלא רקממש,
 וכ*ב ושי הרמב4ן סבדת אהה וכנראה ע*ש. הוצץ מב"מאף

 ע*ש. כ*ז ס" אי*ה יוסף ובברכי מ*ב סי' רצ*ה ברכתבשו*ת
 בכ5 הטשרים אמים שיגע ג'כ דצריך טבי5ה לעניןוא*כ
 הרבה בזה 5ה84ריך ויש הוצץ. מב*מ אף הנטבל ש5בשרו

שבמ'ל4
 יענין רנ*ו ס" יר"ר ההת*ס לפימ*ש בזה יהעיר ישעוד

 הגרשהק שדן האד6דם, את ידמשודר קולמוסהעברת
 כשר שאו% דמי% ההת*ס והשיב הוצץ, אי% מב"מ6כה
 בי' מהריב מי% דקיימ*י מי% מאי% טפי, הוצץ דבריאווזו
 ע*ב( ג' )דף בזבהים כדאמרינן מהריב, לע מי%שאיט
 מ*% אב5 כשהע כשר"ם טששנההם ויעו %צץ, חי%וסב*6
 שלמה בית ובשרהז ע*ש. סי% מחר% גרע מגרע כשרשאי%
 כתב דאר א' ס" אש'ה ה%בא קו' 5תרץ כן כתב ף סי'או*ה
 בכתב רבנן פליגי אמחי אהכ הציצה, נה%ום פסיל כתבע*ג
 5שמה בכתב אפי' הא לשמוג בקה4מוס והעביר יש6ה.שלא

 יגבי והוצץ נהשה אי% הההתון דכתב יפסול 5שמהוהעביר
 הוי*ן הוצץ, חי% דמב*ם כיון הב"ש יתי העליו4בתב

 והתר דמית בתר דאזלו בט5, מב*מ ס*ל ע*ק )נ*דבנדרים
 מבשש*בנ השוב והיתר איסור ויכן עצם, בתר ולאואיסור,
 חף כשר הההתון כתב אם ירבת וא*כ עצם, בתר 4הו5הר*י
 ש5א התהתון ואם בשריבג דתרויעע כיון הוצץ, וצי%סב"מ
 ע*ש, אהי לשיטתי' ורבע ור*י וההצץ. 6בשא*מ הוי5שמה
 סי' בטוטו*ד אכן הנ*ל. בהת*ס סברתו גתוכן קדמווכבר
 בחצהםה מב*מ דלענין בש-ס. מקומות מכמה האריךרס"ה
 יו*ד שי*ק כמזר*ם בשו"ה וכ*כ עצם, בתר ירעח%יע
 הב*ש דברי הביא ט*ו, סי' ה*א יחיר (נמרי ובהצרהץרנ*ז

 האת*ס ע5 הסוטו*ד שתמה המקומות מכל ממש ע5יוומת6ה
 ילע1ן לפשיטוע כתב שע*ג יחד מר אבמ בשו*ת אמנםע"ש.
 כתר חזיען אי ור"י רבע בטהלוקת ת5י' במב"מהגיצה
 הלצה ש"ן אי זוה5ק ש נטאק מ*כ עק. פ אועצם

 ה2*5. המוסקים במהיהשז הלוי'ב6ב*מ
 אשגודן כשיה" 5טבי5ה ראהן %ספק דגם כיון י*לואולי

 8ושע*ק כתב ומהש הציצ4 יענין 6יט בעצם הש%ביכן
 שחך המא בוההי, ורתר השובי הוהיין דנוטפין דויםהתדברי
 הבצץ. אה% מב"8 סבה להת שריך שפיר תג*5 ע*ש. ביטולבי'

 ד(פצריע להא ההש.דמי מסים שם דרשזוסן יתרץ ישב(ולענ*ד
 תערובות ב5ש בעינ"יי ארתנהן דהתם טבילוע שם לו עלונהיא מצייל לים שנפלה מים שי באבית ע.(4 י" )דףבמכות
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ש'וש  וכעקיבן ל" פ* )ס חממ4--כתעמת פ* 
 מימי כול חעולם כל אאר יש -ע"ק סאמי

 והשקח הארץ מן ישלח ואד שנ84צר שהאן הא'שקעם
 אירדו הטין ע"ב( ט*פ )דף ובמגחות האדסה. פני כל את.

 באוקינם העכים כששתו הםפר עם ופיש*יכעבים,
 כפ"ח הרמנ"ם וכ"פ ע"ש. חפים טליאה םפינחכלגו
 או"ח הה"ם וכשו"ת שם כ"ם ה5ין ח"ז תכידיןמוד
 לפהר צריך ח" גשמי0 מי כל לקץלם א"כ קכ"תס"

יבר
 תערובת בלא הדועים ניכרים הטימין שץ הכא חנלמ"

 הרשב"א דוגה זו, קו' 5תרץ התוס' שכענת וכטהשה עכ-לזכיי
 0שי,ף8 דספק רחי', הביא פליגי כי ד*ה ע"ב( נ"ג )דףבהויין
 5קמן תנן שיוי ותדע וד5 לברר, צריכין לברר ויכ51דהכא
 ה1א בדי' דלאו הגידין, עם שנתבשל חתוך בגיד ע*ב()צ*ו
 שיכה בז% אחר" בדיקה צריך בו, כטצא מאה שישאע"פ
 עייו, 5עטיד שהמ5 כיון השאר, את הצכ5 זורקולהמדו
 כבשר אותו ומשעדים מותרז הכל מכירו חי0 שאםאע*פ
 כהצמע הרי עכ*לז יי נראה כן שטש יא ממ והכאבלפת,
 דאיכא משום בט5, לח איסור דניכד ד~סנ חיה9 דברמדבריו
 שחך זה דבל יובן ומעתה מבדינ4 5ברורי דאיבא היכ84דבל כלי דהוא דחמזא בכי כמ ארובא, סמביע לא 5כןיברודי,
 להוץ ו5הוצקח מההיתר, האיסור יהפריד עצה ימ דישהיבא
 שרבו בנוטפין כהצא*כ בטי. היא 5בדורי אפשר שפירמקרי

 ה0טפין 5הפריד עצה שום אץן הדי כלל. תערובותביא וידועים ניכרים הנו6פין ואין בזה. זה שנתעדבו הפחליןעי
 מטפין תערובות 0ציא הרי מדגהר ש0ציא סה דכ5מהזוה5ין.

 זחשלין. 3מ 0טפץ התערובת ג*כ יה" שישאר ומה זוה5י4עם
 ה0טפין, טץבטלו שפיד לכן יברורי. איכא בל5 חשוב 5אא-כ
 ה0טפין דאין התוס' שמדייק וזה האיסור. ניבר דהשובאף

 ניכר מכה לדון ואין מלה תערובות ב5א והץעיםניכרים
 יענ*דז חקבהאיסור

 ברובא לברר דצריכין זה דהרי צ*ע ולוב*א דברי מףאמנם
 האיסור דניכר הא דגם יוצמח וא*כ בנודע, מדדבעההש

 בשץח הטףז שתמה וכעין צ*עז ווה מדרבנן רק הגא בטילא
 ואכמש. ב4ת הארכתי ובהדושי ע*ש ה5בחצ על תר5*חסי'

 5הפרידו יכה שאי0 חיא האיסור דניכר היכש הדיןובעיקר
 ותו4ד ובנקה*ס בטו*ז ק*ד יו*ד בשףע 9יי א0ור, איולבררו

 ע"קב בזה שהאיי0 אמ,בוהגהות
 דכל שנצזבו החוס' ד6ל,שון ק1שיתו, יתרץ נלענ*דעוד

 מקת4ות, מעורב ביותר וגד~. יים סחובדיןהנהרות
 קטפרס ההש חיותן דדך שזה קטפרס אינם הנהרותותאית
 מטעם רק ביטולז סתם מטעם בתמצ עשרן נראהמחבר4
 ויישתא כשפה*נ חיבור בעיע השקה דבדימ הת48השקה
 רשץ כשיטת לוטר-דס*ל יש התא' שכתבו ברוב בטיותשהם

 השקה יהו ס5קא תצים וז*י ההנ מי ד*ה ע*ב ל*דבפםואם
 חיבחר ונעשה המקוה מי עי*וע משעברו זויעתן. הואדזו
 פרשא י"ז ובביצת עכ*י.ובטיו

 עד למקוה ומתנים וז*י
 5מקוה, ומהוברים 1%8עיס חי5 ונמצשי למים4 טהםופחציק

 כ*ז סי' חיא יו"ד ב*י ובשרהת עכהי. וטמיו אגב8יצובטלי
 ד*. פכות חפריטב"א ד"א גבהי וובא שדא"ה ערטתססבור
 שפטהר במקוה רק הוא גהצפהץנ וגטוויפ עש%ביודמים
 וזין סקי דהראץה בזתלן. שמטאר 6שיק 5בב* ויאסמות4
 .ובמט5ת ביסהה מתורת מוא זריעת טרין יאוש אףהשש2
 6בטל 9 ב* מו חחיע ח1 ששזח %מ 5א נ*ג1ף

9 % מ 9 א % א אש  

 ,שקם "פפטקל רק 4ןק*נם, טעג באים זשם "ח"רינהוחלי4
 1""ש בכד' סב"י ד1בא חגיי"ק 'פיפיו 'לפי אבי*1קינכג
 ושצה וקףיין בחו 'ש8 זזמטעי וזיכא כל ,שקול,ונמצ"ך
 חהש עלקזם, כהל"ז ו"ז כחזמעיץ בדיפסקן אףאזיץ4
 חגא4מים על חי-- וז"נ ח*"כ ע"ש. כתדחשן דמפייכים קתומהש לנל ודשף "וחלי4 ו'םדו טץןוץהש"ן ידהזןפסמ

 מעיין כסו בזוחלין ושיפהרו זוחלי4 דין להיותלכאורח
 %.שנפם4

צבי
 ביטא* מטשם פאא1 ווהוה השקה מהמ המשטן ע*ימקש
 לא 5נן בזזזייוג יטהר לשאובין לעולם דא*א במעיקמשא*כ

 עיו9* והא4קה ביטהמ8גי
 הוא הנ*ל הרא*ה ידבדי העלה רי*א סי' ביףד החת*סוהנה

 בחיך זה במתעדבים אב5 בעלסא4 ונגיעה בהשקהדוקא
 עהיך 5א זריעה אך כזתאהן, 0טפין 5עשות השקה, מהניזה
 ו1רע, אל הקרקע המא בה שנזרע הקיקע אל בא כשהורעאיא
 אם וע*כ הקרקעז 6ן מרובה בשהזרע זריעה שיך לאוגם

 אב5 ס5ב4 עד בהשקה מטהרים ויתלין, אי באיםה0ספין
 ומעתה ע*ש. בזוהלה ומיפסיי בכך. השקה דרך איןכשרבו
 זריעה, דרך אין נוטפין דברובו דאש הידשו דהההז' 5ומדיש
 וזשובי כשופה*נ הגדוי ליס מ1ברים דהנתרות כית6*מ
 דדדך והשק21 זריעה מטעם וטטצרים הים, עםכחד
 כיון בסל ד5א האיסור ניכר מכת ידון אין וממילא כך,היותן

 בס*ד. כנ5ענקד הרישת דה9קה מכה ההשדההיתר
 בסו*ז וצבא ה5בח9 שיטת דנודע קחציתו, יתרץ נ5ע*דועוד

 כשר ברוב מתבסי מיעוט פסל דסכך תרל"ב סי'אי"ח
 והטו*ז בטל האיסור ניבר דאפי' מסנהדדין די5פיע ניכר,אפי'
 הטואו דברי טסביר קע*ח ס" אן*ח הת*ם ובשרשץ עייוטתטה
 משום קביע, הף רוןגתהרין היושוי(ו. סתזף  גוייגוו ושי*ש3ו9י"ר
 יאגיהש דסי ולא לנמרי, ל" חצבקיע המהמט סן נהגיןדאין
 בסבתדדין דכוותו' 1ה*נ הגהעוט כש גם ליגות רוציםשאנו
 מטנה נהנים ח0 ואין הואיל מחבטל, נינר  קאזמיעוטאע*פ
 מרובה 5צי5תו ומצטרף נטזערב שצילו פסול בי4ךמשא"כ
 0טפק ברובא סףכ 3ס?"ה ברוב שיתבטי בדין אי0טהמתה

 דאיבא כיון מהביטול 5ידוות רוציס א0 שאין הזוחלי4ע5
 ה0טפין שניבר אע*פ מתבט5 שפיר טביליע שיעהרבהזוהיין

והב4
 התעיבה באמצע ר*ט, ס" יףד בהת"ס בזה העיר ככר%

 אג*5, שב6הרי*ק הרמבים סברת צ*ע ובאטת הץל"אמנם*
 שנפודו מים ונינטש בזחתלין מםהרים הימים כי למ*דזשףכ

 ס8*ק 5מץד אץכ בזחש5יו, מטהר*ם עדייו בנו6א ומיפוומים,
 0סצת כ5 יטהרה שותין הם (וקךנס מם" ענניםדתענות
 4חוק יש עיא י"ב סוכה תוס' ועחן בזוה5ין,הגשמים

 !1  מערה הביא י*ח סי' ירד משמעון שם ובשו*ת עכ*ל,גזה
 סיל דמהקט מהראו*ם, בעהמח"פ ףל מבערזאן הגאתבשם
 ר' בשיטת דקאי פטהרין, שזוח5ין דסקואות סופ*ה5ביש
 בזוחיין, שמטהר שקיינפ 6ים הן שהגשמים תלמירםאליעזר
 5ך", מודה טשש שר*א אראשומם ממ*ש ע*ז תמהוהוא

 טו 4אוקימט שמיסי שקץל אלא שאין, 8ן העייומםש6מים
 ראיתי המת ע*ש. גוה חש1יך דד*ח בפרקי מפורש וקשותי4
 ףל סבער8ע י"צאץ בהססמה שבת עמס' טובה מתנהב0פר

 עאש* צ בהעדהשהאריד
 קפע שודש השוי*ק דז*י טעמים מכמג לישב נראהץנע*ד

 כפעה, אוא הרי שהפ0יקו דטשהץ דשמריש דאע*ננ5ע*ד
 -אשבורן, נעשו תצר נמקף2 המים שס1 איני דוואדויש



 האאפם3צישף כאך8יטו ירצשחטתקשאשח8"רז18
ש 1הרו4נ*ח הענ"ד ששה ייה4  8אגחףין מאק דכגר דכית וסא חמץ44ש*פת י תאץום 

 לו אין אשבורזן נעשו לא זעדיץ ה4 וצ4 ת5ש ץ*
 ושנתלש לנל דכו %א ביחלין, פפהר ו"ו% מקוח דיןרק
 קהשטת נודע הא קמב"ו נדע ה"ש בשמיר המח יפעדייןיהפום
 דפמל* %פפין שטש דמאי ב' ס"ק בס1*ו חובאההחקד
 ששןבץ ומים וח"אן מהצית לחו ומשק" ברבייתןזוו%ין
 דדצי חסקוה, פוסלין אין דששבין דהפעם חרא"שעפי* ות" יפםלווע. לא מאח מ' של למקוח סאה אלף מ%4אם
 דוקא זח %כן כבצעברים, חם והרי כיצכמ, נזרקךכאלו

 אדם. ע*י כתלחצין דהף משום פסחץ דעיקרבשאוביך
 פסול משא"כ מחוברים, ויתחשכו זריעח מחני%כך
 והם פפעם אימ בזחילה, מפחרים א4שינםנופפין
 זוו%ץ במים שנחיוף זריעה בוו טחני לא חלכךת5שהג

4 שש איאש  הרי המע ע*שנ לפ%בר ח%ת 
 ח%"פ ש4קיו משום גשפי4 ם* ש הפפל כ5 מןצי
 שוצא השקח מהמ זה לשמן הרי וא"כ שוקטצגמים

 2ם *הבשר אכתי א"כ %%ביי4 העשו טיעחמהצרת
 )הי בוחזיק. פמלין טפפין העאיבזוחלקי

 לחטוברין חגפורשים דטקשרם מה א*ש וב1תס
 סקרא לה דיליף כפזו*כ מדדכנן. רק חהשד%חלין

 דסתם לומר הפ האנ"ל עכ*ק. זודלין למיעופא בוראך
 הנד% דים דמקושפית בפ"ה רק ולשיפת וקי,ספרא
 דאף מח"וק זוחלץ הוי שפיר לשיפוצ א"ככמקוח,
 בעצמו הים גם הא מ"מ שקימג מים באים נשמיםדהםי
 יומי כר' לחלכח דקיים'ל לדידן אבל כמקוח. רקחוא
 שסקים להנך פ"ל שפיר בחהלי4 פמחריס חימיםדכל

 צנירבר
 ומשו*ה למעיץ* חוגהיו ע*י סמעחן יההשיבו בא שאתהשלא
 נביעת מכא וזודההו, הי"ם עדיין אי1* וטהשבחרן, מיא מיחויא ד1ממתי היבא אבי מקתג 5דין 11חור מממ כשוצשסק הואדין

 על*8ם מעיין שס מץמ סחמעיץ, שייפטקו אע*ג הכש כיהמעיין
 חיחצא פקע היש הב4 וזואיין ח%ם דששכתי כית עצמם 6צדעדחן
 חצסיף זה בדין ג'כ האייך קנ*ו ובהיורש עכףל.6י2"יצ
 חיח5 ד1חג מק5ח 5ערלם שאיי בזוה5ין, לטאר דדי%ב5שתו,
 מעייו חשם זוחל, תמיד ואההש כתמיז כדדך ההוא היפאמצד
 עדהן הגא שזואל שוה 6שום פנרתו דע,קר הי, 3*שע5יו
 ו1ם עוד נקרא עי*ז וגם הם ווים ועד%ז מהמעיץ, נביעתומכת
 אם דשעש וש6ים, מי יעניז זה עהיך יאיך שנפס4 אע*שמעיץ
 חיותא, ואקק בהעבים ה*' כבר עכ*ז 6חוקינ4 באוםאפא
 עירובין ובש"ס אטמג נבממת מכח חהמ עא5ץ שאפאומא
 צפע שרשע בלהמ, סיביע בעיבא ומיא ע*ב( מ-ת)רף

 ע*א ב' )דף ביצה ועיין שביתונ להו קפ הש יטהדייתמע
 דבליעי דכיון אפור נ%ד דהאי מודה ר*ש יאפ" קא ד*הבהחד
 בעבים דסים דז1ם למפקנא ה*ף ע*ש. בעוים ביל ה"לא
 נביעהן מכת חימ ימטונ דזחרלתן ברור זה עכא מהץ.מינד

 אוקינם.סיים
 שכצצב 6הטחר 5די% רא" הביא ק2*ו בשחיש יאשוי*קוומד

 מקחה דת 15 יש בהפסק, ספין טפין ההר מ1 שיוהדדטעיין
 משמע טפי4 טפין ומדקאמר אפשק, בלי כקלוה יורדשפש*כ
 אב5 יארץ, שיגיע קודם המ1מ מן שוצפסוק טפין טפיןדוקץ
 ט1יבר עדשן הקי5וה שדאש בעוד יפקוה, המים שיצק%חךבן

 דאלת*ה שהופסק, אששר אפ" סע"ו דין יו "ש לעולם5מעא4
 שה4שסק 5עחר מקוה דין לו דיש קילה4 ע** ידד אש"לשמעיס
 הדי עכ*ל, 5עו5ם הפעיין עם בתאבר עיא ספין ספיןהוה1
 המקוד4 לחצך שנפי שבשת רק סיירי הביי*ק דגםמפודש
 בגשמים וא*כ נפסק, שםז*ב רק המע*י4 עם 16יבר עוד8"

 איז הארץ, עי ל6טה שהמע טרם ס1שיקינפ, נשאךשבבר
 ה*ב. אהם עם חיבור יותר%

 %5 פס% וב41טת סקוא, קרש חשעב הגחי ביס האווףד
 ביא5י4 מטאר ורק ווה4 מים הצריכיםאהמיפ

 ובתתףס מ"ה דשרה בפ"ה ובר"1 ההב דסקת%ת פ*חוככץם
 חהם, 6ים שאם 6פני איע בזחשרן, יפפ8ר דחא שירשושאג
 לדברים אבי דרכם תה ר%דלין, ד51כים נת5ים שדדך מפנירק

 תשרי ע*ש. א%ם פ*ם טשךא ד5א פט51ע, ח%ם מיםהצדיפין
 .חהם מים ו4ת" מפעשן, בבא דדזקא 2לישם4 מד%קאסוי*ק
 זוהלץ ד81טזי כיה שנפצהן בזא חו%ע שקע שלאאשייע
 שלא תגדו5 מיס בנאה אבי 0מעיץ מנביעת יאואאמי*ק
 בנך* שירכו 6םשי בעח5ין שמסחר ורק 58ל תץם פים8קךי

 פםחר דשימ מודה ה6לי*ק גם הגחי ס1ףם כשנססאאהכ
 תאבב1חשהן

 כמו1זג והמים כ5 דץה בצהש*י ע*ש0 ק*ט )דף דבשבתועוד
 דרכו שתא סהנחם בוחתלין, מטאר דמעךין ה8ילוקססביר

 אם מכונסים מים שהן ומקוה ה4 זוחיין עצכע כל מעיץשל
 עד טבילה אינא קטשרס במקום זוייתן דרך בפימיוהטבי5
 חי*ש וכ"ב ע*ש. תומדיס עף2 שיו אשבורן במקוםשיהא
 ומ5ין המים, תהייכות 6בע אאר ייצלכין מ*ח פ*הבפרה
 תע ע*ש* עומדין לדיות דרכן נשמים ומי זוחל יהיוושדרכן
 דעיקר פשום בזתיין, סטאר דסעיץ ממרדגי מ5שוןנראה
 במקום קים 5היווש דרכו ומקוה בזחיי1ג לילך דרכומעיין
 האייך ח' סי' ווים בדברי ז*י 6ח1ח"ג הךני וכ*ק ע*ש.אחד

 אין גשפיס, מי מחמת שנתרחב מעיין דמה*ס זגבסברא
 דבעיע בתהלונ טה5ך שהי' בבאףם רק בזוח5יןמטאר

 אפ" סעשה, איזה ע*י 4שת2ה אם אבי בטבעה יחיישתזותילה
 או המשיכו שאדם ודק אויים, מים תערובת בלאכשהש

 בזו*ץ מטהי אימ הטש, " זד5תי בפי ג!קוקו חף8עעאל
 בטבעו שם זתי חימ ש1א כית מיז שמו יה" שש"
 המרי"ק דדברי 5ומר "ש הףכ ע*ש* בזוחלין מטהראיט

 זהשל ההש שעדיין טבעה שזה הפבע מ6עיץ כששסקבשמדים
 בגשמים משא*כ בזאי"ן מטהר 5כן חיותן, עוד נפסקו5א

 שקינס מים שבא 5מ הועיל מה וומ6יים קךוין להיותשטבען
וז*בי

 ו5פענ*ד הנ*5, בהק4מה המרשים בזא גם העיר כברק
 והמרדכי רש*י 9פ" התה-ד דמונת לישבנהשה

 ומעיין קוהן, 5היות דסבען בזחיל*ג מקחה דפסיל הנ*יחשר*ש
 פשום עשצבין וסס% %ח5ין, 5היות טבען ווכן בזוהיץדכשד
 ומחוברין, כזרועין נהשב שהשקה אמת הע תלח1, יברשדתףב
 זוזלין הגשמים שגס ד6ה הגשמים, שי הטבע משמם איןאב5
 להיווז הכרמע הנהה וקטפרס הנהר שזוו5ת ע*י הנשכעת,
 ניח מי2ה ספינה ע"ב( ט' ףף ב*6 ובמס' עהיין. הםגם
 מים ע*ב( וף )דף מצטן ובמסו ע*ש. יה סמטי דקא הואוסיא
 טשה מימ דהגשמים י54 סנ*כ ע"ש. היא חנתה מים נביעל
 פשום שהסעם ששצבין בפכצל הש*כ 5או4 בסבען שאיןכיזן

 כנזרוף בההפב והשקה דעקי אמוי2ן שפיר כתלחש,דטתשב
 תלה4 דחוש 8ש%ם הפסוי אע ב%טפע אב5 מאוברים,וששו
 5ציע אחי זצהשקת אף סרכ ""5ץ, להעת בכצעו ששץרו

 ןשחמו 8שף ר16 8"4 5שץת דרכן אע עדהן יחף1חמשהטץ4
 וחףץ  דשס ומףג ומת"י4 6טהר שמן *ח5ףם זלהחמועהחל

 יחוחת מעיץ חך שי ד8בעו משום. חזי% תלהב ש1ם ולש1מי
 ני8א אר 8ף הש*י בזויעיג מטאר ארן זואל בששית חשפ8שששה
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 טראית משום והיינו מדרבק. רק חוא דזמלין לוטיהש
 בטל. לא טב"ם לשמואל חא החת*ס קר ג"כיטיעורץ )ח(. 9ם4 חיעם' תמאש עץ,'
 צ"ט )דף. בחולין ההחו לפיט"ש י"לולחניל

 וטתורץ בפג מב"ם לשטואל גם דבדרבנן ציר גביע"ב(
 מים שבא כטן מ"ם חאיפר, דניכר ראף כת"הקו'

 איסור בהצום רק וליכא כשרים מים חוא וחכלאוקינם
 וחכן. עיןמראית

 חזינן אי שכתג חראב"ן, לשון % כת"ה שעמדר3מדע
 חנראח רוב רובא, נופפין האיכא חנחרדגדל

 כת"ח ותטח דהסרי עד בהו פבלי לא וידועלקץנים
 מח"וק פכיל חחש יוהלין חצמקים לרוב הלא ז'באות
 שמא טספק נחכרר לעתים, הנראח רוכ דליכא אףוא"כ
 עב"4 להומרא דאורייתא ספיקא דהא הנופפין,רבו
 סרו3, פחות הה שמא ס8יקות ב' יש הלא הבנתילא
 רוכא חזוחלין חו* שטא היעו הניכה רוב דליכאכיון

 ג*כ מחצח, על מהצח רק רוב הוי דלא ואת"לוכשר,
 זכ לע4ין דרק בבעח"ג הראב"ד כם"ש בטפפיןכשר

 מחצה עלמחצח
 פם~

 )0. נופפץ לעמן יא

 צבידבר
 וע*י משם, שנתלשו והחסרון אוקיש, מים 888ד~שש8ים
 ושמנם מהים דנת5שו ביון עכ*ז כזרועים, נעשו ינתרשטאץ
 טבעו אין ד,עוב כהצום והרשבאש4 5וששג*ד בזוחלץמטהרים
 ופשוט וז*ב והזדיעה ההשקה 5זה יהנל מה אונ זוהלין,להיות
 כלל לטהרה חיבוד בעל ,הגה*ק דז*ז לכ*ק ראיתי וכמבס*ד.

 ולענ"ד ע*ש. החהקד קו' לתרץ ש4ת סברא שכתב יוא אותא'
 בתת"ד, זו כוננה להעמיסאכאצר

 ולענ*ד ע"ש, בהסכמתו שם ז*ל מהרש*ם תטאן תירץ כןה(
 כר' יהלכה קתמ*ל אע דהא זה גתירץ יהעיריש

 חפוסקיס כרוב קיימ*ל וגם גזוהיין, מטושרין מ5פיגו ד53יוטי
 נינהו. סתראי פכקים תדי הני ולתירוצם מה"ת, ססוליןדזוחלין

 לפי ד*ה ע*ב( כ"ח יף חץין בתוק' מבה4ר זו סבדא הנהו(
 שמעי' הר' בשם ספק ד"ה ע*ב( ה' )דףועידובין

 אפשר דאי אף כרוב, ע*ט דסחצה בעחצד, ופרוץ שחיטהלעגין
 בשו"ת ועיץ ע*ש, להתיר ספיקא כספק והוי הם, שויס שמאב. הרוב שהם שמא א' להתיר, צדלים ב' דאיכא משוםלצמצם,
 ע*ש, לאי9ר מצסרף היתד לענין בזה מש,צ כף ס"הרי*ם
 יכיים דאיז הינו לצמצם, דא"א הדברים מפרש דהר*שוה"ען
 אאד ה" חממא בשוה, שוה ה" שמא ספק המם הדבד,לברר
 רש"י ולשיטת שוין, שיהי' מצשות יש עכ*פ אבל טהשניפועת

 אפווד דאי הוא דהפירש פ"ה בכורות ובה' בפיהמ*שוהרמב*ם
 40*כ לצמצם. אפשר אחץ הדהנים טיא חץע ע4ש. שויםשיהי'
 הניכד דובא שמצרך הדאב*ן דבדי מסתבו שפיד הר*שלשיסת
 הערמב"ם לרש*י אמנם להקל, ספיקא ספק יהי' דאל*3לעינים,
 לא שפיד שוים שיה" אפשד דאי כיון ספיקא, ספק ליכאהדי

 יעינים. הנינר רובאבעינן
 י*ב, שצת כלל לטהרה בחיבור הגה*ק דו*ז לכ*ק ראיתיאכן

 והקשה בשר. עומ דבמחצה הראב*ד, שיטתשהביא
 ובזה  ו4מים, בידי הוי שטטפין כיון בזה, נפמ*נ מהלענין
 א*כ דאורהחשב פסוי הוי וזחתלין לצמצם אפשר אי5כ*ע
 עפי*ד ותי' טטפי4 רבו שמא פספק מ5טביל פפול טגאבבל
 ס"ם איטנ הש"כ מע"6 הוא שמא לספק דיש הנ"יהר*ש

 אף מועי5 וזה דכשד מע"מ ושמא זוחייז דבו שמאיהקי
  עב*ד.לדאצרייתא

 הוכיח בב*י הובח המרי,ק הא 5פי*ז יהקשות ישולכ4ערה
 שמא דשמואל אבוה מדחי"צ מה*ת, פסץדזוחלין

 ויפי לקהלא. בספק ניי דדבע ואי "זוחלין על טטפץירבו
 ספיקא קפק איכצ מקמ דאורייתא דאוא אף קעוה ין"ךהג*ל

 מחצה. עי מחצה עכ"פ הצמא זוהיץ, רוב אי3ש4 קאצעלהקי
 ממבת, הערה העא העחלין עי טפפין ידצר ש8א אר"צהשיך
 שהעיר דשמואל דאבוה בסוגיש ובדגה "יים .בפל ושרתיהכה
 ע*ד ומתוץ עצהסג קושהא וצהוא רכתבבזה,

 הפלפ~
 באפת .יהה שמא דשמהשראשש ואבוה יקץט בםשישתה"ן*ד ע*י*

 הוא שמא ספקו הך יה" שיא בשצ9 ד5ץנצר,רובא
 משבת ננהאה קחטת עדיץ שהי' בטתיו ורק מהצונ עלמחצה

 5א כ*ב פ" יו*ד התת*ס 3מוש יטהדות טג5ו אך ע'שס,ת
 רשר' דהביא והמרי*ק מקהאות, עשה לכן הרוב אתיכירו
 הא יהבה לשמא חאחצ אמאי דאלקנ טה*ת* ההא דזוחליןמ"ה
 דמיטכר, רובא ימי' אם דגם משום היט לקו"4 דרבעספק
 להוא וע"מ ע*ז, חעוש ואמאי דדבנן, איסור רק ג*כיה"

 לדביחין עביד לא מדוע. המפח"ןים קף מתורץ ובזהמה*ת.
 הנראה ברוב תטבי דלא ד5ביתהו ניזשנ ולהנ*י לבטהיגרק

 חצמא זתזלין רוב אי3א שמא יהקי ס*ס איבא שפירלעינים
 ואבן. מהצת על מהצה עכ*פאיכא

 דמתירין הםעם ע*4 ט' )דף בכחיבות הפנ"י יפמ"שעוי*ל
 הרמב*ם שיטת עפי' בדאורייתא, אפי' ס4יקאספק

 הו*ל ב' ספק א*כ לחו6רא, מדדבע דק הוי דאורייתאדספיקא
 שת ק*י סה תשובה בדרכי ועיין ע*ש, ולקהמא דדבנןספק
 3תפ ה*ב 5י"ד אה*ם בח' הדמב"ם וזצה בזונ שוטחריךרי*ד
 חמקהת וארי טהצר ישיקא דאמדיע שאוביז, מים ספקלענין

 טהרות ו"צשוה זו במקוה לטבול לו מורין טרןבכשדוהו
 ע*4 דמקושצה סהתוספתא שם ציין והכ"מלכתאלוג
 דוב אגא ש5א סיס, הך על סמך 5צ דלהכי לו6ד ישומעתה
 בטבילה מודין אין דיכתהיה כיון ע*מ, מחצה ושמאזוחלין,

 וחבן. דאיד"חא בס*ס וה*ה דדבע ב0פקלהק5
 דאל"כ מה*ת, ה80 דזהתלין המרי'ק הובחת בסהר לפי*זאכן

 משום מקהעת דישה י*י דהא יקהיחג דרבנו ספקני-מא
 3ן סי' יי-ר ורים בעעי רשרתי חמה לכתחיה, כן מוריןדאין

 ה,ב יו*ד שימה ביח בהיו*ת בזת קדמו וכבר באעוךוועיד
 המיי*ק דגס לתרץ א8ר נ*י היקר וחתני בהג*ה. עיש נקגס"
 בפ"ס דאל*כ מה*ת דהוא חעכחחו וכנ*9 ס"ס דאיכאסבר

 בכון. וזה לכוטזלה אף מורין יהרמב*םגם
 אה"ת דאוקמי לר*י ס*ל מ*ב( )פ*ב דבמקואות דקקאתעוי*ל

 הסד"ט אגן בפה"ג, דרבנן פפק אמריע ולאטמא,
 גכריז והקת שחך לא דבמקוה העלו והנובץי קצ*טעוט"
 בנגר 5*ה המקות עי שדנין ובעת המקוו4 על נוידדהספק
 אשמא אה*ג טההר ומטייא המקוה, ובשרה הטמא,הזקת

 ע*א אחם בדבר* זי*ע מצשצז מצוה*ג אךני שבןע3ת*ד,
 והק5נ דנין אין דבעימ84 ושף לחלק האריך נ*ח סי'מקתית

 איין ממקום חזקה מביארן הפש דנין שחט הדבד ע*זרק
 אוש מה דלענון טמאים לטהר רק ההש 5צינו דכי במקוהאך

 הספק טלד אם ומגר5א הטמחנ ל0הר רק חמ?רותיו,הצטדכותו
 מפפק בשד שהוא לומר נוכ5 דאיך להחמיר; אטויעבהמקוה
 ב8קוח הספק אם גם ינך הראוינונ פתוקתו טמא דבריהוציא
 אמצבין מים בספק ורק טכט4 אחהטת גברא אשקי אמריענמי

 ע*ש* פ8ק המא פסול דודאי מתהלה המירה הי' דבךטהוה
 בהגאל נ*ג ס" ח*ג יר-ר וילמה בית. שר"ת ג"כ דבריווובא

 לההמיר ססים קע*ה הצי' ס*ז ס" חץב יושר אמריובשושת

ט וט" פ  חםו יגלי טתע". םיתתשי9ר 
 ז"קת במקום מ*ס שעיע לא דתאכה י ק ס" ירדבש*ך



 השםמשששי םרס"%ט אשובאשאלא8
 ימה 3אן עיר ישייר לשה לשרש שם כהדר*נו15"%

 והלשט במקווק פהרה טע %א בם8ציהוא
 במקוה פהרה להם אין דם8ץ דהכווגה וכתבמוקשה
 פהרה לי' דלית דדבר ע*ב( )ק"ד כעירובץחשסוינן
 מקואות בה' והרמב"ם הפומאה. אב נקףשה אונובמקוה,
 כל אאשר המקבלים הכלים בכ% אי% הטפץ ה"דפ"א

 נתרבה למושכב, ראוי וההא וזץ4יל וכרהפוטאות
 בבד'ה הרא"ה ולפימ"ש עוש. בלבד טדדםלפומאת
 לקה וע"כ ע"ש. למדרם ראויין 9ה*ין בס8ץ מיירידכאן
 פוסאה הסקבל דבר יה" שלא אהר דבר ה4א דוקאמפצי
 לשכיבה עשאה מחשלת ע"ב( )י"פ בסוכה ועי*ןעכ"ה
 בםפץ. והכא בטחעלת התם ובאמת פוטאה.מקבלת
 שכהבו ומפצי ד"ה ע"א( )ס"ה שבת הוס'ויעיין
 ובמם' והרא"ש. הרי"ף גי' ויעיי"ש הם8ץ.ומתנות
 ל"שיבה העשוי הן מפצים שלשה מ"י( )פכ"דכלים
 פהור נתות הפל מונ פמא פסא צבעץ של סדרםפמאה
 ועיין גתות, של ה" דהכא דהפפץ לומר וצריךמכלום,

 )ז(. שם, ישראל אשבם'
 הר4ח%ונים דברי לולא מפצי דעביד הפירש וצנעיכףיו(

 כ'( נ"א )נירם*' לי אתה מפץ ב'( פ' )יהזקאלבידו מפצי וכלי איש כמו האבנים בו ומבדדיםשכגפצים כלי שם היא ספץ בפשיפות לופר "ש האז"ל
 )ה(. כבתהלה. זוהלין שיהי' להמקוה . דמתרוהיימ

 גיפ*ת ה9ה*ה תקטז הסכצה ה"יז מהה*ש*ר
 הם1ם בצרה הנו%נים "8ראל נל בכ% 4שקההסצ8ה
 עליהם,יההם
 תצ4ג נלאשקי אנ*ד עלבערנ, נהש אברושה*ק

 85המי%5

 "צ*זנ בארדיאב תרפ"הב"ה
 הנשן חהכ ש*ב *דידי אהובי לככוד וכ"פההוה"ש
 *ע"א 5פש4שש אכד"ק שליפ*אלעבאורפש צבי יצ1טק כוה*ר כש"ת יפ"ת ז"ר ההסידההו"ב
 ה' השעה"ם ם"ש ש שהקשה מה אוהתאהדץט"ר2

 ע*ב( ל'2 )דף ושוכה בהא ה*ה, פ"הל%ב
 כטן מצהב*ע, דל"ה כשר. ביו"פ יקפן עברדאם

 והקשה מקודם, רק המשיה בזםן נעשית לאדהעבירה
 עבדה שהרר רץא נבי ע'ב(, מ*ז )קע מברכותהדר"נ
 ד4מצוה קההם העבירה נעשית שם והא מהצב"ע,דפריך
 סו8ר ה3הב לפימ"ש אכן העיר. יפה ולכאורהעכ"ק.
 לו1ת רק דההש כת*ה, שומין כמו וק"ה ל"ה סיאו"ה

 ו%הררו *יך רק הגמרא וקו' מצהב"ע. כ% י"שמוישאל,
 שלמד %3 בפשעית הגם' נפרש אם אך א"ש.דיעבד

 כשעה"בנ)א( דלא ראי' ה" בסופוהמבי"ק

 צבירבר
 איסור זעקת 8יכא הדקא דלפי*ד מהיה הנ8 8ציפי,
 ח1פיר מקאשענ 19יד השפיר הס*ס סאגי ל8 19ובדפהבל*
 דפינכר, רובא דוקץ שיה" הוצרך מדוע הראב4ן עלקו4ת
 למ דאין והסד*ס, המבע בדעת דזעתו מהראבין ראי'תה"
 דסיננר ררנא ובעינן ט*ט סהני %ק חגברג ההת סכחלדת

הצ*שה
 דהא הרסב"4 בשם הג*י לפ*מיש 5"שיע*ק קו' סרהובזה

 נקהם ש"ת" ממים להעמיד כדי ח81 6סצידשמי
 סימש2% המקבי בדבד שייה יהע5רד אס%ד אאחמסדים.
 5וש שמאה המקב%י בדבר ה%אילה דלוח1מיד 5תאהתחניא
 הבשן 1אשי בזת מ*ש ס,ה סי' יוד בבנין הףץ ע*שמדהבע
 ס8ץ ילקה א*ש ולהג*ל שליטץא איהששר 5ה אבד*קהצדיק

 הא2 סוסאח מקבל 9םמ2ובזה
9 וב"ה א  ש   * 

- 
ש א   8 ש   

  מוצווןעשחו445חה2 זעשף תטישו ח"צ4 פים בעיתבה
 וצצ דל ףה ה יטשת יש, סש בעיט הא זחצי4שק"

 בנהרות סובלט הף תעיי וביוסף במעעהע לטב%מניאין ה" המא בביתו. מבעים א%ם סים מקךה שעשהדהפ*רחש
 רש** שי ברבותיו אדש פירש %מר "ש יבדיו השי ה%ב4מים

 נהרות והני הב*ה. במ*ש ה%ם 6ים זבה געי דפדדבעדדעתו
 ותאש דה" מסן כשהניע 5וי אע אצ*ת סמ"1 א%ם סיםה"

 זבה ומבה פיאודייהשנ נדה מנה הטבילה מה1 תשטשפין,
 ולומשוש המשה באמצע שו(פפיק הייזצ סקתן5ע עשאסורבק
 אצו ח%ם, "6ים שמ1ציא מאמקור הנשר נפמק 9עי"זאפשר
 א1ציע מקת%ת, עשה לכו דאת" ה1ש ט"לין שהא9ה%מהמת
 הלא זאת סתר למה תשרי, ביומא דמפצי הך עי קארר9רי שי רבותיו תףי למקור. %15נר ח%ס מים דין בב*רורש"הף 3די אצותיים, סתר שזב מטפיזע מכת ההשש שסך ניסןיופי

 ודרץ4 סקתית עשיותעי
 מ1,19ץ אפד בשדי ג"כ הובא בפשדשים י קף %דצ נכרש

 דצרי ג*כ השמא ושם ד9ה 8"ו א1ת ע*ז 3ללס'

 יאשת טף עבלת לעש1ת 8ע דיכראא יק דדנץ 0שרש
 ע*ש.5מא

 בעידמ4 שאף דבמקי לו6ר דיש הם8ורשים הערוובאטת
 85ה לו שאשי ד9נד רס*ו בת" דק"שףילפי*ם

 שאץ חרהים בח% וכדש4 בצימד בס*ת סמוקים ולקדאות
 גהאג דבאא יאל אהכ יוררוחע יצא אודין, בן איא בה4ה%ב

 בשוראע הכ*5נ בשףדבא, וההה וצחטע2 מעשה בהטעו2השחרהר, עהאשי ע18 שאתנת ש וודץ, בן ל" שה' לוהשרה,שצירפו
8 ד טי* ש"י % %רת  ת ט"   8  % א   
 שטא 92י םשטא תף"הא21 עי די וםשןי 4ה1יז

 9צ2 אמד צשדי ע*שן5נהשם

 המה1ה 6טץ, וא" שהכה% עיא. )נ*ס סס%ם סתט*אנן
 יישש ישףי 6הטת בעידטג ל*ה 8פי' דוהההמירא

 ו8מש%יד צ*ה סי' יה%שב*א דבר* מכא ל"ת הזהמרחבעידטנ
 עשו1* 5צאב*ע יוסר כ5ל ל*ש עדל*ת, לו6ר דמכלדזרכא
 עיל*אנ 9ףץך דבכחהב ואשו וושני, מצוה לדבר ופשני כיץאהכ
 ימשתו השש% בעידמג די*ה הףכ 5שאצץע. דהף סריךמאי

 סקא8 השףו ב5צ*א ווכא הר,ת כשיסת תדאע שאני.דרבים
 בלתג בלש אף הף הצטשדםאחן

 ואיש שעוא%"ש"
ש פריך% ן  א  1 %  % א   8  

""9 ש ףה  ע ה  א  א   
 9שש% זאשן פא פ, %ה4ק וחר וצשחןחתששתראה

א ** א  א  ש   8  
 9שיג לעא וש%ח החשת סאוואה, תא טש,חציה
 ששחש ששט, שש8* דשח לשר הש מאהעצ נם"םת"
 שששש *' %שא 5ש4% י"א חם מת עמדגבטף
 ,ףג 5פא1ע טא%"4ש 9יאא8 ושאאת ו1ה יתגשי

 ו59אדא 5ש4 מ%4ק גם הלף 8"שה, ו9ילההש4*ד
 הלבו 891 בץ יפאל9 עטט 5"א מיבום סשהס9שה



8 אםמש"פי 8ה%א השמהשש5ות

 ההידוד. ע"ד -השעה"ם הט9 להמתיק "1אמנם
 נימא בירפ םטקנפין אין אמאי קשהדלכאורה

 מיבעף %א דע"פי ועשה עץלשת דאין ועכצ"לעדל"וק
 אישדא הוי בהדם4 טנא טתקן דהאי המרדבי,לשושת

 לם"ש אפי' אלא שכ"ג תמרים גכ1ת וונייןדאורייחשג
 כעין דרבגן דתיקון כל מ"ם דרבנן, רק דהויהפנ"י

 ייו מפקחין דאין בהא הר"ן וכם"ש תיקון.דאורייתא
 הנל.את

קאק  ופנ"י תק"ו או"ח הישע"ק לפים"ש להעיי. 
 מצד טלאכה המעשה נוף דאין דהיבא כ"ה,שבת
 דהוא אף אז אחשבה, דרהטנא כה1ום רקעצמותה,
 טלאכה, בכ% שהוא המה כה1ום מלז1כה, כל ל"וןבכלל
 דשבוען הע,1ה אבל מלאכה. כל דל"ת הל"ת עייוהל
 %6 שבעצמותו כיון שוטג נופו באמת דהר* בהו.לית

 ה' )דף בפמחים רש"* סתירות בזה ותי' הוא,מלאכה
 דכוונת לביעורי, רחמנא אהשבה )כ"ז( וביצהע"ב(
 מלאכה, איט באמת כאן, וה"נ עכ"ד, עדל"ת מכחרש"י
 לי' דבאית כיון מדאורייתא, מנא מתקן יהי' אםאפי'

 לי' בלית ורק מנא, מתקן חשוב לא אחריתי,הויטענא
 קץשה, ולא ל"ת רק הוי לא בכה"נ א"ב למצוה,וצריך
 דנם לשיפתה כתב )וחפנ"י עץל"וג דנימא קשהושוב
 לשת אבל אהריתא, ההפענא ל" באית מייריריישא
 ועוד לת"ק, ולא לראב"ש כן דטתרץ כהטמעהגכה
 ל"ל ובין ל" אית דבין לומר דהו"ל המר, העיקרדא"ב

 )ב( מצוה( כהשום ממעפין לי' רבליתממעפין

 השכשל טתוץ דבע1פר בעיהטג דייה משום צ"לק"כ
 צריך המש דרבים עשה דהף תם"ו, במנ*8הובא
 השעהשכג סבלת דזה י"ל %פיא בלולבן מוא8"נבעידנא,
 אף בעידם4 דל"ה כהשום םמעפין ד"ין הפה4ם דכלכיון

 דאם אטרען השנ המצוה, וצורך הכבה ההשדהלקיפה
 נעשה דתעכירה כית כהנהב"ע, דל"ה כהשר ולקפןעבר
 ראוויבע בשני ההבל לחשום א"א דהא הםצוה,קודם
 אי הלא המצתג לצורך הלקיפה העבירה דעהשהד4אף
 כמו הוי המצוה, לשץרך דהלקיפה ביון אמרינן,הוי

 מותר להעת ה" א"כ המצוה, בשעת הי'שהלקיפה
 לכצזתלה דאטור ואהוי בעידנא, במו דהוי לכתחלה,אפי
 ע*ב המצוה, כבשעת נהשב %א המצוה, לצורך%קופ
 המצוה, קודם הי' דהעכירה כיון מצהב"ע, ל"הבדיעבר

 טע, תתה והא הסש1ה, בשעת שהי' בטו נהשבולא
 קהחם בעשה עובר עבדו הטשהרר דמקשה בברכותאבל

 וזהה עשה אין הרי א"כ דרבים, מצוה דהוידאמיק
 מצהב"ע, דהוי מקשה שפיר לכן בעידנא, הי' אפי'עשה,
 לקיים כדי העבירח דעוע%ה כיון קודם, עבירה דהויאף

 תרתי זה ד4רן המצווע בשעת שהי' במו השובהמצוה,
 דוהה. עשה נ"צא מצוה, כשעת הוי דאי אהדדי,דםתרי
 דרבים עשה מהיץ וע"ז עשה, דוהה עשה איןדהא
 דרב*ם דכה1וה ע"ב( )נ"פ פסהים החים' וכם'ששאני,
 וכגאל בעידנא א"צ ונם הקל, עשה דוההדחמיר,

 בפשד.בנלפענ"ד

 צבידבר
 אכילזג הרוב קודם בא גניבה דאיוב ששדיב האאץ,הבירו
 א4, מיטף ועעיתק ר  ל1ף ר  מש%ת "ציק
% ושם מי השו הש. עמ שיד,חטז  ושן 
 כית כשתד, צטשין דהטוב לכן )ה4רעיי הבתה ב5איעקירה
 ע*שה הגבהה בלא לאכילה אפשר הכשו הנתה( צודךדעקירה
 שבשעת כמו הה וגבוג צודך ה" דאם תלי(ג דהעיקראיי

 שכבד אע*ג נימא בהד4 גם וא*כ השגד5ה, גם נ15ההגבהה,
 פראה אהת, כבת זי1וב המצון צידך דההש כיה  עכ*זלקטן,
 שתעשה למשיה דאס1שד ב', באילוק השעה"מ הרסיףדלכן
 הח1עג8 ל4* ובששהש 85כי5ה לקטן 8ם בטן עביוזגב5תי

 נעשה שכבר השוב ולקטן עבר אם בכה*נ יכןצהריחם4
 משא*כ בהד* %הש וכ*ו מצהב*ע, ויי המש סקהרםהאיסור
 אף 5כן העבירזג בלתי למצוה אפשר דאף עבדז,במשחרד
 דהשהדד כית אהת, בבת כבאו השוב מ*ם העבירח,  עברשכבד

 ודף4 6צהבקע העה המצוה צורךה"

 בשן*ה )אובא ק*מ סי' ה*א ג' מווו' בשו"6 לפיס"ש י*לעוד
 מצהב*4 רקא עי דפריך בהא ו'4 אות עשז כל5 8'6עדכת

 עשי*ד לתרץ הטשנ 5צהוב*ע, ר*א לי*י בסהטה 5הרז*ה88
 6י להקב*ש אביב דיותר עדי-ת בטעם יתרו בפ'הרפב"ן
 היפי*ז 6ל*הנ שנשמר ששר עשהנ מצות 1פקהם פשיאשעושה
 הביב יהזר העבירזג עבד ושצד אהר במצהב*ע גםי*ל

 עבדו, ששהתר שם השי*ז עשה, המצות שיקיים5הקב"ה
 6קשה ושפיר עשוזג מואי עשה האי אלמי 6אי בומשוגושכר
 רק טשמרים, וא1עה*ם דדברי י*5 וא*ב עכ*י, סצהב*עדו1י

 בנהשהרד אב5 הנ*ל. 6טעם מצהכ*ע י-ה ל,ת 6כברכשחצכר
 6צמצהע, ג"כ שייך ז5בר כשחבבר גם ומ1וע על דעברעכדז

 השכ4 אאחא משר6בח

 כתב 8*ה א"נ שבת בא' ד"רפב*ם 5ש4 דמי 85 ולדעתי1(
 ברשהי ובץכ בפטיו4 6כה משום ההיוב מפדמתש

 הפ88 הע*י אארי תרי עאש. ההב ד*ה ע*ח( )ק*זשבת
 בפ%ה4 מבה 6ושום מי4אטת היוב איבא א-כ ממג מתקן"וא

 ועשה 5"ת איסא דאוד%הם4 תיקון דו1ה 5המרדכיוממילא
 ועשה ל-ת עכ"8 ארכא ורבע רק דווי ויהפנ*ידאירייתא,

 בשהשר כמו עדי,ת, ג*כ ל4שדרבע,
 8תש, אוט דאם פ*ז שת ל*ב משיה המ2*ה סברת 5פיואף

 או 6ילה כמו מצהג עע תיקון דק העוים,בדרך
 אם דוק4, הוש זה דכלל בפטיש, מכה שייד 5א כיים,טבילת
 דעכ'פ מהעג לסבדהו גם עכ4ז ע*ש. אעו5ם בדדך משזקןהגא

 שמי כמ*ש סורבע עכ*פ דשסור כלים4 מטבילת ברע5א
 תיקףן אה דבהרס המדדכי דברי הביא שם, דהמנ"הועור

 דשוד"ופג הף 6צוה בתיקה דגם ומהטתדעהיית4
 8וז7 נעשה וכשפתי1 אדד משום הפסוי דבהדס 5הלקובתב
 פ59" 6נה מתקן זושוב 5כו העים, גדדך תיקון ההא*כ
 דשר5א עדל*ת, י*ש שפיר א*כ ע*ש. בפטיש 5בה משוםוההב

 רו*5ע דשבת ח15ה5*ת

 בפנ%ש 6בה בו "1 דנמייה ק*ו שבת בהת'ק מבהשרובלאהה
 וםשתףוח% שמ שםמשוה ונםטח%ףעא,

 י פאק"אפא ופן זצש ,  בצה וצה מ%שח מזשת
 אפ שמין'ציי% טשר וילששי4 ויס ישנת
 ש"8 ושהא מה פא4 ם ש1ן מאש ו%אמה4
  ואה מלפ ח4 וישה5א ביש י"חו זפ5תאשה
 משיש ויי עכ*5, שמו תיקה %ש 45ין, משצרחהד
 אק1ר 8" דז"44 סעשה שצ"ד 8" אם ופששר* חרהששישם

 ס3 שחרך יש בפיש פאופ"משר



 השם ףיישף פ מ פש השצהשלה
 4 דמצהב"ע כמ*ד, להשחו 2האה הנ"ל השעה"מ%ך

 אף חיעו עכ*רה, בדשא דהפש8ה היכא רקשמיר
 רהטעשה ג% כמו חמצהק לצורך שת עושה ה"שלא
 טוח"כ עבירה. הא רשית בדבר להשתסש אפ"טון
 כמבחשר עבירה ל"ח סצוה לצורך סלקפו חי' לא אםחכא
 יח*כ מוזק4 ל"ה אאץרירנא הרשה4טש ל" באיתבגמ'
 מצהבשע, חשוב לא יה מטג תיקון ש*ת" טרם המצוהרק
 כתב הח דרבנן, רק דהש השנ"י לשףפת פבעיאלא

 גכלי חלב בבישול חעיפור בעל על צ*ג ביו"דחפו"ז
 שקץ הענלה, חף מדאורייתא דהייט שעושה*חהנעלה הי על שיאמר רבנן שינזרו אכל נזרה דרבנן רקדפט. מידי יוצא חרם כלי דמה"ת משום דמותר, %מא בןבשר
 הכ*נ ע*ש* רבנן גזרו לא זח קלקל, עוד יהי' דעזיקע*די
 אך רבנן. גזרו לא זה עבירה, יחשג חטצוהשעהפח ידי דעי רבק, שינזרו ורק טנא, מתקן ל"ח דטה*תכאן
 וק הוא חלא דאורייתא, דהוי וכפ"ת לחמרדכיאפי'
 עביריג ול"ה תיקון, ל"ח חמשיח וכלא המצוה,טשום
 )גג בם"ד כ%פענ"ד מצהב"ע חשוב ל4זח

 הפלום וחיים ומבורך, שלום בברכת אמייםובזה
 ש*ב, ידידו ונ8ש כאו"נ אליו, הנלווים %כללהדר"נ,
 וטכבדו. מוקירו ובלונ"ח באחבהדוש"ת

 טיימלבףם יצ1ץקחק'
 ק"א בארך5לבחמן"ק

וש

רי
 הילא דאין כתב י*ט אות ע*ז כלל ס' טערכת בשדקח)ג(

 בשבת ערבה גוי דבקצץ שנתב פובה במרדכי סוכהדכן
 ומיעסן מעליו מרובין דענביו במדס כפ 6צהב*ע, %'הכשרה
 אמ1או פגשת  ו1בירו4 שקצצה ערבה מדסי חה*כודכשר*
 העבירה, הולידה שהמצהו ענביו ששההפ 4פהפ 5ביהפוא

 ע*ש* סצהב*ע השוב ג%בא וסכל הי"ק יאיןוע*ב
 א*ב ר' 5ועמ%ן י"א סי' בניסן ועדי בשףת רשרתיוכה

 סענדר ר' להגאת יד כתב תשובת שהביא ז*יק%גער
 %מוסקים יאפי' להי8ך, סברא שכתב סאנטוב, אב*דז'ל

 לעשות יוכ5 שהעבירה היעו מצ4ב*ע, אמריע יאדבדרבע
 העבירונ גורמת בעצמיות המצוה השין אח*כ השמצוהסקודם.
 ובעצסיות סהצוה, ע*י רק להיות, יוכ5 העבירה דאין היכיאבי

 ומהדץ מצהב"ע. משום פסו5 5כ*ע אז העבירה נעשיתהמצוה
 סצהג*ע דהף דשהרר רן(2 על סריך דמאי ה8וטקים קףביה

 הפטה דעע מהא השנ'5 מצאביע. לי*ל דד*א סוכה5הרז*ה
 יתער רן*ב הגאת תמה ווףז העבירה. בא 5עשרהלהשיימו

 שהשלימו שה*כ העבירה* רגגר מקודם, ששה השהרור האז*5
 1לפי*ד ע*ש. מצהב*ע לכל דמי ח*נ המצוה נעשית5עשרה

 ימנין שצתע1 שבזה וסיירי לעיי, שהבאתיהספרשים
 מודה העבירה,השפיר בא המצוה דע*י השוב שפיר אץבשהררו,

 בס*ה הכ5 סףש מצהב'ע דהויר*א
 פ86כת דפשום ש5תכ היא פ' עה*ת וווק, בנטע ועיץמ0

 מךוך~ן, דה%ת בלי 8מ54ה לק%ם א8שר סא; אוקוצר
 יו יש במי גוזז ומלאגטז כגרומררה- שיעודה דבק4ירהכי%

 העוץשג עור יהויך בידו ח*כ כפול, "סוט כרהטשיומד,
 העוהש4 בי שהעעך עד .ור, מבשה שההז קטטת קטניתהתיכות
 בתהתי השפ8הם ודבייר ן"צ* מם%שפםה שבת הי5ו5 בא יה*'המש
 לומר, % דלטה תי ספ%, ושיט סיא בעיע לא דבאדםאדא
 פההת קסטת קטטת הת*כות העריוג עוד 5התזךדבייו

 עיגס )ק*ה אשמן רש*י לשרטת בפוי, סוס שיעור 1םפמכשיעהר

 פמש
 תרצ"ד* נעצן כץ יום שפנ4נ"ח
 סוה*ר הצ ס1ע*ה וגדול הנאון. הרכ אהוכיכבוד

 וייפ"*ג .8ע5רסשע ישיט*5משמץ
 יע"א. דףחצבהרעשםאבד"ק

 אות ולרטע חש"ס, על טהרש"ם חספר קבלתיאחה"ש,
 שקיח מה מעפ לחעיר ה2ני בחספרן עיינתיכי

 מקש4 אההו על עברתי מיויברעיתי
 חשפס*ק על כת"ה חעיר ו"פ ד"ה ע"ב י' בדה)א(

 אףנא בשבת דבמילה דם, בד"ח ח'כתובות
 כמ"ש המיפ, כסלא רק הייב איט טא דהרי טזז.משום

 בלא חייג אעו הפרישז ה% הצמר, גוזז נביהרמב"ם
 ע*ב( )ק"ב בערובין כסטאר פפור, ביד דטזז משוםזה.

עכת"ד.
 אדם עור 14 בשר בבהז להצדיך פשוע זתבמהכ"ת
 הי*ב הצפורן בשר ברצהמת וכן ובצפורן ח%ב,אחת אפ" %מלקפ שערות כ' בהו והרי הסיפ,סלא

 )א4בכ'"צ4
 ואף מהובר. בשאר דהרי טזז שייך לא בפריעהובכ55

 דנשאר % הוי לא נוזז ט"ם להיורע יכולשאיט
 )ב4 וז"נמחובר

8

צבי
 ב' הוא מ*ד( )פי*ג כ5ים משניות כסירש והרמב*םוהרע*ב
 השר*ש והערוך ה*ז פ*ט שבת בוף הרפב"ם ו5דעתטפים4
 ש יסיד אם אף סףג ע*ש* טפירם ד' שיוהר הפוהרא"ש
 בעיגן 5צ דבאדם וע*כ כס1ל שס שיעוד בוו ליתהער5ה,

 וז*ב4 כפול סוטשיעהר
 מ5אסת ו%ם 5יכא דב8רהגת נ"ד ס" יףד העשע בספר ג*כב(

 באבורה דמקיקל 5ר*ש דםג*5 בוה וסו4רץ התבלה,רק
 במקלקל אף חהב תהמש דילמא בשבת מילה מהשריהויב
 במושןקי, פטור אוטי 4ג5 טילוע למישדי איצטריךהמהבי
 יעיקך והיע תנ*כ 6י. 5* באלו פרע ממש סל דקימ*לותי'

 ימו5, הוצמיני ביוט במירה 1מדכתיב הפריעוע הו(פהמי5ה
 ושפיד מוצאשג רק אוות, מ5אכה שום סשן אין דבזההפריעה להתיי התורה דכת2ת ע*ב והיט עדלתו, בשר יתתי כתב%א
 "מקר השדה 8שודה %צ פטיי4 ומקלשיז ר*שטוכיח

 דהו* משום מותרת ב5א-ה תייעם כי תויש, סטעםההתים2
 במקלקל אף דה"כ הובל בהצום אסור הורתוך דכשק דקמקלקל.

עכת*ה
 קי-ג סה ח*ב יהצר באמרי דל 6טהרפ 5ששןוראיתי

9 חר תףט ש  ה  ש  ש   9  
 וש יפה גןטהאט ש"ה שעו דשי ישר ע%דםהי
 פריעה נהתנה ד5א אף המחה בישע ג*כ בשמר אבינולאברהם

 אבין* 5אבההםבלל
 התי"ך גם הא מ*ם הפריעינ היא הטצוה דעיקר מקשוגס
 דדוחה קהע אהצמריך ולהכי גפ4 פשום איכא ובהיהשךמצאג
 השאו5תית 5דעת שבת, דוחה דפריעת הא ואדרבהשבת.
 פ"לה סוף 45צשי שמת מ% ושוב ביההצע, מדכתיבילפינן

 עכ*ל. בסהףסא קושיתו תרב פ%א5"הילת
 עיקר אהב 5הנ 5ש1 כאילו ושרע המש דמל כיון יצאעתו,ולצנ4ד

 דהבלה מסעם אגש ופיה4 דהתה יימוד.דשריעה דאיצסריךהא עץי גהה, 5יכש ז,בפר"שה תהון משאהיונה. אצאאבי5ה



4 השםמקיעו פ95 8שצהעש1%%

 פ4ק ואפל אפמא קף *עץ טשפ1 אפדרושא00
 חוך פה, פשם השנם* טםא חלףפ

 שואר -וד אי סטג*48 סחיף בפ% 0-93 בשבת4שראש
 טהשום אאטא ויי א1א. בכשר טחהך ל14 ואם ס1ילקח

 כטו במ4ע טוית שו1א בדבר רק משינו וצזיאץהט-אשץ ה*רדשלמי כפ"ופ בפיו אף יוייבנהז
 "ץרת כמו דפי נמי דשי5ח ה1*ל צ8ורן צמרו1ער
 )נ4 ווו*ש מטצ"פ4וכח ש8יי וא"כ נווג שיך %א יהר הף 5א ט%,יריך ארן או אבל לךן 8' בפו*ר כמכחיר משפוח1,בהשביל

 דשבוע בביה*ש בסויל ע*ב( )קל"נ כשבת י*ז בדזפ0
 להצא סרתח פיחו ופרעהל כרהע דדייב נמרולא

 והקשה דשזר4מה. ק%יו קבל המש למירטת, ב*' אהא-דדלא
 ש-ח ם" הרסב*ם לש1ה1ת ה*ב חידב"ז עלהמו"ש"ם

 דחיפ חחמח שקהית אחר הפ%ק פיח גבישהב
 לכהןח 1כו21ח1 מחדי אק בו חתרו וש8"י*קח,
 קיבל בעיק הרי ק,שח, לכאורה דחרי לק"םדלענ"ר 0(* בצקע4 התנידי למצוחכותאו דה" אע*נ , חייכ, ב" אחוו דאי מוכח ר,ש"יוטדברי

 למצוח דכוובח1 לומר אמיך לא אקכ ההרא1עעליו
 עלע קכל דאם שכועווג ס"ח חי*ב 8"ב ר8ב*םהף4ן

 חי' %א חהתראח בעת ש8עה אח"כ ופעןהושראח
 א1ט9ףן און חנדר, על בלבי חף חגאי ש שוין %בי8י
 כשיפת הידג"ז דשיפת לומר וצריך )ח(. ע"ש. ו,עקהלו

 דעזר84ח. קבלת בעינן לא דלם%קות ל"ח, כטי'חד1סים
 היעטים על ופלא ע"ש. הנא טהוטכ"ם שם פכחוכן
 א"כ הושר4מה, קכלת דכקךנן במיהח אנל הביש,שלא

 ה"8. למצוה דבותתו לוםר שייךלא

צבירבר
ם9י""ןשימשדקחםשי9פד"1"תמו

 שף שחטפ* ישם ח חמ יהפסמטאחשמ8ש
 ש יכ ש9,ב

 ומוי
 גו חף4 ,יד בשל קטצ עץ סה חשוסשפת ת" מצג 9ז פ פקף

 נג ש כיי פע %א תל וח2 יחו בש. ש%ש5
 יוושע, שפר גם כעון השת עכףל, רתאא ש1י חב5תרכ
 כתיב ויא ימ% דכתיב הקר(ג מלשת 5ד%ק אהעסיףרק

118תך*

 אין דמייה דם*ם, ס" ביףד התת*ס למ*ש יכהנתוונר4טת
 שיסוד הרבר ה4רת איא כיי, וכריתה התוךפייושו

 וועחר יתברך הוא א42ר התורזג בתבה ולא ועד מבו4רגהעריה
 הלכה טשיה1ה התורה וכו21תן ער5יע בכ55 אינוהתו1טץ
 שרייה פם עדלונ שש16 מה יהפיר ועליפ ערלה בכ% זהשם
 דכתהכ ממה קשה לא תףב עיייוג שצת ודרהה כרתמחףב

 התוהת ביבש התורה כשםזתרשה רק המול, ישתב(שברו2ם
 הממי5א הפריעוג גם 5כלול יהתוך, לשע %א י5ו5בישון
 במריעזג שחך. לא דגהז גחת מ2טו לט"שרי ארצטריך 1,ט1נשטמצ

 לענ*ד. ח-ב הביה מבת ימ"שרי התודה פה2תודק

 העריה עוד דגם יהוו1ע הפ4ר בתטע דש1לי יח1ר בשאשריוס-ש
 העסרה לליות למעיה 5פלקו דק ב5י, להתוך א*צט8י

 למטך או מער5ה, בשר לקדוע דאפשר בץג ש%ך 5אויכן
 5מטה לסלקם העריה שמרדי ב' י(מתו חשתאכ באמצע,בסכין
 להמוהלים 0מך קצת יש ובזה כי5, גחז כאן המןמעטדדנ

 ע4ש. הערלה מעיר כ5ום וומכיםש4רנם

 דמ5 כיון תירהנו יעיקד איפטנ יהושע בספד מפורשולענ*ד
 הפדישץ הש הסי5ה עיקר תנ*ב סל, לא כאי5ו פרעהמש

 האמרי סבדת ו5פי ע*ש. דשצלה דק מל84טת ע%ם איןוצהה
 דבמילה קו' התחלת כא1 אין 4רי ה8ריעה עם לו מהיושד,
 ויס5ק 5קרוע דדי יאשושד כיון פהז, מילש משוםיהוייב

 יענ*ד דפשוס וז*ב ביזדנ ו1ום ב5ילמטיג
 יגלת, כמו דדהף 1ה, בפ*טכת זיטך במטתת קדמו כבר%

 11 גוזז ש%ך אותם, ייטול ה1דך מותרותדהה8
 אב5 חלומין, ועחשק אותם ייס1ל דדרך וצשדו, ושערבצמר
 שייך 5א בכך, מיזה דרך שאין טיגוף בשר התיכותב11תך
 א81קכאז לאהר אף עקף 2השר בישזק4 קתוריב דחל*כבהז
 לחתוך ידרך בהשופ ויק1 גהז, שייך יבפי85 8שטפ4קדוייטת
 1ף האש% בהמדת קדטו ג*כ הוהדץ חטיף ע*שגוח%"מת
 עומד אופ ש1ב בסצהג *אהכ 8י1 815 51 בן דחםנ-הא

ק א1 , א4 שי ח מי 2אד ה מףעת פ  דמא 
 יל שפ ימג 9צ פיש דום טח מחקההמו
 חע ום ו ק חש שח1"ם , 5ש ש1 נפ5חו
חא ש "   8 ח  ם   % ת   

ח% ת   9  1  1  9  9  9  
הגה,

 פדטלי
 באא* דפ%י 'יא הץ מעת ר-8

 תצא 4דימוינ %א מתה מתשיייושץ ,ח
ח4 ח ס"  8 אי  ם %ית  א   
 ט9ם ה' 12חן נש שש*ג 9* ודב וזיחש2
 בוגה1ת וכ*ב עקש, 5צמר צריכיס 5ה' דלש אף תוחשיכגעתץת
 דצמר דהף' דבעיק 12ה, 5*ש דבסולה ק*ג עידובוןהרש*ש
 ד4מן ועחר בהשד המש ע*ב( )צ*י דשבת כצ8ורן מהיףדמעו
 צריך דלא סשרם וגם ע"08 )ב*ה בנדה ספבהשר מחלקקגוקך
 קוצר יעניץ תויך ד*ה עא0 0ףג שבת התוס' כמ*שלזוג

 וקחצר דגווו ד' ס" ב-א כ5ל אדם בח8ת וכ4כ ע*ש.בעצים
 דתש' ע*ג תטת סילת מטשת ובספר ע*ש. זה 5ענין דיבאחד

 ע*ש* 12ם בר*ן ובדמובה בגווז ההש אקוצד רקקאי

 כתב דהרדב*ז נהרדב*ג ג"כ רז8*י דבווטע י"ל ולענ*ד)ד(
 מצאג 5עשות המהצ1ע כי דקיהרל בזה*ל.שם

 נשב שעח1ה סבר שההש 5פי לוקה. אינו 5או עי שעבראע"8
 מ5קןב1 דהיני הוש דמסתבר וטעסא תפי5ין. מצותלק%ם
 ה"ה בו שהתרו ואע"פ בתכוונתי. טצוה לעשות אומר והוא5".
 דו1תרו רמיהרי שכתב הרי עכ-ל. מכויו אני סצוה לשםאומר
 יאומר ביון יוקין. חין ועכ*ז ההתר(מג עליו קב5 ומסתסאבו

 שב(טחע דאע*ם רש*י כתנת ג*כ וזה התכוין. מצוהדישם
 ההר4מג בכי5 חשוב לא עכ*ז התדאה עייו וקבי בו,ההרו
 יאחש ד(1מר כית התראה. חשוב לא דזה מיתה. חיובוליכא

 לענ*ד. 411ב סכוין אנימצוה

 גיסאן הפג"י עמי*ד 4רדב*ז וברי בהקגר נראת ולענ"ד)01
 שתא8ר או1הו* ב21 על יחפה איך קחהקף1הי"ז

 עצ4ה חשתירה התר4שג קבלה והרי מקודם.שגירקא2
 41ש* בוההיים קמשיהטת דהיא ותירץ אעפ*ב שאפרהימהשה
 שדט1חי קךדם זעט שקיב5ה לומר יכולה החדאונש(;ב5ה
 *י' ח-ב אה*ע יצהק בית ובשית ע*ש. בעדים קסויק1תורק
 ,88 ד5גערת דקרא עשומה. קר בזה מתרץ ט' ס" 1ז1*מק**

 צה שחתרו ימר צריך דע*כ סצ4מג בשדה כי דבר.תעשה
 נקגש השיך מץח1ג וו?בת ז4ימ פשיסא .דאי*כ התראהוקיב5ה
 ותיץ אע*'נ תששרה הושטשת קיבלה והרי הגערוג.צעש2
 אף .עב*ז ל8יתה עצפת .ת1מיה אתרשת קיקיביה זש9*די*5



 :הישנ- .5*%1שף.פע5ע1 .אשהשתש%שתי
אק.

 ברששה הרכט או דבשהק דפירשו כ4 מוכתלא- לפ4ירח חתרו ד*ח ע"ב( )פ"א מנחדרין מיש*י
 ללא כזה בהתהחה. לוקח א*ן חתראוע מקכל שחחשרמז

 )0. וצ"ע. ע"ש למלקות עצמוהתיר
 עוברי לבי"8 שלא ע"ג( ף"כ מסופחלני"שן, כוי ע*א( )פ"א דפמחים בחא כת*ה העיר נ"זברה
 לזרהי יק ווהוא לומר יש דאהי להלק וכתבעבירוע
 של העבודח וחרי טלפמא, נזהרו שלא ופרש"ילביישן, כדי ארא ע"ב( )פ"נ וכדלקכו מעוצת שיזהרדנפשי'
 מ3ואך כן עכ"ד. ליזהר לחן והי' עליהן, מומלת הי'מחר.

 דלצורך ה"ד פ"ג תשובה ובה' פ"ו דעות ב"הברמב"ם
 ע"ש. לגי"ם מותרזירוז

 בהמה תהא שלא ע*ב( )נ"ד מסנהדרין שהקשהומה
 ע"י, פלוני שנמקל זחו ויאמרו בשוק1נרת

 )ז(. -לר'בםיההו:,וב1י%. נב8ר כבי :- דהוי לק"5ו לכי"שנ את. בבחיד .פהשע: על דגםוטשמע
 )כ*1 בויק4ית חועם' בפ*ש כת"ה :!זעוו. 8"נ ביהמ9

 כהנים שהע" צריך דם"1ו*ת סכר טו יהע"א
 וחא ע"ש. 'קזץש חי' .זמר הכלי דהא בשיר, לויםאו
 בזגחקם דעזום4 לדעת. קדשים, שחרמתן' של פכק,.גם-
 ד"ה ע"א( )ל"ם יומא .וע"י לפי3הש"כ י"ליפענ"ד )ח4 עכ"4 צריך חף לא 5ים ואף בזר,. כשירח- ד,שחימה 4חע"ב שררע כלי דה" דוכרטו וככבחז ע4ב()מ"ז
 הקלפי, נתקדשה לא עבודוז, לאי דהגרלה דכיוןא"כ,
 צורך דד1י לוטד צדיך שחיפה של דסבין האוא"כ

 הנחה ד"ח ע,ב( )ל*פ יומא הה1ם' כם"שהעבודה,
 כפנים, חוי פנים לצורך דהוי מהגרלה. עדיפאדשחיפה
 דלא הגרלח כה8א*כ בחוץ על" וחי"כין פג% בה2ייך

צבירבר
 אעפ*כ השמרה ברצון תזנה שלא שיודעה בעדיםמהיכות
 מאד וראוק דושק זא אך הבועל אותה כפהותב4ד
 סמטנ 6ה עי הכ84 אבל שבידה. הגט עי סמם8דהתם
 בו. שוהיו דאע*פ בלשהו ההדבא כוונת דזה י'5 80*כעי"1.
 בעדים. מחיך דקא אועו מכוין. אני מצוה לשם אומר הושהרי
 אם לי' איכפת לח למצחג שכוונהו בנפשי יודע שהחשכית
 דמי המש וט2ראמנ חשיב 5א יממילא אעפ"3. יהעדיםחומר

 שוין ולבו פיו הי' יא או בהתראה. שטעד4 שטווהיהרמב*ם
וזיב.

 מדש4י הנ*ל הטו,8*ם ש' בזה לתרץ "8 דבריט בניםדאם
 שקע8*ונ 5אהר חפ"ףן במניח רבשלמא קל*נשבת

 וקמתהך לומר ש%ך לכן מצוה. בוה עהףשה סוברשהחש
 כהלכתא. השבת גיום לגמור אפשר דאי הפרן1*י מספקא.יא לו. אימרים דהעדים הכא משא*ב אעפונ ואומרטהעדיבג
 אף א.כ כרת. עונש וימי מצוה, ביא בשבת חבורהותעשה
 ושימר שבת, קודם לגמוד יכו5 שימי' סובר גאמת הואאם

 שאמר א*ט. שג%ת מוף בפ*ב הרמכ*ם צמ*שמספקינא

 בכה*ג שיקר לש 1ב*ד 1*ש. אמול ובמהרה חריז אנייגיי
 שמא בעי, מיהו למיהוש דעכ*פ מהעיים. דקטירץייונגר
 שפיר 5כן שבת. בעוד לגמהר יכו5 יהי' שלא העדים עםהצדק
 מעיי/ התרצה באמת חשוב התראש2 עליו קף5 אםבכה"נ

 בס"ך. לנכת הנשל קרומאירץ
 טעם בברוך ז"ל מ%5פניק הגאון זקיני זה בכי עמד כבר)0

 פ*ד הרמב*ם מדברי המבואר ולפי .ח*5 בשו4תבסה%
 שיתיר צריך לא דבמיקות דסובר נרחה ה*ב. שבועותמומ
 וצ*ע דנפשי' מסברא נן ו%קיים גואה ל*ה סי' ובתומיםעצפ

 ובכתובות מסטהדיין פי*ב ובלה"ם ע*ב( )פ*אמסטהדרין
 ונז עכ*5. השני חוט וגתשובות ממאי. ד'ה בתוס' ע*ב()י*ג
 מוכח הנ*5 שבהמת דמ91 פ*נ( )דף ישראל בחמדת בזמהעיר
 להיפך. שכתב מסנהדרק פי*ב ה?ח*ם % וחמה ההומים.כדעת
 מדייק דהרמב"ם וזעניח בזה הרמב*ם בשיטתוו2שריך
 ו5א דוק4 התראה 5עגין ומ5קות מיתה ביחד וכיילב5ישטב
 סי' טהרמ בסדדי גם  ע*ז %1ד הבבר ע*ש. מתראה קגלת5ענין
 על ג*ב הקשה ט' ס" ח1*8 ישמזק בה2 ובשו4ת סק4א*קפ"ה
 זו בקושש ארנקן שכבד ששמע הם2ב מס4הדרין.התומים
 בחדות ז*ל מלאסק הבשן דףז כ4ק הקשא וכן באד. 5יבספר
 מסטידי4 פי"ה ומרמב*ם פיא מסט9יין מ"א ס" אהביעקב

 ע*9ה 8ר*ג שם ביח"ם 4שת ציעוכבר
 5ה אלף ע*א מ' מת15רה מתוסרם. עי עוד חקשווחנה

 מום. בעי שנעשה בתם ח85 שני% לא ש8ארץ.

 בד*8 בתוש הרלקשו הו(נ בעלמא דיק5א מעיקרא בע*מדאי
 והיא 5אקרובי. אדעתי' אסיק דלח למימר מציט היגיאל4
 וששמר ז4זוששה קבל והוא ימזבש בע*ם הקריב 5א בוהוהרו
 מבעס' םשרש הרי עכ*ל. 5קי לא דב5א,ה עהשוע אני נן מס2ע5
 עכ*ק. לוקין אים לאו ואם התר(מנ שיקבל בענין למלקותדגם

 בחדות ז*5 מיאטק הבשון דו*ז 3'ק דהבת בס"ד לתרץונר4טה
 רשע יהק"8 ראוי ה" דלכאורה העיר. מ'א סי' ה"ביעקב

 רשע הגא אשר וכתוב רשע הבות בן אם והי' דכתיבדשע
 אין 5ענין שמקשיט כמו למלקות עצמו יהחיר שצריךלמות
 ותירץ 5הוב. ויא 5זכות מאזירין ולענין הדין שיגמור עדלוקין
 יחשע דלר' ע"ב4 ף'ה בכתובות ור*ל דר*י בפ5ונ2אשתליא
 דלא שם חצמ*ק ובויסן מתשלומין, פוטרין אין מלקותוויב
 שיתיר יעבין לוגטה אפשד הה"ד מקהיינן. מילי לכללגמרי
 שוקות ד1ריבי ויר*י מקשיע. לא שצריך חידוש שהויעצמו
 הה*ד מקשהע* מי5י דיבל וס"5 היקש. מטעם פשריןשוגגין
 שפיר ולפיוז עכ*ד. לם5קות עצמו שיתירשצריך

 מתורי
 קר

 12פיר תו1 הק2ע וע*ז ר*ל. דברי מפרש רש*י דהאה"נ5.
 אפשר חי א"ב למ5קות. עצמו שיתיר צריך יו8יטתו.דלר"ל

 והב4 וני ר*5 דברילפרש
 ע*(0י )פ*ד מניטין ישראל החמדת קף 5תרץ נהאהובזה

 אפשף אמר רבא חזיד. בשר שתאכלי עום גיטך זההרי
 עייפא למיקוונ עצ15 הותר דבעי נימא ו(מ ו5קיחגדאבלה
 דלמ5קחן אעיכ 5קיא ולא למלקות4 עצמה  תתיד דלא לומךהי*ל
 דדזשע גז*ש לי' 5ית דרבא א*ש ולהנ*ל  ענ*ק. התראה בעילא

 5דידי' לכן רבשנ ד*ה ע*(0 ף*ה בתובות התוס' וכמ"שרשע.
 והבן. לקיא ח1פיר למ5קות עצמו שיתיר בעיע5א
 טטרו שלקו נריתות י2י % ע*4 )3"ג במכות וכעי"1)ז(

 ש5קה כיון אחיך ונקלה שנאמר כריתתן,מידי
 ובפיהמ"5 פטהר, בריעי נתקלקל שם ובכה1נה כאחיך. הואהרי
 נש5ם ובבר ועמו; בשעת הרעי שיצא נתלקל ופירושוו*ל
 נסתלק שט2בזה וכיון לעיגיך. אהיך תק5ה אמר ורחמנאבזיוט.
 רק גופו. להכאיב כדי לא מלקות וענין והכוונה עכ"ל.ממט

 וכיון וחרפה. קייוי לשת ונקלונ כתוב ולכןלבזותו.
 חז*ה בזיונו. ונשלם מזה גדול בזין לך אין ינאתו.בשעת שנתשי

 יותר. לבזותו אין ונכפרבמת
 בהיגת. שאינה אע*ג קסנונ ע5 שבא לבהמה דסוקייןוהא

 שם. כפיש*י היא שוגסת יבכ5ל קטנה דהיא ההםשאני
 א1שנים בסמה 5תרץ כתבתי אנ*5 לאגאה בי2א%בהרמ9

ה88מ"2



4 הש9.מקרשי פ91פ אשמהש8%4
 כב1 היי ושחיי8ק נסי. נבעינן לעס%יג. מייעיינא

 דהקדש, 9רדים -נכג% 14"ג ול*ה יממ%יריןמכשיר4ן
 קרבן, צורך חוי להקדש, עצים בו דטכאףריןכהשום
 וו"ב4 איתקדש זמר לכלי- אפשר שי עב1דה, תשוכ לא בזד כשרדה אייה אוה8"כ

 מנילה חהוס' טימ*ש להקשות ישהבטש'בםפרו .בטע%(
 .ובר"ה בשנם דוזקא. ויעביר% ד"ה ע"ב(.)ד'

 דאורייהא, איסה9 איבא' ברה"ר אשת ד' בעבירו אם1
 אם דאפי' יוהכ"* נשצאי אבל להוש, דפ _ודאיבהא

 אמאי רה"ר דליכא הזה בזמן א"כ ע"ש. לגזירהנזירה דחוי נזרו לא בהא דרבנן, איפר אלא הף לחסעבירו
 )פ(. עכ"ק.נזרינן

 ברש"י ועיין עקב, שלהי בםפרי לפיבהש"כ י"ללפענ"ר
 החיוב דכל הפמתם, הפסוק 4 שם,ורמב"ן

 אצלינו חדשים יהי' שלא כדי רק הו14 בנלוועסצתת
 חחיוב מצד עיקרה שכל במצות א"כ ע"ש. לבואלעהיד
 )ק. וחבן, נזריבן שפיר רה"ר יח4 ואז לבוא,לעוציד

.

 בלונ"ח, דוש*ת א1הבו והנני
 יצ"ו. שפנא אבד"ק יוףא יציוקה"ק

 .. ם9ק

 יצ ילאין חוצ"דב"ה
ן

 ספ%"ר וכר הבל ע*פ הםשהפם ה%0ן הרב כנ1
 עץ לביב אבד*ק ש4קףח וביהיצ1זק
 הנההר"ג בפוע הסדצורר חאברך בדבר2%רשה"פ-

 כשאת יסכימב באם העינון, סכבליד2%ירו
 לבקשתו נעניתי בעזרתו. לעפוד בי והפציר כדי4רבנש
 אהדימן דברים הערותי הקונמים נתרי בין עבריוכוי

 החיהר* בוקי לחזק מחטגע 0קצו2ם רקואצינה
 המימנים דוקא צריכים אם שופח, בגדרי מ"ט)א(

 פלוגי%ן דחוא ע"ב( )נ' בחנינההשונים
 קי*פ, כב"י חובא שמחח והף פ"מ* עדות בה'ההמב"ם
 דלע4ין הדשכע ב,שם כ"א פ"ק ס"א הב"שולפים"ש
 דאיכא.פלוטתא היכא נשימן שתי לישא. שלאחרדר"ג-
 א"כ די"ר4 עי פקפינן גבמפיקא הססיה לאהמיקל
 דייקא בעיע דלא הרמבום. שיפת עי למסוך4וכל

 עכ"ה בנסף השטיםחסיסנים
 פיקפין מחרי"א הנאה בשם פ"ז. פ'ק בפ"תכ"כ

 4יע*ש
צבירבר

 בי*ו דאם מהא פ"ב ממרים מה' דברמב"ם יקףמ. ולענ*ד)ט(
 מ% ש" בש"ששנ "תר תשחט והי שמע

% שטשותתם 1 ו%ם החפ 1   של (פר ד בה 11 וחי4 
 צפו טםה בש% חל וכ -%א חוצמנ עההםטטל

1 מצעש שנפשמ %שהקי הת 1 שנ בממ יצ9 וס 4'א1"צעה % '  ט%"שש ע%ז אק הףץ 
 ממש שמר מת 5א היחנ אם מ% חתיעח ששח 8ף %ג גם ונ ע"* מיותל 9שהןתאט

 צמו ומפה י% י%מ ןז יאש,ג%
% טדחמש%ץ. תם חנ ב שם יצו 4ח"שצצמ  

% וסח אט שסו. סקפבי  ח" ישצ 
 תורה לאיסור ס%ג גדרא הוא יעבירנו שסא ההשו תליע*ש. שם* האמ לאו ע% ון צמק בצמ גחלמץ

 ת"נ הוהר עים סועילא
 עפי*ד להסביר חרי' בגור לפימאפ לחל4 "ש ולענ,'ד)י(

 אלקי משפט מוש דחידה חילדחש בפ'הרפב*ן
 4 אם אבל בא*י רק המצות האבות קימו ומה"טהארץ
 בבואם ש בא1ץ כמו בחו*ל המצות שישמרו השי*תנתן
 התחהת השי*ת נתן וב(8מת ון2 חדשה דתודם יא5לולארי*
 ונ%ף חובת מצות כל ע*כ פעמטנ שתי המא אווב 5עםרק

 ע*ש* המה הדשות אחקב יחמרו .שלא בחףל גם מהץטנ9צת
 בגזידת כה1א*נ זשירזהת(ב הל*ת שהשה בסטנתש 9הק4וכ"ז

 בזה*ז וא*כ נדרהנ לגזור "שצמם דור בכל כח דישחו*ל
 רה*ר שיהי' הה5עיד לנווד. טעם לחכמףל אין ר8,הדליכא
 חורה בכלל זה אין יעבירט שמא נזירת, יבטר טעםויאי'
 הגדהה כבשעת חכמו'ל הנדדו2 שיעוררו צפרטהד9ת4

 ודו*4 דא*רטשהף
 ניזל פדוע הב*ש, % הקשה 2', ס" אה*ע את'ס בשו*ת04

 דשורייחש4 ההש דארם יהר5נ*ן בספק,לקך5א
 ממרים ב*ת ארפבץם עפי*ד ותירז דאור%חמ4 25שק הו*ישפאנ
 הרמב*ן והקשה הסתן מיא דחורשתש 08 דהבע תיהינידבי
 כך הותנו זשמפים התשב4ן ות*' לקיא דדבבן 9א* אפשיאיג
 שיתה עששהצה יד*נ גארם "ל הע לאיש 5איקאשיחף

 טפףקי
 שנצנ*ד.לשקי

 בץב, וב5הר*ם ב5לבו התקמ1 בלשת מפת,ו, האיכאורח
 ברהר טעם כשירש1 רק יתירו לא ה0 וגםחהל

 אוובה רק בספץ4 מק"י ש5א טפורץ1 הרי עכ*לילהתיר
 ישתאש ברור טעם כשטי(% רק יתירו י8 רבנים שהמאפכתב
 קר אדהא אהכ כלי. בספק המש להתיר. ודאי שמי'וז~קן

 בספ* סקיליז השיך לדהטעאההת*ס
 דיספ2 א1אעיר. כףע פי* חףא איעזר מהשע בשרא2 ראיחףוכה

 88ףוצ ושהבשת חכמי0נ איסךרי 5שש8ר דבם*8 תקנתיברע

 25הנ בענק דאה סהרי*ל בייקוםי חכםףש תסור. דל*בישי
 תבור דיא בלשי עוברים דהאובלים ב5סא, קטניות לאטלשלא
 והביץה הקהי ותקנת י*ז. ס" ירד אברהם ברהצ ובש1*תע*ש.
ש5 9 יי   4 ט  ח  צ   1 8 ש*   
 ח% 'יז הש תמץ בהשת לשר יש 9. ע"יתטר
 טיה חקמ,שש בשת השיש מת מה 5א,אק
 טושיו41 הף בי1 עשג ואיממ שמשק *מי רתי שע" משי ש ש% איה ל בחר פחםה5

ץ שד ש%ףיט41 מ %  בשפ 81חקאי י% 
 בב*פ ד"ברת 9א דהתורה לקול(נ מההת דספיקאדהרמב*פ

 עשה בספק ומה'ט כלי. אסרה לא בספק אבל מוודאי,רק
 בהרדר*נ א*כ מק4ק* יא ודאי המ*ע יקהם צריך בייוימרג
 ע*4 לעבור שיא הקפיד ורגמ*ה ת4ור. דלא מו בכ%דהוא
 על גם להחמיר בפידץ1 גזר א"כ בה4ק. ולא בוזד בהיתררק
 יגפ הססה4 על נם תסור לא בנלי הוי השוב לעגור. 12לאספאע,

 מדברי החכר שלא וחידחן עכ=ר. לחומרא אזיינןלהרסב*ם
 :ג יזיפך. בדבריו שספחה1 הנ"יהחת"ס

 מפש דזה די. החת*ס דברי דצדקו נואה  לענ*דאבצפ
 לאך בדן דא"ת דאע*ג הכפה4 תקנת בכלדשטריע

 בסח 5מקי דיתנה דכך "של(4. 9ליע בספק מ*מ תמידדושש
 בחק% רק תיקו רלש אמרינן חדר*ג בתקנת ה*ה א"כמ1ל4
 דד הי' ח%'ל4 תקט* כי כמו הספ* עלתש

 לוצש1י
 41ש רגמ*ה

 ופמיל4 תסיר, ע11*בלש הףל, תקם* כל כויםר תקנתהלעשות
 להתא4 ברהר לששפ יהשב בשאמצ ש2 חיי ספק4 על המאוהאי *י הק גאר דלא דשאשרי בהקנשה סשק וור לונפיכשיהי'



 השםפסר9ף מ,%1 י"יטתש1"9
 חרגמיה א%לעןט ה%%שרונעג כל ה5ט כנר ביא"תאנן

 חרש"ש לדעת אף גזרן לא דמשהשיתדאטרען
 כטן אלא הנ"3 ק1פח סיכעי מך' א"צ כה4ור"א
 א*שורע מנחנ עטח לנחת ואש"א בשפן דעהח,שנרפח
 פי' ה"א חיים דברי בתע1כה חךין חר"4 *מתירין

 )ב4* צ"ח מ" שלטח נית ובהאיבת ס"א ט" ובח"בד
 הובח י"פ דבומרש סטחרי"ק, מוכח לפענ"ד נראחרכן

 כדכיי לחחמיר הושש קכ"חג מרט אח*עבב"י
 שבש*ם, שופח פימני דהשא דבעינן כה4מהר"א
 ה~לת שק"יח ב1שת א', ס' בד"ם םובא ק"אובא%רש

די
 דכך דחפריט טעס4% סאחי חז4ל תקנת ספק כל ד8תיריןכמו
 אכה *8" בתקצתו, "אק יה" אם כן כפו במפ* 5הקלפתט
 5א ספק דעל כ1מנ ברור בהיתר 5התיד. רבנים המאהב*ו

 בס*ד. ברור כנ5ינ*ד ז*י ההת"ם דברי וצדקוגזר.

 י*ד, 0ף ח*ב האם דברי בשו-ת מיע טשממ1 פון שקימוכ"ק
 וזמ שרי. דספק הוהמ דכך הנ"ל החת'ס דבריהביא

 דארמ וכפנתו אסור. משום נתקן ד5א כתב דד,ב*ש אימ,דזה
 כהיום גזירה ה" אם אם אבי יהקי. תקיה ותפק תק2הרק

 הוחגת דכך וצשן*ס ולדברי בספיקחנ מקילין הי' 5אאהסור.

 בפ4% מ1תר 8" חיסוד, משום %' אפ גם אהכ ב0פקילהקי
 וקיל בעלספ4 תקנה ח5א שאיט כפשיטא, הב"ש דכע2תוע*נ

 עכת*ה מדדבבןאפין
 ביו*ד דמבואר ז", ס" אה*ע שיק במהר*ם עיקשהומת

 כבד ע*ש. דגברא אקהקפהא הוא דחרדר*ג 0כ*ש,רכ*ח
 דמקודם 5*2 ס" הרי*ם עפי*ד 5יג יה אר" בקץתידץ
 גדרתג ע5 העובר ע5 החיים השה*כ קטס8* סוום התקמןהף
 פשאהכ כיל. חרם כאן חין לקו5ש4 דאשליע תקנה בספקא*כ
 עכת*ד העובר ע5 ההרם הל בוודחי ספוא דליכא רכ*8ביףד

8פ8צדים.

 אוא אם אשף בספיקו להקי הותנה דכך הנ*5 התת*סובדברי
 הצבא ד4ל. מסאכ%5שוב הבשן קף 5תרן פהשהמאי2

 8*ט מפרים מהן פ*ב הרמב*ם 5פים"ש י"ג ט" פשאבב(פר
 דזה תוסיפג יא משום בהם ואין הכמיכ4 שגשרו נזיוזתבענין
 הדבר קובעים וה" התורו4 מן שההש אומריס, הי' אם אלאאימ
 אף לעויס הוש דד*ג דהחרם פוסקים לוצך וא*כ ע*שילעוים
 יחי' לא ואמאי מה*חע הוא חרם ר%1י ההמישי, א5ףיאהר

 1בי4 ובשבועה באיה ב-כ שקביוה התודונ ע5הוספה
 דומה אימ שוב בסאק, מותר שיהי' דהותע כיון י*ליהנ"ל

 ובארד'ג 5הומר4 בספק אתליע הרי דבתורהלתורונ
 החירה, על ההוספה חשוב יא שפיר יקויא. בספק שניז5וצתנה

 צ0ק שפיר יקו"4 קפק התורה דבכל לשיטתו,והרמב"ם
 5עו5ם, אדבר וקובעים מה*ת, שהוא אומריםדאם

 והבן. ספק לענין חולוק אין דישיטתו תוסישו. יא עלעוברים

 בבפז האריך זי*ע, משמעז מרן רשכבה"ג זקימ כ*ק)ם
 ד5א 5פעשונ דוריט גדהף  עמו שהשכישתשובות,

 רגם*ה שעשה דבעת בנשתסיה* שוטה סיממ כללגעיע
 ס%ווי הדלחע והטגיד אשהו, על אשא יישא ש5אהתיקו4
 תבאר ומשמ יזא אחרת, אהשה לישא וחובה סצוה5פעמים
 (ה1חן עם לדוד אהש*א רבנים, מאה יראו שאםבהשוק14ע

 הדוד. יתצו* הדבר חשסר מעיקדו, 2תיסד דכן 88רם. יתידוזה
% י ח ה י . " ף א צ ק %ו  

חשמשת,
 ושר דלא וש"שכ-א לבקמצ נ(ןב דשת* בח ו"ףי

 % מזש4 שזושכת%ה
 דש ש%ת דט מ חצ פץ ויו תיק -% ו)ס

א %ח  8 ש   %  % ש  
 תף מח שיש ששה וץ ט ש ~זו "%1יפ *יהג ששה חח אא התח,אא קתר%1ד

א  "ם יהילם יחפז אלפ לי )יז בסחת
 תת "ש טן וממ,%% ניהשוא ית נחץי

 כמותה בב4%אע איא שופח ואין דעוע למץ לנואיסוש
 מוכר דרשאי להדאו וימש לם"שא, סריואש הדיוקיםוקשה

צבו
 בנששף8ם אתיר הרגמ*ת ד(%ן קי*ונ ט" וףח הלףמהרהח
 עהץש פתב שהב*8 ח85 המשים. במ5 8ף הדר*ג ב8סתהרי

 רחף שאין לששתה איש בין ענין* שהה יגיע שאםקבלהו
 ע-1 אמרם את יתירו שיאי/ 0ה יהו' ח2 בחרם5החזיק
 דנם כ*ג וך מנירחצין פא הה*מ כתב הרי ו(ףב רבנים.0אה

 דר אדם אין חמלינן סה1מות פחותים עהזם דכדים*בהרבה
 האף שאץ גאתץ בנשתטית וא*כ ע"ש* בכפיפה 2ששעם

 ס" 48ג מהףק בשו*ט וורץ ע*ש. והר*ש הרמב*ם5מאיוקת כלי עמן 81 וחין רבמם* סאא אנתו יתירו א2 בהרםל91תויק
 באיש רק 2תיקו יא כאן דעד עוטונ סימני לענין שכתבק*ח.

 משיסא חרדד"ג מצד רק שאינה המתנרשת באשה אב5הסגרש,
 תצראה ע*ש. לדבריו ורא?' טעם כתב ולא גזר. לא כה*גדכל

 אעיקר דבמ%תטית 8בא2 זקיני כדברי ב*כ דכוונחןמלשומ
 וףב בשמים חרי בשרשן וכ*כ עמה. ידוד יכוי אםתלף
 גיטונ את לשםצד דיודעת דרבע בנשתסית דאפה ע*ב4סי'
 82ש2 עם ור אדם אףן ממ דשהך עצטת* את 5שמוד שאףלרק

 ד5זא 88רד*נ מהירץ ג-כ ע*ב(. )קי"ב יבמות התופ'וכס*ש
 אפשר שאי רבנים* מאה יראן שאם בהתקנה התנאיעשה
 הךש ע*ש. מעיקרא נתיסד דכן לו יתירו אשתו, עם ידורלו

 שכן בספריו, דוכתא ובכמה ע*ד, סי' ה*ד מהר*שבשו"ת
 כבשאר עמה לדוד דעת בת איבת באם דסגי ברורה.ההלנה

 ע*ו.נשים

 בה הי' ש5א ס"רי דדיימא מהמרי*ק, ראי' אין ולנאורה)ג(
 אשן שבשףס. שוטה סימני ד' שעשתת עדדעת

 עו*ץ, מצאה ומש מד5זונ שיזם8ת ארוסה 5ענין דן שםהמרי"ק
 אף שא~י (צמדבש משוום ההפיזיכי4 קושרי ולנשק יהוחרורצה

 דאפף ב0וףע כתב 5~8 עמוג משדך ה" לח מדשו2 שונצחיויע
 שיש(%ת היכש (משרחע אח1ה יישא הרשב*אע מתירגגשואה
 ירחשלים בנין קונטרס סחאה באר בשרהן וראיתי 1*צ.מדעתה
 צריך דמה שתמה ז*5. מד אבני בעי הגאון תשובת י"ג,סי'

 קידדשין לה אק דשוטה כ5ל. לטשאה אעשר דאי ת*ליאומדט4
 קידושין ביא אשה עס לדור נתחהב 5א וסעויםונשואוו*
 י*ט בשודץ1 דס"י לטעמי'* דהמרי"ק יומר וצריךונעסרן.
 8" ש5א זו ואשה שבש"4 סימנים י דבע?ע הרהנכדעת
 לסעפפ הוצדך ע*כ יבהחא41 יכוי חצפיר סיסנים, הנ'בה

 אארת יישא שתר כוו בצשה דאף מבהשר, ומזהדאומדנא.
 ווךכ יהץ/ לנייץ מרשב*א מייתי ראי' מה דאי"כבנשואש
 שיטחי לפי ו1ופת נאשבת תאסת םיממם, ג' בת באיןדאף
 לנידן פרשב"א רשף' 5ייתי מה דאי*כ (8שרת 5ישאיכוי
 5א שעוי*ן אהרי שהפרי*ק ירמר ד"ן ידוות יש אךדיד".
 ו5עו5ם לג לאש"שה לקדשה יכץ דאני' אכ, לה _דמשבגרוע
 םתארת. 15ש המן- שבש*נ %9טה ס*פמ בה ש"" המדי*קמיירי

פשי4



9 השםמש8שי מפש השצבותשאמת
 שופה וצי קכ"ו הג1, סיפי דבלק הצח"גכהרו*ש
 שצאינו דכיון לו,ש"י, קהטה דעי .ומתהלה דביעלשהו
 ואסאי נדרים, לע4יז עכ"פ_ שופה הוי נדדע מי לוצםיו1ע
 רוצ"י, כצזב והדד ל1ענו4 לבוא דפופו וטוזרץ נדר,נררו

 בו שיהי' דכקץגן הוערה, לכל כאעפה ד*ט איןדסשו"ה
 שופה שיהי' דכהטכהת מזה ימהטת שבמש"סומוזמימנים
 ההצרדע לכל שופה ששעט אף דבר,לאותו

 ובאור בשפו. שאג"א בתשובת מבואר הדברהנה
 ע*ש" מקליווא המפורסם גפ בנידןהישר

 שפותא ע"ב( אנ"ה ב"ב הקו' *ישב בזה דמ'"ט%
 והקשו עבדי', משהוור דהוי ב", הףיתירא

 בדברים אלא שוממה דל"ה הנ"ל, הרש"שלדעת
 בידים דספמיד דהזי דכיון ניה*ע ~הנ"ל בגכר,דה*טריס
 שופה והוי וממכר טקח במוב יודע איע א"כממוט
 עכ"ד טמכר ממכרו אין ומשו"ה דבר, לאוועעכ"פ
 )ו( ע"ש ל"ב מי' ה"א טחר"ש בשו"ת נ"ככ"כ
 דתש טהן, כ"ע ד*ק דכניו; טקה ובלא"ה)ה

 פלונתא באן ואין דגר, לכל נמורהאיפה
 אישווק בעניני דעת לה ששרן בגג"ע להסבוארכלל,

 ש לקרב מתרצה האם בקיה, אודות עסהוכשסדברים
 5צצאר והרי הדעוע ונלבץ שפות בדברי בהשיבהלרהק,
 מדכר, מה יודע ואיע מדבר שאם מק"ה קכ"א סי'בד"ם

 ס"א שהיפה ה' הורה בדעת כס"ש הפעםונר4טץ נגצרי שופה זה הרי ההתיםכדיך
 דאט היכא כלל, הפומקים נתלקו ולא0ק"ם,

 כשופה דינו ולכ"ע ושגעון, בבלבול שמדבררואים
 אדם4 ככל דמדבר היכא הייט שבש"ם. סימניםדהנך
 דהנך ס"ל בזה שופה, שהוא םטעשיו להוכיחובאום
 סבולבלו4 שדעהצ דרהאים היכא אבל דוקא. מימניםד
 זה והוכיה שופה, ודאי זה כי כט, הוכהה שוםא"צ

 ע"ש. ורמב"ם בש"ם חכתא ומכמה. מהרי"ו,מתשובה
 על פעטא נ"כ זהו ושלי הנ"ל. בהד"ם מבואר זהוהאה

 מועתה, ביצאה ועכ"ז כרא"כ, שטובר הנ"ל,מהרי*ק
 שים א"צ דבכה"ג והייט כנ"ל, לנשוופיתהשבה

 )ה( ודו"ק.הוכתה

 במהגי' דהשב עשב4 )י"נ בנדה הם' פיוהי ובחז3ה(
 הפנפרפה ומקשה דעתה. הטנפהפהשופה

 האי. מהסת דעתה שנפהפה ומשט שופה. היינודעתה
 כמנרת שופה היינו דעתונ דנפרפה כיה להביןו"פ

 ומדבר בדעתו, מבטרף שאיט הייט דשופה נקפ.שופה עתי דתרי הנבה בת" הכוונה ונראה אחר. דבראו ה~י מהמת אם הדכר, סיבת לו נפ"ם מאיהמקשן.
 *עזד בו שיש אלא הנ"ל( הרמב"ם )כלשון כעניןושואל
 שמב1לבלה היינו דערטה, ושנפרפה הנ"ל, שופהססיסני
 ואיט הוליו טהמת בדעו4 שגפרף הולה כדרךבדערטה,
 שפות סימני בו רואין דאין א8 כידוע, מדבר טהיודע

 )0הנ"ל
 דידן בנידן הדבר דפשופ סלקינן ובהא נהתיעבוש

 אהרת אשה ל"טא הנ"ל לדגבש לו לדיזירדיש
 הכויבה להשליש לו ואק עני שהבעל בענק וט"ש)ו(

 אוסדצא 5סד דיש וסזועו4 כוצכהוהיס8עז
 לדור יוכל לא שגאם כנמח, לא דהכי דאדעתאדמוכה,
 אהפה לישטש רשאי יה" לא ואקתו, איש כדרךעמה,
 אימדנא, דל"א ע"ב( )ם"ז כה1בות לוצם' חשףאהרוק
 )בה' המל"ם מ"ש לפי מ"ם שניהם, בדעת דתלויהיכי
 ל"א םוהזק. מיד להוציא דזזקא ר"ש, בשם פ"ז(זכי'

 גם אומדנא אמריגן המוהזק ביד לההזיק אבלאוטדנא
 עטז"ד. בזה חלק שם דהכל"ם משום דהה ושובככה"נ
 ה"א אה"ע היים דברי בשו"ת .ח בכל קדמוהוכבר

 הטבי"ק עפי"ד זה לאוטדנא סטכין ו,ףפהס"נ,
 אפי' גדיה דבאוטךנא מ"א4 סי' וה"צ ס"מ ש'יו"ד
 להפסקים ואף אוסדנא. אמרינן בשניהם דעזלויבדבר
 אהרים. בדעת בתלוי מהני לא גתלה אומדנאדאפי'
 שיארע מעיקר*4 ידע הי' שאם אומדנא כאן אמרינןמ"ם
 הטועיל בתנאי מתנה והי' עליו, מקבל הוי לאאונסן
 סתם בין ובההילוק הדבר, להסביר שהאריךע*שג

 בוצבה להשל"פ לו שאין בק4י להתיר שםמצדד טפי" דיהן כנידן ובין שניהמ, בדקץן שתלףאומדטוג
 מ( היפב. ע"ש אהרת אשה לייטאומזוטוג

 צבידבר
 ומפוהט 81, בבל העיר קל*וע קן' ה*א הלוי מהדי,א בשו"ת)ד(

 ב*ב והגמ' הגיגה ותר בנדה רש*י דבריכן
 ע*ש.קנ*ה

 י*ז. סי' הכמיס עטרת בשו*ת ז"ל הגה*ק זקיני כ"ק וכ"כ3ה(
 שכל במי רק הוא וד*ש, הרמב"ם פלובתתדבל

 להרסב-ם ע"כ מטורה דעתו אהד בדבר רק דעת, כבןמזמשיו
 שבש*ס סימנים מדן הוא הדבר זה אם דהשש הלר*ש שוטו4הוי
 שיטונ הה לכ*ע ששית של רבים בממשים שעושח בטיאבל
 ראיות הץביא שבש*סי הסימבים פכל אאד אין אםגפ

 ע*ש4לזה
 גירהטין באן הרטב"ם עשיסץש ההיי"4 י"ל ובפשיפות0(

 לרפשטתה 5הב דשףט אשהו בנשתטית 5ב*ג4)פ*י
 ההב יזטו לא למה היש4 רפואה בת ואם דל, "ראגץד עעומזב

 השזרות א~י, פחמת ש5מש21פית יש וכפת5החצהצ4
 בזה*ל, כתב ל*ב ק" השגי הוט ובשרשן עבהי.הפתר9אות
 5אטת אבא כזה שג5ן כי מןרו4 ארמב*ם גם דבאתחשפשר
 והרסב*ם להתרפש1תי תם מהדקין גאתי/ הטד2החהוי,
 חטא שהששון ומשגקוע בריאה שמהא מףגי א~ש4 פליבן5א
ש פעאגרש  שוטא דסתם השלה4 יתע שפיי שי 

 הולי סהמת דעתה עטרפה להתרפאות יכולה שאינהמהדי
 אה*ע 9תים במנאת ומצאתי להתרפש1ת. דעוסדת הוליהיינו

 ע*ש. שכ*י קיקםס"
 1-ל ממו2קאסש הקדוש מטרן ס*ב השם8רת צבי בשו"ת)ז(

 יוקשא 5רים הדברי לפי*ד דלבש1רה בזו4דששריך
 אאר, י-טא לועושה 2תיר הבעל, שנשטתה חירע אםלהיפך,
 דסבדת ס*ט יו*ד הגוביקק לפי*ד  וענצ*ל גדזלה, אומדנאמכה
 יחג ה15בר שיתיצה עסקינ4 בשופטמ דאצ שם.התהו
 ופיפ יהקהש4 ערב יוה' שאפ יבד, הבירו לסוגת רקשיהא
 יתש** שיא הפשוהע בעד לו ערב איט והלוקה אונ4 בויה"
 185 מוצ4 אהר 5סובת רק הוי ויא שכיה, שלא דבר הואבי
 יאפו בחז ה*ח ש*ב זג בסגרא שושריך עיש טשגיהיןאין

 יתבי5 היא תשתטה שאם תתרצה שהששה עסקינ4בשופטני
 18. אטדה ותה* הבה1בה. לת להעז יצטרך ולאדגשוחין.

 הספואוז יוה' ישותפא אוש ואצ4 אחרה4 אשה לישא יכול יהי'והוא
 א8רחע לא גכא*ג לכן המ4 ישתסא שטא לחוש יו והףקיימי4
 עץש הנשחין 2זבטלו לא מהצפ* אוזי בטל שיוולדריעותא בשי וע"ב בספ4 עש18 סצנטס אחד דכל כעי שמדגאבשניהם

 ן ברההז4 בלא-תצ ביתשהשעך



 ותש%מהשא"" ם%% השםמקרשי-9
 קדם חא"1 אם קהמה חעיר אם מפק, לע4ין ע*ב()כ"ד עף בק4י להתיר שלא טשמכ%רים חי ום"שש

 דאשף משום חפעם בנכף תשיש דסעג פתן שש שצץ מ"ם חכתובהי דמי בכמומצים וי"עאש*ש%"8
קא א " "  א  א ש 9 9 אש  א   *" % א  א  א  א  ש   
 ח%ש טאל 8םףע , י9,א%"ש 49 *' צחק לחחצע ח"א . צש ל%שץ אע מה יע לא"מ%

רי
8 8 * ם א ה % ח ש ש
8 " " 9 פ י ש מ ט %

% שם קחאק יש%,  נאאו %11ת 9שרעשי י איע חץ שמש ד%י בשא יפי ששהמשב  
ש סשחו יג ר%%ת  ת21 פא שא ש%שר 

מחתשמשיחיי
 סדנקיס לופר ם8פשר רג8ק2 ב%אש1ן זה שכל שבתלט8מן. בי אשם ייח 3מחה ומש

 דכל ע"8 )טשו גברכות חפ%ע41י מעכב* דאינו צריך,ישת
 צריך דאיכא טתב, 2א איפים ב' וברדבשז מ9מם חיןצויך
 ולזה ע*ש. דעיכובא דהר הפיכא הנ0%הר, מן למצוה רקדמאת

 תיבת ליתא בבלבו אנן לעטזבא. זה (%ן ~,ש8אטשתפקך
 מעכב ישף כמיותריה א1ם הוא המריך תובת ובאמתוצריך*
  ענין ושויא נחפמע ה%יך ומישה צרורינ כתובתהחיראשם לושזור* מבחחר סעם שירש% עד יסכיפ* לא א%תט גנםמיליי4
  אהציח עד בחסכמהשפ* יהמתין צרעמם המתירין ואוןבפ*4

 ימ?9ההבתובא
 ממינכען "כת*י שיקאגוי ופה בישיבה חמשים בעקדוראיתי

 ורנמ*2 הרם ישון שהעתיק יפ*נ הק*גמשנת
 יהתיר. ברור טעם יראו 5א אם יםכימו. יא שתם ונםחףל

 ומשמע צריך תיבת %יתא ענאי. צרודה כתובתהושואש8
 ההיתר. מתנאידהוא

 על הקשה ה', ס" אה'ע דס*ץ דגה1יאן להעיר, "1ולע4"ך
 שעקוז סציפ היכן גיר, מצץה במקום ד%*ח8ופקיכג

 בשסש*ו2, אף מהקת עשה התלמוד, חחממת שלאהרשאכמא2
 הזוע הבח שקשפ לא אבי התלמרר, יחכמי רק בואה. פציפלא

 בא2 שואמיך ע4ש התימוד שאטשתר בתקטתגם
 מדברי דשמעיס ", סי' מינץ הי*י בשו"ת שמבשיובאכ%ז

 כתקנה חשובא הגאה גזירת גי ףל הלב*ןהר*י
 בה%ו(פ*ת. לעקוד יכול הי' ח1פיר עקש. החיציד הכמישג"רו
 ה' ד' במגילה הפ*א יפימ*ש מקום לו יש הקושיאאכ2ם

 לשיד יכולים אין  התלפד הבמי דגם זפט4 ע4שבד*ה
 לטובת ולא דאיסורא. בסלהא אך בשתףת. גם מהקתדבר

 ליקש שלא דהחרדרוג % בסי' הב*ש ולפיס*ש ע*ש.העולם
 איך קשה א*כ קטסזג משוס העוים לטובת רק הוא נשיבגב'
 סבח שהוא בכה*ג דישפ ב,פוא*ת. אף מצחת במקום לעקרגזר

 התלסוד. לחבסי נם כה הי' לאתקנה
 מיקרי יא זה כי כהצע ט*ז סי' ח*א איעזר מ2תת בשו"תחכן

 ש ע4י ר*ג החרר סצוה שבמקךם כית והשה. עוקויכלל
 רבנשנ ק' שףל אא%שר וועי להתיר. ברחף שוזסעם שירשירבנים.
 קףל ו1הוש היף ל2מרי. צשה מצות עזקר נ5ל סיקריו5א

 יבזשו: לגמרי הפהע עוקר שי לא מ*מ יאידונטידחא
 אין הכתובנ תטר להשליש לו זפאיז דבעני ממא איומעהה

 הקר הטזעורר זה 9ל אףכ רגנים4 ש עץ אף תקטולו
 שפר צריך חךב מהטב העשה לעקור בכהאע גזדדשהך
 מתהען פכח1בוע ה2או לקיים אסהשרות* לו שאין בעמובשמת
 בףה %ש ח4 יהבשם ע""ש" כ9 שפש1חמכ

  ש4 חן ש9ח י 9ה שץ 9יוךי%קא*ת
 חןקג וששא " "%ןחיש תיאב"ם

צבי
 וחצי 1בד דבהצי הטעם ע*8 ""א ניטין התח1'לפים*ש

 טשום קךש. יה" דיא י"ת דחשת דשו*ר דעשה ל-8בקז4
 דלא עשונ ליכא דבדידה כיח וגס כפ". 1*י לקי*שדאפשד
 אצלה האיקור ברחה לא אפףר*מיפקךא

 ע*ש~
 אפי' ש*כ

 איסור רק ליכא מ*ם דאוריתחנ ו1א דהרדר*ביה8וסקים
 דמוצא עואת אבל קמ*ו. יףד ה%בי*ת כפ*ש קבלונמדבדי
 %פי8*ש סש%במז. נפשו עי קיבל לא דההש כית ייכא.שפתיך

 על ההא דצברשנ קהקפתא על רק הוא דארדר*גהמפורשים
  לו שיש אף לספידי. יישא מוהרת אה1כנזית ופהףטוטמטה.
 מתודין 5א אסשי קשה א*כ א' מ" הפ*ת ובם'ש ישצאשר(2

 של האיפור ידחה דפו,ר דעשה עדל*ת, משוםחרדד*ג,
 שי%תפ כיע וע*ב והב*וג עבד מהצי גרע וביחרדרקג.
 והשוב אףכ חכתובוע והשלשת רבנים סאה ע*י יהתיר,מהאלה
  בעני יא4כ הנ*ל התנארם קיום ע*י שניהגו, יקייםשוששר
 להשליש יו שה1רדאי

 במזומ"
 יק"י*ש. אפשר דאי השוב שוב

 סשיסור. חמור דהעו%ה ל-ב בעמזא )וגם עדי*ו2 מכהומתירין
 דבעשאע ע-אא ה*ט פ14י0 מוס' חםפ*ש מקבלה דקדהוא

 5מי"ה בעידם8 ל-בחמור
 דשריך בהא כ*ד נוצ(ז והריטב"א הרש2*א לפימ*שולענ"ד

 אא וגן ריהענ לי,ת ידהה קדשים דשריפתדנימא
 כל ה8 לי' תיפק שבונ חימ איט ביהמ*ק דבניןדילפינן
 אפשחר הבא וגם עדי"ונ ל*א שניהם, לקיס האפשרהךכא

 נה1ם ותירץ הלץ4 ואיות ביא העשה. ולקיים למחרלהמתין
 ביא עכשיו. שניהם את לקיים דאפשר היכא דדוקאהרמב*ן
 ממיט יעשות % שאפופר בציצירה בסדין כפ הל"ת.דח%ת
 לקת בדזיקן אלא היום לקיי*ש אפשר דלא היכא שפבלוכדומה
 ע*ש. עכשיו יקיימן אפשר אי שהיי לקיי*ש אפשר אימיקרי

 בזה. הארכתי ק*כ שת עגוטת תקםז קעטרסובפפרי
 בסוף התקנה דבלשון כתב, ד' ס" ה*א אה"ע הת"סובשו"ת

 ג' בוודאי ארצוחע ג' כתב מר*ב, כ%טי*םשו*ת
 אהת בקהלה יסצא שאם לאפוקי דהכוונה וכתב הםקהלות
 למקומותם. במח1בותיהם אלא מהני לא דזה ארצות, מג'אטיים
 ע*ש, דלא קמ*ל או%ב בפעס חפצו כי ימצא בוויעןדאל*כ
 ארצות מנ' רבמכג מאה יאסוף אפשר שש% דבר ההנתףכ
 לאסךף לק%ם דאפשר להפר שיך לא וממילא אחד. ביוםסמש

 וז*ב. אדצות מג' רבניםמאה
 כתב 5ר( ב,ם דבנמ*י ויאשחףם פט2שת מציט בזהאמנם

 בעשה עובר % תעלך אבידה הרחשת דכל הרנכ*ר.בשם
 איפ הבעלים שנתיאשו עד לה המחהו דאמריע והא%*נ
 באבידוט2 הנ"שת ולח "ן שהמתין לפי ה"ט חתםעוגר.
 8ב"חת הרחשת דודאי תעש2 לקיש "השטמ2 יכול הי'ועזיין
 שוג21 1שהו 1י 5צשי לא שחיע ששסר בית מ?ז; נםלהויא
 שיש כען לה הלך שיא ז% שכי יו, וה5ך יא1ביסלה(מש
 דסףל הרי ע*ש. העשה סבסל חשוב יא 521שיע לקישבמץ

 שמי. מהראשוניםלתי0ן4
 ממ%ה לעגק שטחתפק מ*ז, ט" מהרי*ט בשףת ראיתיה2ה

 אי אחרת, "8א שלא ,ובשבע בקטסת בבשתדךפו*ר,
 שדח8בועה ולויב, יסחמז דטי דיא המצהע לבטל טשבעהשוב



 תשםמקישי פ%א השפתשש5ה
 נ%ד אם אף נמי ,והכא השק% קדים שא2% רא"איחו
 ל"שא לי' שדי ט1 הנשואף4 לאחר חשפות ח%יבח,
 מתירין בם8ק ולכך דבנינג מ4טץ חיר4ר ע"י 4מץרוג,4השה
 אמריגן עייו לה ש"פ מכצן ר2ביקףז וכהשוםלו
 ושעל, הנשהאין קודם בריאה שהיית ראי' אייתילח,

 עטז"ד. לחייבד איןולנן
 אנל כ"ד, מ" הרי"ם בשו"ת נ"כ כתב זו וואף44מרן

 דזקץ באילן, דב,טלכהש יפחנ קץלה דחהמיון 4יןכאן
 סעותיו, הזבע וזשת*כ מקודם, לקצוץ טהויב קדים,בודאי
 טוחזקים הרבים שיקוץ, לאהר קדים בספקוא"כ

 באם הכא אבל מידם, מוציאין אין וממפקבהדמיס,
 קודם המעות להשליש מחויכ הנשואין, אחרנשתפית
 מונעים ט שאין בעני ואף ודעימי', הצ"צ לפי"דחחיתר.
 להשל"ש, לו אין דבאם התקנה. חיתה דכן מנפוחחיתר

 ח"ב חיים דברי בצזשובת כמ"ש החרם, כלל חור2רלא
 ראי' אין בספק, גם וא"כ צ"ה, שלמה בית ושו"תמ"ד,
 ממפק. זכורטה ולחפסיד שישליש קודם להתיד,כהצם
 גדולי רבותיט בין מעצמו, להכריע מ"ש לכן)ח(

 הנ"ל. כהצ"צ דלא %חוכיח ז"ל,ח8וסקים
 לי' לתקוני נמי איהי נפקא כי וכ"ת ע"ב(, )ם"פטניפין
 בגיפא. לה חמו1ה' אפשר וכו' ת"ש מיגח. כתובהרבנן
 חגפ דהשלשת היתר. מעכב דכו%בח נימאה4

 בגיפא לי' דכהפחינן נמי, דידה גבי שייך האבנשתפיהע
 חוי דטח בזה, דק לא רהימא שצב ובנל12ץכ"וןעט2"ד.
 לה תיקט עכ"פ הנפ. עליו לעכבת יכיח חיא נםבאם

רי
 ומקךים נהצש2 15א ולבסוף הו4מל בזה טה1ש*כ המצוהלבטל
 דבכל לתפי5ין דמי יא וגם ביטול, מיקרי לא פ1*רסצות
 5המח וויב היום, יניח אם חשפ" 5מצח2 איחא הח2יום
 אבל יסחר. שיניח בסה זה דיום משיה מקייפ8 ולאמחר.
 והמט2 צפטר ובהצקיימה היי. יסי 55 מוא אהת ש*רמצות
 ש2%9עצי ניהייבך

 שי% ביט%, ולא הי24 מצוה שיהו בה,
 כמיש מצח2 קתם מבטי ההש הרי טעתה מציה שו1אמאהר

 נווא ההש שנים, כ' דבעברו מאישות ה"ב פט"וווע4ב*ם
 בפו*ר דגם ומשסע עשונ סצות ומבטל 1יור זה הריאשונ
 בפלוגתת תלי' עהה וכ%שא ע*ש. מצוה מבטיחשוב

 בדרך וורמ המצח2 מבט5 חשוב בבה*ג אי הנ54.הראשומם
 ואכמ"י. בזה משש שם הרמב*ם עיאמלך

 דהבה חרדד"ג4  לענין עדל*ת שהך ד85 5העיר 4ראתעוד
 מקהם חינו שפחה דייו8א וחב*וג עבד במצי עדל*ת,דמסא הנ*י התוס' קר יתרץ כתב סק*נ 4ף קה מלהניםבאבני

 מק9ם איע ישדאלית ע*י וגם כמותונ וייד דהא8וקר.
 כל5. יורשין לו אין והב*ח דא*ע ע*ב( )מ*ב בגיטיןדאמרינן
 15 אין סקום בשום קייושין צד לו שאין דכ5 שםובחיס'
 פףר. סק%ם איט אאדיו, מתייחמ הק דאין וביח ע-ש.יורשין
 בעבד כמו אחריו. סתייאס "בו ואין מטטרי. ברע הג*חתףע

 שם. ניטין בסיב וכ*ג עכץד. עדל*ת ו5קשגמור

 חדו1ה הערה העליתי כ"ה 4ת י*א ס" צבי בניוובמפרי
 יוף' לא יר*ג, חרם 5אהד אארת, אשה קידפדצם

 מהוס' יפימ*ש לבי4מה. 5סודין שאין קידושין יצייקידהשין,
 סגה אסורה הביאה אין לש%ין יבידיבי עיא4 מףחבקידחשין
 מיקרי ההש 5ביאוע אסויה ה" הקידחציג ב5א דגםושקידהה4
 84תיות, משתי אהת בקההש ודק לבקש2 מסוריו שאיןקידחצץ

 וע"כ בניפא4 לח דכהשהי דאפשד כיון כהובח,דבנן
 כהשכחוק אם אף חלא לי', נתקן ומח לנרשח,דויצח
 מגחטה אז גם עכ"פ א'. פעם לעכב יכולה חיאדגם

 נפ4 לח להעז שלא חברירח, ודאי דבידוברצתו.

 עליו לעכבת יכולח שהיא דבמקוס נאמר מחרעיר
 נתקן או הכהיבה דמי לשלש לו באין כגתהנפ,

 באם כ4 הדין ויחי' הנמרא כקו' מינה. כהובח לונם
 5ש טתן, איט הוא ובאם לח, מניע הכרעבה טתןהוא
 חדבר ויה" לו, היא העזן שעוד אלא שספסידח,די

 חנבר, שתירץ לאחד כי פהטופ, והדבר ואפלולא.כחוכא
 דבהשחו דאפשר כיה מיני', כועבה רבנן לה תקוןדלהכי
 רבים דברי ננד לחכריע בהיע דאין בעץמא. לחערהרק וכתבהי קצדתי, כי ודוק כרדי קושה לא תו בגיפא.לה

 ערוכא4 נטרא מימ' אשתמיפ כאילו ז"ל.תצ"צ
 כמ"ש לחשליש, באין האהרתים דוב ד%זירו כבר4נמנם

 ס"ג ח"א חיים בדברי חובא ז"ל טליסאחנאון
 חנ"ל חרי"ם ובתשובת וחשו"ם ורע"א רח"כותשובת
 שכ"א סי' ח"ג מהרש"ם ושו"ת ו' סי' החדשוכצ"צ
 למען עכ"ז ומזוטרנ הכתובה על שפ"ח הבעל שיתןדדי
 חוכבים והב"י חיים הדברי אשר חצ"צ. לדעת גםלחוש

 ח"ב חיים דבדי דנצזשובת משולשים. שיהיהכהעבה. דמי רק הוא חעיכוב דעיקר ונדאה כדבריו.להחמיר
 בכלבו, התקנה בעף מטאר שכן הרבה, חו,טשמ"ד

 לחאשח מזוטת השלשת בענין כתב י"זוכתשובה
 לא שבכלבו רא" וחא התקנה, בכלל זה איןדבאכ%ז

צבי
 אמור 8י' 5א הקידחשין דבלא הקידה8ין. סכח באהאיסור
 לבהשת מסהרין שחין קידושין מיקרי ע*כ מהן. אהת5בעו5
 14רונע ב' או הכתה, אשה דבקהמש כתב שם והרשב"אע*ש.
 לבהשה ססודי? 4ין דחהשי כיון קידושי4 די*ה מודה אבייגם

 5הימש צריך בבי%4ע גקידש דגם שם הרי*ם וגאדחשיעוש.
 אאר וצנה הבהשה בשסך הקידחשין ע"י דאם 5ביאוגטסודין

 כח מגרעין דהקידושין כית לביאה. מסוריו חין מקךיהקידושין
 דוקא ל'ה החרם דעיקד הנ"י הפוסקךם המפי"ד ע"ש.הביאה
 אחרת 4הות בקידש אקכ הקיופ עי גם רק הקידושין,על

 דחרם 5ומוסקים מבעי המש דר*4 ההרם מכח לקיימה,אסוד
 דהרם יהפוסקים אף 4לא שאמע*י קידושין נחשב מהעת.הה8
 מדרבק האה דאיע יהפאקים מ"מ מדדבגןו רק הואדד'ג
 פצן. עההת 5ומר שיך %א סו*ר.מקחם איי וממייא אוייו מת9חס הבן חין בב8'נ ש*כ ע"שבזה ותשרכחי שאמס"5. קידושין פששב אהכ מה*ת. ראוי איטהף

 בני 5א אששי לאוין דוויבי ציך עץי % דביבטותעוי"ל
 אטו ראשתה ביאה מידא הצשני עדל*הע נימא ניטע,יבום
 מצח2 בה איקיים דאא למ"רחו מצי ד5צ ופרש*י שני/ביאה
 לא עדיהת, 5ה18ם דשריק היבא דכ5 4טו, בד*ה תוסןוכוכ
 לפ עשח בה ד5ית ש2" ביאה אב5 ושנשחשע ביאא רקשדיא
 חודין בן ואציעבד במצי דגיפש 5פץל* 8השס,' דקף ענצ*ל ו5פי*ז ע*2דחי

 עדל*ה~
 דבומ רשצשוטת בהשה על רק שק4ר

 בהשת 4טו ראשונת ביאת ב1יע ד5א והא דפו"י. עשהמקיים
 פ זו מירה טטעם אמריק 5שוין, בחיבי דבשלמאשמ'.

 משחן אטו הבשש יסשאץכ פלצת שת"" טוב ויותדתתייבם.
 4צצש4 דשמשהעג בגהשת פו"ר שיקיים שנריט4 שקמיללן תעבוד* בהם דלשץים עשאת ע5 לשטר להאדת טףף זו.גוירה
 בש8 ש88%ץיך וע*ש בצונ שמעיר גי8יז עם*ס יוטזקבבאר



 השם"קרשי פח מ%א ותשובנתשלאי
 כחגו 5עמדא שרק שם"נ מזתווק מהשלשת כמ,נזכר
 לב על דברהמ לכן ע9ש. ס%תות ספ לחשל"פ יטעגק
 פ4גקץע שיתן ו%דות בעל וחהש בפונ הדר חבעלאחי
 הששמףע השל"פ חכתומן יקי ש עכ4פ שחס.)קילד
 וגם תשיחוע דאם לכתוביע לח שזיח" חבי*ד,ביד

 לזח. וחומכם הכי"ד עעיראות וכפי והמעטי2 ההיאר על ושה%יש חוועקפלעןיחתום
 הה בפאבעלע הכוצכה מכפיה חבעי כאה%ררערצון

 בערב תם בחת"ה שפ"ה עתן החיובימ,יתר
 אהשח ליומש הנ*ל, להאברך להתיר מצפדף הנניוחת"ם. בעב"י המבואר כפי חגפ השלשת נם ויקייםבפוח,
 )ח( רכנים. מאח לזה שיסכימו לאהר הנ"ל 4השהועל
 החמו. לאיץ באעח"הק"ו

 חנא אב"ד פיהרער י,%ראל יעקבחק'
 שליפ"8 קראם צ*דמשן

 מח%ק
 "1*ו שעבוקךפין ועקצ"פנ"ח

 לפצ חם%המם טשון האי רב כבוד אלא%כפ"ם
 מות"ר וכה וכר חוצרה שריתפארת
 עדעטענרייך שליפ"א זלםןשל6ה

 ע8*בצלתנהאבד"ק
 הנני בג%עדו. חג"1צ ח"ב שיטה יהם מפרו4צן

 לם8רו. בטצע הערהן איזח ו4מהיןטאד. י" חיקר בפפרו כבדט אשר תודח. יכ"נמביע
 ע"א( )ע*ד בחמין קרא ימא הקשה יג בםימו)ז8

 לפהר שחיפח מדגי דפריפח הבהמח,ק
 קרבן לאהור חבקה מן מדאיצפריך לי' תיפקמנבילח,
 בקרבן הא איתא ואם ע"א( )ף במנחות לנבוה.פריפה
 ל*ח נבילח, מידי מפחר דאיט וכית שהימח.בעי

רי
 ה%ד ראושוט2 בביאה כטצעברת אה%ה דאין 6כת יוקשגשיא

 עשש* בזההערהת

 תף לש דועששם המ1רשים אארק% כסר דר*ג בחרםוחנה

 עובר איט שוב נהיתר 5שא ואם הנשח8יו4 עלרק
 גשים4 שתי יו יה" שיא ז(קיתנ עי גם ה" החרם רקזשו*נ
 תשהפה ששם גם ד"1ל"צ בבשחטית* המוסקים כתבוומה"ט
 יהתיר נאי יא תףכ עובר. א%הכ דנם נשטע תאקקינהשה
 יה" הל%ש שוב יייכש עצ" דביאה עדל*ת. 6בתההרם
 שנף. כיאה אטו ראשובה ביאה גזירה אוכא ו6מייאא"ור.

 והבן. רבנים מאה אךי להתיר עצה זשוכאכיון
 דשע* שבחמם זד סי' חףא שטדע יצחק בית בשושצ ראיתיאיב

 סצות סשום ט'פ ג~ר. יבום סצהש במקום דנםלהפוסקים
 ב"שה ועל האש1ט2 בהשה המצוה ועיקר דביבמה שרי.פףר
 בהשת גזדיע חהע 45קיוצ2 על גם וה' דושש4ם הארם5 חלשנ"

 אם דאף 5ו"ר* 6צות בהשביל סהששץכ שגי/ ביאה אטורזמפונה
 לעיב טצות 5שום חה*נ 2ם חו2% לדוך 6ותל מ*פ 18*ריקה8
 ע*ש. פד"ר משום גזר יא חשסיר בוירינ וליבש ת2ח*חל
 הרמב*ם וכמ*ש סדרבנן. רק הוא חגוג אל יערב סצותוהנח

 בב*ש חיבא השהששש והרי*ף א"8 פטץ אישזתבי
 ט% צג1םףאםז ש"2 5מלה תאמ ה יס"מהוויק

 חש ו"%ב נשש פדאג 8שי 5שש לחן דם"דאאם
 רק חיוביה. 6צוה 4ובו פשקים להרבה עיש. 6ידבנןרק
 8ם מ41כ ע*ש. יכשר 8חם אייה היע אעך כי פב21עשזו
 לשר יש שפיר תפ2 אי לשהב 6ט4 5גח ריג, מד אםדנין
 דטצחת "ל %ששף 9דישק מסח דמותר דנימא אבל גזר.דלא
 "ששיג לחום וקמ 1ט חעע. רק קשש פא %י"%ב

ק ח ש
 הע 198ה דק תש ביח%הזחזע מש א9 ז"קהווש

%4י  %  9 4 ח  ש ו  ח   
 דלש לש ארכש בשא2 קטניות בא%לת דגם לעיל*וסמ*ש הסי ווא ל% גשח פדג חא דת1ם יששאיםקהג

 קיאא48 סכל בעידנא בעיק שפיר תרכתסור.
 במקום אף הף דמששים אמריע ואם ידעתי. לא אתרובעיקר

 ייא "נתקב"ג 2שק2ת התקית סהמלת איכסצה2
 ע*ש מו סתובות חוס' יפי*ד ש6ר. "ש הששצכר עדי*ה.ניסא
 דהא לשי תיד"ר עשה תיתי פריך דפאי שהקשו ניתי.ד"ה

צבי
 חצ" לו. 8ראוי' 4ששת דבעיע בסהפם2 בהדיא סקראדר"פ
 גלי ה" דחם תחיע במתנ". ל" 6פיק דקרא 6י15ראדלש
 דיהא ס"3 קשז ממ לא לג היש" חש" דבעיא בהדיז2קךא
 יו' פשג המשולש ווט בשו*ת 5מרץ ובזה ל*ה* וידחהעשה
 14 דמשת עשא יבע סש1ונ דבר על הל נדד ד4וךהייטך
 "ל בדר ידור כי וזאשנא דגיי יכיק דבוד. לל*ת וידאהפטח

 בפידעה כת1ב ואת" סמו 5וי טצה2 דבר על ו5"ץסשברדים
 ימ" המש עליהם* ידור אם טקגים4 יה" לא המעותעש%חש
 חרם לענין לו6ר יש וכ*כ ע*ש* בפסול בנעשו ויחשבו6צוה.
 יקיים 8ששן וזיה1 6צח2 נצ%קום אף דגזד להסוסקיםדד*נ
 על אשנה יאהצ %שם. בגשסול כבעץוה ויחש1בו פד"ר. 6צותכלל

 והבן.אאשתו
 אביו ובתוכם גשנים הרבא חתסו הנ*ל היתר על והנח)י0

 קראם אכ*ד פ"תרער שם3של 6וה*ר דש8יתיחספן
 תעאח ההד, ז*י חשצברשתע אבד*ק הגית והטין הץ.דד*ל

 משט שכבר להקל. ודעתם זיל. *קאמש אבד*קהמשרסם
 אב*ד חהגא%ן 4כויבי2 על וועק4פיי ש"שליש די דבעניהמטהב

 יזסכים. אינו הכתוגאן השישו2 דבבידו כוחב ז*יגט4רבשפאי
 בזונ החפירו הרבה דהלא וועקסיל* ש"שליש ב4תשיקאיק
 וה' זה שכל שדעוצ 6*ד. סי' חץב אה*ע אהם הדבריוביוהר
 השישת לאחר רק זה בכל לושויר שאין הרדר*גי6חגאי

 בחוקפ1 ור*ג חרם ח%ת התטר את- מקטם חהט השםהבתחמ2
 6התממ יופטר שטר דבוהפלשת לומר טכל אוך הףכעומד.

 יהפטד אששד אי ב*כ אחר ה1ב ותלא הבתוב1ע השלשתשי
 מוברחים מועו בדבר* אונ5 איזה ח" חשם שטר.בנתינת
 חבתובה סכום עיקד כל אבל דהוקאי באמר עצמהצלהכניס

 5תשליש דצריך 5שיטא אץכ 6יעוט. דבד ס*ה שלהדאורהתא
 עהת*ה ששו י5ש חתוספת תץ במט8מם* דאויהחאהכתונה
 על שדבר 6שא2 מו*ד ףל זל4שיץ אב*ד שהממן סהאכן
 גם ומה נכו4 דבר "1א טשטנעלעו ,שיתן אבעי אורלב

 רק שע"טד שסר לסונם דטי ד85 דמהני. 6היםחמחמירין
ג ש ו שש ש   8 ש  ש פ באן   5 

 9שאן גחוטשש מש פ*ג ושקת מ5מ%גיי
 טששצ צ במפם ש%ת קהן תאממות

% צא נף מש"שחיע קשחך מתאצשע  
 טחה ס9ו חאץ שוהפ ,*ו. שמקש9*ן

 ספטחק חה . סחהמח טי ט%%עעק"י%
פשחאש4



4 השםב%דשי -פא שנאש8"
 ופפו יי *ש *מג תסל פיפ %נש1פ

 4( 9ף4 מאא8יה
 שששה הפהשה וו*א דה" טח חרקרתרשת

 חרשב'א, דעת פזץ וחרי נב"א. החלתמרי8ה וו1י אהת שאשת דמראשת 5ש1םמפשג
 דמן דקרא אטן יא ה4שכ הי. אבר דיתרתדמרי5ח
 חו*א בוח כלל ח" ה"ש דחי. דיתרת לפריפח קאוהבקר

 44( פשוםג וזח כב1בן סמחרדא"צ
 לאכילת או לדעזיר, צריך דשהקצח ת*רץ יטש-ר"גמ0

 פריפח בה1אשכ 15בח, לפפכילת א1אהם
 סהרל דאאנו ס*ד לנן דבר. שיס מושרת חה1היפהדשין
 אבל פמאה. בבהמה כפ נמלח. טידי למהרח אףכלג
 שחיפח הף ממלא לגבוח, דמת*ף חת1חיפח,כאן טוצי ח" חרי להקרבח, פם% דפרפח הכקר דמן קראאי

 בעזיר דארנו בהולין משא-כ נבהשק מיוי לפחרסקי*א,
 עכ"ה נבילח מידי יפחר %*ט חו*אכלתג
 ק"ג כה%ין חחת"ם לפ"צ"ק1 ע"1 יהעיי "פולענ"ר

 ואשאצ האדבר בחלב לשש ינוץ, שאאפדאיסוד
 בחדר*ג וחעיר ואכלתי וזכחת נאטר לא בשיף215נשער
 וזבהת נאמר דלא ניפ64 בפדיפה נם דא*כ ס*א.בם5רו
 נב"אי מהץ לפהר עכ"פ כחני דבפויפח לחלקוכהב
 מפנאוה לא דכלא*ח בחלב. משא*כ ספסאתשאק1
 כלל השחיפה %*ם מלאכח. לכל יעוח אמרחדחתורח
 ל5ימ*ופ עבודתי יטחיפח נפריפח *הי' ועאכעכ"ונ
 דש1ה טשעם ע4ודח. 16 דשחיפח דהפעם בכ"דחהום'
 חי1*א לפי וא"כ עבודח. עטץיפח ה" בנחירח.כותר שה" דבמדבר ח"-פו וחאחהתים כזקךשיענבח%ין
 *ה" נכילדנ מידי מפחר איפ פדיפה שחיפתדבחחין

רי
 בדבריס ארפנים בעשדה זו קר יתרץ מצאי בחהשיא

 לוה4תיק4צ* מקומו כשש השין בס*ד.משאים
 "צ תינ*ד בש2 איטישך עאש. נא סףא"8 עיי שלמא יריעחע בספר 6בהשר בבר התידץ וגם "אישיא)נ0

אש ג  פ  ה ש5  ש  א   9 ש   
 יפרטטא הףא חחשם וסשמ יח1ש3 הפ"1 בעששל
מח  1 א %   9  8  9 א   
 זחהיה זפו דפישה %עא וצקר וץע ווא יםאץךאעו
 עע ש1פ זתא פי הע פאייש ט 9נ מעוג
 פע וצק. א טמ שת% פ9הה אא י1ת וחץעית

 בששיי"חג מ1ה ייעטדנ
 בחא שם בשרחרך "פטשש קף *יז ב"שחח

 זטצה יעזצר. פפשר דתח"ת קרא דפימ 1ה דיאהאל6קדא 1י 5חש ש1ג שימ ייעה פש ג"ג חששפא קצי ואר עחה%"צל חא1 קתיי6פחת
 דתחק2 פקדא יצבמרם קהאהקדים

 דביתושע להרשב*א הקשא שם שברהם דבתולדות א*שולהנ*ל
 וף' שרנה ד8רקצה 6ידש י,צע השפ יאיהגיכהמת

 קהא 5צח בשור ח" ונפיר ביתרת 8ףב לעבהר* קצלהתרנה
 עע טר"שה יהתמא הבקר דסן קהצ חרשטרקי "שגור.דששר
 מומן דאון 5מפי. אבריתרת

 נ"מ-

 ח לט-י 5ריך ופאי
 עכאה 8בטן 9צוצ שרגשאיתרת ע*י בטר"פת פ"די לצ ע*כ ששנ ששהנ ט הה השד"ו*ח, 81שני ישיש%. 5משקה תשל 5ריך חשקס דהצ תידזהבקר,

שזר ת  8 ש  פצו * דטאא מה קרק. 
 יקריי. שש תשיה כהכח הוי 5צפ1אמ
 כהפושז ו1ש1אנאע ל*פ1ר כהתח 5צות המלךהמקכלה
 ם פריש2 בקרע חלא ע*ב( )י*פ 5צוחין בהש*םבזר.

 מוה בלא"ח 6וכה וע*כ כחן. שריך קבלחםקוהם
 4( בא2 לחעיך רק יבשתי לקרב4 5מידפריפח

 כ*ב מסחים הש"ח קר הב"א ה' שת מבבמיח)ג(
 חף דנבילה ' %ש ע"ב( לי*ו כיו5פ5לר*י

 4םץלכ4 חל 181"8ה דנבילח הו1רח כתבה למחלה%"קג
 יתטיא, בלאוין נפט*נ אין אימור ""4ין ליכא מלשתחלא
 אף דהא קרא, צריך לא אינןרא דלענע הום*ףוכ"נ
 כיכפת כדאמרען חל. אהיר "4ק ס*ס אהע"זגדאין

 עכ*ק. קרא לם*ל וא*כ)ל"0
 דבנשהם בהידושי לפ"פ"11 להרץ. "פ מ1כשטדה

 איטור ל"בא 14 אימור. על חל איסור אץאם
 אמרען יא %קי4 שאין דכלאו ח5רם"נ לסים'שכ%*
 ופוב מלקויג לק4ין הל דיא כית א*כ . *הנ אשחהשוח
 השיה ל"א נרידא דבאיסור אימור. אף ליכאבנשים
 לנאוים פמ*נ שפיר ע"ז ש*כ חדש. דבר החחכהוב4

 )ז(. והב4 אצןר עכ*6 דיהה.
 רשע לדעת לכהן דנ58-נ תירץ, שם ב18"ח ההמץ)ד(

 בלח%*עי לוקין דכוצים ע*ב( 0"בחצירה
 דכחן ד1"א. ח" דא*ך ע*א( )5הק טכפווה חקשחאך

 חל דנבילח קרא לכץל יוקשח %*כ חלא כנבילה.פתר
 עכ*4 %בש

 דכחן דחא שם רשע דה1"ד הרש. דכר *סידנר4פץ
 ש דההחוו קדחצתף דחמיר בה1ם בלוזנל*עלוקח
 בנזיר ח"ה א*כ י8כפג לא *8ש דנתיבחפומש2

צבי
 דמשם "1ראל. ד5שא1קא קרא ד6קדים מדקדק שפיוול5י"ז

 יעבר מששר נש8ע הפ 6תולח2 טר*8ת לפע6בשמע
 סששר קשו הף 5א דמפשקוג קוש לו89 אבל טדי5ח2ששי
 בק-ר* ווש וטא ליהרת מבקר זשן קרא ה9זטדיךקצור.

 ע*ס מ*ג ינצות רש*י 1"מי דמדע ידחהן "ם העה"ד%
 בבית ט1צביה וכמו לשנוס. חר אב1דדבשבת

 דזד דהא לקדשים ב8תימה ובתפאא 5זיייים4 חזרבריססאיר
 ציבור קרבמת אבי יחיד. קרבנות דהקא הוש בקדשים,שוחט
א  חיפח דיחאפ  1  4 ש   רצ ש יף חת חח"זשא פמתשגחחא"1ל י 

ש9 פ   8 ה  א  א  פ  א  
ג פ%"ושז ש  "שק ש1ושח"שרפ ומל 

% %ש קתמחםךש וצ % 9יםו  9נ שעת יס 
 עטחהיייע 19 שחזוא הפ9 *קז חשקד

 "1"ג ב1ק צי* בפ4 ם תשש8"משא
8 י"ם דג 5טו צ4ט ושטבשי פמזתע  שף 

 4ה מו וש. 5חר הפ ב אף וק ט1ג י"עמן1
 י8פוש4 פיי השהשץ ל"תג פי דיוהיצחהאז

ק ועידה  שח 19%1 עש גתג שטש ב*תזח9 י שת 1 5טת פשק לפיש עא 96ר 
חא  

-  

א א  צ  א  א  פ שין ת*ת *8' "פ יס צקג טק4 וטד"ג 
 ש8רף בי"ת אבי פטורח2 בשש הארקה1 ששך דלאסליתן



 פקמשיי ימחפש .1טצופ1תשאהת1
 דגלא"ח לענין.איסור .נפמינ דאין שהק*ח וכצד2)ה( ויהי' כח4 הו"ל-קדושה.כמו א1ב לפסשצהנ 4*כדזאצר הש4'-

 או נבילא. מחלב בנבלע .ד2שם"ג י"ל84מור. פר,שה אאצור בספרא להשל"ע-עעתן על לוק1ו שםימור
 שוכ וא*כ נאכל. קח"צ בשר בחתיכת מריפה. מחלב כח"נ. קדמ1ת' ק4ון טיר.חוא בריהעא'ו'"דקוזטתהי

 השוב לא דחלב עדל*ת נימא חלל.' על מ"פ דחללמץ י"ל וא"כ ע"ש. בבעיה לחההץ קרז4 שםסיא"1פר*ך
 התום' צטאש דחוונר"סכלץ. כ"ץ בכרמ. דהוי חמור )ח(. וא"ש. ,נזירדפשם"נ

רין
 שאיז ב5*ת אף 5כן חאבות. נשים ההיקש יהי ח5 גרפ2טק
 וסריפה דנבילה בלאן וא*כ ע*ש. חץבות נשיס ג*כ שנש14

 דארן אף איסור. א"כא בנשים גם גדמ4 הזמן שאין ט1דד1א
 בין נפמ*נ אין וסריפה דנבילה דביאו איסור. עי ח5אףטיר.

 לאנשים.נשים

 לשיסת חמץ. בה' השעהשמ קף יתרץ אטינא דטהע~פי
 מצות דכי שבידיגה ביל לסתור דגא ד1הכא 'י1יטב*א

 מיותר. קרח לזה צדיכין פטורות. נשים נרמא ש1ת8ישא
 ה6ץ דיאת מהיקשא. במצה4 מהיבות דנשים לר*ש סג*יא*כ
 טבל. ש5 ימצה "ק"צא צריך הא מצוה4 חאב5 יםיםשבעת
 על הי איסור דאץ חמץ. תאכל בבל הף דיא יוצ81ישרנו

 עכ4ק.איסור
 אע"ג קיימ*5 8א הקשה הסף דאיש1ש להצר "1ה"תנ"ל

 ט*מ אבל יעוגשין. 5מ5קחן יהעא "יעודאהעץא
 כדשום ארסורו הו*ל שויר א-כ בד*נ יקחכרו ו1*אוסור

 עכ*ק. סבל 511 במצה יהטציי איו חשמאוזש1י.
 אחי*א ד*ין כיון כ"י, איסור דליכש דבנשים ה9ולהנ"ל
 נשים עכ*פ ה8*ב 5איש. אשה השוה אמר*ע לא עחמ1*וליבח8

 חצפיר חמץ. בב*ת עמאמ כיוו 0טה של בפצה שצאץאין
 גמצה חהבות דנשים מוכא טמי5א הש*ב בנשא2 קושםצריך
 חמי. ב*ת כה1ום איסור הו*י א*כ שנשים. דרק נימאדשר

 טבל ש5 5מצה קראול"מל
 ומתודי

 דזה הנקש השעהשמ קו'
 נשמע ממייא סבל. שי 5מצה קרא דמדאיצטריך תלהא.בזה

 ודו"ק. אאבותונשףפ

 עדל"ת. מטעם הדש של מצה אכלו לאדאמאי עש" ף*ח קידושין הוס' על המקגה קו' להוי "8ולפי"ז
 הוין סבי של מצה כמו חמץ. האכ5 בבי איט האוהקאה

יהם9י
 עב*ק.  עדי"ת שריך ויא חדש שי במצה

 דאיכא אנשים לגבי דעכ*פ הירחצלמי דקר יא5יהנ"ל
 לעכול יכו5ין ה" שפיר דשפהעשא אע*נאישד.

 והגז. וכנ*י 5טשים קארטכ5 שי במצה יה1איו דאיז חטץ דל*ת והקדא חזץצ. שימצה
 התהד דתירצו בהא המפורשים4 תמיהת 5תוץ בשתואדוח

 הצ וה5א הדיבור. דקההם עשה הה דטצהדישש
 תחצל דלצ ראה דש' מקרא ייפיע בפצ8. ח"בותדבוףם

 הוי נשים 5נבי ואכי5ה מצה האכי ימים שבעת חמץע5י
 נשים אכלו 5א אמחי דע3*פ וקשה הדיבוד. זעשיועשה
 יעקב חדות בשוקת חמץ עכ*ק. קמץהאע מ0עם תדש שי0צה
 הההביל בזה. מ*ש ז*י 56אסק אבשן דו*ז יכ*ק מ*א 40א"ב
 5יבא א-כ אאהע*זב דאטרינן איבא איסור די*בא דבצשים91ע1
 רק התוס* קף וכ5 חמץ. תאכל בבל שחיט כיון דמחש2ש"81
 הדיבור. דקודם עשה הה שפיד ובאנשים ש8שק52גבי

 הפכמ*ל בפולפולים בזההשאץ1י

 מהלכין שהף ת1הג במיר בבהןנה ק-א4 )מ*ז בט"ר הגהמי
 נדר יטשש יהבמים פ4י טצה2 מא תטמ1בדרך*

 שקוזש11 ם9ג ים8א הע ששא קדחאתש"רה8מו

צבי
 18*0 ד* פרק שטחות ובמסבתא ע*ש, ש5םקדושת
 וזה מרחם קךחצתו עהה מדיוס. כהן יטמא הפל נזיויסמא
 ע"ש. 5שעה קדושתו וזה יעההם קדושמו זה מרחם. קדהצה1ארן

 זה בור5וק "ראב*ם.ג*ב שיטת מפרש נויר סה' מ*טונ85"פ
 טיקרי ויתר, יו ששרנ ועץד שגולד. מיום קדושהי דכושדכות
 ידמות דאץ הרי ע*ש. עו5ם קדחצת מיקרי 5א שנולדןאחרי בההי "טיר חמו שאא2 יו שיש מיר אבי עולס4קדושת
 סלקות לענין ה*ה ש"ב מע* לקדושת מיר קדושתלגמרי
 5אנ5*ע. על שייקה דנזיר קךחשתי' חמור ד5א לומר ישדנזיר.

 ט1שששו תיפ54 דבהנה2 לזט. יאי דגילוא דעשהקרא דלסהי שושקשו. תוי ד*א ע*ב( )מ*א נזיר מתוס' נראהוכן
 בא ריבמ שכן יכהניס מה למיפרד .דאיבא ות"דטיר:
 ע*ש* בכאנ"ם 1צ"5ו8 עשה היוצ לא ו?כך יתמית. מצותהכתוב
 במפיה שם יבשטפץן ותמ4 נדר בט צהת טפהר דתת'ווי
 בא תש %מ "י2 ישה דתו דפא ישםא"
 "יסצשם 6כת דהשצ דלח שמושק חי ע*ש. יתירותמצות

 ל*י 5א הבל*ע. דב5או "ל שפיר ומפילא 5הוד.דטומאה
 כטע. קדושת" חסיר ד5אבמיר

 ה1א דמהל ביישנא שמד"ק נ*ג בסי' המהרי*ס מ5שוןאכן
 וכו' דכאו דומיא גופא ונתקדש בנדר נתפסעצמו

 ע*ש. פרע נדל יה" קדח1 דכתיב קדוש דגופו דמיוכהקדש
 וכן כהן לקדהשת דמי דמיר מדבריו משמעהרי
 הוא קדחן אומר כשהוא כ*ה פסקא נ2וא הספרי מלשוןמוכח
 יהו ו1א קדחצ ב*ז ובפסקח ע"12. אמור הגתי קדדצת הרילומ.

 ע*ש. שער קדושת זו יון' קדוש המף. קדושתזו

 בנהווה4 םטשישז דאין לב*ש פ*5 דמה*ט ע*א( )ט'ובנזיר
 ובתוס' מקדוו. נקרא דנזיר בהקדש שאלה דאיןכמו

 קדחצה בו שייך דבנזיר הרי עקש. יהה קדחש דכתיבשם
 ע*ב( ה*ז מקידחשין העיר ז' כלל דאחרייתא ובאתווןע*ש
 ומדרש הספרי והביא הנזיר. אנוף ויא שער קדושת עידקאי
 ובבן ע*ש. הגוף קדחחמ זו יומ. הוא דקדהצ נשא פ'רבה
 דקדושת אס1ר. חספרא ג*כ הביא ה' אות ב' ס" ח*חפורת

 ע*ש* גדולה ב1צנה קדושת עניןנזירות

 ומ1ן כשיפרש, יפליא כי איש ב' נשא פן זוטא בספריועיין
 ב5ב דטמר וסהצמע נדר: תיל ב5ב, הגומר מרבהאתם

 ע*ש. נזירהוי
 ובההי

 ב5ב דקבלה דקחא2ך ד*ה ע*ט ~כ' מיר
 ע*שנ בפע שיפ"צ יפ5יא כי כתוב מיר דגבי כלושאי1

  ץוי**חטת"ח ח*תש9טישטשאד
 עהית. 5ב נדיב מבי ע*ב( )כ*ו בשבוזעת בדי5פינן בלבסגי

 דבתעמת הרא*ש דעת 5י"צב כתב סק"ח תקס*כ או*חובטו*ז
 מהדדי. ילפיע נור עניני דכי בלגו. גמר דטוגי כר"תפ*5

 גמר טאגי 5א צדקת נדדי גבי דבם פסק רי"ב פ"ובהףמ
 שמקך*ב קרבן במקמן תעמת ינדרי ס"5 דהרא*שב?בו.
 ע*ש* בלבו גמר ומהני הקדש: בנדרי השוב וע*כ לשמיצ2גחצ
 וסאגי תקדאה כבהרי הף קדוש. דגופו לה"ארי דנזיר ה"הוא*ב
 בעיע ועףכ קדחצ. "וא מייי 5כל ד5זצ הועסו ודעתבלב.

 כשפהיו.שיוצהש



שחטת
 וושאם"

י" השם .סקףשף ,מת פפו
 ע"ב(. 4מג שב4,ות ע"ב( 6ל ונהים ע44( .)ל"ניבמות
 ש נבי4ת טעמור הלכ אשור .דישט כשהמשפ*כ
 עשה אין שוב וא"כ אימורין* ב' .הו"ל שובפוששה.
 אימור לענין נפמ"נ איכ4 שפיה הש"נ לא1ין. .גףדהשה
 )ו( כמובן. הלכ משום אסור ךגלא"ה אע"ג דהל.לומר.

 )י"א בחחין התום' קף דכוונת הביא קל"נ במי4)ו(
 שנת. דדוחה מקרבטת רוב דנייףע*א(

 כדכתיב שבהב דזזהין המדבר שבדור מקרבנותהייט
 עבודה. שחיפח הי' שבמדבר יחאהרונים פנהם.בפ'
 שנים. ע"י לשהופ א"א וטמילא מותר. הי' דנהירהכיוו

 הי' לא כהנים דבעבודת שפ*פ. מצדה במנ"הוכמ"ש
 ורק  עיתפי. דבי קרירה יהי שלא כדי זאקז לטייערשאים

 אתד זבה אעהפין דשנים קיימ"ל עבודה. דלאובשחימה.
עכ"ה

 הועס' לפומ"ש בפשיפורב ההעם' קו' לועיץ ישולפ'"ז
 בחביות ממתכל הי' דאהרן ע"ב( )כ*בבשבת

 אז לבדוק יכול הי' וא"כ שבתוכה. מה ויודעומפוה
 נשמע יא כטב4 לא או פריפה הוא אםמבחוץ.

 דאימור י"ז חולין הצל"ה במ"ש שם שהעיר וכפה)ז( )" וחב4 רוב בתרד*הלינן
 לר"ע שם החת"מ וכ*כ במדבר. נוהנ הי'נבילה

 נהרו ופמילא דבר. נאמר לא עדעכשוו ש"מהעטתיממהי עי לצוות ,מדאיצפויך היהצ להם. הותר נהירהדגשר
 ע"כ ונבילה. פריפמ דהו'ל בקופיץ. הרט לא דודאיואכלו
 והע*ר עכת"ד4 נהירה ע"י אך בסימניבנ מיתההי'

 מקב הרי שהיפה ונל א"פ. פ' בריש הרשב"אלפימ-ש
 הכשר דכך אך ופריפה. נביה כבר היי מקודם.הושפ
 להם. הותר איך נהירה לענין אמנם ע"ש.שהיפה

 ופריפה. נבילח הוא וכבר הושפ ניקב הי' מתהילההא
 ל4ן דגם רק הנ"ל. והצל"ה כההת"ם דלא כההודוכיה
 ניקב דנם כית במדבר. להם נאמר לא ופריפהדנבילה
 נבילה כל תאכל לא ובכלל ומריפה. נבילה הואההפפ
 א"כ נהירה. להם התירה והתורה דמריפה. לאו בכהאו

 עכ"ד. להם הותר ונבילה דפריפה לאונם
 על מרצה דהציץ דנימא ע"א( )כ"ה במנהות להעירויעט

 עון דהוי ואי במליקה. מכללו שהוחיה פריפהעון
 ימן על דמרצה לומר ייט הלא שם. תום' כמ"שחולין

 פריפה ביושר הי' דלהדיופ ההין עון דל"ההמדבר.
 )ה( וצ"ש כהדר"נלדברי

 איט דמקשה ע*א( )מ"א ב"ק להקשזת.סי"ם יש רכו)ה(
 יהלא באכילה אמור תביה נבילה שהואיווע
 )י( וצ"ע. נבילה מותר שהי' הסדבר לזסןשמ"נ

 *שירמר

 מעשה שיהאא שם, אהיס' קף מתרץ ק' בעירובין הריפב"א)0
 שבמקדש. 5*ת דוהה עשה ואין תאיף. דב5ל5*ת

 בע5מא. 5או יוא תוסץ* שבי דהגם מתביר כ*ה ר*הובטו*א
 דמף דמקךש דעשה 5רבע להו קים 6*ם בקדעים. רקההש
 וכ*ב ע"ש. דהי לא טו דעימא 5*ת אפ4 5ש, דוהה דאיטקךצ

 הביא ה*ו 6נורים פ*ג ובשעה*מ העמקיס בשחצנתהפרמ*ג
 דלש התופ' תירצו שכן ההר,ןב*4נ קל*ט שורש מהרי-קבשם
 דהעשה משום דק נדהה. איט במקדש המיר דה5-תמכה
 יהףת לומר שהיך 5א חבא ה8"כ ע*ש. דאי 5א במקדשהוי

מה*ם*

 בישטין רק ההש 5*ת, ב' דותה עשה דאוז להפוסקים דאףהמד
 בע5מא. איסוד דק מלקות בליב4ו אבל מיק1ת. בהושיש

 ב' כל5 העמקים בשושנת ועין איסודין. ב' אף דדאי 5ומריש

 בכיאים הא 5*ת* ב' דוהה עשה דאין הפוסקים. ע5שהקשה
 עו1ה ואפ*ה יעלונ המש תלבש יא ל(1ין. ב' חיכאבצישףת
 הע5אה צריכי מצדיך ע*ב( )דן דביבפת ותי' דוהונדציצית
 בשואט במהרז1"א וכעי*ז הדאנ אם כי לוקה ואתויביוטי,
 איא 5וקה אינו צר*בי. מצרך 5שרן דב' אף ההמץ ע5פסה
 ת1ט צריכי סתמ-יך וב*י דב*י מהו*פ פ*א הלה*מ וכ-כהד*

 ע*ש. אדא אלאלהשת

 דשמ*נ רק מ5קהנ ליכא בבי5ה דע5 לריוה*ג ה*הוא*כ
 כיון ז*א נדהונ דלא קודש בבשר שבכלע איסורלעמן
 א"סה"ם. ב' אף דוהין ו1פיר איסוד רקדייבא

 מקדבטת ההש הש*ק אוכהת דכי הם18רשים הערו כבר)ק
 בשהיא אפ" לבדוק יכויין הי' דבמדברדדורהע

 הקת פן המדה כלי עיץ בתובו. 6ה ויודע דמסתכלש5ימינ
מ"שבאש

ד)י 5 ש "   8  8 ה  6 ש  א  ת   ש 
1 פי פשתסחה  גם דשיה 86ט4 'חה 

 פקט" יטאו לו וקבשט.
 תיח פינ ח1ה

צבי
 5ו8ר שייך ולא השרי18ע נבי5א ה-א ובבר ההפט, ניקבמקודם
 מהז שהגהירה מצימ דהובן שהיטונ הכשד ה" דכךבגהידה
 בב5 הבהמה לממית וזץ אבמה*ה. לעלק שצדיכין איאלב*נ
 שהמיתה ש נהירה 5י ומה בידים. אותה ימיתו אשדאופן
 מהה אם דק וטריפה. צבי5ה ד~זורה אסרה ו5א אהר.בא61ן
 ע-ש. תיי מהמת ש היונ שטרפה מהמה נטרפה אךמעצמה.
 דההי5וק רק במדבר. אף דאו5יז עון סדיפה שפיר הויתףב

 מהמת או ה", שטרפה מאמת רק טדיפה 'נקדאת הידבמדבר
 מינו כל טריפה נקךאת וידורות אדם* מהמת ולאהולי.

 וז*ב. טריפה עה דמרצה 5ומר י*ש הש*כטדיפות.

 ה*5 שם. בשטמ-ק לפימ*ש 5תרץ נראה ובפשימות)ט(
 טעון והי' בהמה היתה לא אפי5ודה*ה

 לומד שאיז אני5ה. איסוד יסק5 סקת במשמע יש כלל,שהיטה
 5יבא 5ו1ד דבהא שתסקי, אלא התודה, הקפדת תהאשיא
 כשאר תישתרי ותו בסקילה, דתיהוי דהמטג דקפידלמימר
 דבע5ינ עונש ו5אי ובהמה, עונשה איא 5יכא דא*בבהמות*
 אסהר שהוא בידוע השור, יסקך סק5 מדקאמד ודאיאלא

 אסודה תגי5ה א1א שנבילה יודע אינו דנקיט והאבאכילונ
 ברובה הוש קה1טא דהני נקיט דמילתא קחפטאבחכילה,
 עכאה באבי5ה שאסורה משמע נמי ב5א*ה ודאי אבלדבהמות4
 התוס' קף בזה ומתרץ ט ס4רא ג"כ כתב קידהטיןובדיטב,א
 אסורה פקועה ב% דאפילו שנגה. פקועה לבן קדאדאיצטריך

 ע*ש. קרא לזה צדיך ולא 5בעלים קנס מפמבאכי5הי

 איצטריך לא- נבויה, מותר הה דבמדבר ממא אי אףוא"כ
 מטעם באכילה אסורה דבלא"ה הנסקל בעירהקרא

 ופשוט. וו*ב5בעלים קנס~
 ע*ש; 4*ד יוסטש במס' דחא נ*א מצזה הממה קף מתורץובזה

 שתנ איסור ושהך שייטמש* זוע יצוק דדהיתואמרינן
 עגלחו ד*ת ע-א( )פ"ב הוייז ובתוס' המשת5ה. בהשעיד בנרחשת
 בם4 חשת אותו משום בו דיש ערוסוג עגלה יעמן מזהלמדו

 בדה4ש4 דם1תו דכיון מזה ווטיע ע*ש. שיהטתו זהודעריפתו



 וחשמ3דשי פא חשצחעמ%א
 ןח" י םמחת ""שתאחפ"ש

 חא9אא1ף
% 9 א מ * * ש ש

 לא- ח"ן טים לא",צ%א חי תצהא" ישץ"יו" שח%עח
 ומהג שחצת חב "%ק לאחטי

*ש " פיי י  ש *   י 
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 יש"ם2 שטל יש' לא חכ9בר מםן יט% 3קולש"ל

א ח%  8  %  %  ש%ר דפרשח *ט%צר4 כ"' יאףב והכוס יצ"םה שי 
 זפששששששח8שש8ש8שאששאששאשששאש1שתשששששש88שששש8שחאשאש881ש88שש8שששששששש1ש1שששאאש8ש1שאששששששש11ששפשש8שש91ששששש8שששש8שש8שא1ששששששששאשאששששאשש181שש8אש1שששששששש ל.-.--

 צבידבר
 נש א-ב שחיט2 במים תעריסה הוזיקת הוצשיש4

 שה*6תג במקום סקךיהו הף בסקילה דטצחהו המחל סשצרנם
 עכ*ק. נבייה תהי'ההש

 בפקום היא דסקילתו נייא אי דחפיןש נמ4 אוברולה,שם"ם
 קנס ססעם בשכי5ש דחפורה סשיטא מ*6עשרסצ4

 והבו* הבעוים לע%ש גם המ התורה יכ%פתלבעשיב4
 דץ:ונו2:או2ו%שו19ווףן. ןפ"ון םין* וזוגו2ו,םףפאוו ללוצו"י* נהש:ונוד

 תע ממ%ץ גאחר אה 91ג טיא שןישל ש . כש ח9 חפ ח9" "%ס השט שיפשא
מ מם ס"מיסאחו%ע תהלס9א ת  טח8 

 ינ יר פ6ח יח%ח פ בשעשג תיעםהשם
 א%ליע ממופ לענין ה"ת הם4 טרי5ה דלאן 8התם עיהתורה דש%ק8י אבילוע איתהר לעמן דשמ*נ ווכח ש% מק,פשש מי פז נפ4 קא אא %ר נ"א דש %מ%, 1וינ פ%ן %*ז חק ארק הח שש צרש**

בום-

 בדיקו2 ביי %6תר 8ף' השור שיא6ין 8ף ואם וכעו דוב
 1 שהמית במטה ה*ה רחם בתר דשויינן סה%ום טראשצ4יאת

 עיע* ח"בעיפ*ק
 הרי חשדיסה דנבי5ה לאו דל*ש ני6א אי המדבר* כשןש"כ

 טדיפה ה" דאפי' אני"ש לעמן רוב במר 1איינןלש

ה-

 ישים* ח%ב דיה" הנסקל שור משכהת ל8 שוב נצתר ג,ב
 פ חנמש דשור דהקרא וצ'כ ופטור. שייפה השוד וף'דדילסט1

 דאיו בסק"ת2 שור סוויבין הי לח דש מק טדנר ז6ן ןיקל
 והב4 ויוב אחר בסמוןוצלבין

 שהוא יודע אימ פריך דסאי שס התש' קר 5תרץ בזהה*רדה
 ע4ש. סקועה בבן מיירי דילמא באצי5נ השסורהנכילת

 דבין ייח סר"שו2 מי שייך יעא *ה%עה דבבו א*שולהל'ל
 שיהי' בהשכואז לא שוב ממו4 יענין רק א*סוד,עי
 שם בשטס*ק ועיק הרוב* אהר בממון יילבין דאיןבקק""ה
 מיתסר. יא באמת  שנגח 5קועה ינן "שע", רבימ 2השםעא2ידז
 דיט. שנגמר קודס כשחסו 1צי ד8י* דכשויטה דכיוןמשום
 חתבן. בסקילה ה%ב שיוה' פשסחת יאסהיעא דבבן לומר שיש מכש*כ וא*כ ע*ש. דאמת אליבא 2םדשרי
 לבעלים קיס ד6טעם וצשי קידושין 1ריטנ*א מיבריאכן

 סקילה חיב בבשפ דגם דס*ל משמע בג*18 גםשנפוה
 מקי מה' בפ*י חשהאב*ד הרמב*ם 8ה1השן 5ממגיר "שובזה

 סמור טר"שה עיצא דשור ס"5 דהר6ב*ם ה*ז*8ב%ן
 זצשהיצ הגה8 ת9שנ*ד בי*ד. בפני עהרג אע"פמסק"21
 וחכ"ם מקרבך. הרע וגעדת 6שחש סק"פ2 ח"ב בהיבשמ
 ע*ש. ובערת כתוב בשרם דדדשש ס*י דארמב*ם כתבשם

 5ף'2 שץד שהיסת בימ לשיסתו דהרסבשם ע"פר "9ולהנ"ל
 הודברי טור1ע בשר 6ותר אי' דב6דכר כר*עדשסע

 חתץ% איך טש-כ וסרקש2 נב"הה 6ותר דה" יהאצ "ש5םתה5תם
 באכ"ש2 אשיר דינו שטשר לשתר שאטו ושפ א,םבמישש
 דבמדבר הנ*5 כדבריצו וע"כ הצ%זש2 צו 9ל "שחש קאיר**ש
 ני6א הא הסנ טייסה דדיימא השחה ס1ש טפקך 8הלש%

 %ש שצ 6קל2 %ע בי"ה בפני 1שת ש-י8הדשור
 בםו*88 8ף סקי5ת דח"ב בי*ד, בפני ש א%צףת 6וקרידשךא "י הש סראש2 הש דשמא ט1 8מדנר* *ק פוא5שק%
 וושזפףד פטתה בי"ד בפנ* דגם יהר8ב*ם ס*לק*כ
 ה" עכץ פותי. ינתידה דאף חץצי*ה חחת*ס כשיטתיסבור
 תץ"4 בי*ד בשמ הרגעיא אף במדבר* המקל עיר 6שסהת חשפיר פב"א4 טויפהאסור
 שנגץיא יודע ארני פריך ד6חר יהעיר "שוכעי"ז

 עאבע אמן ע5 הקרא שש דיימא באכ"ה4אסורה
 דצ%ידי בתיי 5הם דיצתר ע*ש ף*א בחויין דא6וינןשכבשג

 הצע"4 אי%רים וכי נבילהוה*ה
 ושיעדינ4 להט ווצתר שכבשו דבשבע מ"צרץ, הנ*לולפי"ד

 פמון. יענין עיק אכילה איסחר לע%ן דנין איןשוב
 אהר בבנ%ן וייכת דאין נימא סקילוע סיייב דאיך יוקשהשוב

 וכנק4הרוב

 בשעת דדושפ ה*ש4 פ"ת מ5מם הן הרמב,ם ישי6תאכן

א י""  % ש *  א  ש  א   ח. 
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 םפ* משאד9ר תשר צחשן ה" נששחיפ.לא

שתךץ ק א  % % ק שש  9 ם פא"ע ש   
ה%עש מ ש%  ד  חוד ש פת %אמ 
.ש% א ם שפיר אע   9  * ח   
 מותר הי בסובר דאם וצקשן דסברת ט6ר ישובפשפות

 הנסקל דשור די% ישתםה 6ה אדבנ ע*י הבאנבילה
 שבא דקרא סת6א לאוקמי דוחק וגם באבילונ אסורדיהי'
 ל6ידו,ן דאתש וע,כ נבילונ סותר אאי' "6דבר ז% עלד%קא

והבן.
 ד35צ*ל תנבף קר בעיקר דבאמת לתרץ נראה ולענ"ד)י(

 זושיך קא%ה "שדאל ממשקה תס"ל הבקר דמןקדא
 דבר* על ונסמוך המוקזזיפ בהורה קרא ל6*ל לוכח*שייך
 ף*ח זבהים הגם' עפע דהפידע9 ועכציי המאחתרים.קבלא
 יה. גמירי גמהא אלש מנלן טאקאל דאתא עד והא דפריךע*ב(
 מ2*ל, "תאשש5 דאתא דעד וקשוה "שראל. סמשקף תיפ*להבקד. סי דימ*י הג6רא קר וכותת אקדשנ ואסמכ" אתון84לטאזא
 דכבר כיון בתתק2 הקרא למץל א-כ לא. גמירי דג6ראוע*כ
 לז6ש %1ש הבקר דמן דהקוש מפא אי ה8*ב 58לי6יהנש

 אם ל8קרבה אסול ועכ*ז טד"ש2 שרי דה"המדבר
 מקרא דה8 ישראל. 6שקה דבענק הדימ*מ למל יקשהק

 שת ובדדך "שראל. ממשקה דהף אף אסוד. ד6ריפהמוכח
 תי"4 הנקל השףס פירכת ע5 המשרשים קף הרבהיתורץ
 מכל ישף' 6יה2י לש אסשי ממ1דשוים הקשו כבר)י1*

 3וינו4 בגוי ל5בחש "מק וצהר ה9דהקרבנשז*
 עוד לבדוק יבלו ,ולא לשאיטה תיכף שההש קהלונבשעת

8 ף פ שא ע ו ת פ *מצז פש בו  ש  
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ףשש ח % א  יאשחי פ ם* 



% %ש וטשובחש%לא קע -השםסקרשי מפ 

 ע*ש. "שרא% סכמשקה חף ד5ש טץ%ופ אמור.שעה*כ * ה" ש%א דבפרישה דטודה אך מדרבנן. רק*צךבה
 פמנ"6 הרי א"כ מותר פריפה לה" במדברוא"כ
 שעה"כ * ה" בלא ונם סחתר בלא"ה שאצח*כ *-בהי

 ג"כ לנבוה סותר ה" הו"כ להדיופ. מהער א"כמיבר
 וכסובן רוב טהתם ראי' הש*נו "פיאל. פגה%עהדה"

הזא4
 לפים*ש במדבר. טהג הי' דנבילה ראי' ךנהשהל(

 לא דהלכ די"ל כ*ה שבווךתהמהרש"א
 השהיפה. אהר רק זבוה דאיט עשה על סהייםתל

 דנבילה הכתוב, לן דגילה בהא העיר 1( )זבהיםובפה"ק
 ש יה% לא דהלב להיות צריך להיפך הלא הלנ %הל
 הי' דלא המדבר. לזמן דנ6ם"נ טמר ו"פ דא"ז.עשה
 וא"שב בסדבר גם נוהנ ה" נבילה ע"כ וא"כ י"ז.הויין ארי' לב ועיין מותר. ה" נהירה דבשר דא"ז. עשהאז

 כנפשו רבה באהבה דוו%"ת הידו בזהוהנני
 בלאגקמא אברהםקהי4פל

 יצ"ו שעבדעשיןאבד"ק

 מםסימן
 ק"א פאלעניצא חוצ"ד שרים ששןנ"ה
 ידי"נ כבוד ה*ה מעלה סקץה יעלה לבא%לה נאולהבין

 וכה בנש"ק בקי%4ת ברב פל4ית עושה הגאוןהרב
 שליפ"א שהט*ץביץ ד4נדע יוכטש מוה"רכקש"ת

 הי"ו נרחכ%אןרין בק"קרד"ם
 כתה"ר גאע הוד לכבוד קץ אין השלוםאהו"ש

 ויקר. פאר כבוד בדגשישליפ"א,
 למכור הסכנה בשעת שטהגין במה שנשאל סהלענין

 הקונה של כבט הוי עי"ז אם )א( לאהר,בניהם
 לביע. אוו% להשיא אסור יהי' שהקונה דהייט דבר.לכל

 וכי"ב. אהותובהעשעש

רי
 סצהת הסצהן בטפר הרמב*ם %פים"ש בבה*ת, ואס"ר46ר
 המלך. גזירת לק%ם הבנדים שילבש דצריך הפפרי, בשםל*ג

 כ?ק הש*ב עיש. המלך סצות לקים רק להגאתו לכהןהשסור
 סמי9ש להטשג למין ה%יר אבגרים. ללבח1 קשצריךשגזהיכ
 איז ט48כ שיסור. עים ויימש מכוין. קא ההש אפשר לאחשוב

 81שה2 ה"ב כשיבת מבגדי כיירא?'

 רוב בתר אשל"נן דלש דבס4ד פשאיטיע קשה 9*ובל%קת
 כ1יטג בבגדי קרבן לו4%%יב התודה צותתישב*ז

 עגודג שעת חשוב דזא דגזה*כ וע*ג טרי6הג ספק דאיכשאף
 אהכ אתורונ 8תירה מ5פ*ה ספק ו8הש העבודה בשעת דאףוכיון
%א ש  % פ א ש"   " %  9 פ  ש א% י   4  
 יצק צצשבר וון 1ת 5עמג ושףא וץףה ס" חסטיפ בספר%

 הקיף ק"א חחס חתעג ימש,ת 5וע( ששולששת
 שחף גשעה וש"1צהז שער מ%ם ומעוי ד*ע סצאטוציץ
 ויצבר ובשו,ת רסץא מ"מרושיו ש*י הבונו1ודות 6ףיב סהוןם

 ע*ש* פ*ב *אויוין*
 ב1ו שס1ן בי אהפ.קיא4 אתשס 912"1 וששסת אש"ת כן04

 סח' )ב6"א ביפץ הרץ טיר, "" השרה הגה)4
 מהרים( לה"ה מקד"% אדם דאין ה*ו(ערכק

 וכו/ ובהו בט שהחרים כען כיצד שלג שאי%דבר
 דיש מבהטיג לה ויליף ( )כ"ה ערכין טהש"םומקורו

 לו שאין וגי% ב13 מה%1"כ לקץלם. לטכרה רשותלו
 בפטקים תה"ד בשו"ת ויעיין לע%ם. למכרםרשות
 לכהן בתו לה%ז יכ% האב ,%אין לענין במופו.)רי"ה(
 חוא. גמור דהולין בכור בן כהשא"כ וז"ל ומייםבפדיוט.
 עבד. נעשה הורין בן אין לעכד אי לכהן. מבע"ללכמשי
 בהשו"ת מומאתי וכן עכ"ל. הוא זרעי' ל4ן הא לבןאי

 כט את לתת הישראלי רצה דאם תצ"ו ס" ה"אהרדב"ו
 לעבד במכר "פד4ל דאין א8שר לא כעבד, בולהשתמש ראי כ%. שייך דלא כה%ום אלא הנתינה. יצאלכהן.
 קנין בי' שייך דלא וכיון הוי3 זרע" לאו לבן ואיבכה"נ
 עכ"ל. פדץ' וצריך נתינה. ידי יצא לא המור.כפפר

 )ב( לבי. כ% קנין שייך דלא פשופהרי
 נקרא שיה" בניו מכ*רת עדיף לא לדעחף דהנה)ב(

 שאהז"ל םמה במנילה. הקונה שס עלשסו
 דכל ( צ"פ )בדף שם וכזה ילדו. כאלו הכועבייו סקיה ביהו. בתוך יהום המגדל כל )י*פ(במנהדרין
 ילדו כ4ילו הכועב עליו מעלה ה%רה הבירו בןהמלמד
 קיים לא ובפה דבר. לכל בט הוי דלא ופשיפאע"שנ
 הבירו בן למד ש יתום ש%דל בזה דשו"ר. עשהטצות

 %תורהי
 טאי דפאל הזק" גבי ע*א( )י' מברכות רא" ןקצת)נ(

 בש"ה עסקת דלא כהשום א"ל האי.כולי
 ד%הז"ל הערה. הבירו בן מלטד ה" הזקי' והריע"ש.

 בימי ותהצקת תיטק מצאו ילש 3צ*ד(במבהדרין
 וע"כ ע*ש. ופהרה פומאח בה' בקיאום ה" שלשהזקי'

 ש"ר4 בזה ק%סדלא

 הרבה לצמוה יכ% האלח, כהמזטיות ניכאש 41צמ)ד(
 מטזרים יכולין ויהי' והששוובהדשות

 שיה". כת"ר שהאריך כב% אהותו. טו%א ואהלפהר.
 )תהלים דהמע"ה בכוונת צהות בדרך ע"ז אניוקורא

צבי
 ורצו בהצ4רם* קדהשא לוצרה ופכרו ב1 טששה"

 יטל אב שאין דפשוט והשיב חתמ8ים* שיקשם קדושהההברה
 שד %ישי* יד" למעש" 5בת רק להקדישו: %א בעלמכור
 יפדהוה שמשא במד מש" 35 טשא אנ9 ייפמם,שתביש

 ששהשףם ומה 'דבר* ישום קדהש %א לכהן. איעו 6ודהו אי8%ם
 ויששרם איא אקדש. ש גופם. סבירות איע מב8%למ3ור
 יהשר 5שש7 סוכרו ש*3 בנט שי6ותו הות מ14 על 3גורש6א
 שוד 5קרש ההש 1ח שי בנו י48 והילד ס5תונ משטיך יהףשיצא

 ע*שג עליושמו
 סץד* ס" ח*ב פנ*י ובשףת קעץש ס" הייב*ש באן"ת%

 שףשש%ר כרי חשהם1נ הטית לח%יג 8כמיםשדרך
5% ל ב4  ש ש  * י  מ   %  
% אי מטוח%ש9ט וזיע חה"ש% פשר% ם ע* כמי בשש ביו הית שיד%נ סוט% ת י % 5 ש % פ א %

ש  מחיג 1 חיק 1יב%ו דלני* חיצשעז9ו ד* ףקדה ע שא1חן 9ג ושחחשץש1
 סמהשא 6ואהע ודסות יסתיב באא קודש מעשי 5פוקעל

 ימשש תמצ%כם 8פחג שיה שאה% 15ש 811רת בף דטבעאר5נ



פ1א השצהשא%תי  החשם"ץשי 
 לם8ר אבה* אם )חכותה' כמה אספדה אמרתי אםע"נ(

 מש שיבתך מטל מה כ1ה העכפפהמי
 9א2 דמ-ם להוש1ן 191 %כי . מיה ב1ךדי ח" זט( ז י כי% תיה ה1ה נש ויאן "יהכ11
 'שיר וי1צאתי וזהיים על שטוות בלקופיוכעיא

 ע"שה. הנ"ל גצ1ק עלומל1ףיה
 וחצטז בחנהווז ז"ל ק"זער ר"ש' לחגאס תפצשטקי)ח(

 בזה. תפחפק 'טעלה מ"א אה"עשלמה
 ביה1 בד1ך יחום במנדל דפו"ר ,לשה ז טצו ק%םאם
 פו"ה מצוע פעם דעיקר רב צ"ע דטקיר %יע*ש.

 "עצה2 מטכיוצ 'ש"כלח כדי ע"א( )ם"ג ביבכ1וזאטות"ל
 ב1ם לו דבה" שם לר"ה ס"ל וטה"פ 'טםוכפרש"י
 בשך יתום במטל שיי לא חה 2ףש. פףר ק%םומתו
 וצח להכ1ם %עד מת בקתפרם מאאחי שובבע1.

 עליבהע"ש. שהעי כץ ס"ה'
 בשבת לטהרש"א אגדות י בהח-ש דא"י הנה ואנב)0 0"

 %א 1ק: ב עסקת דשת1ץ בהא (%"א
 י9ם מזשטפ חטתה 2הקת. *%א ,1"ר גדימהיקאםר
 בהזקי' ע"א( )" מברכות אצלי. ה1"ע עכ"ל.ויתומה
 א"ל בפו"ר. עסקת דלא כהטום וא"ל האי. טלי טאידשאל
 לא הזק" והלא מעלי. דלא בנין דנפקי ברוה"קדהזאי
 אנדות בחידהטי יע"ש למות שחלה אהר עד אשחנ'טא

 חו"ל בפו"ר. עמקת דלא בלשון קאמר ואיךלמהרש"א.

ינר
 בעל וב"גהת ה5ב. %ט5 לענין ע*ש. דטי מם1 יתר %דחמרו
 כאיו דקת1 היכא ובפרט ע'ש. ייבה ד4ה ע*א( הףשףמ
 קטבוה. מתויף אותות שסוסיף דכי דבר. כא1תו מטש הוהלא

 )נ*ו0 ובב*מ ע*ש. סק*א כהט*ז 5*ה קי' יו*ד הפרמיגוכמ*ש
 בתהד כתגו ואפ*ה ומים. עףפך כאי5ו חבירו סני המלביןדכל

 אמלבין רק מכפרין. און נמהם שפ'ד דעל )טץ(עירבין
 צכ5 כצילו דהוי כותי פת והאוכ5 בג*ע. הה*ה הבידגצי
  שביעית והדעקב עאא )י"ג הו5ץ תתד כמוש הויר.בשר
 דאיט וע*ב מרדות. 6כות דק מיקות החב דאינו מ'0)פ*ה

 ע*ש. ממשא1ה
 כאייו פרע ויא דמל צ"ז. ס" ה*ב יו*ד יצאק ביתובשו"ת

 דאינו מה*ם כלל. מל ט5א ממש הוי לא מל.לא
 ע4ש. 6משדומה

 בשנת )נד6ס עה*ת שהם השבני יעקב נה5ת בספרומצ14זי
 אבי% הזה"ק. מאמר שם8רש ה' שת השב 8'תפ"ק

 דכוונתם דאורייחא. 6י5ההא למ5י יכו5 הי* שלא במדבדמת
 והמה בנים. ששר עם תורה ולמד הכם תימיד אביהם הףדאצ2
 יכו5 הי' שיא קדסו ע,כ מיבנ פטורה אמם המ ילדםכאלו
 תתיגם או אההא 5ט תנו ש בקשו ע*כ תודה4 דברילדבר
 אשת דיוי כן 5פרש אפוור או דלדינש כתב ואה*כאמ%.
 כל הגמרא 5שון ומפרש ביבמ: ה%כות ג*כ הכםת5מיד
 ילדו. כאילו הבתהכ ע5יו מע5ה תורונ הבירו בן אתהמ5מד
 לאץ סבי(1 12דבו קדרם, רבו ואביה דבו אבידת הו*5עפי*ד
 הבהץ יבן ע1אימד וו4ש  עוה4ז. להיי מביאו השביועוה*ב.
 דרבו ר*י סתם יידו כא"1 עליו. מע5ה יוהר 5ז ישהורה
 שהשה כ1שוטו 5א אבל שילדה 5אביו קודם וועא מעלונ %יש

 ע=*ש. ילדם כאייופמש
 דכ1נתו ואפשר%ק

 עכ*פ קחם ביתו בתוך יתהצ שבמגדי
 בנים % דבהיי שם 5ד*י וכדס*ל יצרא.לשבת

 יז? על דנטלו דפו*ו: טשמא דש%ך אע*ג ש*ד. ק%ם 5א81הו

 ב1חית עיים לא ועויין ניון פו"ר. קיהשתלא
 0%חסשידנ

 הפכט2 בשעת בניהם למכור הנע הפ%ה ובעיקך0(
 דהבה גקפנינ רק פעל זשיו *כחיה

 שצאםר סתע2 גנים נדרים כעע )ע*ב( בכתובותאהז*ל
 %"ב( צשבת ובטתיה בגי זח ידיך מעשה אתוהובל
 דגהיים הם העיקר. הוא דכן שם לכתובות יעקבעיט בה" ע"ו וכחב מתים4 קפנים בנים הנירסאאיתא
 בהפאו א"פ כדטתיב אטג2 אביהם בקךן מתיםאינם
 ינפיהש"י קמ4 אלא איש עוד שאי% מי משא"כימוונ
 שם. מהמפוי ומקהי יוטו2 בהפ14 איש עה"פ תצאבפ'
 דכעתץ היך. מעשה את והבל כתיב שפיר נ"כ%כן
 כומר בועכהת לנדלם ידיהם חףטה מקריקפנים
 שהם כית מעתה חדבר. פעם עוד ע"ש. וכה"גלחכורנם
 ש1א למכרם המטלה מהני שפיר אכיהם. בעוןמתים
 בהפאבנ עצענשו בנד%ים טשא"כ בניו. נקראיםיחי'
 אהרים. ו1ם על נקראים יהי' אם אסהנ אין שובא"כ
 )0 וד"ל. זה שלטעונשו שפפרני ברוך אומר האב משיה בר בנעשהוהלא

 רבה באהבח הדושתח"ר שלום בזהוחי'
 ידידו עזחואהבה

 פינקע5,טפייו בהר"א פנןץטחק'
 וח%יל פאלעניש8חאבד"ק

צבי
 1ףה ע*ש. 1ים8 יצרמ 5שבמ בעיע עכ*ז שבגוף.מנשמות
 יצרונ לשנת מק%ם עכףפ פויר. ד5יכא יתום במגדי5היפך
 יתום וגידל ומתו ה1יד דאם דמס%ם מהא 5זה דכיוון נראהוכן

 הוליד הרי לידה בעיע חם ממניפ. סו*ר קיים חהאיויתומה
 ד5א תה" %תומה. יתום הגדי5 הרי גדלם דלא הצףממש.
 דקיש'5 דאף וטוט1 עאש. ממנ'פ ויוצא גיר5 עכ"פהו5יד.
 ארכא "גש8 8'מ לשבת. דבעיע פו*ר ק%ם דלא במתוכר"י
 בנ5ענ*ד* ממנ"פ הצא לידה סנהכש ויתומה יתום שהגדיללשבת
 ביו*ד והסו*ז הדריקוה בפלוגתת ת5י' דזה דבדיו  בעיקראכן

 5כבוד כבודם דהיקש ואם אב בכיבוד וסק"ש2רמ*ב
 שה2 המוקש אין כא5ו שנאסד סקום כ5 דיהדרישההמקום.
 הההידי' ביניהנ הי5וק אין 5הבידו דהוקש מיוי כל1הטו*ז
 אט51 דכיד 5ענ*ד להעיר יש ע*ש. יתום במגד5 פףרקיים
 5גמרי שוין דאין שמשמע המקוטת מבל הטו24 עיהמה
 וברי לתרן וכתב ד1וה*ק* בה1ם חשת"צ הנ*ל הריבאשוגמ*ש
 שנימד פה אב5 בהיקש. 5מדו שיא גמקום דוקא דזההטו*ז
 שאק ש-כ א*כ בה4 נדרשת  שההורה 16זת מייג באהתבהיקש
 פידבא % "ש די5מא ממט 5מידין הארך יאל*ב 5גמרי.שוין

 ל28 בוזמות שהאדיך ע*ש ההיקש עי משיביןשין
 טאי% יתום דמגדי דדרשו להא מהטףז. ראף שרןוא"כ

 רשהתי הכה ח-ג* בעימא אסמבתא דרש רק דו1אילדו.
 ע*ש: כעי'ז שהעיר ס,ה למשהבהלבה

 כיל בפהץ: עסקת דשש%ת ו*ל המרש*א דכוונת לק"מ%ו(
 עסק יא רק ב1על טיר מצות שק%ם 5מיאף

 בישון ושאאאה שייך בוההאר אגי ויתו216 יהו6 להשהשגמצות
 ד5א 5" קא8ר הצפיר כ5ל. פר*ר סצות קיהפ אףש י6ייו2

 בפרעקקסקת
 סטלת שי1א כ28 בענין הדש בי5 לומר אין ולענ"ד%(

 לנדול גם יהר5 אהה הזע הטי רה8ים."טדר
 חח4ע אהש ההם דבוי בשו*ת הכעיץ בט1הרות עסק לםושהן



 ותאאמותשאהת
 נ 1ש.

 יצ"ו קאשיבקח
 ו"שר זך שכל עצום ובקי חריף ה"כ יד*נכבוד
 כש"ת בטש"ק טחסוים וכלו ממהקשהכו

 הצדיק חנאה נכד נ"י האלפעריןא5הגן
 כןטפר4צ1"טל עולםשר

9ט השםמקיוו ניש

 דלחם סק"ב רע"ח ס" או"ח חפו"ז בדבריו1פלת
 )א( פת ובקי2ן מדאורייתא לכ"עמשנה
 בפשר עיון שום בלי כרעיוני שעלח מח לך44כרזד2נ

 בסי' דקיים"ל סחא רא" להביא ישדלכאורה
 סעוזירב שלש אוכלין 14ין בשבת פסח ערב דבחלתם"ד
 ע"ש. יימתו כבוש בע"פ כה1ח חאוכל דכלכהטום
 תיא שבת דמעודות ניםא ואי דרבנן. דין רק זהוחרי
 ומוכח מצוה. במשם כך כל להחםיר להם הי' לאמה"וע

 סדרבנן. רק הוא שבתדסעוזזת םדאורייתא היא ויו"פ שנת שית ש שכתבהנרבר
י א אאווש ח ח ש ש ש

ד1

 5ט עטון ןבר ח"א ש4ץ ז*ל. ה84 סמה קמןס*ה
 בצהטטר הלשין 18א וצש ע*ש. "גסתרים מדבריס הצאיד"צה
 זה בכופר אם יודע ומי וחומים טן עליו יההמו או5י אשםיכק

 עשוצ. בפינצל
 בנים דאיז דהא ע4א )ב' יבמות התו*י לשי8-ש י*לוגם

 מעשה אהזזץ כשמרן רק הוא אבותיהמן בעה מתיםגדתים
 בידיהם אבחעיהם מעשה באחזזין חצל ביועום.אבאעיהם
 דנפרעין שט:וה. עת פקד אנותיחם, פהש יצש1אזץיק )כ*ז בסנהדריז פירש ורש"י ע*ש. אבותיהם בעוושטשים
 זעהתי 5בי יאמר מי ש*כ ע*ש. "בותיהם תת עופתיהםמהן

 עייהם. להפקד עוסת 5ו ונאין בכ5לשהתפ
 בטי התצ1 יתמו דלא עה*ת, תףי הרוב*ם לשיטתתרד

 יז י פמ ןע ל* מדש תש צמ שיעתש2
 זה חשר ש1נ 1מנש יש2י גחעינ יב1ם גםועצ%ה
 בלשון ו3ן ע-ש. מות שערי עד הניע הרי כך. ששמופ"צי עי נגזר אם חסידים ספר בלשון 3מפורש הסגהץגתבלית
 ע*ש. האב ע5 ערירי מיתה שנגזר יהיות קרכול יבקסעבר

 שסזצים ומה בהו*ל כתב קייא סי' חףמ הת'קובשו"ת
 איא הקדש. או גופכג מכירת אינו הבניםימבור

 לאהר מח1רו ע*ב בניו. שימותו האב עי נגזר שמאחוששין
 %א א. של במ יהי' תולד מעתונ אביו י"י' שההאיומר

 ע*ש. עליו שט עודיקרא
 מאי דישיטתם הא'ע. הדשב*ם על תמה ד ברכותובר,ש"ש

 ע*ב( )ט*ו ספ"רריו התום' לפימ*ש הגמ'6ד"ר
 דדוקא י'ל א*כ בבי*ד. פירש יומתו דכתיב זדרכא אימאד"ה
 וכתב נענשים. שמיס בה-י אב5 שנשים. אינפ אדםבידי

 יונה ר' בתידושי ימשטמ2י ע-ש* הנ'5 הגמ' מהםשנעלמה
 ומפרש זו קף שיקשה תששו. הספרי על יהודה בא58יהובא

 דבידי כיון פריך לכן אחטין. באין חפ" דפקד סבדדה8קשן
 בשאזין התם ומשני יפותו. אום ביוץ אף א*כ פוקד.שמים
 קוב*ה דשאמ אדם בידי יומתו יא שי נאואזין אפי'חאע
 ויכן להבחין. יודעין אין וגי*ד האוהין. ומי מי 5בבותדבאתן

 עקונ* בחטחו איש סתפ1כתוב

 אבח2 עון שקד נאמר חם קט4קוי שם יהודה באהליוראיו2י
 וופנ"ט כרת בת דזש1שה והיכא אמהנ ההש שפכותדיקא

 בשוכב מדכתיב והיכיח האצנ בעון בנום יומתו אםצדיק.
 וגש אמם. בעה מתים הבנים הרי ימותג  עדירים דודתואת
 קחאן. ארבעין חר ה" דרבא ע*א( )יהת יקה .ס418ש*יטהסת
 כוש. הי' יא שדבא אעקפ הפרש*י עלי. טנית דאתאפאשום
 דנענש הול ה". עיי מבית אשו עא1ש הף. כוצים עליונית
 והשחת וגר אצותט עון "צר בתהיים מ5א ומקרא אשן.8כה
 ע*ש* נש1י הדדי בי אלמא זכרם. מארץ רכהת תרחםד

 יצשסוק חהבהש בזה חקר י*ה ס*ק יהרו פ* וצועשהחמתההה
 חחלוות יהודזנ בש18לי נוה קד8ר חממר הצף5. וגמ4מתואים

צבי
 ופלומ 8?תי ולאמו ?אביו והשמר שכתב הנ'5 ההסידיםמפר
 בעון דגם ג*כ כהצפע בניכם. אה 16דה ואני שק5 5כםהא

 מאמו. גם לקעת צריבים ו5כן מתים4אמו
 ע*(ק )עקב באם2ובח2 5זה רא" הביא שיחי' אה*ג יקרוחחצי

 בעון מר יאמר הטעם ובגמ' בכתובה. שיא יוצ4ותואיו
 גנים מאם בחסא דגם מ6ודש הרי ע"ש. מתים בניםנדדים

 מ1פג רא" חהמתים
 )קי"ז ובשבת בשלח פ' במכי5הא שבת, לסעודת כגער00

 שבת כי היוס אכ5הע משה ויאמר מחאעקע*ב(
 "ךום תלתא ומדכתיב בשדונ תמצאוהו 5א היום לה'היום
 התש' ודעה בשבת. סעודות ש5ש יאכ% אדם דזריבילפינן
 המרדכי וכ*כ בעלסשנ אסמכחא הךח מדרבנן רק חשאשם
 ע5 ס"דשהם בהג"ות הובא 5ר*ת הישר וסמר דמגילהפיא

 רצ'א ס" היבוו1 ודעת ע*,ט. סק*ד קך4ר סי' חהםארוות
 אסמכתא ולא תורה דבר ,2ההא בושט התלויות במ*עוחרדים
 מדא1וייחפנ שהוא בפשיטת סק"ב תרע,ה בס" הטו*זוכ*כ
 פרשת דהא הדיבור דיפני עשה הוא שבת סעודתול6י*ז
 הרחשש כתב יףם וסעודת תורה. מתן קודם עוד הי'המן

 חציו חיקהו דילפינן שמאה משום מה*ת. דההא ס*טבברכות
 עצרת אומר אחד כתוב עקב( )ס*ח בפסחים כמבהאריאכייה.
 ועא אכילה ועיקר יכם. והצי ללף חציו חלקון יכםתה"'
 ס" ובשאצ*א ע*ש. מה*ת הרש יףם שסעודת ושמעינןלחם,
 דקרא דושמחת סדרבנן, רק ה1א הרגי י,2כשזת וס*חס*ה
 הוש שמחות מיני דכ5 5הפוסקים ואפילד שימים, בבשדוןעו
 נתצת פשח4ד מצות איז יףט, של ר4מצון בליי מקממה*ת.
 יו*ט ליי אני מחרא ע*ש )ע*א בפסהים כמבהשר מה*ת.בו

 סק*ד תקמ*ו ק" במב*א אכן ע*ש. לפנע שמחה ו1איןראשון
 ובשערי מה*ת. החיוב ג"כ הוא הראשתה דבליימבח4ר
 ע*ש. פ"1שףא ד5א מוכח דמהמג*א כתב תקכ*ט ס"תיובה

 וויג1ר. דיאחר עש" הוא יףט סוןדתתףג
 איר שבטפרו ז*ל. שפירא מוהר*ם הגאון ע? תמהתיוב,ה

 חיס ויו"ט שבת דסשדת הא" הביא כ"א, ס"דצטפיר
 חפשנ ממחדת האוץ מעבור ויאכלו דכתוב מהא מדרבנן.איא

 חדאג שי מצה אב?ו ד5א ה*א( )פ*א חלה נירחילמיוטבואר
אף

 דב~
 זקודם עשה וההש משום עדי*ת. אמרינן סקום

 גשכה הר*ן וום4 ע"א4 ף'ח קידח2ין בתוס' ווגאהדיבור.
 מצה לחיוב מצות4 תאכ5ו בערב קרא דלמ*י הקשה עק0)כץ

 בהמץ, אפשר הר יחט. משום פת דבעי לי' תיפוק פסח.בליי
 והשתא ע=ש. ג*ב עשירח במצה יוצאין יו"ט דמשוםותילץ
 תשה יישש2 טצה אפילו יאכל 5א הא חדו איסור יהי'חם
 ויו*ם בשבת סת דאיוב מזה ר4ה' ועאכ דהדש יל*ת דחיאיא תאח1י הדיבוד. ד5חמי עשא בבר הנח טפ 5שבת דקראתזו
 שגת קעודת בלי דאיך תמוה וויא עכ*ד. מדרבנן. אלאאיס
 המן מפרשת ילפיט פש1ן הא הדיבור. דלאהר מקראויו*ס.
 הרץ. ע5 הוא קושיהו דעיקר תוד הוימר. קחרםדהוא



 חא4מקרשי נסעע והשוגצעשאלה4
 לעשו חכמים ב*ד כה דהפ ש4צי. דחהם *מר "פאנן
 )כ( בונ"ם. בכ"ד וכדמצעו תעשח, ה% 3שבט*ע
 בערב מצח אכית דאיסור השזקח לפימ*ש יאתם

 סצוונ תאכל בעדב דכתיב חתורח. פן חאפמח
 דוהח עשח אין חרי ו1ףכ חוזג עשח מכ% חבאולאו

 )ג(עשח.
 במצח מעחית 'אלש דנאכל לחעיר, "פ עדייןאמנם

 ע*ב( %*ח פמחים חתום' לפימ*שעו1ירח.
 מצח שעות ו* אחר בער"פ אכל דר*ת פיה%ג מיד"ח

 הובתו ידי בח לצאת חראוי' במצח דדוקאעשירח.
 וממילא עשירח, במצח %א אריםתו. בועל כאלוחשוב
 רק דקאי עשה. מכ% חבא לאו חוי לא עשירחדבמצח
 מזה. רא" דיחי' ואפשר בערב. לאכול שיכולים מצוחעל

 ובמצח דייקא. פת בעינן מעודות דשלשלהפומקים
 ומנ"ח תפרם"ג לפיט*ש ם ג 1 )ד(. יהמאין איןעשירת
 מצות אבל עשירח. במשנה יהמאין אינם עוני לחםחיוקא
 חבא לאו איכא שפיר א"כ יוצאיך מצות תא3לובערב

 חוא שכת דמעהית נקצא אי לתעיר, ישיב14יזץ עשח. דוחח עשח ואין עשח.מכ%
 חמץ. ג' כמעחהח נאכל לא אמאיטח"ה.

 כרהע ליכא חלילה עד דחמץ ל*רנ דוחח עויהמפעם

רי
 סיהקשה מה*ת* הוא יףט ייי דמטלת עצר דכ הרץחרי
 סעודח משום יי' תיפוק סצות4 תאבל דכערב קרשדלס*י

 חדש. של מצת אכלו לא מדוע להרץ קשה לייזיףטעצ*כ
 אע*ג סה*ת. דרוב הוא הושאועה בליל דצם ס*ל דהר*ןחףב
 סעודת ילפינן מ"מ השאגא4 כ3צכרת בו נהחגת שמחהדאין
 דאץ דייפינן בסו וובת אוקרי ג*כ דיו*ס יג(צ מסעודתיו*ט
 וסמבה4ר עעצב דוחה זשין כמו יףט. דוחה ניהמקקגגין

 טובים דימים בנין. אין ד*ה ברשע ע*ב( )ס*זבשבועה
 עשה הוי יווט סעודת גם 8*כ ע*ש. שיקדי פפטצ0זנמי

 זש8ין משום הזהן של משאץ אכלו לא ההבן הריבור.דשדם
 6ה*ום הוא תףט שבת יעודה חהמים דחץו2 דקוה*דשה81

 שכמ"ל. אופמם בסמח לתרץ אארכתי ההערהובעאשר
 בהקדסה "שראל גהמדת יפימ*ש ב"2 להעיר ונראה%(

 שבם8 במשמת גזרו לא אמשי לחרץ נפמהובר
 מהש2 עשה מצות לגמרי עקךו יא חבמףל חבאמת*עבירנו.

 היימחה וחלק העשך חיק ארימ4 מצהת ובכלרק
 5א חזטמז*י

 5א אקכ וה1אררו. אלימוד חיק אבל 8צשו". חלק אלשעקוו
 הליסוד. בחיק המצוה יקיים דיכול כ*ון יצצצזה. יגמריעקרו
 נשים דגם במצה סש8הכ כנשים. טהג שאין במצהת דוקאוזה

 שמא לגצר נבוש 8ם א*כ הייסוד. חל9 9ייך יש וב%ח"בהז
 רצו לא ה8 סנשיס. לנמרי נעקרת 88צהע יהי"צבירנו
 נסע גה1ראץ וע"ז מצחנמרים עבת*ד במצה גש4ו לאיכך כלה סכרא אין בחשר מנו%ם ההש מאגשים ולמעקרהחסמינג

 ראפכ*ד וול6ה נשע ר' ונמןן לידידי ח*י סיןש9ה1וצים
 העש%ן ומיו3ת והביא ע*ז. לונמוה שושץגמן הו*ד.ש161בק%מם,1

 ש"נ ע*ש. טעם גסוב דבדיו שטתרץ ז*י "8ראל חמדת3על
 ס"ק הצ*8 ס" הסצ*א וב*כ ע"ש. בזכירה "18 בשסרראשישמ דכל %9ין. תאצת איש אחטת מעשה דבבל ס3החזבבשיש 86חת 8"צות ג,כ ומרם סתבה כל פרק בשבת ארץלפימ*ש
 כית בשהא*וע 88פי' אכמים עקךו 5א בכת*ג ס8"כ עקש*יהש
 להמר"ש 6קים "ש9שהר עיש* נ0 כאי1 8ף הפ דחף סה1ום 8דדבצ4 רק אוקמתזדצשים שם הר"ת יפיפ*ש אפ2ם לגמרי4 נעקר יהו' מפיםדלגפי

 ב,1ם ע"אמ )ל*ח קטזשין ד%זתו לפים"ש י"ל*כן 0" ככזיהנ שבת 3טעוזזז יוצאים פמקים%חרבח
 לל*ת דוחח הדיבור דקודם קףשה דאיןחירושיבר,

 ח%ב י*קע ע*ב( )קיוי ובשבת ע"ש. חדיבורדלאטץר
 .קודם במדח חמ4פר היום מתלהא ב,ןבהי סעודותאההי
 ראח בפרשת טצ1ח חמץ אכילת ואיטור ה%רדבמתן

 דחה לא %כך-
 ד*ח ע"ב( )פשד פמחים רו1*י שיס%ע לפי ימר "8נמ

 על הף בציבורי דחוף פומאח אמיינן דאםחאי
 9עצג דבאכ%ת לחדש "פ וא*כ ע*ש. פם% שםפמח
 ל*וע לדוית לבוא דצריכין וחיכא עתה מפעםוח"ש
 שייך יח פס% שם שיי דנקרא כיון הוי לא עונגעכ"פ
 י0. וחבן כ% קץשא דליכא ל"ת דוחח עשח יטרבזה
 אצןלת דעל ח"ד(. )פ"א פמחים בירהשלמי עפי"ד י"לנם

 דלא לאו ול*וע כעווה עובר שש לאחרחמץ
 וה9 כפ1ת האבל ימים שבעת ועשח המץ* עליותאכל
 אין שפיר וא"כ ע"ש* עשח מכ% חבא לאו והויחמץ,

 מק"ם דבאכיח חרו"ח, ש*פת יפי יהיי הןולכאירה ועשונ ל"ת דוחהעשח
 עוד* במצ19ת א*מ דעכ*פ תשבותהמצות

 מתח% דתשבותי ע"ב( )ח' פמחים ההו%1פים"ש
 ש*כ בחשית. חצא ג' מ1דה ז% וחרי ע"ש. יסורטזמן

צבי
 מנ% אבא 15 ד1חה יעשה מע5ה ס' בכתובות חפנ"י%

 מאת"ם וכ*כ ע** נשד שאו צריף דלאעשש
 1ויוק זת גם העש%ב ספני נדחת ה5א% גוף דאם ק*ג סי'ש"ח
 נאשר"ם וכ*כ ע9ש* נדחה ג'כ צשה 6כיל הב(נ לאודהווו

 בשם בוצלה סנערה פ*8 8מל*8 יפי6'ש ל'* סי' ה*גסתזדו*ד
 תעשש חשל 5ה1ב יח2ר חשוב ועשה וקום דעשההרשב*(4

 הץך% בא2 האריך שע*ב כלי 6לאבי ביד אכן ע,ש.תעשה פי בשג פאה1 עשה4 סכלל הבא ללאו דוחה דעשמה,ה

 מקים  העששדבקישו %ף בעצמו הוא עשה מנלל הבאדטי
 המש פפזד. עומה הבי וכ4ייו העשוע מבטל ובביט%והעשה
 ע*ו. אחר עשה בשביל נדחה דאים עשה סשארגרע

 מבא בפת סע%ית שלש דיוצ84ין רשר' מיה נראהויוהי)ו(
 חה ע"ש. ר'פ סי' ממג*א וכדמובחבכנסין.

 עשירה סצה לחכ% דהמובאר תפ*ט סי' ח"א ברדב*זמפורש
 דנבון תמ*ד 1*ח יוסף ובברבי ע"ש* בשבת שחלבער*פ

 ע*ש* בקביעות טבביצה יותר עשירה מצה5אכול
 9ל אט אם בזש חקר ע,ש ס" ש*ח סופר כתב בשו"ת)ה(

 סשצה אם איסוה שי פת סוית רק הז*טיצמת
 קיקש*ל ובבאאת ויעתו י*הע דוהא עש1ה סמו 5איסהר* דואהזו

 וישם לגרונו שההגיע ד6יד גרון* בהם8ע ונלק' דא0ההאכריו*ח
 6צה סצהז דיוצשש ה*ה איסור לענין אבייה דסה1ייוכוון
 ממשנ בעונג דתל" ךו*ם ששם2 בסעודת בהשאץכ גרון.בהבשת
 בעידצש4 הוי יא איסור בפת 1סמי5א מעיה אטיתבענין

 שחגנס עד 5*כא ויו*ם פצ(ן וסצות בגרפה קעבידדאסודא
 בשדא2 ג*כ וצבא עאש.ימוךו

 8מ 6צומת4 פ*ו בר*ש הצא וירושימיי שיטת נודעל(
 ופש5ם איסוד דבף א1עליו א8ויו ו1מצמל8י

 עשוו* שיסור באבי5ת קז יאדם פשום סשודת4 דפי5הם
 להם י8י אכ5ו שציו סה במשנה ע*א %ץובבטרות
 אם מףב וי"נ ה"(ש"ףפ החט%ה9% וצחאףםמהמנ
 ישזשמ וימ* שןב 6 ךףנ צחצת אשי שמ*תאת%
 1 ושפקו 9וףת ןי תף' 9יי חה וקצן 49 1שתישמ*ג



9" השם5קרשף פ נא חשא589א
 חיהא בחשטיח עשח ששר 4ש חשן 8 8מ08
 ידוכוש4 קו9ףהר חדרא עיב 8*כ חסץ. בישך שש אששי

 סקףדח לעי0 חטץ. בהצרת 2אמ גהשצצז ,1הייזאנ8פ
 עשח ד4וכא להשר 9ייך ההש עךל*ה* טפעם9א"פית
 דתשבורנ העשה בהאכלח פקהם הש חמ מעהאן

 4טצונ חקוזזהדא
 מ1ש 9בת סקווזת מצות שיומר ההא לק*ם84פנש

 וסצות פוסקה2 וחרבה בח"נ כם*שבבביצח.
 וזה בז21 עול*ת למי0ר ל"ש א*כ בכזיונ חצאבק1ר
 ביעוד דלב*ח ע"א( )בי כהנח וב"ח באש בפלתועןת84
 עצח איכא שוכ לב"ש א"כ בכבק8ה הב"ש בכיינחסץ
אג*ל

 לאכ~
 פסונ ערב 9חל בשבת מ במשדח חמץ

 דט4א ע*ב( )ז' בבהצה חע%ם קר לתרץ בזחהאלזין
 חמץ ביעור אי וב"ח, ב"ש בפמצחתפם"נ

 בלא*ח ליכא ה"אףת אכצר ח*ש ה4פ בכזיוק 4ןבכבהטה
 אר נפפףנ דאיכא נידשפ וויצאל עכץ4 לחגל*עדושי
 סצי דלכ"ש ע"פ. אאל בהשבצן מ טעודח ל*פנדלפמזיוב
 במהת דהביוףר ל"ו1 ולב"ח עדל*ונ םמעם המץלאכ%

 והבן, בכמזחוחמצוח

 בם"ה יפעד חזת ועוד לחאריך שאמרו בסקוםוקצרתי
 באחבה חהש"ת עוזטידו

 רינדש1ך בהשתחק'

יבן
 פשדי ארהר חשש ביה יטנ גם אף שפד 8שק ח8י48נ
 יצשנ לש פם% שם תהרא דויי דההש נקשא דאםרק
 84שי שת6א ה*ש )פ,כ חלה הירושלמי לסרש 2צתוארוח

 5משהש ובהשני 9די*חע 6בה אדע של 6צא אנ1ולא
 ד4אצ 5פרש חמפתרשים אאייכו וטכר בציזזנ כוטצשעדאר2ח
 6ורה 5סארכחן 4ש ילאג 8ע19ח וטטוך בצידה בוזיצמתש1שש

 כיל. 18ח1 בששר יא העץ4ה השבמקום בלאו, חצשיעעאצשה
 רק 8וא שו בציות כתממת פר2ו ט*ם 8משנ ו1תרההשי

 שכ*דידאף
 ללץת דוהה (ימ ולפה4ר ד1שה התוו דתיזט1 בחאוהנח

 דסעודת הששקים שיטת לפי המפורעים אקשודההש,
 לכם4 דחצי לכם תה" עצרת סקןש וילפיח סהש2 וושיו*ם
 יו עשא תשרי בברכות* התףש צמ*ש סת ביא 8מלחחלן
 6צות לקי0 סהדש 6צה אב1ו לש ו6דוע וציבה7 5אהר888

 במק*4 בזא חששרכתי יש8שז*ד ישה דהיי ידעגסשודת

 דש15שנ בעונב יתלה' טוס דפעחחצ נכוןי ח1נר המל%פי
 אי תיי' ואן אחנ עאצ ילש איק4ר* בדבר לצ84זאהא

 לא בחיה והדחשלמי יקהשיתצ י*י 1פעתא 5מתר1נ 14 דמר"ושי
 תאבל בערב דוא5שה 6כת חד9ג שי 6שה 8פ11 יא 116עקחל
 ושדם יעשה יידז אעא 11י דעע אזוחח4 ידשו86ח

 עקו אע חיחאשג בשפ ישוי מףש חי טהח2י
 ימתם ספנ 88 %2א. לשי1 טם 8" דש*5חששה
 זיא 5אוז חךז ושקמה 1ישו 188 דשש יףטסשות
 אצן, שבת סשדת ב" יה0 הש 5שב הר "4 שא3 ש4שהץ %י טאש . די ת שי ופןג פרהשש2פב

 יחשר 8פרי ובשראז ףל 6טפ0טושאשע חבה*ק 98שה כןסש
 ב28 5ףה1 לץ8 ס" צבי בנין שוץת  ב8פרי המץוףונ

 םוסועזים ייץב ו1טן א6פווא1ים ל5י415ש צפש*פהש םהשההמםן
 י*ל 4י-כ 91ייעינ בל אשדאץ* 5שמן שבשמ8א 1ח ושעירז9ושש7

 מיו
 ש*1 1ק5יש 1רח

 עצום חויף הגאת הרב יקירי אחי לאו1בישוה"ש
 שליפ*א ר4נ1ענבערג ע5חשמ מוח"ר בפלאובקי

 יצץ ר4פצפ9רפאנד"ק
 בחנהמץ חב"י מ"וש על הקהפ"ש* וע*דלנכון. קבלתי חד*ת מלאח סכו2ךך רבח באחבח14זר19לש

 חדל*קו דא*ך חלקים4 ל,שכיצה דחשכש דחלקו תירוץ.בחד
 אם דו89 חוא 0"ם שברנ דוחח דמנורח דאףבו1בדנ

 פחות חוש אם אבל מצוונ חזץ חממרה כשיומר בוהפ
 שורל*ק חנם על דפמכו השף דוחח. אימ בוודאימכו1מ1ר,

 חושבען אצן לזשזות חנם על ממכו איך מ"ם חלילח.כל
 )א(עכ"ק.

 לתרץ 'פאמר ז"ל. הנאון אאפ"ר מכ*ק שמעתידןמן
 דדטםיד קרא לסהל דלכשורח נחמד. בדבר זוקו'
 בחעלהך בפפרי כמבואר שבון דוחח הםמרחדחהקת
 4' תיפוק ח"י( )פ"נ ומופין תמודק ה'וברמב"ם

 וכם"וש לאורח, לחשתבחש אמור חרי דבממרחכיון
 לח9אזבהש אפר לם"ד הפעם דזה כ"ג בשבתהר"ן
 חדולקח חף חרי וא*כ ממנורח. דילפינן חנוכהבנר

 פפורין חמקלשיז וכל חשם4 אען מקלקל דחואמקלקל.

צבי
 בהתא5ת 6יד בו שיה" בתלטשג ילק שימן' הבםדנ1שה
 השיא כיטז ד6סתסא בוקר. ועד סערב 5שרעורתשלקונ
 42 9פ*י 8שיעור שדויק שפן ובמעט מפבע. עפ*יהשיעור

 דתיבף הצ"כ אחורא סוו2ת ספי הפצש עד"ן קיקטשלא
 1 טי' או*ח רם*ן גהשדשצ ציין א1שר. חצש54א 5זשמןנת5מרך
 דחתת שפיר אךכ מפורשיסנ ארבה ועוד ויש2 פ' אמדהתחאץ
 חצד 96רב "שיעהר בו חי' בבר אאדלקוג דבשעת כוה19מת4

 וז,גבוקך
 תמה זקימ בשט קנ,ט סי' לדוד קרן בשר4ת יפיפ*ש י*לעוד

 דבנן בפלהטזא תליא הכ*י דת*דץ י3סצעש1יסץ
 איע וכבשים השייים 0רים דלרבע עץב( )6הד במ8יתור*ש,

 2מסים, בלא מרוביס סרים יהם ה" אם %ויש טףז.פעכנים
 יפרש"י נסכיטי ביא בוים יהקריב המש ונמ4ים, אאד 5ריבדא
 בדי הילים פרים לק12ת סרובים דסים לו הי' שאםורע*ב
 יותר אם ו5יגתתם ע*שי נסכים לקנחן בידס יור' ו%4צדכן,
 6קצת 6לעשות כתיקחע2 עטאנה אף ה6צוונ כל לקה6טוב

 אף בולוג לעשחז 6וטב דלרבבן כויונ לעשחז ויאכתיקהצ2
 6יעשות כתיקתה סקצת יעשות מוטב הריש כתיקחצנשלא
 לרבק בן השפ הדש. טויר ע4מן להם יה" שאו י6ק4שמונה עי א" אגס צורך דעיקר הרץ יסי*ד כתיקטש שיאכהמה
 בתיקוס2 המשא יעשו שלא אף חיקים, יש6ונה יחלקמחער
 דטוסב יר*ש משאהכ חדש* טו1ר תשמן ש"תי' עד פ*8אף

 5הה נסכי42 בלא כההם משיקריבו ומאמו. אהד 5רש*קךקם
 עכ*ד. אלקים לשסונה השסן יחלק איןסאן
 קרבנות דכי סבמועדיבם, יליף ע*א( )ע*ז בפ0חוםוהנח

 דתדם זמן, להן הקבועציבור
 וארי ע*ש* תוו6אה 6וצ(י

 כהלה נעשית שיהי' כדי פצוה, מקצת סשעחשה דצף6ובח
 חלקים, ל1ר דז"הע אף בס2ורה הץה 8*ב וטומאדם שבתדוואז
 קר ומתודז שבחם דוהה סשךת קצת הצשמיך יום בב5 עיומ"כיי

 בפשיסח.ה2*ל



 הש4ל..קטןשי : 944ט ותשוטתשא5ה5א
 שבות אין קימ"ל חרי ו4מקז"ץ מדרבנן. שאסורורק

במקדש.
 לי סה ע"א(- )ק"ו בשגת מבואר דהא נכון. הדבראכן
 דתיקת שם ובתום' מילה. תיקון לי סה מנא תיקון.
 מה תיקון. איכא במטרה גם וא"כ תיקון. הוימצוה

 ,צבת. דדוחח קרא צריכין ויפפור המצוה.ששקייס
 הלילה כל דויקת חי' אם וכ"ז המצוה. ע"י מתקןדהוי
 קיים המש הלילה כל דלק לא אם אבל המצוה.וקיים
 %קו שפיד ה4"כ ופפור. טקץקל חוי הרי שובהסצוה.
 הניתן כשמן רק ידליק לא ואם בשברנ שמיניבהלק
 ע5 ופפור מקלקל הוי שוב המצוה. יקיים %אבתוכו.
 ומוצרץ השטן. את מקלקל דהוי בהטום בשבת.החדלקה

 לנכון. הנ"לקו'

 ז"ל. קם29 ר אאםו" םכ"ק .ששםעתי םח מה אל"ה4נב
 .וטג בזה"ל שבאך צ"ונ מצוה מסנ"ת על.שתמת.

 %פ .מש1ח קויה הדלקת ודעימטרת
 וצחה_

 ט1 עשי
 להדל*ק. שבת קידם לעעעת דאפשר שבינ זזתה הי':לא

 יוס בכל ה% וקשח_ ע"ש. וכו' . ויניהנת וגבי'ובונבת
 בשיב לחדליק ..44.טר ו4יך הדלקוע קודם נרותחפגת
 שלא נר ואפי' הערבים. בין שבת הדלקת למצותשבת
 חר"נ ה1*פ טח' פאנ הרמב"ם יכם"ש להקפ. מצוהכבח

 זצ"4)נ( פלא ה"וא *"פ ס" חר*ב*אובשו"ת
 קרולה. ל4שח2ה מחכח .גאה"ר הדהש"ת אחיך הנניובזה

 ר'ח8זענבערנ המוקעעהק'
אג*דחנ"ל

רי
 הוכיה צ*ח סצוה דהמנ*ח הנ*ל קו' 5היץ עודואמינא

 דאי הנהה המש מצוו2 עח9ד* הד5קף ודאידגסטרה
 5הדליקףע השבת קודם 5עשות דאפיד שבת, דוחה הל 5א5או

 ויניחם2. יגביהובשבת
 עווצה הדלקה אי ד*ה ברש"י וכ*מ

 תמה תצוה 9' חמדה ובכיי עכת*ד. במטרה כדאשכהומצוה
 דקגר סוטן המנ*ח דמדברי קאמד. מה ידע דלח ע*זמאד
 ער*ש. הד5קת ל התט בשבתו אפי' דתמיו דדרשיעדוה

 חץש בער*ש מדליקין שבת, 5יל ש5 דהדיקה פשיטחובאמת
 5כיצ*ש* וובת הד5קת על ההט בשבת. חפו' תמידי6רבקע
 עד סערב דולק שהשא לערב. ס6וך להד5יק דהמצוהכיון
 5כך יאז יצפ שום הי' ויא שבת. דוחה ממילא אהכבוקר.

 העצוטינ עכ*ק  שבת דדוחה קראצריך
 היא בער*ש, 5הדייק עצה דה" המנ'ח כוו2תולענ*ד

 פתילה ע*י חו בבוקר. א' יום עד שידליק לשיירש%
 הפנים כמ*ש מפתייה* לעוב" שיעור מציט יא .דבועדהזקה
 וינ"הטה הסנההה יגביה הערבים בין ובשבת תצה2 ב1י9ת
 דהמ9דה ואן מצורנ עהצה הנהה 5מ*ד בתיקמן. הסצוהיקיים
 עצה וי' הא מ*פ שבת. ליי על מער*ש בהדלקא, דשקתהו'
 שיעוד יתנו באחד 6טרות. שני ער'ש* בכל להדליקלתקן
 מרגח  וומן יחשו ובהשני שבת. 5יי 5צורך בוקר, עדמערב
 נצטרך שלא כדי א'. יום עד שירליק דקונ פתייה ע*יש

 ולא 8צוה עושה דהד5קה 6חטז, חהאי אלא השבונ את5ד11ת
 דגרי וצדקו דשבת. הערבים בין עי עראש, בהולקתיצא

 בפשישוםח9נ*ח
 בעד'ש הדליקו חלקים, 5ח' דחלקו זה יתירז י*5ומעתה

 יום עד ודיק הנס ונעשה שבת. 5צורך מטרה.עוד
 השיעוד הי' דיא כית בה9בת. כ5ל דיקו 5א ולעו5ם בבוקר.(ו

 בס"ד. 5נכון הנ"5 קףומתורץ

 ע*וג ס*ו אות 5כש%ר ש6ן בקתטרס עה*ת דוד בבנין כ"כמם
 י"ז סי' אה*ע ש5טה חמדת בשו*ת 5פימ"ש י*5ולענקד

 8ה יא בחממי דשרע ה*י( )פ*י שבת ה' מרמב*ם5פים4ש
 דוקא דלש טהשה ולפי*ז עקש. יצרו אצל ומתקן הואילמקיקי.
 ואהו ח2 ביגר רהטה דהוא היבא סל רק יצרו. אצלבבטזקן
 נקרא חשצ5ו מונ דבר 5הוע5ת שעחפה רק יק5ק5,סוונתו
 בהשגטז, בהקסרה ששיסה1 בזר ויפי*ז מקלקל. המ 5אתיקה*
 ושמן בכך. רוצה וועא 1וע דמתרין כיון סקלקל* וזהלשב

 לשיפת ו1קש בחמתו. כהףרע ו1י לו2קמיר יש4חור ה4ףפקלוי. 11י יא השוב~ג עי להקטיר שנסו יוטץ רק יק5קל"כינתו
 קריוטק סתם רק יכך עומד הבגד ואין בקורע דוקא י*להראג*ד

 זש8יט כיון 5יצרו, רוח 2שש עושה פ119 א* וע*ב ק5ק%.הוא

צבי
 6אח1*כ דעח1* ובטלה 6קהל. מכא יצא 5א כך 5עשותישאי

 רוצה שהוא וכיון כהן. עףי להקטירס לכך שעומדיםבאיברים
 מק5קל. מיקרי 5א שו2 טק* אקטרת כמו מחשיבם5הקסירם.

 ני6א אי אף הגשפ ה*ה א*נ זו. לסברא גראיות שהאריךע*ש
 חשיב יא מ*מ כשישר. בו הי' דלח כית המצת2 ק%םדיא

 ליי5 שיעוד בו והי' להדלקונ  . 1ופד דחשמן כיוןמק5ק5.
 את בדבר ורחנה שמיני. בחיק 5מדליק רוצה ווהוא רקאחד.

 וז"ב. מקיק5 והיובלא
 מעלק5. דמיוב לא לאידזג יששתמש דא6ור דשקש נראהובלא*ה

 הקדש ד"וי 5ידגות. אסור השמן הי' ביא"הדהא
 ה*ב1 מק5קי בוזד5קה יוה1ב ואיך לשדיפינ רק ו1מדהו(ג

 אם רק מקלקל, הוי דיא רצ'ח מצוה כמנ*8 לפימ*שועךד
 6ה אב5 עוים* ש5 כמנהנ והשחתה קלגףי דרךהוא

 כמו עליג רביע דאיסורא רק עולם, ש5 מטזגו פי עישמתקן

 שעש אם בי9בה. כלאים זורע או בשבת. חתלב בשרמבשי
 שאאריך עקש מק5קי מיקרי 5א בדגאה. נאסד תחריעההביש5
 5א לאיריג להשהמש דאסור דהו*ן אף ה0נ ה*ה הש*כבח2

 העולנ כמנהג מקלקי דאינו כיון 6ק5ק5: עי*זוה1וב
 5התידץ וצ"ג קך יתרץ 5פי*ז מקום הף' ולכ14רה)ג(

 הא בשבת הדליקו איך ח5קים. לחןדחיקו
 זקיני דהבה א*ש ויפי*ד שבת. דוחה איט משיעודבפחות
 דנת2ו הכ*י תירץ על הקשה חרים, במקור ז*י מייסאמגאון
 הנרות כטשן ובבוקר היילה כל ודיק במטרה, הש6ןכ5

 חש6ן נההק שכבתה צי ע*ט )פ*ה במנחות האמלאים,
 שדק*ן ה" ו6ן, במנורה נשחר הי' אם תפ*כ הפתי5וננידשן
 על ח5 אבהכת דאין הב*י תידץ ע5 דקען תע עקש. לחוץאותה
 מה נשאך ולא דהשכע, ונד,צן הטבה צריך הי' ודט4 ריקן,כ5י
 הביא הקמ*ב על ד' 6ועדי ובספר עכ*ק. אטץ*ב הברמה5חש
 שעה הוראת אלמא טג שףי שה" שכיע 5תרץ הראנ*ח,בשם
 דנדש4 אמרינו שבב1ט2 טר ה"ם 2פי אי נדשן, שאינהההתהע
 עכת-ה נפסל לא איכ כמו, המא מ5אים שמצאן יווווחכא
 לאוי*ק עצה דהף כיח שבת, דוחה 8" 85 אז שפירהרכ

 6הףדם הטבה צורך ה" ד5א בשבת ולהניחם המהגביהבערא9
 והכ4 זה עצה 1ף' 5א חישה הסבה שצריך בעת ודוקאכלל.
 5קאג ;1 קושט4 גם המנ84* דברי גהסבר 5ע% טימ-שאכן

 6פץה כבה שלא נר ח8ר' הד5קונ קודם טית דהמגתדאף
 קיים בער*ש 8מבה לעשות הנ*י עצה הי' הא מקםיו2ק9.
 8עי8ש שף* הערבים4 בין אשבת עס יצודך ימהדליינההדלקה
 בבוקר. ח' יוס עד שירליק בש1פן דקוג פתי5ה או שסןהרבה
 שא81 י8דיקת שפ"נ 8לא הריקףג קודם הסבה הי'חשפיר

 בסףי ח,גסשוה
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 יתהפך העץטירי *ום אחיך לודיך אחה יהודא ל5דרד'
 יע"א כ1יע4קאלץ לפ"ק פדו"ת י"ב ולשכטזהלש,מו
 צמודה אתו א' חכמת ולהשףיה, לרערה יהודה, ארי'נור
 שר האסתי הגאון הרב ה"ה במדע, ורב בחכמהאב

 נזר ישראל של רבן לאודה, הוא ליהודיםהתורה.
 מו"ה מרן כקש"ת מורה כטהו מי הדור פארועפרה:
 אבדק"ק שליפ*א דליבו(לעך ליבמררכי

 מ4ט-

 יע"א
 ימיני את עוררתי ורעדוד 4חיל וקידהנבהשחהך

 ברזל בעפ לחרופ הטצה דמאהוז חיללעשות
 לי הנהוץ דבר כענין שואל ולהיות דברים איזהועופרת
 והוא הוא זמני' יומא וכלכאץן

 בכ~
 להציל נפש פקוח

 היות נפש ומפיזור ופחת ספחד סישראל אחתנפש
 נ"י פישמאן סרדכי מו"ה המופלנ האברךשהתני
 להרבטת שייך ה" אשר באלדי ביישוב לשו"בנתקבל
 אנדק"ק המאוה"ג הרב ונם עתה עד םענדר"אדק"ק
 בגליל דומו"צ הוא קויהי' כמה זה נוצמנהעדלין

 הנ"ל בגללי השובי"ם נם שייכים וממילאםעדנר"א
 להם בחרו חדשים כמה זה ועתה נ"כ רשוהמתחת
 מו"ה המאוה"ג הרב את ומורה רב םענדר"אקהל

 עדלין וקהל שליפ"א ממאקאווא הנאוה"צ חתןאפרים
 פעמים מחמת בבחירתו מוחים הוי אב"ד הרבונם

 מקהל בע"ב אנשים מקצת נם ובאמת להםהידועים
 שנבחד הרב בבחירת חלק ליפול הלכו לאבאלדווא

 ו: א טן ו עא444םשאאא " שפ, ו ששם4אששש8888א8ע4484שאשפש

רבר

 ירח4לים תוספות מספר העתיק שם תשובה בדרכי הנה%
 דהראות ע"(0 )ס*ג עירובין בשאס לפימ"שבזה*ל

 רבו בפני הלכה 5ורה בבלל יהא שלא בהטום הוא להכםסכין
 לשניהם סכיט להראות צריך רבנים ב' בעיד "ט אםולפי*ז
 מהקהל ממונים הרבנים שיה" ובעינן כ' ובדד"תעכ-ל,
 'דאם בדמש*א וכמ"ט מהקהל הממהטה להרב רק חואדהעיקר

 דחברי' ב(8!רי' ובר איזה ואסר לעיר אהר ממקום ת"מבא
 כדקאמר העיר להכם מצליה דאקב"ה להתיר העיר להכםרשות
 כרבו הו"ל הממונה דההכם משום וטע5א הוא דמראתר"
 קפידה עיקר ג*כ הוי להכם סבין להדאות לענין ה*נ וא*כע"ש

 עכ*ל. מהעיר הממונה.לדאנם
 הלכה מורה טה4ום לההבו שייך דאיך המוה "וברולענ"ד

 ובדקו אהד להכם סכינו הראה כבר אם רב1בפני
 לא ההש והרי עמו לשהוט תכול יפה שסכינו לווהורה
 מי אטו לו הורה הוא הסכין לו שבדק שרבו רק כללהורה
 ואם שבעירו רבנים לשני ל12אול מו1ינ שאלה לושיש
 אתסהה רבו בפני הלכה 1וורה בכלל ההי' לאהד רק ישאללא
 איכא רבו בפני הלבה יבמורה מבהשר ע"ב( )ס' בבהעבותחהרי
 כהלכה שטיה מלתא 5סתייע דלא וכה4ום או1קידותאמה1ום
 ליבא אהד לרבו ,4אל כבר אם אבל בעצמו כשמורה וכ"זע"ש
 דהא כהלכה לח1רוה מלתא מסהץיע דלא ול*ש הוצפא שוםתו

 ה*ב. תוהמרבו
 כבודם על ד5אלו חרב כבוד משוס ליכא האידנא דמריוקךד

 בהכם די א"כ נאמןת בה1ום הוא ואך המהברוכמ-1
 ט*ז פי' שהיסח ה' על מרדכי מזכרת בספר ואיתי ו,פובשזד
 שייך דלא ירושלים התוספות דברי על בן שסתב נ*גס,ק
 ע"ש. הנ*ל 5טעם רבנים לשני להראוה סאויב שיהי'עתה
 מהקהל הפ4נים הרבנים ביז להלק תשובה בדרכי מ*שוכן
 סכיט להראות . יה1דיב  שוהשו*ב מעולם ט1מע לא ל34או
 מהקהל שממתים אעפ*י רבנים לשאף ולא אב"ד להרבאיא

 מי"פוב ק14נמים ל4 "8 כבר דעדלין ו4הרב אומריםודבים
 הרב וחגה אביד בהור עליהם חופף לההת!באלדוהא
 הג(שירה ננד כאץאח קץטו עדל"ן וקהל במענדר"אנתבחר
 ע2מ דהמי והשוחפים כבודו כמא על ישב הנ"לוהרב
 דעת גם באגא! םכיניהבנ לו להראךת והלכו שלהם"ת
 עמד דעדלין הרב אבל םכיניו לו להראות הי' נ"יחתני
 אז, דמע"דר*א הרב אל ילך שבאם אותו והתרהלנבדו
 מטשלתו. וטתת היא באלדווא היישוב כי שחיפתויאםור
 יעמוד לא שאם ומכופלת כפולה באזהרהחותם פתוהי מכתב הנ"ל דםאנדר"א הרב שלהוערטה
 וע"כ שחיפתו יאםור אזי יפים איזה בעוד לנםיוןאצלו
 לעזרה יפנה ואנא ילך אנא בנפשו עצות לשות יודעאינט
 יאםור דעדלין הרב אזי לםענדר"א היינו לכאן ילך אםכי

 מעשה יעשה דםענדר"א הרב אזי ילך לא ואםאותו
 נפשו. ש אישרלאםור

 סי' יו"ד בשו"ע שמבואר אמת בשאלתי נפשיוערצד2
 אותו מנדין לחכם סכינו הראה שלא פבחי"ח

 תוספות מפר בשם קנ"ז אות תשובה בדרכיומביא
 להראות צריך רבנים ב' אחד במקום יש דאםירושלים
 ב' אם דוקא כתב תשובה והדרכי רבנים לב'םכינו

 )א(. ע"ש מהקהל ממוניםהרבנים
 שהוא לומר לכאן מושך זה הנ"ל הרבנים ב'רכ(ערצה

 הרב שהוא לומר לכאן מושך וזה דשםהרב
 )ב(. בספק המוטל כממון והוהדהטם

 את ויגישו ומשפפ לדין הדבר יג,ע בוודאיון4עאי

צבי
 בלל כתב הלא ירושלים תוספות הספר בשאלה לידי באשוב

 ולהם תמהבד דכתב הא על רק דגמרא דיני עלדינו
 עירובין לפימ*ש יתכן לענ"ד בזה"ל כתב כבודם הכמיםמהלו
 ולפי*ז דבו בפני הלכה הורה בכלל ההא ס~ין דד,ויאת0"ג
 *ז י לפ ו רשות כנטילת הוי מהכם קבלה דטטליןלדידן

 ליטול צריך רבנים שני שישבעיר
 נאמרים ו1דבריו הדי עכ"ל. ם ה י נ ש מ ת 1 שר
 נתינת הוא שזה מהכם קבלה דמטלין רזיות קבלת לעניןרק

 להכם סכיט להד(עת יותר יצסרך ושלא בעצ5ו שיורהרשות
 אחד מרבו ר,טות בנסילת די שלא דבריו צדקו שפירוע"ז
 דמ"ב בשו"ע מפודש וכן השני 5רבו גם קבלה שיקהרק

 רשדת שיטול עד סגי לא אהד מרב רשות שנסל דאע"פסעי"ו
 ממונים רבנים שני אם וממילא ע"ש. המזבהקיםמרבותיו
 שפיר הדמש"א כמ"ש ה5ובהקים רבותיו דהשוביםמהקהל
 קגי בוודאי סכינו להראות אבל מכולם קבלה ליטולצריך

 וז"ב. להוד אב*ד להרבלהדאות
 במריבה כעי*ז  שכתב רל"ה סי' ה"ג מהרש"ם בשו"ת ועיין)ב(
 דכל והשיב מלשהוט השו"ב על לעכב רוצים ורבים הקהלבין
 ההוהיבות בכלל נכלל איט בודאי הרוב מי נהבדד שלאעוד

 והכי ממון. להוציא אין דבספק ובפרט ישהוט שלאהשו"ב
 ע"ש. מספק להפסיד ואין השו"ב 8ז להפסיד באים הרינמי
 אב'ד הרב מי בדי=ת יבודר שלא ער דידן בנידן ה*הוא"כ
 ד1"ב. מספק בהשו"ב להפגיעאין
 מקומות כמה כמנהג ממונות לדיני נוגע השאלה הי' אםואף

 וכבר מהזביהה שכרו לוקה שורב הקהל תקנתדאיכא
 סי' ה"ב היים בדברי וי"ע מצאט הקדוש הגאון זקיניפסק
 קצבתו להרב תשלומין בלי לשהוט רשאי השו"ב דאיןי"ד

 וכ"כ ע*ש. הקהל הרם על 1בר כמו שהיטתו אסורוהעובר
 מפשעמיסלי הגאת לש"ב ו' סי' יועד יוסף תפארתבשו"ת

 הוא וגסה דקה מכל לו הקצוב הרב פרנסת המקפה דשוהסז"ל



 השם5קרשי ע נב 1ח 8ז19במשאלה
 אם בשש%"ו ונ5שי ב*ד*צ לאיהעשפותש

 ל*עכד הס ראאשים אם שם3הם שו1התם ת*השהס
 סה,שדש8ל 4ף נ5ש לדווג בידם הרב מץ18ל לנפהשם.דיטא
 %18 טביה לע15ד רוצה דף' החגי כו נכפ1 ה8ם לאעץ
 רושהס. אונם אבל "ה מסכימים הט אם הרכנ*ם, ב'לפני

 )ב(* לקףשוזן יכולומה
 אהשר וייפ"א רביע מרן כבוד מ8ף אש4ל זאו?וע'קכנ

 אם יבש פט הץ ישפ1 עשא אשר שבקדושה דברי% וראע1ן ראש במדינתיט ובפרפ גדורעו כעתהה*
 1"8בו עד פשרה לעשות התורה עפ*י היהו"8

 שית5שדו ש ההר את הדין יקוב לבהש5פכמאות
 והפוב ה"8ד בדרך פשרה הה1שות הצרדיםשצי
 השו"ב לההצי היתר ץיתן יה" לא לך נם לי נםלהשר
 לפ3י אפילו לשען לעמוד מוכרה שאיט באלדהזגדק"ק
 הרבנים אחד ש הכה1רה הטען רק הנ"ל מחרבניםא'

 המבוכים הנ4ינים מהרבנים הנ"ל יישוב יבהרואשר
 א' שיזכו עד הקדוש הוא יבהרו אשר ואתבנ%יותעו
 מח כבוד נא יחום וט5 ניד"צ פסק עפ"יבהרבטת

 )ך4 "14קים משמפ איתצ לם1גה שת ההךשותשליפ"א
 שזשתו הדרת מול הסשההוה עלתא"ד
 ריםש איו שמשןהק'

 12קרעספו ומלפנים דפהשףב
מעעמ

 ק"א אלנסנרר חר"צ3"ה
 "שראל נשיא הדור פאר הנה"ק 1מו"ר הדיכ"ק

 שסירא אלעשרויים סוה"ר ורבנא מרנא אריאל גץתר4הצ
 יצ"ו כצונקף8צה8האכד"ק

 פנוען במפרו ראהעי 3אה"ר. השק"ת14שרע1ה"בצ
 אחד בשם קו' שהכ"* ה"נאלההר

 דחעחשה ע"ב( )ק"ה גושגצן הר'שב"א לשי15זמתלמידיו.
 לטפה. אאע"צ לסלאכה נהשב מטה שם נשנתשצה
 ש85 יץכ בשופר ע"א( "ף בר"ה גזרו אמאיאשכ

 יהי' ג"כ יעבור, אם אפ" הלא ברה"ר. ד"איעבירט
 )ח( עכ"ק. שאצל"ג מלאכה דהויפ6ור

דבר
 ביה בשו*ת וכ*כ ע"ש ת4ריפה כטהלה "צהיסתו גמורג%ן
 בלי לשוום לשףב אסור התקנה ובטן1ס כ' ס" יףדשלמה

 אהרתים. הרבה וכ*ב ע*ש להרב שברקבלת
 וא בכגון אבל השףב מצד  מניעה "צ אם דוקא זהעכ*ז

 מה א"כ להיפך וכן דהטני יאסור אהד לרב יתןדאם
 לדארבגום רשות שום דאין ספק שום אין בוחטמ לעשותלו

 מי 3מ ויתברד ב"ד*צ לפני שיעמדו עד השו*בלאסחר
 ה"בההלכה

 חא לפרש 5ודו בשם "ה הץין הריסב*א בהדושי הניין)0
 ושההמיר רק כפרש*י דלא ועברי שצ4זי'דרב*א

 יר-ר אהימה בית ובשו*ת ע*ש 5דד דרך שעשה משוםבדיט
 הסשד בעניני ההכם נגד הטבה כשמרד דוקא זה דגם מ'טי'

 בפגע משאיכ עיהטה להכשר ריעוהא איכא דבזההשהיסה
 אלא להעבידו הרב ביד דאין דיין %ית דין לית הרבבכבוד

 הרב לאיסוד מקום הרן בכב~דו שצגע אדם בכללהענ"שו
 להראות רח1ה השוהס ש5צד בנ*ד וציכ 1*1* בהגםששסר
 כה וום אין במהלוקת להתעדב דוצה תרט לשניהםסבינו

 ה14סר. שללשיסורו
 מרדכי לבדשי בשרץז)ד(

 )תרצ4"
 ז*ל הגאה השיב רע*ט סי'

 מש1ה הלא במהלוקת השו*ב להכניס כח*ת נשמעשלא
 המנהג המדינה תקנת ומצד השו*ב, מעמד להשק הרבנים%

 הוה הרעש מה ו(41כ רבנים משלשה קבלת יקבלשהשו*ב
 רב שוס אין הלגה 5י ועל לשנהשם נעיון על השו"בשילך
 למען  עכ*ז אהר לרב סכיט להראות השו*ב על לעכביכול
  עכת'ד. סכינו להראות של"שי %ב שילך שיסכימו סובהשלו'
 מווא*כ הקבלה ק3לת שעת על רק הוא המויבה דתקטעולענ"ד

 דגמ' דיני הוא ווי להכם סכי1 להר14ת דצדיךהא
 להדשיה דוקא זה  עכ*? כבודם על ההכמים מדלו דהאידנאוהגם
 לעס1ד צריך שהשו*ב מה אבל השהיטה לפ% פעם בכלסבהן
 הוד ע*ש ד' סע" ט*ו ס" השמ*ה במ4ש ההכם לפניל5רקים
 י*ג סי' יר-ר בהת"ס הובא המרוו*ל כמ*ש הש*ם לדיןדי1

 שע*י הושחם הרג ואם ע4ש י' סה יו"ד "בושם עדוגהובשי,ת
 ויהרבה כתי בזה יהזק בנבילו הבא להרב סכ*טשיראה

 בכעיא. בערהה*ב וע*ש סעיהב טענה לו יש הויה5"לוקת
 בתדשר לשמהם סכינו לושישות רוצת שדחי*ב בנ*דחכן

 ויהזר במהלוקת "שו-ב להכניס דאין ו*ל הגאע דבדיצדקו

צבי
 1*ל הגה*ק אבט בשם קס*ה ס*ק תשובה בדרבי כתבמזה
 ודוצה ה5ו*ז שכר הדקשים כמה שלמו לא קהל אנשידאם
 טטעם שהיטתו יחסור ל1 ואם השואט ע*י השבידותלשקל

 לטישף דינש עביד מדרבע דצורבק דן סי' בהףםהטבואר
 י1הת לא וג4פש השו*ב על בתהעף לצוות יכל דציןהזשיב
 ללתום אהרים אנשים על מחשל דכי שהיסתו יאסור14תו

 מותר דוצה אי2 ורק זולתו מיד מעותיו ליקה השכירמלהטת
 גם וע-כ עבתץ פשכה ולחפוף עגודו %הום איששי"ה על ו1ב ע~י4ו' לא אבל טשל שבדין כיון לו לעזורלאהרים
 ה' ס" הב*ה ומ*ש ב"ק הרב את לציית מהויב איטהשו*ב
 בוהצותו שלא לשהוט שנטש והצו*ב שהינעו לאסור הרבשימל
 ההב ש4רן היכ(1 היט ריעותא שום טספ5 בדמשודשו שאיןאף

 בשום נמצא לא בבר שנתקבל בהשו*ב אבל קבלתו עלמסנים
 אם אף ה4פ"לא שלו המעות מהמת רק איסור השששום בלי ישהוט ו1לש עליו לצואן ביבולתו יהי' שהרבמקום
 תשו*ב ש4רן מכש*ב וא*כ עכת*ד אסוד הגה1ד איןיאסור
 יותר אאד לצד טטה להיה? במהלוקת עצסו להכניסמהויב
 מההב חמ בזה*ל כתב ס' סי' יו'ד ה*א התם דבדיובשו*ת שאיטהי לאסור סהרבנים לאאד כה שום ואין השנימצד

 לא *השפילו שבסביבותיו הגם לכל פכיט להראותהשו*ב
 תצשגהת 5צסה אחד שההבם ביון וכו' שבעיר* האכמיםלכל
 תצ' האחר להסם עוד ועקא לילד דהצד*ב 8*צ דה1ו*בעי

 בנידון אצן וכה פקודם בה המוהזק להרב שייך אנבדרדאותו
 מלפהות אדם שום ביד אין בודחר מלשהום בידולסי1ת
 לההב המן הכ1ושק להרב ש%ך הכגוד בנ*ד תן*העכלד,*ק

  ופשופ. ת*ב היי*ת עד שאיטתו לאסור כהדה1ני
 עצטינ "5צוה מלאכת ע5 דקאי להרשב*(ג ד5ץ לא ולכאו'09

 אהרת 5לאכה שיעבור היא הגזירה הכאמשאץכ
 ש2 ב14פן הקשה י*ג מ" ה*ב ישרא5 בהמדת אבןעל". ז"עובר י*ל שפיר המלאג1ב בזה סש~ה שום תוין המצתעקודם

 דהפתילה דאע*ג מה ד*ה ע*א( )ק*ו שבת התהדלפימ*ש
 בשטד הוא. וצישזי הכלית דכל כיה פ"פ בכך.משובהת
 מתהא הץ קיקול. ל%ורך הוש הבישו5 דתבלית כיץהגישץ. על אווכ ה" יא תיקון. השרישה הי' לא אם בוע. בתשדיפת
 שאצל*ג מי(4טת דס*ל יר*ש א5יב את "קבור בה להשור8דה
 דע*צ כיון אאשצא"ע. מ5אבת "וא ההפירה פא*אטז אץכפפ1ד.



 השם.מקישי .םמאיתשתמת
ש"

 חוערה על חיים דברי בספה"ק הסגואר נפיולע2"ך
 לכ"ע בר"ה אמות ד' דבמעכיר ע"ה(.)ד4

 כהט"ם והוניח הייגי 7טפה ,שנ"צ מג48בה לר"ש()ח8י'
 וכ"כ ע"ש הגוח שתרצה מקום כי נבי ע"ב( )צ"זשבת

 יק"ם א"כ ע"ש מ"נ טכה תסריםבכפות
 יעבירגו, דשמא פעמא דלם"7 שם התום' י' א"שךבזה
 לרה"ר. היהרד מרשות יהמאם שמא מכחתי"ל
 חיישינן. ברה"ר ד"א מעביר לענין דדוקא ניח4פולהנ"ל
 מרה"י הוצאה משום מושא"כ הייב, שאצל"ג מלאכהדאף

 )ב( 5גזור ואין שהיצל"ג טלאכה דהוי י"ל ופפירלרה4ר
 ז"ל להר4מנ"ד דעים הו~מים דכרי לפריש בזהךאשמי2א

 במילה נזרינן לא דמשו"ה שכתב ע"ז.במי'
 החודש בקביעךת שתלויות מה וז"ל יעבירנו.שמא
 להלל ואתי החוד,ט. בקידוש אע טועין דשמאנזריע
 וליכא בשמיני עאתחש מילה אבל טצוה לשם שלאשבצן
 ליכא לי'. מייתי אפ" דאי חיישינן לא בפעורעלמיתלי
 דוהין מילה סכשירי דמדאורייתא דאורייתא.איטרא

 ותטה עכ"ל. בשבת אפי' כיום דכתיב השברנאת
 קיים"ל לא דאנן ז' אות ל"ז מי' או"ח יצחק ביתבשי"ת
 מילה דמכשירי ע"א( )ק"ל בשבת מ"ל ר"א ורקכן.

 שתלו בפעמא דחתחיל קשה ועוד השבת. 4ע7דוהין

 את דוהח דמכשידים בפעמא ומסיים דירחא.גקביעא
 )נ( תמוה והואהשבת

 מלאכה הוא דהרי כהנ"ל קשה דלכאורהוב481*ד7
 קץין מדבריהס, חמור דעכ"פ ןאישאצל"ג

 מחאוש מצוה לבפל אמרו דאם יו"מ מה' פ"הבמל"ם
 לאו. איפור םחעחט מצוה לבפל יאמרו לא כרת.אימור
 אלא מדבריהם. אימור מחשש בהבוה לבפל שלאוכ"ש
 חילול ואיכא דירהא. בקביעא בקיאין דלא לוטרשיש
 יתי' וזה הו4נ יו"פ לאו דשמא מצוה. במקום שלאשבת

 יעבירם. שמא גזרו לא מצוה. ודאי דהוא דבמילהההסבר
 יו"פ במצות ורק מלשאצל"ג יהי' יעבור אםדאפי'

 מצוה. במקום שלא שבת חילל שמאחיישינן
 ע"ב( )צ"ד בשבת דם"ל לר"א להקשווע יש עדייןאכן

 אבל. ד"ה בתום' ע"ש חייב. ג"כ שאצל"גדמלאכה
 צ"ל וע"כ יעפירנו. ושמא במילה גם גזרו לא למהא"כ

 מילה מכשירי הרי לשץפתו דהוא לק'-ם. בלא"הדלר"א
 הד תירתים וב' דעים. התמים כוונת וזה שברבדוחה
 פפור וואצל"ג דמלאכה דלדידן לר"א. .והדלדידן
 התירץ לשיפתו ולר"א ודאי. הוא דמילה כהטוםהתירץ
 בזה והארכתי והבן. שבת דוחח מילה דמכשירימשומ

 )ד( מנחם תפארת בשם הנקוב מיוחד בקונפרםבחידויטי

ינר
 כיון הקרדום. ווצאת מטגת על דפטר ה-ה י488

 יוו'שב*8 א-כ שאצ5*ג. פלאכה לשרך הש עשיותודתטהת

 לצורך הוא ברה*ר ד*א שמעביר התכלית האיעבירע. פןצסי 2גזור אמאי א*ב סששפ5"ג הוי ממצוה מלאכתדכי
 דן  שמעביר זה ע5 גם הש*כ ו8אצל*ג. מלאגה ההיאהמצהג

 דבמעביד הנ*5 הכפ*ת עפייד ג*כ ומתרז פטור. ברה"ראמות
 ע"ש. במשאצ5*ג אףוהיב

 האדיר מהגאון )קע"ה( הראב'ן % ש5מה באשן וג"כ4(
 ובשו*ת תקפ"ה אמטה ובקצה הי-ד. ז"למשאמיוי

 הגטנ י*ט כיי 5ועדה ובציונים ע"ש* ט-ז סי' שעשועיםנפע
 במעביר דגם .ע*ב( )144 מב*ק ותמה הנ*ל הייםדברי
 פ"ז ק" או*ח מהרי"א ובתשובת ע*ש4 מהשבת מיאכתבעי
 בוקעים ס*ר בעינן לא ברה"ר אמות דן דבמעביר כעי*זהעיר
 שהעיה שם המטה בקצה וזמק %-ש. ממשבן ילפיט דיאכיון

 שם בנים שכ5 אהרי בעיני וזדדחם ווים. כהדברימעצש
 בדברי העלה פ5פץ אותו בסיום והללא מים* הדברי עםהךא
 ד שורש מלאכות י*ט ע5 דוד גן וב44ר כן1 בעצמוהיים
 וסי' וה אות י*א ס" ה"ב ישיאל ובהמדת מ*ג. מושבתהעיר
 מנהם ר' להגאון היים תוצ4יה ובקונשרס בשה. האריני*ג

 סו5ת מנהת ובספר בזזש האריך א' ס" הי*ד ז*לזע6בא
 ל*ט מלאכה 5"ב סצוה הי*ד ז*ל מדוקיא ר-ט5הגאון

 ע'-ט* בזה י'כהאריך
 עה8. )קל*ו דבשבת השלם קף עפ'א להרץ נראה%4לענ"ד

 נפ5 דאי ממנ"נ מכה ומהיינן ספק* ה(ש 6ייהדגם
 בסייה גם .גזריע יא אסאי א*כ. ע"ש. הוא בבשר מוטזךהוא

 עג*קי מספש רק הש דהמצוה כיון  יעבידם.שמא
 דמריע דהא ד' סגילה הפנ*י עפיקד י*לובפשפיות

 שיטשוב 1דה"שי2ן היינו יצכירם. שמאבשהשר
 ואפה פשה4 דוהה מכשידין כל וטיב בשהשר דיר-אכיה
 ע*ש -ימיטעי, אתי אפ*ה אסורה חצהסי4פכה שבחג שהואיו1ע
 בטפק.המשיה

 8שבת. את דהוה אפפשירין און יר*א 1גם םשי
 דוהיב פכשידין הדשיו יי5 בקום ידוקשפ בבצה. שםסהשמריע

צבי
 יעבירט. לשסא גזדיע ולא לסעות וו"שיע 5א שובא"כ
 חמא נמייה גם הא יוקשה שיא דעים ההמים שמסישוזה
 'דאורייתא איסורא ליכא לי' מייתי אי יאפי' מסיים לאהספק

 הגזירה טעס דבל ד"ל דוהין. מייה מכשידידסדאורייתא
 וע*כ סריינ ד4ירייתא איסורא דייכא דיטעה זה. ממעםהוא
 בקביעות דתליות אף דוהה מכשירין דס*ל בשופרדוקא
 הרי וש.שיו. כ5ו ובוודאי אל בפפק ולא גזריע.החודש

 211בן. המצוה לעקור גזרו יא ודאי. מצותהיא
 ד~קשו ההששומם דבאמת בפשיטות לתרץ נראה העולםוקון

 וי*ל רהם בתר אז5יע ו5א הו4נ נפ5 שמא ניועשאסאי
 חהיסא התורונ והתירה ספק הוא דרוב ו' ב"מ בש"מע6"י
 סערלתו ג*כ י5פיע ובמילה רוב, בתר חזליע לא ודאידבעי
 סצות לענין וב"ז רוב. בחד אז5ינן 5א לכן ודאי.דבעיע
 בהר ח5ינן שפיר יעבירם דשמא גזירה 5ענין אב5מיית
 המצוה לעקור גזרינן יא ודאי. מצוה דהיא ואמריערוב.

 ופשוס.וז'ב
 סשה דהוי דמקשים הענ בדרך ג*בכתב ז"י מבראד מהגאון ק5"ג סי' אגרהם מהזה ונשו"ת)ד(

 דלא ביון רק )מ"א( בס1יה כמבואר ופטור סצוהבדבר
 פציה ושי ולא הוא יףט 5או ח8מא דיחהא בקביעאבקיאין
 טעה דהוי משום גזרו 5א מצוה ודאי דהס2 במי5המשא*כ
 סצוה בדבר דטעה ע*ח( )ע"ב ב6סהים לר*א אבן מצוהבדבר
 בלא-8 דלר*א דעים התמים תי' לכן לדובתא. קו' הדראחויב.
 דאפשר והוס*ף לגוסשנ שא*צ ס85כה דהץ משום קשה.לא

 ע*ש* 5רקא גם 5תרץ דבא ועוד. תיבת דעים בהתמיםדהסד
 גו8בת הא העולנה סקשין דבאמת 5תרץ אמרתי זהובדרך

 ווא. ספיקא שהה לא הא דשב*ג. ע5 פריך לא()שץ
 4עא 4של דאי 286*פ דמהליע ומשמ מהליע. היכימיסיל
 מ"מת גם ווי וא*כ ע*שי ס5אכה באן השין הוא. בבשדמהתך
 אמאי 5דובוטפ קף והדרא מפק.הוא

 גיחהש עפבחם דהתה מילה .
 השי' פסשקי רק דהמצ1ה כית ברה*ר. אמות ד' יעבירנושמח
 )דף עה-ת הוים בדבדי זי"ע סצאנז סרן  רשכבה*ג זקימכ*ק
 הףכא דכל בוהש'י ומבהשר פטהר. שטמנל"ג ומלאכה דידועע"ה(



 השפ"מישי פ%א ותשובותשאלותיצ
 רק אשז לא ו"ל חרישב"א דמילחא. לקושפאחמנמ

 ורק חדברי בטף מקלקל חהנ שבאמתבמקום
 אאשצל"נ טלאכח דודטוב מ"ל שפיר אז חכצוונההיקון
 חוא אדרכה קלקל עוו%ה איזן חדבר דבנוף היכיאבל
 אנב ש*ם לן איכפון וכטה בשליסורב המלאכהעושח

 )ח( אכמ*ל. בזח והארכתי מצוה כזה נעשחאורהא

 לאהר חסוקדשרס בפמו,ץ שצמהפקתי סה אציעהשנב
 מי לאה ש ב"רה לשחפן שהר אםפדיתןי

 דאצורין דבריחם. ל% כחקדש חן דחרי כיהאמריע
 כמבאר ומהצות טבכורח ופפורין ועבודה.בניזח

אחשאאשחאשאא

ר1

 הרג פשאפחשנ מיקיי בע2ייה שממציח הדבך לה מהחדלח
 יודע סאי' בו%ל. כשמי טספק4 לתקוע תק% דאז*5בש1פר
 שמא גאץ בשבוע חל אם משףא 5הקוע. מצוה ר*גשל5אר
 בקיעין דלא דשפזיית1נ מצהצ ספק רק הה ייא כיח"צבא"1.
 ניוםפ לא ר"ה וף' לא אם וש,כ אמר טנק דידיפגבקב*עי

 צריכת דהא אינו זה הצטקיעא. כל5 צריך ד5א כל5. הוצאהלי'
 לאו %חאמינ ום ישו"2 שאקל"יאימם'

 מא בי פפו י2חמ*נ הא %8מג ט צרך1ף
 אש בש%"ח"*פ במו קחש"אע ק ימ אם "ח

 פאמוואוא תי מיצעלתה%פהגדפצהמ
 %נ5חאדילמטת6מובי%%קסשקח91ף*

 טקי לשחףכ זףנ וכ 6אא ןש6מרשרצמא"ח0
 תר אם חש פחאקג ץ ג 5א י תפ חשט4 תיץגפו

 ואץ 5ח מפמא. דשי 91 אפת ד יפקחחייפי
 5צ"8ה דמגמטירין סצמלוע יק*ם ב5א*ה דלר"א דעיםהתמים

 הוכן* ופבתדוחה
 ס*ל ר*א דהא דעים התטים 5תרץ דרך שן אין לענ*דאגגם

 שבת דווףן שחשר סכשירי דגם ע4במ )קל*אבהצבת
 שופר בין מחיק ומאי 5טילהג בזה שוה שופר הוי תנ*כע"ש.
 אומ דתטשה 5ר*א דס"ל בהא ע"א )פ*ט פסהום ובגכמ5מילרג
 יר*א וסריך יעבירט. דשמא 8םעם רבה השמר שבונדחהה

 אנ*מ ומשמ השבת. את דוחין מצהה מכשירי ס*5 דהאניעמר".
 יא גופי' גברא ביתאה אבל על". חוובא ורמי חוי דנבראוף5א
 דב"כ בשוסר* גם ש%ך זה וטעם ע*ש. ע5י' ויובש8 רמי יאחזי
 לשחר מי5ה ביז 5חיק בא ד86 וע*כ 5מי5ה. הצוה חויגברא

האם
 דטעה ס*ל וגם חויב דמשאצליג דס*5 ס*ד חיכא האוטד

 5דידי' ו2ף דחתה דמכמשירין סףל הטא יריב מצההבדבר
 גזיוז82ך עי ת%ק שוס מציע 5א 58א "צב""% דשמא מירה לי'יית

 שייך 5א שבת. האה דגאחירק דלר-א מקרובעיקר
 מציפ דיא קשה יעביר%. דשמאאגזירת

 תקפ,ת א1*ה יעקב וגצ1טר גזירזנ בהך ח58יגמשץ
 דמפורש במילה. גזרו ד5ש ר5ו*ז. תירץ עיתמה
 סוכה הרשג"א ש5 התירץ ו5ע בשבוע אפה ביום להתירבתורה
 דחוה עצמה דמלאכה ד2מי5המ*ג

 וובה~
 הגזידה דדוזשת גהצ*כ

 שבת. דוזזין שוסר דמכווירי 5ר*א דא*כ ותמה "צביר2ו.דשמא
 יר*א מתור 5א א*כ י6כש*רין. הרתה יום דכתיבייפיח
 דגירסת ובפרט דפיינ תנא לשום מצי% 51א "צבירטשמא
 דמד* ריב'ץ וגם %8יעור ר' רא2 ד*ה ע*א )5' בר*חרש*י
 שו יויש ע"ש %" בתטז כחטחח ה4 ש5 חיו%'

 פי1 51 עע4 %ץ מחא כחשףע מחנ מחדם"אפ
 רעץ מר ושך שבג חיו ששי הצ%ף פץ4%וחע

 9לה "טי%יש8

ת ו 8 ד" %"וט  % א   4  ש 
 *צתח חטן 2"ם י ףש םל"2 בהם דאקדלפ"ףת

 וצח2 2יק כשץי יתן קחשח%חג ייןחאשצ
אטשר א ץ בעה  ש 8 חש   

 יטן %סז,חאתממשצתו ז"ץ מח מ%קמצקש
 באח"ר וזשח"פ וטהבו ידעז %סו גא בשהו%שאר

 חדר"ק ב%י כהטרטתוחוכלונ"ח
 זץלבוהטמטפמ כצענדיל כצנדצםחק'
 שמפ"א מש%כמנרך רשכנהוג מרןחתן

צבי
 יעבירס שמא דהגזידה הששציל. מ"ד ה0מ*ג כשיטתועכצףל

 ע"4 וםמה וםצר כתה שתך ום8 תםףט חםצא2,שמר
 (ר2ם 8מצו8 לאהר יעבירמ שמא לבתד שייך לר*א 2םסצ*כ
 בין חויוק אין ובוה המצה2 לאאר מכהציר*ז יהי 5אלר*א

 ה*ב4 ימ""תק%פר

 דקיום כית קשי' חפכתי ווףל שהקשה שם ברשב*א ועיין)01
 ו5השמטת דבר. של בנוש תיקק, לה השיבה 5אמצא

 ובש1י2טש עובת4 תדון 5צהה מת קבורת אףכ וצש4 לצורךש5ש
 8שירה דולכא וכש"כ אסור. המת אצ5 תיקון ש"צ כיוןיר*י

 זץצרי את*נ דלד*ש וי"ל קשישנ יר*ש א5א קלקו5.בקרקע
 8מצוה חשוכ ק5ק%. הף ד5א בכה*ג דגם 5היפך "ריעכף5.

 בףב ובמ8רשףא קל*ג שודש מהרי*ק בשראע ו5קמששש%עג
 ל*ז ס" או*8 יצחק בית ו2הטו*ת ע*ב ד' שבצ* ובפנ*יקך*ט

 א2 בינין אריטת ב-ב ס" ח-א השה"ע י*8וסי'

 דשרעבר אילימא ה*ד דפריך ע"02 )ס'ו בנטרות ועיין%
 רפ" ני8ע. ס5% צבי %ד אמאי פדיוק. 5אחרואתי5ר

 ד*ה ע*אש )פ*1 ובויס' עכ*ל. נונהן הולין כטמר גרשוםרבמ
 ועמק אמן* סכח א5א קדושה בהם אין דו5דות וז*ל.תמורה
 דאיכא השי*ג תשיי. בצבי יגמרי. קדושתו פקעהש2שדית
 יזץ על ששוז ב28 מיעס 5איסור כת אין ועבודונ גיזהחרסור
 שטיד המר חף5 ד' אות ובשספהק ץאש. הולדות %קדחצה
 קדושא עים מצי1 שוא גסורין חולץ ,הף אפדיוןלאתר

 . י"ן. 55יושאלה

 היי ע*ש* הוי ממ"לא הו5ין ומשני 5עזרונחו5ין סעהי הא 2יאי 8ר הוכא 5ו1 דפריק עש0 )מ'8 במנחותועיין
 בעודו דהבביסו ר%זם רששפבי גמור. חו5ין "הטוב עדיוןדאחר
 מף תשקדשין פס%י דוו ע*א )כ*ב סצצת ובסס'הקדש.
 הץורת הולין דתורת 1פר,צ*י גשים. כשני דגצ%ב ועשאןאחד.
 בגיהת שאסור קדשים ותורת מעולם4 הוקךש 5א כאלומרצד. אוהי 5פתא מששץ באכילה שמותר חולין חורת ע5יה ישקדשים
 חא עדשט4 ע5 צ5ין מרביע משום הייב ובאת*טועבודדנ
 כל1רם סה1ום ואויב הבש וקז,צים חולין עצמו בפניבמנהפמ
 תפ"כ ע*ע. גהפים שני הכתוב שעשצ כ5אים עצמודהוא
 אמהז. ו1א גוף שח5ק כית בעזרה. פסוהמהק לשחוט אפשראוך

 שאין חה5 א-א פ*ב עירסה בומ הרמג*ם מד%ק שזהואפשר
 ותיבת ע*ש. ב5בד מז82 קדשי איא בעזדהשחתטין

 ב,%רי4 ישהוט (פין וקדשים הולין 2שים שני דהאיהגיקדוצין דפכ%לי לדשק, דבא י*ל האנ*ל מיותר: לכ%1רהב5בד
 שיהי* המש ב5בד4 שבת קדשי אלא בעזדה שוהסיןדאין

 העלפ ישי5 מרף "שראל ובחפדת והילין. קךשיםמעחרביפ
 גמורים4 18לין 5ויחז אשיא סהני ,לא פדיון 5אחרדפסחשףק
 סנה טש 9א גו*צ יאיסיר ועבודינ בגהה פ%ציןחשיור'
 ר*8 בנדרים תרשן שםתב וארן תהק2 איסוד רקתקדישו.



קפ שםמושי %%ח חש%חעמ%ה

 יע"א רזיקלב תרצ"אב"ח ניסיש
 וכו' חרוץ מורנ ובקי חריף חה"ג יכבודשוכפ"ם

 נ"* שליםעל שלמה נפעס%ה"י
 שעשיעים נפעבעהמה"ם

8 ע"י%  % צ  זאלח"ה, אא"ז מרן ש מינ 
 מה יחושע עפרת שו"ת במפרו שכתבבחא

 ע"א( )ל"א עירובין הש*ם יפרנם דאיך ב'. שתר
 ליבווש ללה"נ מצוח רבא דאמר חא אלא שם.דאמר
 כתנאי חוי הא אא"ז כ"ק ולפי"ד ע"ש. שס ודחיטן2אי

 )א(עכ"ק.
 דחברייהות ע"א( )ם"ו חולין ברש"י דמבואר5ק"מ

 תלכידיו. רק טלם  יד1 לא הטמעאל ר'של
 ביח* ידע לא אילי רבא על לחקףשות שייךואיך

 ז"ל4 סרו אא*ז כ"ק שם דחידש הא עי העיר עלד)ב(
 רק דבא כיון בנדבח. ובפרט נהרדבעולת

 נתנו. צווארינו ש דלעול לומר עהיך ולא לבו.מנדבת
 )ב( ע"ש. מצללה"נ ענין כלל שייךלא

 דסכסין ע"ב( )פ"פ הולין *בחש"ם כבודו ע"זתעבצדן
 והרי ללח"נ דמצוח מפעם הנדחונ עירבעפר

 איט דהא חיובו2 מצוח איט ג"כ הדם. כיסוימצות
 הרא",ט לשיפ%ן ובפרם לכשרע שףצפרך לשחופסחויב
 ללח"נ מצוה בזה הש"ם קאטר ואיך מצוח. נמרדדיי

 %עכ"ג4

 אא"ז מרן כ*ק שחידש הפבוא עומק לו אנאיה4ה
 )כ"ח כר"ח רש"י חנח לו. יוקשח לא ומכרלאזצ"ל.

 קיומם לחיות להטראל וז"ל כונכ4 מללה"נ ד"הע"א(
 ועתח עכ"ל. ניהגו צואריהם ש לעול אלא הנאהלהם

 חתהייב אחד שא"ש רואין אט אם טתנתהסברא
 כזו. מצוח לקיים ואותה חשקה ונפשו במצוה.עצכ%
 דלאו בחויש. רואים אנו הרי מדינא. בה טעחייבשלא
 חנשה לו שיש רק חמצוה. לקיים רוצה עליו עולכהטום

 דע"כ הנאת. חשיבא ולכן זו. מצוה לקייםוחשקורע
 אל עצמו מביא .הוא מהמצוה הנאה לו שישמשום
 כהשום אפו הדם. כיסו אצל אבל קרבן. להתנדבההיוב
 לשחופ. חיוב לידי מביא הוא והמצוה. הנאה לושי,ט
 לו ש"ט אשיו רואים אט אין אבל הדם. כיסו שלחיוב לידי עצמו %4ע הביא ועי"ז לאכול. כדי שוחם הואהא
 שנחא1ב כדי הטצוה. וחשקות הנאה זו מעשהע"י
 הוא כששחם אח"כ וממילא מהסצוה. הנאה לושיש
 נועח. צוארו ש יעול הדס. כיסוי מצוה לקייםשכרח
 במצוה עצמו להו2חייב פעם בשום אצלו ראיט שלאכיון
 כי יראח בצדק והמעיין הנאח. בה לו שיש מפניזו.

 שמיתית. נכונה חוא שכהכתיסברתי
 בתורה הסשולשת בברכה חותם הנניובזה
 ידידו היסים. כל לאורייתא חילו יאמץד'
 ףט*%איויפןץ ףלך ב2נהמ וייםהק'

 יע"ח דז,טישבאבד"ק

ינר
 חש" ידאע*ס

 ח1 ה* טיו פשת "% הף4 שא4ל
 השסורה אקדש" ד"וא לב5. אסור שי%' הה רשי נדדומהמת
 ההש ואיסוהא נררש4 לי' פקע דמים זריקת דבתר אלאאכ*4
 1?שתבות ד*ש דהיכטפ מהר*ן ומבהאאי ע*ו1. על" רחמםפדרמי
 אין ע4כ בן. יאחר עד דישקד,1 כה1שןצ שנאסר הדבר,בעשנם
 מהפיס חהו*י התנ תודא איסור רק הקדש. חיסור מצדזה

 דש%חש 6דיון. לאחר בפסוהמ*ק כש*כ א-כ האסוד.בדבר
 זשט1ור נהי' בא4כי5ה. היום הותר אסור. סקהרם שו4'הבשד
 95י*ד השפ" הקדישו. פהטת ההש תורא. איסור דףי2וגטט-ע
 אוסור זה אין מ*מ קסט4 5איסחרא אמורר דאמריקומוס'
 כתן שאל21 מהני לא 1ספ4מש תורדנ איס%ר רק הקד"שו.מבא

 ע*ש* מתץ סגא איסורדאון

 החשט* דנקובת י*ג, סי' בתכ*ש דל זקיט העלהוכעי"ז
 סומאת מטמא איע ואעפי*כ נבי15נ איסור בויש

 ומצין תפסם4 המש נבייה שתה" ש*ז ההמה תינב"ש2
 אתאן 5ענין ס%ם נקרא דנשס ש-04 )מ*ג בביר ייהדוגמא
 בנקובת 48ה סטגט4 איט חשעפ"כ באהלו. 5היהת רשאיהבוש
 דפם4תמ*ק, בקדח1ה להי5ך לופר יש כן וכב% ע*ש*הושס
 ט1ר*ם4 הו,ין זע חשרי 5נמרי. יאיישה פאע "פיהן5אהר
 שתיטתן איסור דאיכא י*5 שפיר תו*כ נששך. ושאסורתבץ

 ה*גבשלא

 ד*ה עץ0 טך פט4ן מתוס' לפיסאש לחיץ יש ולענ*די0
 רבא לימא התם 6ריך ומשי הש*ת ה-יחוש

 וגרהתא יחגש אמרה כתגאי דע*כ 5יפעה" א8רמסתט1
 ד8תניתין כתמר לימא פריך ד38י ה*י סוש". פבר5א
 ובדיהא תנא אם ק4יד לא דשאא ישאמ4ע"* חפרהיממם
 ,%-4 דהתם %צתמן ד וגע 45' ישי1 ד4נ 8%8 וא*פמג

 ה*נ אט%א קה הסנ 5שיש "8 פןהשו

צבי
 ליךפך* בתב ת%ב י,ת י*א ס*ק יו*ד ס" ש*ח בפרם"נ%(

 הכרחות2 שאין במצות אף אמריעדמציי*נ
 בשה8 ועחן ע*ש* ציצית יטול ההש ייכסו לא שןציתשהרי

 מן סערכת 4סד בשדי נ"נ וובא ס*ה סי'סהדו*ה
 צ*1 בלי

 יש18טה %בת שאיט  דבמצות שבפכ מ*ט סימן חכמיםובדברי
 אות ה ס" אידטת ה' תודה ובדעת ע*ש. %ה"נ מצות שייךלא
 ששך 85 חיהטת שאיבה דמצוה דנפשי/ מדעתי' כן בתבוו
 בהא ציצית סןו 6אא הב*פ דברי ומביא צואר"המי עייעול

 דאטשגי וכתב משלי*נ דאמריע ועדחת ע*ר שידציצית
 )פ*א בטנחות כדאמריע עונשין. רותהא בעידן דעכ*פציצית
 ד*ה ע*4( נקי*ב ופסורם 4ג5 דה' ע*ב( %' ערכין ותווןע"ב(
 מש*ל אמר5ףנ דברי הבוא ולא ע*ש שהיטה משא*כואין

 בזונ 8"ש א8רון בקונטרס וע""ש 5היפךשמפורש
 ישם לא וש4 רוו*י מפרש דמה"ט 5ומר יש ולענ"ד)ג(

 שלקשפ הוא המלך גהרת איא יהם נתנוהבשה
 5-ח בר*ה כמ% ביתנו צה*ריהם עי יעיל פירש ההשעקש
 שט כשב כיי המקנה וגספר בס2 המפורשים עמדווכבר
 ושאשר: 5ו5ב ספו ישראי בל על מוטל שהיוב מצוה דדהששכתב
 יעול פטעם הסבהא ח% פה41 נקהא המצוה יעשה יאואם
 שוו8פ א81סט8 8י הדפ בכיש משא"נ . נתט צהשריהםע5

 חאא רשע מצ 1"נ טשריהם* 4 לעא שהך 5א ע*זשכר. מקבי ה" בעצפה ועשמ זריז ה" וחם שבר. סקב5תפיט גטעעצי חהש (רק הפצוה בעשית ג"כ סכסת אהר תפםהגפמזב
 י4ל הנ*ל סברא ולפי עכ"ד. הוא המלך שגזירתיען
 ש1אאין על יעול שייך המש חיתט4 מצוה ועי 5א דכיסודאף
 בכה-3 גם השמיינן הה4 המלך נהרת דעכ*פ ושסעם שחךעכ"ז

 שש4 הו5ין עמ-ס 5ופר בקתב ראיתי חשת התבן.מצ5י"נ
 עוף יקא4ר 5כסהע כדי 2%55ח5ת 5שו%ס דאסורשהעלה
 * לשמטל. רוצה אינו שתשם ניון נהצשן מקרי דזההגדחוב



 השמ-מכושו מא טפבאע18ט9
 נהא

 יצ*ו %*ו% חיים" ,4המת שרא ב'ב*ח
 צ"ת חדר*ת בכל חח"ג חרב ידי3*6 לכבודשיכמהם
 ש"ם בחברח רב שייפ"א ווע5ץ 4ש1ף14למוחר"ר

 יצ"ו פעמם בקח"יוס"ט
 בעעזי"41 לתע%בון וחנני הניע%מכ1זנו

 כחה כשכהפנפעת הראדיא ע*ד נ"י כת"ה מ"ש%(
 לשמוע שאסור ודאי ע"ז, בביתשמזמרים

 ש*ר כלי 5שמוע אםור םפ"ו. קם"ב יו*ד בשו"עכמפורש
 קךל איא שם כאשאין וזחו ההא, שכן ודאי ע"כ איילים.,יל
 הם דבריהם כל הרי ודברים אומד שם יש אם אבלשיר,
 כאבני ד"ח ע"ב כ*ה ב"ם תום' )עיין וקולים,מי%ת
 שמיעת איפר עוד בזה ונתוםף לע"ז. דוכתי(היאר
 וחבן. ע"א( וי"ז םע*ב פ"ז ע"ז )ועיין כאלה.דבריחם

 אםור גרידא שיר קול אלא שם כשאין גםאבי
 חנ"ל. בשו"עוכמבואר

 ע"א( %' ביצה ש"ם ע"פ ג*י כת*ה שנסתפק ובפוז)ב(
 יהי' ואל שתגין, שיהי' מופב ל"שראל להםהנח
 בהראדיא ששומעים ב%4תמ למחות צריך אםמזידין.
 ביצח בשפם"ק שם כתב חנח עא. בבית שמזמריםמח
 רב בשם ז"ל הריפב*א העיד היא ולא ד"ה ע"אל"ו
 ומכ%ם הצרפתים רבותיו בשם שחעיד מ4הטכנזיםגדול
 אלא ח%ו דברים נאמרו שלא מרהשנברנ ומהר"םהר"י

 ראוי דברים, בכמה שמקילין הזח בדור אבללדורותם,
 להו וקנמינן מחויב, בדרבנן ואפילו לתורה םיינלעשות
 במדרש בהפכשה במזידן ולא בשוגג לא לעברו דלאעד

 םי' בםחה"ש והובא עכ"ל. נכון נראה והדברירויפלמי
 )אס אחרונים. ועוד םק"נתר"ח

 בזמן נם ממנו יקבלו שלא בוודאי טדע וכשאינו4(
 הרא*ש כם"ש למחווע צריכין הי'חו"ם

 ועיין םק"4נ תר"ח םי' במג"א והובא וכתשובהבפ0קים
רי-

ש יק 5ש9ו*צרל  *9? פטא טטה שב שש כנר 
 עליו פשלת חה%ל עשה. עי יעבוד יסטה 85 מפ5כשנ

 ע*ש. 5כתאי8 לכהות6הו5
 יחתכ"פ סא' 6יא וכקובן חדיא ברבה במהרק 15בא וכן0%

 סק"ה ב' ז1ת 91 סערכת דינים שמפת 8מדובהודי
 שעיניו סה אלא 5ד8ן באלו בונדים יאיז ד1השיסט8מסיים הגשי השטמץק ישון ש4עתיק אארי 2*ז ח1*ח סוסרובבתב
 חהש קשמ תהמשת סצות דב4צאן זשסן השי 8מקום למירואחן
 בספ8צי 5שק% צריך 3י 4מצות 6ט5 יותר בתקצה לקיסה6אד
 אאץע במיק ובריו וכפ5 ע*ש* השתיקה "צת חו ?כיח שםשכלו
 5פקח הטזקבל ארב%ת בסן8 ע5 שיחפב 6י ובאמת 6*זס"
8 %הונים הזים דדך 185רתם אשץר עטקיעל  ע5 מ9ס 

 יק151 אם עיניו רש%ת 85י הכי ו6"ם וף בבוד על רקעצ1
 בפתק עאש 5ש 14 שאזיקחן יפה ששם 6עם נכל שס5בסטם2י יששי קצל דסי פס%ן קשא תת81 דמ1ת לא אויבדיו

לשפג
 לליסףף ע5י% בזהץל כתב ק3*ב ס" 8ףח חת*סובשהת

 4דהר בעהףי כי דהש א3ש1ר ו5א ומאציםבדריפ
 ש3*5. להקף ההש יזיטיד, 48מץ לאיסיף ויש ב6ית61רוץ
 4אאן מחוהחתנא

 השטס*ק ב5שה טשודש י%ן א3אז ותודתי

 פ8צ "שחו הוי תיים בפה ופלץ %ה דנהףהמי

 וע"1 ע"ב( 8י וב*ב ה8צ"ג ד*ה ע*א( )נ"ה שבתתט'
 ונען,פב"ץ ח5א הה* סוד"ה שם בה1ת ובשפסץק ע"א()ד

 )ב( במק"א4 בזח וכתבצצי מ"ז םי' ה*ב.
 שתנץ שיהי, מפב נאמר שלא בהשב"ץ שם ועיץ)ה

 שתגי4 שכ%ם בדכר אלא מזידי4 יה"ואל
 בישראל, פרושים רבו בעתץ חבההם חזקת דפ'כחהוא
 חשף בידם 5מחות מצוה שיגגי4 ש%הק1מן בדבראבל
 יבואו שלא לאחרים להזהיר כדי מזידין, לחיות יביז%אם
 סוןקנת1ג ילפא המח מקלקלתא דילפא מכשי,לידי

 חזדיר אם הוראת וחכירח דבהפק*4 בידושלמיכדאיתא
 נפשך את אתה נאמר עליו חוזהרו, לא וחם העםאת

 שמא אוטר לא -אם ווי הרמזים, ילמדו שמא אומראם- ווי אריב"ז חמשקח~ת, עוות בענין הםפינה ובפ'חצלוע
 ויפםדו לרמות ויב4או במע"י, בקיאים ת*ח איןיאטרו
 עכ"ד וכו' בם *כו וצדיקים ה' דרכיישרים כי אמרת קרא וסחאי צמרח דוודאי ואסיקהעני*בע

 )0התשב"ץי
 להן חגח אלא ד"ה ל' ביצה בשמףק שם ועיין)ח(

 דעבדי לן דקים בסידי ודוקא יפכר4בלישראל
 בחו דל"ם טשום ב1ן טעפםין א% אין חא דבכיבשוגג,
 חוא דאישרא דידעו לן דקים במלתא אבלמהאה,
 הריפב"א אמר כן לזה זה ערבין "פראל דתאיייהו. נתפםין בהוא מחען לא ואי לה"פ, ליתי במזידעבדין
 וע"ש מגרמי' זה ח*לוק מ"פ דרוש בבל"ע וכ*כ עכ"ל.ז"ל

 זה בענין בתשובה חארכתי להטועח מצפיםובשנת )החםבותה
 כמו בצורך כ"א בראדיא לחשתמששלא

 וכיו"ב.למסחר
 כבוד ויגלח מבשר קול דידן במהרה ישמיענווהשי"ת

 בשר. כל ויראוה'
 בלונ"ח וטברכו רבה באחבהידידושה"מ
 א5משטאם אבד"ק ירהקמ יצהק הייםהק'

 דידך במהרחשמים לרחמי צופה הגיה בתוך עודני בעוה"רואני

צני
 דוד דבבל בש"דק 6פדש הע פיע. בדיבנן משלוא1ה
 תף שהראשונים יוש חווים וסיעים בדדים צריכיםהזד

 ע*ש בך כ5 וסייגים לבדרים צריבין הה ולא סאלגגד%ים
 4הצר שגבר אחרתים ובדורות 4ה סערכת חץא בש8*גועיין

 שבא ש4אריך ע*ש האומרות יכ5 לחוש צריכין א%להחטיא
 מ8ממ'5. בזה הארכתי יבסק*אבאש

 ובס8ר ע*ש. ב4ש הרבה ששט-יך שם בשד*ח ועיין%(
 סשם דאמרו דהא ג'כ כתב " זברוןהזכרו%ת

 85 דז"שי הקוחשמצף צף ו1אע תר מ" לשממ
 חטת גחיו%ש קצ5 תצש זשתח ועה 6מא ס%ם"טי %י צריישב א חצר ש חאק העא 5א בט%קבט

 ע".בת
 צמוש חשצץ דיי שצש י יק שם בשחח ויץ)0

 ש*חשק
 ע*4 ו ה%~ה ןפתי יד"ןגחוי

 1"אע וחת1תשס" פ%ןפבשאש יפ מח%(
 חץ במעץ %אף חחע שיא * זצם". ףא טה,%ע

 "מש ש%1 תר שפ. שטנ וח"ח9ה שטחלשמח"לא
 ועקצשחזת

 חשט"
 ח-1ע תא 5שמ% פיב דם1ד

 3חז ו5ץ מאחפ נ1ד ה*1 על יחר נטי ש9"ושה
 8צש5 בפלהפט1 ע1פ1*ד הא( )סףי דשת וד מר6צ*ם ע5המלן

 ף5 חמדק א1מ תהק ע*ש סק*ו שם ובשד"אבסוסףד



ש" האפםמהיער פסעע אש%בותשאלא
 פ81

 הגד% הרבני ל%נ פ%ת טנף יפ"פ ובתהה*ים עי %שרח9הא
 קולע 3אצ1נה ה1רב בדיק* שסק פובא ובקי הריףבתורה
 פ"ה כע"ת פבא סונניהא יהפא %א השערהאל

 יקרה אבן ויזרה נא שלעוענער ואבשמצשל
 חלמות8רבק*ק

 הרטה סע*כ לכבוד לבי טק*וות אשיב ונרך לקהתיביך
 עתנ מהוך העטדה הן עה"ת %"פב לכגר'םשיזכה
 ה6יצה כרצתו הדעת והרזזבת נהתהרב
 בשכל לעין ה16יר כדרכו * הרשי קהפיתודע"ד

 גששיץ התהש הדל. בדנרי צלולה ובדעתנמרץ
 בהטשה השהר באכילה אסור דבב"ה ר"ש סוכר קפ"וו"

 להיש1ש 3ם* נילמ וא"כ מפריפה קודוש קודש גז"שדיליף
 ני"ש דאע נגהה כבן לביפל אחפור יהי'דפרי8פז

 )א(לכמזצה4

רי
 מ"8 בב*6 הףי ואפרו יהא 5תב דאהם 6* 8ש8ב"1מה
 להשר אףש 6צהת דנ48פת םעס"פ 6אה אפ" תהמא ו31הע*04
 6דוין יהין השל שהמהו עההה דמוטב גשפעם בשיטי קהאדבר
 כבר הוי מספ קבי דלא תןוי 5הוכיהו ס11יב א" היית% ש"שכי לו טהשה ושהמ נה1ום ראש%נה 8עם דיצכי"ו ניוןההאר
 ש5א סצהש מה"1 איגגין וויאי' דמאפב בף ל*ש ה1ובסתיד
 ובירהשל6י וזזא*ה פעמים 6אה אפי' יוכוצו ולבךלומר
 דיטץ-ה וברי %4ז יקים לא אא1ר ארחר עה4פ היי( )פ*זסופה
 6סה ,1ל בי*ד את 8%4ר רואכ*8 נופלת תורה יש ובי8צשת

 ר"ת בשם 84ש1 ר* האבטליב0 ביד הוטעהת את להקישמ1ב-רם
 הח1יק המש לההזיק בידו סי6ק תיתה ועשה ה1מר ליפדלסד
 בוה*ל ע*ז כתב תבהנ פ' ובר6ב*ן ע*ו1 ארהר בכלל זההוי

 את להקים שבידם והנש'אףם המלך בית הזאת בהקמהודרשו
 במעשיו גמחר צדיק "י' השפילו אותה הסבסלים בידדש1דה
 הרי אהזת המבטלים הרשעים ביד התורה לההזיק יכולוהי
 סיטש1ן תובהה מצות נפלא ספר קבלתי וכעת עכלה*ק ארהרזה
 בבל הוכהה מצות בבט%ד ודפוריך שליט*א קאשל4ע מ4ררר'

 נההם הזרהת ע*ש הנ4להפרסים

 יא ההל 6שפסים י סוף בסבילתא יהמבטו י*ל ו5צנ4דח
 6והר שזה בה5ב בשד ומה פהש והדין אוסורים שאר כיולא יבשי אמיה אתה בה5ב בשר שצ1 באלב גדיהגשי

 שם8ר בבישול אסורים עצמו בשני 6ותר וזה 5צפיכפנו
 אסירים ערה" וין אי% עצטם כפני זפאסור קחכתהההאיסורים
 דשהנא ויי ענ'5. אמו בהלב גדי תבש5 לא ת*5בב"שוי
 ה4*נ בב"5%1 אסודים ,פ8ינם שבתההה אוסהים לב65יעום
 )כע סוטה התהד כם*ש ל6השה היקש אט אסויק 5אבכה*ג
תה  ו%ן 6שום נמי ה3י שי6א 5ריך שש ה*ל ה1 
% פיא פחא טשפישוא תוז יפטם ששמיה  "1א 
 גףש הה טיש 6טי קחנפהא פ1א% שייםהשער5

 לצ 'ףג נקזשק ויעצש ששת נהע ימ השאלפאנ
 י%םח"ךשקפמ1חש ד9 ת"ת1ט יתםמחשףס

 שם% ו5%  דששר 5""8 יאיע ק* ש שישיל1"ש
 1ה1ע 1פ8 קהשו מ" פפאנ סשהתהטהרתים

 יחי זשוק אמ %ץ יפשה %ויש *יז חפ1א
 במ ויש העחמז ויטש יש* וזויץ זמזיפכי
 חשין מ' ט""ש וו, 'יא ושעא מת המויכ

 הצ. יפעה ודש אק וציג זשףע לא ו%נ6מש%

 *ש%קי חס1ר ב"םי וע4י שרי ניעיי דכלא ויהתאםר8 נ"1וי ירך ייה עשג( 0ף בסנהדדין אתהו *%ס4ש "יוגם
 אהה הש*כ ע*ש* הב"8רל הודה שסי8 לא אסהר לב*ףאאיב
 98הש 6"ןטא ום8ירש אנ"1וי לאסור עהיך יש 8ר"אתיע%ז
 דבלאףה ה"םש המש בשםר בושול ע*י אם דרק תבש5 יאבישץ

 השששט1ר

צבי

 ניש%ו ש9ו נפוש שמי * תיב בשיצית פופי שא ה*ם 44א סף6 טי 8רמבש ל61*שש*י
8מ מ  א   % ש   1 8 ב%   *  אעהשא%תשא%שיש%יאיפמצ.ש% 

% * ש 8 י א ש א 8 *
ש %א ש  ש  %  % א  ש  ם   8  

8 ף 9 שי"מ*מ 9  טיש בש% בחת 
 ק-

 ג"אל אוסור לעא יפרישה ת*כ הלב םחו נ%אטיה שי
השע.

 8טוי88 את 5ווצה1 הבקר סן "הף ע4ג( מד יבםטההעעוי*ל
 חסורא להדיוט שמותר בע"ס ו6ת 8ו1 דין הש5אהשריך

 21161י 9גבהת עםשסהחת דין שיי לאייוס אאשסה"ת טרי6ה9גבוה
 המפ* ע*ש. לגבהת ומהזריו להריוט אאשפודיו יוכ"הו ודםואוב

 בשבת איברים דה6ע5ה ה014 )6*ב שבת בירה1ל6*המבהשר
 רושת ע1צא דכית *וסי לר' פבשי 6שום איצ הפצתע*ג

 ח(? י אדם יב2ש6ת ישי כו" וק%שהל וצא כמבשיבעיבהץ
 אי 8ריך י*נ( מיי דבעא%ת ביה פליג דידן יה1*ס נףכ59

 סשום מש% יא עיע טפא *או 8בערה ווששרש*בהקפדה
 אימה4ץ דהקטרת 6ס*ים 12ם ח"שצ*א ובאצטז עשש*כ*שו5
 ושיפה כמלאכת במנ*ה רצ"ז ע"1 ב"ש5 המש וושהבעהת

%צאהף41"טהיכ  נשט ם %כ תישה נשא 

 אא שות ישחהי אתת 6שם חי בש% משש1 וש" עט *מ שאה פשמ עהה מקיתפחייי
 פט שף וישז % ים פצ יטה *"א %1ד ש31
 דבר יי1יב דק התיא היי לא 6"ם 5נכמ 6הזהוודם
 ש" ל מיה 1ם ת9 פףפ משצ *ופד פיש
 הא"א תצפמסא %עה ממויאם א וו*א"

ש פ % ט ה
 ל6אצה היקש זשין פע*ג יוכנן ייפ" לא חעתא"יד ;צי הל אף י"" ל9 מףו יצ%ת שעו "אושע"4ל
 הוו6א סמו 5יים אף 45אד לנמרי 5אקושי סצי ד5אכיון
 ת8"ש חשל וערד י*ה י*א מףה הולין נחצס' וכעי*יעכ"5
 טזצ בנו השע אוו1 ההא 6ה1בת יור עיר גפהען יאהש6אה
 דוסיא טפשא בהמה אף ל6ייף 6צינו דלא כית הש5 בור'אף

 סי' ד1*ם 2ה21יות 6היישט ובשראש עכ4ל כ55 י*שצן 5אדשנת
 ודק"ש ד4רן יצדקה יד "ש אתקי ק"6ר מוכי הו"ז הץלקכ*ד
 יהל בב5 קעבר דלא לששזצה והקיש ויי ע"כ הא5ניחמה

 שהד ם"ז ףל עפי ר9 הפת 1צייציזהכםדעמףש
 ושחו ואש רק עהך "שפת ודיש ישן 'דצ מץודא
8 *ף*9 א %מ  * י  א  ן   
 לח זה "קטט בים טשפ גצה התדש מז הל"בשוה

8א 8 יש  א  פ הו   9 מ   %  
 אז שטעה4 %שיז במי ודשל חי ימוה ע"ג3קוש
 בפסאיפ כפצושר בבו*ה שן אכייה נדדך אלח 5יש5קין



 .השפ'. ש"רשי' נזמ4-ל אשטתשאלותי

 פריפה ארסור ש ~מוד אס כי לענ"ד, לי"פב נזהדנני
 גבי כי לבב"א, כ% 'דומה יה" לא ב"יולאיסור

 ועי"ז המינים ב' בין החיבור "בישת ע"י נעשהבב*ח
 חידוש קךד נלמוד חאיך היתירים .ב' מן האיםורנתהוה
 והלא בישול איסור בו יהף אחד במין שנם ויותרגדול
 )ב( חדאב דבר הבישול ע"י נעשה וטה פריפה הי' ע"עגם
 הוא בישול איסור כב"ח גם והלא עצמך הגעועור

 בב"ח נעשה שכבר אחר אבל לאיסור מהיתררק
 זה דבר ללכעד שייך לא וע"כ בעלמא כאיסור הואהרי
 כלאים אטור ש הלימוד ח" אם בשלמא אחר איסורעל

 )ג( ודל"ב. כן, לומר שייךהי'
 ונאמנה באה"ר דוש"תידידו

 איננ*נר דזלוי רדך 2טבצךאלהק'
 יצ"ו נייכ8רא דקה"י ור*מאג"ד

 ממיפן
 יצ"ו ניימר*אבעזהי"ת
 כאעץ"ר הה"נ בני אהובי לבגוד טבא ושבתאש~פ*ם

 אייפ"א ה5וי יסה ציווט
 שנלשה העשה בדבד והנה נכון -על הגיענ*שורוהיך

 בח"ם הזו שפיר עעיך אשזסה תפוהיעם
 םי' שיק סהר"ם וגם.בתשו' הזה. בדבי ח"י תשו'ח"ו
 ש*י בערך ועיין עיי"ש הה"ס של בד"ק שהחזיקשכ"ז
 שכטה כמדומח אבל הח"ם, לדברי ג"כ שדהטשליו"ד
 ל"ה במי' בקשהע והנה סהעיסה, חלה ליקחנוהגין
 הלה ליקה להתיר הזח בדבר שם חפנים בלחםהאריך
 הה"ם כמ"ש בצדה קפנה עיםה לעשות נכון טובמהיות ובודאי לםמוך, מי ש כן להעושה ויש עיי"שמהעיסא

צבירבר
 ע5יו ש5וקין 5ומר בנופו אכייה כתוב 5א דלהכי ע"א()כ"ה
 לשון דכתיב בטריפה .וא"כ ע*ש הנאה כדרך שיאאפי'
 לגמרי להיקיש אפשר אי הרי א"כ מותר שלכ*א הריאכי5ה
 למהצה היקיש דאין כי5א הך שיך יא ממי5א 5בו*הטדיפה

 והבן. בטו"פה בישול שרי ולכן למהצה נז"שואין

 הרועים במלא ג"כ הובא כ"ה בפסהים הצל*ה לפימ"שעוי*ל
 הייע ימחצה וגז"ש היקש אין דאמרינן דהא ה' אותה"ב

 דבר כל למידו אז למצה המץ היקש כגון אהד בסוגניןדוקא
 גם ני5יף 5מהצה היקיש דאין כיון שנאמר אב5 ממצהחמו
 הוא דההקיש לומר דיש אמריע לא זה מהמז מצהיהיפך
 הכא ה"ה וא.כ ע"ש. מהמץ מצה ולא ממצה המץ למדרק
 לי5ף היקיש שייך 5א מטריפה בבו"ה 5מילף גז*ש דאיכאאף

 שהאריך קט"ו כ5י ה*א האוצר בבית וורין טבו*ה.טריפה
 5הגאון הי"ד( )פ"ה הקרבנות מעשי ה' למלך ובמעשה ע*ש.בזה

 הצי"ה מדברי הוזכר ולא בזה מסתפק ד*ל מווייצעןהאדיר
 יאסן. הנ*5 הרועיםוטלא

 להודי דהאי הוא הידוש דבו"ה ע*ב( )מ"ד ובפסהיםעוי*ל
 דכיאים ודהי אסור הדדי יבהדי שרי יו1די והאיאיי

 דבאסת העלה ק"ה הולין ארי' וביב וכו' שדי 5הודי האינמי
 כלאים הגמרא וקו' הידושי דנכפי אף הידוש 8וי בכה*גגם
 אבל אהר הידוש סשני ולכך טבו*ה כ5אים דמליף .הוהינמי
 ומתדץ שרי 5הודי דהאי בה8ום ירדח1 השוב ועזורה כ5נגד
 ע"ש 5"ה שערים במאה וכ*ב ע"ש. שם רש*י שיטתבזה
 לא מ"מ להיפך אף 5מהצה היקיש אין נימא אי אףהש*כ
 לא דמהידוש בטריפה בישוי לאסור מבו"ת 5מייףנוכל

 ש-גן. שם ' כפדש"י ה*מרא אףי5פינן
 י*א( שת ב' בית מדות )בבתי הכריתות בספר 5פימ"שעוי*ל

 תורת ובספר ע"ש למהצה גז*ש יש דם'5 מ*דדאיכא
 דיש המ"ד ההא דר"ש כונב 5*ז כלי רוקה  שמן ~עיהסד
 מטריפה בו"ה דיליף הוא דר"ש הכא וא"ב ע"ש. ימהצהגז*ש
 נ"ו( כלל וורדים ובגינה רי"ד יו*ד מה"ת בעב*י)ועיץ

 ימהצה. גז*ש אין דנימא קשה י8~דיד"
 ה2שה איסור לטייף דאיכא דאע*ג כהבו מה בד,ה תוס'והנה'

 מינה יליף 5כן למהצה גז*ש אין סבר ק8 מןםמק*ו
 למהצש גז*ש אין ס*י דדאפ 6שורש הרי  ע"ש* הסשא 5ההדרגם

 יומר יש וזייי בו. לעיין חאי' ואהנו הנ"ל הסד באהורתוד5א
 הכריתות דכוובת כ*ח 19ער בטסיטית 12ערים במששתיפימ*ש

 רק מקשים דלא היינו 5יוהצה היקה1 דס"ל תנא הדדאיכא
 אמרינן תדידך 5מהצה היקש הכריתות קורא ד5זה צדבתד
 ע"ש הנ*ל כהצל"ה ודלא צדדים בב' ה*ה 5מהצה היקשאין
 והקש אין לרקש ס"ל שפיר צד הד 5עמן דקאי התוס'וא"כ

 ששיר טבו"ה טריפה 55מוד להיפך גם שנדרוש סשא*כ5מהצה
 והבן, 5היפך גז*ש דלי*ל התנא הוא דר*שי"ל

 נפ5א בבקיאות שהאריך קי"א כ5ל האוצר בבית עיי1ש(
 דבר 5ענין להקיש 5סהצה היקיש דאין כי5 שייךאי

 דאיכא דכיון במלמד כמו ב5מד שייך והטעם הסבדאשאין
 היקיש אין לומר שייך 5א למ5מד ה5מד בין להלקסבדא
 ובשבועות ואמוראים דתנאים פלוגתא שהוא וכתבלמהצונ
 גז*ש דאין הך 5י' לית דרשש והא בד*ה רש"י  ע"ב()ל"ד

 דנימא קשה 5א יר*ש דקאי הכ8ו הש*כ עאש. הסברא נגדלמהצה
 ביניהם4 5ה5ק סברא דאיכא כיון 5מהצה גז*שאין
 ובקונטרס בתוס' ד*ה ע*ב מ*ג בפסהים הפנ*י 5פימישאמנם

 באדהח כתיבא דלא במידי דדוק8 קידהשיז ברישאהרון
 5כסזצה היק"1 אין 5ומר שייך 5א אז לן אתיא מסבראאלא
 גז"ש או ההיקש דאיצטריך כיון אסברא מוקמינן הד כ5א5א

 הסבהא 5סהדר לגהזצה היקש אין למימר שייך 5אבלא*ה
 מנ" ארדך למי5ף שייך בקרא מ1ר,ט דאהד היכאמשא*כ
 היקש אין אמרינן עכ*ז להלק טברא ד"8 חף גז*ש אובהיקש
 ב"8ו5 5אסור קרא איכא דבבו"ה הכא וא*כ ע",8.ימהצה
 בסברא. 5ה5ק מקום דיש אף למהצה גז*ש אין מכה 5מיליףיש

 ק*ו דעביד "נ"ל כהספסים פ' סוף המכילתא 5פי*דובפרמ
 עצמו בפני מותר תה עצמו בפני מותר שזה בו*הומה
 עצמו בפני שאסור שבתורה איסורים שאר בב"8ולאסורים
 סברת עוד דאיכא הרי ע*ש בבישת אס.דים שיהי' דיןאימ
 בב"מול אסדר יהא עצמו בפני אסור שההש דדבר לומרק"ו

 עצמה בפני מותר או*א שכל מדברייתר
 ב"שול חהר בישוי יש אי הפוסורם במהלוקת תליא ז" הנה)ג(

 הבשר נתבשל כבר אם פוסקים דלהרבה והלבבבשר
 ההב תוינו דאורייתא בוקה ביש5 תו בי' שייך 5א ההלבעם

 זה טעם נתן כבר הראשון הכישו5 דע"י שנית בישולעי
 ואיןבזה

 הביש~
 שכבר חדשה פעולה שום עושש ההדש

 ולהיבא איסה*ין. שאר כביוי5 ההא ה"יי בזה זה טעםקב5ו
 שמבשל פעם ובכי בבו*ה בישוי אהר בישל דישפוסקים
 נהט שבבר אע*ג תבוה דלא. ישו ע5 עובר יאד בהיבכשד
 יו*ד ובהת'ס ל*ה סי' ה*א יעקב שבות ועחן בז21 זהטעם
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 צבידבר
 6ערכת השדה ששת חמד ובשדי 5ן ס' "ץ' ובנפש פ*בסי'
 והדברים תשובה בדרכי וכן בזה האריך סי' קקקאלף

 השכ6ץ5. גזהעתיקים

 ההב שהיד*נ ל*ג אות תדס,ב שנת היפיוה בתי ועיין00
 שותנהג ז"5 העורך קאטצבודג צבי ר4רדרהסטו

 אדמה התפוחי יחוכו ש1תגין קודם 5ישה  ושכשעתבביחץ
 ומוה הצד 6ן ונותנה האדמה תפוחי בלי קמה מעטלשין

 ומתרעם שיק ומהרים בהת44 כמבואר "אלה אה*כמפר"שין
 ע*ש. כן טהג 5א העולםמדוע

 טאשטוד האב*ר להגאון צ*ר סי' ח*ב בריסק מהר"םובשו*ת
 נח1שט לא ההת*ס שהורה י דהלכה כתב היידז*ל

 אופין הנשים ורוב 8נתתומק כ5 % דבר עמח 6ה הזיופוק
 לעשות נזהרין שיהי' שמעתי 5א ומעוים אד6ה תפוחי עםפת
 וצ5 טע6ו דכל הוא והענין ז*ל ההת*פ כהוראת קטגהעיסה
 י4ין אווב בעיית עטץם שי א18ר 5טעיצ דמי יזהההת'ס
 חשש ואיכא בי5ה אין בק6ח דשאור וב" מני' 5הפר"ןיכוי
 הני הונ החיוב ע5 הפטור מן והוי הפטור הששר את,8יקח
 רק תקנה אין 5כן חששא הך חיכא נבל5ין חין אדמהתפתץ
 הא תמה שכ"ז יו*ר שיק המר*ס אכן אחרת מעיסה5הפריש
 להוד וודמה 6תפוחי כלי עיסה לעשות אסהיר וואי יעירהנסיון
 עפי*מ החת*ס דכוונת וכתב סגי שהוא ובכל קמה תערובתבלא
 פירות במי העיסה 5ש דאם וכ*ט סוסא והטור יהרא*שדע*5
 תפהשי עירב אם ו5כן מחברין 6ה1קין שחשר דדהשא היבודאינו
 כיון אפ*ה ח1ה טיעוד בדי נו יש אם אפ"י ק6ה עםאדטה
 העיסה לשחשר ח5ה מני' מפר"צ ואם פטור ההא חיבוד יודאין
 מים 6ערב איט אט יתכן וביז עכ*ד החיוב ע5 הפטוד %הף
 תפתד מתנים אם אף בזמנינו אבי אד6ה התפתזי בתוךכ5י
 ווי שפיר סש*כ מים בתערובות הוא אב5 העיסה יתוךאדמה
 מפריש ח1פיר בחלה וזדיב אדמה התפותי עם הקמחחיבור
 ח5ה 5הפרשת אחרת עיסה שיעשו שאצענו לא תקכ וב"מינ"

 עכת*ד. ףל האת*פכויראה

 ההא שיק המר*ם דברי יאדרבה תמוהים דבריוולענ*ד
 המרום דברי דיבשורה בהעיסה 6ים ג*כ נעירבדוקא

 תרע עירוב אינו אדמה תפוחי דבעירב שכתכ תמוהיםשיק
 השם פטור הס8 וע*כ חיבור דאי1 מוזץם וכ*ע משקיםמשאר
 יכול ה5א ה1יוב על הפטור מן הוי עיסה לשאר מינ"מפריש
 מתבר אדטה התפוחי דאם ממנ*פ מגח וב" 6ינ"5הפר"1
 העיסה ע5 שמפריש מה ומהני הוא חיובא כו5ה הריהעיקה
 8טורה העיסה כל הרי א4כ מהבר אי1 אד6ה תפתץ4ם
 ההא ןבלאיה הפטחר עי הפטור מן 6פריש ההש והרימחיה
 עם בהעיסה כ5ל מים נת1 לא שיק המר*ם רבזמן יחיקתמוה
 מים וטתנים הלישה דרך גשתנה ובזמנינו אדמהתפתד
 ג*ב מיירי שיק רמהר4ם וע*כ אדמה. תפתד עםבהעיסה
 ההש הרי במים שנביית העיסה ואותו מים בהקמחשנתנו
 דחשוב אדמה תפחתי הני שמא חי"שינן אצן בה5ה.מחויב
 ורק אדמה ו1זפוחי ח5קי בכי 6ים נבנס לא אילי יבשכדבר
 עם נתהברה מעצמם אדמה לתפוחי ש"צ לחיוחית הקצתשע*י
 ת1חי עם קפה ומוןבר מזה חיה שיפריש טד6ן ואם מיםביא חיבור חשוב דיא כיון מחלה פטורח וממי5א 6יפ שום ביאקמה

 העיסה דבשאר ה1יוב על הפטור מן הת8 הרי לאודאדמה
 המר*ם בלשוז ומיו*ק בהלה. מההכ "גא הדי מיםד4רבא
 ע" וק שמאבר שנב5ל הקמח הש*כ בזהץל שכתבשיק

 ישאר איא 6הני משריש סנם וכר איבור אינוהערדעפעי
 שלא ה"1ש דכל "יי ע*ש. האיוב עי הפטיר 6ן הויהעי0ה
 6ים ב5א "ץעו הערדעפע5 ע*י רק שנתחבר קמה מאותויקח

 יענ*ד. חץב מים בו ש"צ העיסה יפטורו5א
 דברי יהע6וס יקשה שפ בדיסק המר4ם ת6יהות סרהובזח

 אלא תקנא ואין שכתב האת*ס בכינת שיקהמר*ם
 קלה יותר הקנה הוי54 "גא קמח שכהץו קטנה עיסהלעשות
 התפתי בתוך מים קצתשיערוב

 51הנקל עכקק ההברם אדמה
 ש*הף ממה יו%ה התיכה ישר"1 שמא ייי"שי% תקנה זהאין

 % רהה כלל מים ב5א 5הוד אדמה תפיר ים קמהמהוברת
 ה*ב. "ייוכ ע5הפטור

 התמתר עירב יאם שיק המר*ם ע5 בריסק ב6הר"ם תמהועוד
 ב6ץם שנילח1 עיסה עם ערבט השה*כ קמה עםאדמה

 טפק ט*ס אימח ההערובות 6כ5 חלה אח*כ כשמפר"1אץכ
 אי ושף מהברים פירות דמי הפוסקים כרוב היכתאדלמא
 הטהיכת מהעיסא הפדיש ד*למא ספק איכא כהרא*שק9מ54
 רספק יהפרמ*ב חיף מים ע*י המהובר אלק משיהודהיט
 עתר 1טה וספק ספק % הכ14 6*מ בס*ם אף להקיברכות
 מ"עיטה רוב וגם מחברים פירות מי פ1סקים 5רוב דהאיברך
 לא שיק דהמר*ם וע*כ לקח ימזה יותר ומסתבר טוויבתהוא
 לאימד החת*פ מין רבו דעת קצת 5י"1ב רק איו רבריםכתב

 כזה ד5הם מודה ההש נם אהה ימעשה ה5כה אבלה%שא
 עכ*ד. בהלהח9צת

 משחד עדיף דלא בזה*ל כתב שיק דהמר*ם ז*אולענ*ד
 ד4רנו מהים רכ*ע מיני' נדוע" נרע דעוד ושפתירכה1קין

 מוגצזרם ע*כ ונם מ5וגתא ספק כאן אין ומ6י5א עכ*יחיבור
 4זבט5 הרי 5צצמו מכר ואינו מיעוט רק דאיכא דאי*כ6הצה עי מחצה עכ4פ דאיכא מיירי שיק והמר*ם דהחת*סיאר
 6י1יבימ אדמה ההפוחי וגם 5עיסה להטת ונהפך העיטהברוב
 דאינו עכו*ם ש5 שאור ימיעוט דמי ויא קמא הרוב טבתבח5ה
 ביטרל טץיך לא ואז ע*מ 6חצה או ברוב ד6יידי וע*בבטל

 ובברכות השקל "פק הד רק הוי וא*כ עצמן מכח מחלהופטורין
 ת*ב. 5קהמאאז5ינן

 כמ*ש בידים ספיקא ספק עושין דאין הסו כ5לא האועוד
 תפ*א אי*ח ובטו*ז המרי*ט בו1ם סק*ב תס"זהמג'א

 סן-8 6הר*ן וכנראה 5כתהיה בירים עושין אין דרבנן ספקרנם
 לערבם תקנה אין סףכ בא עתיקים והדברים פסחיםערבי

 וז*בע בידים ס4ס עושין אין דהא ס'ס מכה ו5התיריכתח5ה
 שיטת דיפי שיק המר*6 קף מתרץ שם ש*י בערךוהנה

 ס"ה שכ*ב סי' הרמ4א ונם מית להפריש צריךרש*י
 הף נהגו דמעצמן את*ל אפ" א"כ כזית ייטוי רנוהגיןכתב
 יותר ליט% ירצו אם אפי5ו ע*כ ס"ב רי"ר בס" כמבוארכנדר
 . תדיוק עכ*ר רגן מהמין כזית דאין יכתחיה לחוש ישמכזית

 . וגם ההפרשה מהני בתדאי בדיעבד רבריו ריפי להלכהגרול

 . אם ואף הפועצה ל"ה בדיעבר אף שיק ויהמר4ם כזיתבענין

 . וקגי מהמחיב. כזית אין שמא ווישינן מכזית יותריפרוש

 שהוא. כי אפייולהפריש



 השםמקרשי נחסימן מ2שוכותשאלותיא
 נחמימן

 יצ"ו נ"15ר44 לפ"ק תרצ"ז דברים ב' ליום אורבעוהי"ת
 היקר תלמידי אהובי כבוד וירהטלים ציון בשמחתרטראה
 במעלות לשבח מעומר חרוץ מורג חו*ש ו"ר בתו"ימו"ם

 ני"ו באגלער שמואל מו"ה כש"ת וכו'יקדות
 שצוואת החכ"א כהט"כ כ' כבר והנה הניעניילאחר2ך

 וגם בנוב"י מש*כ ועיין במשולשין רק הואריה"ח
 הנ"ל.)א( בח"א מש"כ אהע"ז בהנ' הביאהח"ם
 להוסיף כתב ב' סי' אהע"ז שלמה כים1ב2מפר

 השיבותי ואחר דבריו בסוף שם והביא שסאיזה
 שבהיות לי והנידו מכתבי כאן תורה לבני הראו2י זותשו'
 דרעזניץ אבדק"ק סהרס*ם רשכבה"נ גאון האיהרב
 החתן שם לשנות למעשה הלכה נ"כ עשה הח"ם()הוא
 עכ"ל. מאוד עד ושמחתי חותנו כשם שטו שהי'מפני

 אין תורח הלומד דבחור כ' ח"א קפ"ז אהע"זובח"ם
 אחח מרדכי לבושי בתשו' ועיין ומצלי דמניןלהקפיד
 הנ"ל וכ"ש הח"ם דברי נ"כ שהביא ק"ח סי'סהדו"ת
 שלשים לחתן שם להוסיף עלמא נהנו מ"ם וז"לומיים

 )א(. קודםיום

 דינים בפםקי החדשות צדק צמח בתשובת דגמ)ב(
 ומתקבל נאה אם ע"כ וחמותה כלה נבי כןהביא

 ביראת תורה של כדת הבת נתנדלה אם והעיקרהדבר
 ל' למובה שם להוסיף כנ"ל תעשה אז ובצניעותשמים
 ואז לדבר הי"ו ישראל גדולי שני גם וימכימו קודם,יום
 דוש"ת אוהבך כאות לכפ"ם ותזכה יצליח בידך ה'הפץ
 ציון ולבנין ה' לישועת מצפה ושלותך במובתךהחפץ

 )ג( במהרהוירושלים
 אונגאר הלוי רור שמואלהק'

 יצ"ו ניימ2רא דקה*י ור"םאב"ד

צבידבר
 החת"ס דהא להעיר יש החת"ס בכוונת ש"י הערך פירשובגוף

 כל אפילו קמח קטנה עיסה ל4ה2ות שהתקנה שםכתב
 עליו חלה אותו ויעשה הגדולה להעיקה סמוך ויניהנהשהוא
 ואין שהוא כל חיה להפריש שסגי בלשוט שמדייק חריע"ש.
 דמסתמא 5דוכתא הקו,ייא והדרא כזית 5יתן להתחייב נדרכאן
 דכ"ש דנימא לא אם אדמה. התפוחי בתוך קמת שהוא כלאיכא
 כ"ש, או כזית בעי אי זה בדין הכא נחית דלא דוק4 לאודנקט

 להוכיח שהאריך בארץ "תלויות למצות בהקדמה בחרדיםועיין
 החלה טתנים שאין הזה דבזמן ועוד והסמ*קמהרמב"ם

 בכל אלא כשיעור חלה 5הפריש צריך אין שורפה רקלכהן
 ז"ל ב"ר מהר"י בשם ז"ל המבי"ט פסק שכן ומביא סגיש4וא
 שער בשלה"ק דבריו והובא ע"ש. צרפת חכמי כל של רבןשהי'

 סן' ח"ג המבי"ט בשו"ת האריך וכן ע"ש. ע"ח דףהאותיות
 אבל לכהן אותה נותנים שהי' בזמן רק לת5ה שיעוד דאיןמ"ז

 מוטב תבשילו תחת הסקה ב5י שורפה העיסה שבעלבזה"ז
 מהדי"ט בשו*ת וכ"כ ע"ש. הדבה שישדוף ממה מעטשישרוף

 בשם כתב ב' אות שכ"ב יוסף ובברכי ע"ש פ"ה סי'ח"א
 דברים של סודן דעפ"י בשלח פ' המצות בשערהאריז"ל
 ולא ראיתי 5א אבל ע"ש. ממ"ח אחד להוציא עתה גםידקדקו

 עכ"ל. כך נהג בדורינו חסיד ששוםשמעתי

 או"ח צדק אבני בשו"ת ז"ל מסיגעט הגהקק זקיני וכ*כ)א(
 כשם ששמה אשה ישא לא בס*ח וז"ל כ"חסי'

 תע"ז בסי' בפנים ה2ם תע"ז סי' עיין חמיו כשם שמו אואמו
 ליכא משולש באיט אבל במשו5שים רק קפידה דאיןמבואר
 וכן אישות ה' חכמ*א בס' מבואר זה דבר וכבר ע*שקפידה
 בסוף למעשה פעמים הרבה כה2ה( ישמח )בעל מוזל"ההורה
 מפי הביא נ"ת סי' קמא סה2ה דבר בשו*ת אכן עכ"ל.ימיו
 אדם החכמת על התרעם כי ז"ל מבעלגא מוהר"ש הגה"קמרן
 והפירש 4נ*ל חסידים הספר בדברי יפה הבין 5א כי ואמרבזה
 אשה וגשא אלמן שהויש באיש מקודם שצייד כמו שם הואבאמת
 ששמה אשה ג"כ נשא הר(ו,2ונה מאשתו ובנו רבקהששמה
 אשה ג"כ נשא הדאשונה מאשתו בן 5ו יש הבן חמתורבקה
 שמותיהן כאן ואין רבקה של כלתה שאינה אעפ*י רבקהטח2מה
 כיון מ4מ אחדות מנשים 4מה דהבנים כיון וחמותה בכלהטעות
 בכלה אבל תצליח 5א היג שמות ג' ולקחו משולשיןשהם

 הצוואות סתרו ולא יחח2 יש כה2ולשים באינם גםוחמוההה
 וכ'כ י*ג קי' ח"ג  אלעזר כמנחת גם הובא עכ*ד.יהס*ת

 ע*ש. כ'ו אות לס"ח ובהגהותיו קל*ו סי' ה*אבמהרש*ם

 יום שלשים בעיר שמו שהוחזק כל ע"ב( )קפ"ז ב"ב גמס')ב(
 ק"כ קי' גיטין בה' קיימ"ל וכן ע"ש לו חוששיןאין

 כ"א כ' אות ל"ז סימן גט מערכת חמד שדי ועייןברמ"א
 קודם יום שלשים להוסיף עלמא שנהגו המקור שזהוכנראה
 בשו"ת וכ*כ יום שלשים בעינן השם חזקת דלענילהתנאים
 ז"ל מקוטצא יהו,2ע ר' 5הגאון ט*ו סי' יו*ד מ5כוישועות
 איזה לק"ת אותו שיקראו דהיינו שם השיט ברביםשיפדסמו
 שמותיהן אין מקרי יום שלשים ואחר הטסיף בשםפעמים

 ע*ש.קעוין

 בנתקדשו דרק חת"ס בשם התליט הנ"ל המרש"ם בהגהותא:ן
 סי' יהודה ובזכדח ע"ש שם הוספת ע"י להתיר ישכבר
 אף 5כצ2חיה להצטדף רצה לא ז*ל מסאטמאר להגאוןקמ"ט

 בשד'ח וכ"כ ע"ש כבד בנשאה רק נאמר דבצואה שםבהוספת
 אי5ה ובספד ע"ש. חיים רוח בשם אות וכלה חתןמערכת
 ז"ל משינא1וע הגה*ק דו*ז מכ"ק מכתב הביא ע"ו סי'שלוחה
 ז*5 מאד אב"ד והגאון ז"ל באניוששד אב"ד הגאון אע2שיעץ
 למזל אה4כ ולגמור 5הבתולה השם יוסיפו המו"משק1דם
 התנאים קודם אף שהוסכם הדי ע"ש. תנאים של הקשרולברכה

 להו0יף מדייק וגם מקודם יום ש5שים דייקא שיהי' הוקפדולא
 נפקא דאין ז' אות חו"כ מערכת בשד"ח ועיין להבתולה)השם
 להוקיף ג"כ שמדייק קט"ו יו"ד דינים פסקי בצ"צ ועייןמינה.
 הטעם כתב ב' אות ט"ו סעיף ס"א העזר ובשלחן להכלהשם

 זלזול משום לטעמא או להזווג הוא דהסכנה תע"ז בס"תלפימ*ש
 יוסיפו בהם דק ע"כ להזווג רק הוא הנוגע עיקך האבותכבוד
 ח' סי' ה*א חיים בדברי ולפימ"ש ע"ש(. הנוסךףהשם

 זה דדבר משום וחמותה בכ5ה רק מדקדקים איןדבמדינתנו
 אין 4דברים בקיאר אבל חכמים במשט2 גם להחמירמבואר

 השם הוספת דמהני וחותמ בחתן מכש"כ וא"כ ע"שמדקדקים
 שם בהגהות במהרש*ם גם כמ*ש תורה בן 14א אםובפרט

 ע"ש. ז"ל מבעלזא הגה*ק מרןבשם
 דבענינים בידו דקבלה י"ב סי' אה"ע צדק באבני כתב כן)ג(

 קפידה שום אין אז 5התיר רבנים ג' יסכימו אםהללו
 ויבקעו ה*ה( )פ"ב סבהדרין מידושלים לזה המקךד ואוליע"ש.
 ע"ש משלשה פדעת מתבררת הלכה שאין של,2ה ולמהשלשה
 גד~י ש5שה שיסכימו דבעינן עגונה בהיתר מצינווכעי*ז
 ח"ג יעקב ובשבות ע"ש ע*ט סי' הב"ח בשו"ת וכמ"שהדור
 מסיים ז'ל אופינהיים מוהר*ד הגשן תשובת קטיו קי'אה"ע
 כ*ג( %'  שמהש5 בי5קוט וכדמציט אתבונן ומזקניםבזה*ל



קכפ ותשוכות שאלהז נםםימן השםמקרשי

 נםםימן
 יצ"ו נ"פןרא פור"ת קדושים לם' ד' למבנ"י י'ב"ה
 בנוברין לנבר וקנין מקנה בכל מנין בימי תניןשלמא
 וביראה בתורה גדול נעלח ומאוד חיקר הרבניה"ר

 מרנניתא השערה אל קולע מובא ובקיחריף
 מו*ה כש"ת וכו' והדר פארמבא
 יקרה אבן שלימ"א בלוי עקיבאר'

 יצוע"א כאטח8כ(נאבק"ק
 עבר מול היום האירו הנעימים אצבעותיו ידימעשה

 כמו יקרני שלא הסופר בקסת לאחוז ואחהטפני
 מיום נדחה שונות מרדות ע"י נוי הקודם דמרבמכתבו
 זכות. לכף ידינינו ידי"נכ"מ ובודאי אני רבות מלאכות בעל איש כי אעשה ומהליום
 דלר"י לן דבדק שלים"א ידי*נ מעכ"ת קושיתרע"ך

 ימים שבעת ע"ב( )כ"ח בפסחים לי'דסבירא
 הדרא א"כ הזה בזמן חובה לקבעו מצות עליותאכל
 עשה יבא לדוכתא ל"ח קידושין בתוספות הובאקושית
 לאחר הוא זו עשה דהא דחדש ל"ת וידחהדמצה

 )א(הדיבור.
 לא דלמה מכבר, שאמרתי סברא עפ"י לתרץדנויעב"ד

 ילפינן דאנן והוא, הדבור דלפני עשהידחה
פושו~ווןוואוו,וו~ומושוווווווווווווחווןחו~"וואווח5וחוםעחאח"וו~ווחו~ווווו~התוחןוחוווווווח~ון,וווו'וןוחחויואוו~ו"מוחחווווהחו,ו,11"~ןי~וווו,,ווט

רבר
 אלא מתבדרת ה5כה אין שלשה למה הגבודים ש5שהויבקעו
 שיש וקומה דבר יקום שלשה ע"פ ועניתי אמדתי יכןבש5טה

 וכ"כ עכ"ל. 5טובה והטיב דמיטב מי5י מהידורא הייורבה
 שיש קתמא של וקשר יפה יעלה שהזיווג דבעינן הזיווגבענין
 שלשה. ע"י מתבררת שיהי בענין לכן ולטובה הידורבה

 דמנ"ל 5הקשות והוסיף צ"ו סי' ארי' בשאגת כן הקשה כבר)א(
 דילמא הזה בזמן חובה 5קבעו אתא דהקראירוי

 נשנית דלהוי היכא כי קרא בהאי מצה לחובת אהדדרילהכי
 לר*א הקשה וכן לל*ת דוהה דמצה דעשה ונימא הדבורלאחר
 קרא דהאי ושמ*נ מצה באכי5ת חייבות דנשים מהכאדיליף
 הדבור 5אחר נשנית הרי וממילא מיירי נמי מצוה שלממצה

 ע"ש. לדוכתא הירחסלמי קו' והדראנמי

 עאא( )ע' דביומא ז"ל מוהר"י הגאון קו' דנודע י*לולענ"ד
 ידעו ולא השיעודין נשתכחו משה של אב5ודבימי

 אם ליעבדו היכי א"כ קטן או גדו5 זית הוא אם זיתשיעוד
 דח*ש איסורא ועבדו גדד5 בזית המצוה שמא קטן זיתיאב5ו
 קטן זית המצות שמא גדול זית יאכלו ואם עבדו לאומצוה
 תע*ה שוח בישיע"ק וחירץ עכ*ק איסורא איכא עודףובהך

 יאכ5הו ומרורים מצות על דכתוב דהא הרא"שלפימ"ש
 עמו זעאבלין ומדור ומצה הפסח אכי5ת ע5 קאי האכ5הוהך
 הנאכ5ת מצה לענין הידחס5מי טונח תרכ מה"ת שיעורא"צ
 מכשיעור פחות לאכוי יכולים ההי' שיעורא בעי דלא הפסחעם

 עכ*ד. יאכלוהו ומרורים מצות מצות עכ*פדמקייס

 דאין ע*ב( )ל*ה בפסחים הא המקנה קך ג*כ מתורץובזח
 דאיסור חמץ בב"ת דאיגו משום טבל של במצהיוצאין

 לרבנן ואפי' הדש של במשמה והונ טב5 איסור על ח5 5אחטץ
 וולא כאי מהיא*כ כךלל איסור הוא דחמץ משום הייטדפליגי

 עכ-ר. במציאות כולל אין חדש א5אהי'

 התורח לנו גילתה וא"כ ל"ת דוחה עשח בציציתמכלאים
 מקום באיזה יתנגדו ואם וקץטין לאוין אותך מצוהדאני
 ננד הוא אם אף חעשה לעךטות תדע אז עשה ננדלאו
 בקץטה התינך וא"כ - הלאו על בזה ותעבורהלאו
 לכל יש הלאוין נם נאמר שאז כיון הדבור אחרהאמור
 העשה אם אבל הלאו ננד לעמוד עוז תוקף כל גםעשה
 וא"כ הלאוין על נצמוו לא עוד ואז הדבור קודםנאמר
 הלאו לדחות כח בה יש זו בעשה שגם לוכע4 ראי' לנואין
 בכח שיש שנאמר עליהם מומל הלאו עוד הי' לא אזכי

 לפני נאמר דבעיקרח מצה נבי וא"כ לדחותה,העשה
 לקבעח אח"כ התורה דהוסיפה הא לומר נוכלהדבור
 שאמרתי מצוה אותה כך, הוא הכונה הזה בזמןחובה
 דליכא בזמן גם נוהנת שחיא תדע שתעשנה הדבורלפני
 כח לה שיש לומר ניתנח לא העשה עיקר אבלפסח

 )ב( הלאולדחות
 ח' מיבמות ממראני הר"י קושית גם מיושבךבזה

 חדבור לפני ישנן שכן ותמיד ממילהע*ב
 - הדבור לפני דהוא דוחה דמשו"ה להיפך מוכחא"כ
 לומר ליכא בודאי ותמיד מילה דגבי ניחא הנ"לולפי
 הדיבור אחר הפסוק לן גלי אלו במצות דהא הנ"לסברא
 תמיד ונבי בשבת אפי' ביום מילה גבי שבת דדוחהבפי'

 אף אלו שמצות בפירוש התורה אמרה וא"כבמועידו
 הבאים הלאוים דוחים הדיבור קודם התורהשאמרה
 יש שכן וכיון שדוחה ברור דבר הוא וא"כאחריהם

 ו,וווואט~ו ~ווווו"~ווווווןו~:וותם,וותואון ח"וווווו~ווםוו~ע~וו~וווןוחןןחווןןיןוןווון ן,ןןןןןתוח"חאו , ןןןןןוןןןןןןןן , ,""ןןןןןן,ןןן ן"ןןןןוןןן,ן,ןןןןןןןןןןן"חןןןןןןןןןןן,ן,ו

צבי
 הנאכלת במצה דוקא ההא במצה שפסו5 מה דכל א"שולהנ"ל

 שצדיך מה משא*כ מצות תאכט דבערב חיובמשום
 יזה יאכלהו ומרורים מצות על משום הפסח עם מצה5אכולל
 ומרורים מצות דעי חיוב ג"כ איכא בפיש והא מצה כלכשר
 דמצה )צ"ה( בפסחים כמבתור כלי חמץ איסור 5יכאוהתם
 זו מצה כשרה ג"כ ראשון בפסח ה4ה א*כ עמו נאכ5יםוחמץ
 ושפיר כהטר הז,ט של מצה גם וממילא ומרורים מצות5שם
 ומרורים מצות משום היינו עדל"ת דנימא הירחסלמיהקשה
 פ' סי' יצחק זכר בשו4ת שו"ר מהדש מצה 5אכול יכו5יםהיו

 צ'ו הרשב*א יסברת ראי' יהי' )ומזה ע*ש בזה ג"כשהעיר
 כיון 5אחה*ד חשוב לא בפ"ש הטשמר ומרורים מצותדעל
 וכטן העיקר מן המור טפל משכחת ו5א לראשון טפלדפ*ש
 דוהה אינו נמי דפ*ש לל*ת דוהה איגו בפ"ר מצהדתובת
 דמי"רי ור"א ר*י תו"כ ד5פה*ו( עשה דהוי תידצו חמפירעוש

 עדלעת כלל שייך יא פסח שבאכי5ת במצה 5א מצהבמצות
 בסוד הא"ש חמץ בב"ת ו5"ה השיעודין דנשתכחו הנ"5מטעמים
 מצה מצות על קאי הירחסלמי קף אי בזה פ5פ5תיובמקו"א
 בכמה הנ*5 דהטג"ח קד לתרץ והארכתי פסחיםשבאכי5ת

 ס4כמ*ל.אופנים

 עומה דלעולם התוס' דברי מסביר צ"ו פסחים בצל"ח)ב(
 דתט4י א5א הדיבור דאחר מעשה גרוע אינוילפה*ד

 לאהה*ד ואחד 5פה*ד נאמר אהד ואם סמוכין שיהי'בעד5"ת
 דחי ו5א סיוכין ולא הפלגה מקרי כבר ה5*ת או העק~ההן

 נאמר שהקץבה נסמכו 5א בתחלתן ואם בתח5תן תליאועיקר
 מ"מ יאחה"ר ג*כ נשנית שהקמטה אף לאחה"ר והלאולפה"ד
 דמצה עשה חשוב ומה*ט דוחה ואינו סמוניז מיקדי יאשוב

 ומרורים מצות דעל דגמטה נאמר דאחה"ד אע"ג5פהוד
 נסמטו ו5א במצרים "הטה הך גאמר שכבר כיון וע*כיאכ5והו

 הי-ת לדחות מהני 5א אחהור גם נאמר ששוב אף הל"תעם

ן



 השםמקרשי ם נםט16 ותשובה,טאלותש
 דוקא לומר אפשר כי מחם למילף וליכא לחיפךמברא
 וחוי חדיבור לפני עוד שנצפוו קדוכרם שחם דוחיםאלו
 הדיבור לפני שנצפוו אחרות מצות אבל קדוםאמור
 למימר איכא אחרי' חבא ל"ת שדוחה חתורה נילתחולא

 ודו"ק אה"ז צורך לאיזה שנכפל אף לדחות יכולדאינה
 להאריך עוד וח" במברא נכון שחיא נלענ*ד כיחיפב

 כעת. אתי עתי איןאבל
 דברי שאר ש אבוא באמצעו חמכתב להניח שלאלכ:רי

 פהטה"ק אמרים בקצירות נ"י יוי"נמע"כ
 לא למה מבישול מק"ו בב"ח אכילת דיליףדלהרמב*ם

 )ג( מראי' חמץ אכילתיליף
 רק הרמב"ם אמר לא דע"כ לוטר אפשר הי'רלגנאורה

 חוא הדין מן נביאהו אשר האיסור חומראם
 הם הבישול עם בבוח אכילת נבי כמו הנידוןכמו

 הם הבת בת עם בת איטור כן וכמו בלאו שויםאימורים
 בכרת חוא חמץ אכילת אבל בחומרתם שויםאימורים
 האכילה על להזהיר צריך חי' ע"כ בלאו הואוב"י

 הל"מ דברי לפי אבל אפשר, בדרך כתבתי וכ"זבמקומה
 )ד( עיי"ש. חקושי' יונח בודאי במקוכישם

 בלונ"ח אוהבו מנאי וברכח שלו' בזהוחי'
 באה"ר. דהט*תידי"נ

 4לנג4טש הלוי רוד שמלאלהק'
 יצ"ו ניימצף14 דקה"י ור"מאב"ד

5א,איו"א8"4"וומו,ההאשאאוא,חאווהשחו"ושעאזאאז5חתישאמאהחו.י~"חוזוווואןהטאאו11חחא5~אטוחטו~אאםחעוחואמו~ו,ווו~5

רבר
 דבדי היסב יובן הי*ד ז"ל הכותב הגאוו סבדת תפ"יע"ש.

 והבן. בזה"ז חובה דקביעות עשה לענין וה*ההצל*ח
 ה*ב( )פ*א ט*מ בה' הכ"מ לפימ*ש להלק יש ובפשיפות)ג(

 כדי אלא לבהטל תודה אסדה ש5אדמשמע
 דאיטוד דבריו מסעים קי*ג חולין ובחת*ס ע",צ לאכול יבאש5א
 דבד דק לאכול דדרך יאכייה והתחלה אכנה ההטבהןל
 לומד שהך לא ברא" מו1א*כ בבישול שייך וזה ע*שהמבחטל
 וז*פ. אכילה איסוד מני' נשמע ולא 5אכילה והתחלה הכנהדהוי
 חמץ זמט דלפני ע*ב( )כ"ח בפסחים ס"ל ד"י דהא י"יגם

 ליכא דב"י דס"ל אע*ג ע"ש. מקרא לה ויליף באכילהאסוד
 מזה וחזינן עעש. ד"ו בפסחים החת'ס כמ"ש בלי5הדק

 הוי קדא חד דק כתוב הוי לא ו(וי בראי' נכלל 5אדאכילה
 זמנו ולאחר זמנו לפני אבל ב"י דאיכא זמט לתוךמוקמינן
 אכילה על קדא תלתא צדיכים לכן דמותד הווא ב"ידליכא

והבה.
 ד"ה עוב( כ"ח פסחים) התוס' קו' לתרץ יש דבדיו ולפי)ד(

 לד"ש בי"ד חמץ תאכל בבל שיהא תיתידמהיכא
 י"ל ולהנול ע"ש. דר*ש אליבא מצדכינן קדאי כולהודהא

 חמץ אכילת להתיד קדא צריך דמה"ס לומד ישדלכאודה
 דנילף הו"א א"כ מחצות בב"י דעובדים להפוסקיםבי"ד
 להדין נביאהו הדי דהבא מדאי' מק"ו בי*ד ביאו חמץא3יית
 ה*ב( )פ"א מת סומאת בה' בכ"מ אכן בלאו רק וראי'אכי5ה והוי כדת ליכא הדי דב*י כיון וחלב בבשד כמו הנידוןכמו
 הוא בבו*ח בישול דאיסור שם הדמב*ם דברי לפועטכתב
 ע*ש. וחלב בשד אכילת מאיסוד שתק ולכן לאבי. יבא ש5אכדי
 התודה דגזדה דהא פסחים ריש הד"ן יפימ*ש בתמץ ה*היא*כ
 3סבדת מסהט והוא 5אוכלה יבא שיא כדי ג"כ הוא יראחבל

 דד*ש בפלוגתא תליא דזה המפורשים וכתבו בבו"ח*הדמב*ם
 דקרא סעמא דדרשינן די6*ד דקרא סעמא דו,1יצן איורשי

 סםימן
 יצ"ו עיר-תדוט לפ*ק תרצ"פב"ח
 ישראל נר תמים צדיק הקדוש חגאון הרב קדהיתלכבוד

 מוח"ר כקש"ת תחלח דדמי' לו הדור פארוהדרו
 שליפ*א 14נגאר הךשמואל
 הצ"ו נייםטף14 דקח"י ור"מאב"ד

 אדוני מאת נא אשאלח וד-טת*ח הדרג"ק מול קידחאחרי
 באשח לפני, שבא השאלה בענין קד,טו דעתלהודעני
 ולפעמים הקודמת לראי' ל"א ביום תמיד לראותשדרכה
 ביום ראתח חדהטים שלשה שזה לה כמדומה אך ל',ביום
 בעלח עם חיהא ועתה בבירור זוכרת אינה אךכ"פ
 לחשוש לבם י שח לא כי א"ע שבדקה אחרי כ"פבליל
 כתם*ש שני התחתון בגד על מצאח ובבוקרלכלומ
 ש"ט באופן השכיבח, קודם בלילה פשפתו הזהוהבגד
 בא שבבוקר בפרפ בלילח חומת התחיל שכברחשש
 ובמח כפרח צריכים אם בשאלתם ונפשם באמת,ומתה
 לקבל ורוצח מפר ויודע אורין בר והוא כפרתם,תהא
 נימא אי מפיקווע כמח בזח ויש עליו, יושת אשרכפי
 ע*י נעקר וכבר כ"פ ביום ראתח אחת פעם דרקדכיון
 שוב לחהש לח חי' לא א"כ ימים ל"א של הפלגותב'

 ביום רואח שלפעמים כיון דילמא או אונם, הוי א"כלכ"פ
 רם*א ככו"ש לכולן לחויש הי"ל כ"ס ופעם ל"א ופעםל'

 אתם. מיקרי המא וכר ומתח שפהטנותאשה
% חטשחמו*שא4ששטש"י,,י"שיוש4ש=שם%"ששאאםש%= 9 9 4 ח % 4 ט 4 8 ש  

צבי
 לשיטתו לר*י וא34 לאוכלה יבא שלא כדי ההא ב"יאז
 בי*ד המץ 5אסור קרא צדיך שפיד דקדא סעמא דדישדיא
 יו אין ב*י דאישר בב*י מדאסר ממילא למי5ף מכידלא

 וסובר וקהא טעמא דדריש לד*ש מש4"כ האכי5ה עםשייכות
 סד*א אץכ בבו*ח כמו והוי לאביה יבא שיא מסעם היאדב"י

 5ר*ש קרא צריך ע*כ בי*ד באכילה דאסור מוכחדממילא
 בם*ד. לנבון התוס' קו' ומתורץ בי*דדמותד

 חמץ לאבילת מדאיתקש שאוד 5השבתת כדת יליףיא יאמאי דהא ד*ה ע4(0 )ה' פסחים התוס' קו' ג*כ מתורץובזה
 חמץ אובי כ5 כי בבתי~ם ימצא 5א שאור ימים שבעתדכתוב
 הקף הדדא עיב ברת ב*י על הי' דאם א"ש ולהנ"לעכ"ק

 וע*3 מרא" תיפ'5 באכילה בפיו,ם קרא דלמ*ללדוכתא
 והבן. בראי' ו5א כרת יה" באבי5ה דרק התודהדטונת
 ד5שץ 6קודם שכתבו למה התוטן קף בהמשך י*יובזה

התוס'
 ישטף-מ 5ציל שבתבו לסה שייכא זו דקחטיא משמי

 כך חששר גופ" בשמעתין שהיא זו קח4יא להקדים להםהי'
 ועיץ בפ*ב יקמן וד'ש דד*י בפלוגתא ד,טייך במהלפלפל

 בש. מ*ש ובאו*חבצל*ח
 מקמ8 דש* דמדיליף ג' באות לעיל כתבתי דכבד א*שולהנ"ל

 בזשות לימא דב*י דס*5 אע*ג זמנו לפנימיותד
 מומיא דלרץ  שכתבו אחדי וע*ב ברא" אכילה נבלל דלאמובה
 ו1וב בראי' אכי85 נכ5ל דיא וגשמע ללפ*ז מיותר מקראלמי5ף
 כרת דבתוב ווט1 מההקיש להשבתה כדת דנייף קשהשפיד

 ודו"ק. בראי' אכילה נכלל דלא פשוםבאכי5ה
 5פימ*ש דלכאורה התוס' המשך 5פרש אמדתיובילדותי
 ש5א גהטמע דתשבותי ר*ש ד*ה ע*ב( )כ*ת פסחיםתוס'

 מרת דאי3א נ*מא אי א-כ ע-ש. אכי5ה דהיעו הב1ת3דרך
 תי4ף5 באכי85 כרת התורה כתגה ימה דתשבותיבמ*ע
 ף% בחמת אך דתוטבותי מ*ע שגיסוי מכא כרת חהבדבאבל
 כמ*ו1 8יש8 ע5 ו5א וביי לאו עי ה% ההיהמן עיקדדהא



קיא השםמקרשי סא םסימן חעשובותשאלטן
 וגם כצעם, כהפום נממאו שלא צבוע כנדבכח חוי ואפשר לאדמימות טפה רק לכן איט חבנדההגה

 חח"ם בשם הביא בפת"ש אך דיהח, מראיתםהכר4מים
 וחבנד מממא, בצבוע גם םכהט נופה על שטשאיןשחלוק
 התחתון וחלק מטנו וארוך הכתונת על נהטאת חיאהזח

 )א( סכהט. בגופח נוגע הזח חבגדשל
 בר שבשח כיון חאהטה על להמתפק יש זהז~ת

 לא, או לחויט י,ט אם עליו לממוך ראויאורין
 בליל עדיין שמותרת יודע הוא שממתמא מברהוהיא
 שצריך את"ל נמתפקתי עוד אונם. הוי דידה ולגביכ"מ

 שבח"ם אף נימן בחדש יעשה מה תעניות כמהלהתענות
 התם תשובה, כהטום בנימן להתענות שלא פמקהאו"ח
 כשצריך אבל חמדיו, על גבר מתם שמתענהמיירי

 מכהג"ק אבקש דמותר, אפשר ידוע חמא עללחתעטת
 להורות. מה בכ"ז הרמה דעתו לחודיענינ"י

 מופר 94קרן שבפעוןהק'
 עיך-חדוטאבדק"ק

אששאשחחא1טמאאש%שוששאוחאט,4אאאוואאאשאי(ש4עןחא81איווש,חאוםחווחטחשתווח4ו,וט.ווי11וןהאוואאח.ווואו~והוחח4וושאחאווא

רבר
 אינו עכ*פ דהא האגילה ע"י ניתקן שפיר והלאו מקודםאוס'
 הארכתי ובהדחטי ודו*ק התום' המשך יובן חטפיר יותרמצוי

 חשכמ*ל. בזההרבה

 בגד בין יהלק דאין כתב 9 פ" יחזקאל מראה בשו*תט0
 איט צבוע דבגד דמאחר לתחתוןעליון

 ע4ש. הרמ"א מ5שוןיזה רא" חתכיא יתחתון עליון בגד בין יש חילוק מה בתמיםמקבל

 ס*ק ק*צ בדר*ת )הובא ס*ג סי' ח*ב תליחשג טוטףדובשו*ת
 בתב 5א שהרי להחת*ס בזה ישמע שש5 כתבס*0

 אמרו 5א דזשו ותמהה מפברא דק וה1שונים מש*ס ראי'בזה
 חשוסקים וכ5 הש*ס מ5שון וכן להקל אלא 5החמירבבתמים
 "ימב,ם מישח 5וה ראי' והביא טהור ענין דבג5 סתםכהימע
 ע*ש. טהור ענין ובכל להקל שומעין בכתמים ד5דיגאומסאם
 אחר יבהש אי וכתב החת'ס וברי הביא ס( ס" אר"ובקו5
 הגאון מזקיני אמ*ב דבהגהות לסברתו סמוכין חהכהשטעם. דברי דבריו כי גם ומה נגדו להקל ישראל של רבןהמ5ך

 גם חם דעתי מאי צ*ע המקי5ין ולדעת בחה*ל כתב ד*5מיי"שניק
 הפוסקים  ומש6עות צבעפים בגדי י5בחט מותרת הליבוןבימי
 שתלבש והוסיפו בדוק בגד שתלבש צריבה ה5יבוןדבימי
 שם ובש*ך יףד ובסעיף ס*ג צ*ו ק" יקמן ויעיק לבןבגדי
 לב ע5 מעוים ע5ה 5א דזה א-ש החת*ס ו5דעת עכ*לסקי*ג
 באמת זה 6טעם השו5י תחתון בבבד להקל המקיליןלדעת
 טוטףט דברי נכדו הביא שם ובמפתחות ע4ש. 5הקלוה5י5ה
 פ'א ס" ח*א מהרש*ם ובשףת ע*ש. בצ*ע ומסטםהנ*5
 ע5 אלא גזרו דלא מ*ב נוה החשבול 5שון והביא בזהחאריך
 ומבואר  עכ*ל. 5הק5 שומעין ובנתמים שהלק מי יש %ןגגד
 גזרו דלא כתב שהרי תהתון לבגד עליון בגר בין יה5קדאין
 חאתה בבגד גזרו בצבוע גם הרי החת'ס וישיטת ב5בןאיא

 כלל 5חחצ וואק 5ענוד ברור ההדבר כזה-י ומטחם עודהןשריך
 ויצא מוח ע*י שבדקה דיזץ בנידן ובפרט ההת*סלחומרח
 עכ*5. יהי מודה החת*ס דגם י*5 בהששהנקי

 דצריכה מהא שושיר הנ"5 אמ,ב ד16צהת כתב פ*בובטה
 וכ*כ ע*ש. כההת*ס ד5א דס*ל 6וכח יבן ח5וק55בהצ

 סעם 5פי ובפרט המההים הת*ס דדברי ג*כ והשריך פתיםבמנחת

 מאמשן
 יצ,ו ניכמך84 לפ*ק תרצ"פ תשא ה'ב"ה
 הי"נ כבוד ורטקלה וחדר הוד ישינ לנאולה גאולהבין
 מגזע הבה8ם ערוגת ומגדול מעוז המאוה"ג הגאוןהרב

 מוחר"ר כקש"ת וחדר פאר חו"בתרשישים
 שליפ"א מופר אהךןשמעון

 עיך-הדןטאבדק*ק
 וכפי לידי חיום בא שליפ"א ידי"נ כחדר"ג מכתבילצ8וע

 פירש לא והנה דואר הבי על נתאחרהנראה
 לעונח הממוכה בעונה הי' הכתם אם דבריו נ"יכהדר"ג

 לפרוש א"צ הדין עיקר מצד וא"כ ביום היתה הראי'אם
 )א( הקודמת.בלילה

 פעם רק ראתה שלא כיון זו שאשח לפענ"ד נראהאבל
 לפענ"ד זח אין מפק רק הוא זה וגם כ"פ ביוםאחת

 כפי מקודם עצטה שבדקח ובפרפ ומתא שמשניתאשה
אטשאא1שש1חששחהשהחושחשמ11ח1שוןןןחןהחא"ח"11ויחש41שח1ו"

 אאששא8881שא

צבי
 ניכר דאין מש~ם צבועים בבגדי כתם גזרו דלארש*י

 הרמ*א סתימת וגם לבשר הסמוך בחלוק ה,ההאדמומית
 שהמראה דהיכא כתב קול קי' ח*ג ובמהרש"ם ע*ש. כןמורה
 ערוגת ובהטראן ע"ם. להחת*ס גם יהק5 "ט 5שחור נוטהרק

 דמפתימת טעמו להבין זכה שלא כתב קס*ו סי' יו*ד"בחצם
 5כוף אנו צריכין מ*מ כן משמע לא השחרתים הראשוניםכל

 ע-ש. דנריו לקבל דרבנן במודיםהאש
 דהא להקל מהרה 541 החת'ק רגם י*ל דידן בנהץומעתה

 בבטעהט*ם חמ*ש אי' והיתה איע שבדקה גשכמיידי
 בית דבשראע ועוד דיהה מראיתם ה" הבתמיפ וגםהנ*5
 אי 1צחז*ס בדברי מסהפק בהג*ה ל"ג סי' חקב יו*דשלמה
 הסמוך בבגדים צבעונים בגדי תלבש שלא אלכת"יה רקכוונתו
 האריך 3*א אות ק"? זוטא רבפתהא ע-ן ריעבד גם אולגוף
 לכתחיה עצה שנתט מה ע5 יהחמיר החת*ס דדעת ודעתובזה

 באלוק יהדיא 6פודש דאין וכיון תקתירו דאסרו מהאונלמד
 דאין מהרה בדיעבד אבי בתחתון זו עצה 5יתן איןהתהתון
 ' ששימהיה בדיעבד 5ענין דנין כשאט מבש"כ תףכ ע*ש.להחמיר

 זקל החתשס מחמיר 5א האי דכלי לומר יש כפרה צריכיםאי
 כנ5ענשד. הכת6ים מציאות מכה יההטהשין

 סק*ם קפ*ד תשובה בדרכי לפימ*ש 5העיר יש ולכאורה)א(
 סדר נשים ורוב חשיבות כטועות דידןדנשי

 הא*ז מפסק לזת אין ה5כך בלילה 4י ביום או ההשראייתם
 ע*ש 5הקל ואין קטמ*ל והכי ויום 5י5ה קודם יפרהצדראוי
 סמוך שוךת כ*ד לפרוש שרגילים 6בהשר הא*ז בלשוןובאמת
 וברר טיג מחמת כן ינהוג עצמן על דהחמירו והיינולוסת
 גמור איוב נעוטה כזה דמצהג רי4ד ביו*ד 6ביאר הריהא*כ

 בכה"נ אונס חשוב ו5א איוב הוא הבדיקףהש*כ
 שאם שכתב הא4ז מלשון הציה ער*ה סי' ש*י בתשורותאמנם

 המש שלפניו ה5י5ה כ5 ממנה פורש ביום לראותרגילה
 להחמיד חנשים נהגו בזה )ס*ז( בנדה למודה כמו ג*פה"ט דרמי קבוע בעסת ברגילה ד6חדי משמע ראתה וטאםכתב

 דהבו ג,פ ההש פעמיים א ביום בראתה ו5א שעות כ*דלפרחט
 "שףג 1ע8 שעחש כ-ד פרישה איהכדייבא ב*פ כבר דצעקר הכא מכהט*כ השקכ ע-ש. ע5ה לוסיףדלא



 השםמקרשי פטימן ותשובותשאלהקלב
 תשובת בשם חביא נ"ז מ"ק קפ"ה דרכ"תיהנה )ב( נ"י. כחדר"גמ"ש

 דאם שהשה עיי"ש לזה קרוב בענין ש"יתשורת
 ושם ש"י בתשורת עיין אבל כפרח, צריכה בדקהלא

 כ"ח או ל"א ל' לראות שרגילה כך השאלהאיתא
 בדיקה בלי בכ4ה שכהטח ואח4כ בכ"ה ראתהובאחרונח

 לחוש לה והי' בכ"ה ראתה שבאחרונה מיירי התעוא"כ
 בשם הביא בתחלתו נ"ז מ"ק בדרכ"ת ועיין זו,לעונה

רבר
 בספק ס*ד קפ*ד בסי' קיימ54 דהא בזה 5צדד יש ולענ"ד)ב(

 אלא אסודה אינה אחדיו או החמה הנץ קודםאי
 ביה*ש הא סק*ז בחוו4ד ז"5 מליסא הגאון זקיני והקשהביום
 א"כ שבת בה' הפר*ח כמ*ש איסורא דאיתחזיק בחד כהדהוי

ני~
 בהגהות ז*5 מיייפניק הגאון וזקיני ע*ש לדומרא הכא

 מספק וסת ק~יעות 5נו דאין הסעם הדז"ה בשם הביאאמ*ב
 5קבוע טכל 5א דאורייתא וסת 5מ*ד השפי' ברוד בדבד 5אאמ
 כקב סי' ח*א מהר*ש ובשו"ת ע"ש. ברור ובר ידי עלי דק.סת
 אותו ע5 שעכופ בעינן וסת דקביעות הסברא בזה האדיךוכ"ה
 אחד ראהה שמא ספק שהט וכיון אז שראתה בדוד יהי'זמן

 ע"ש.. א5הבא וסת מזה להחזיק אואהנץ
 מכש'כ וא*כ בזה. מ*ש ס*ו אות י' סי' צבי בנין בספריועיין

 יום ע5 ספק איכא דאם ימים 5כמה וסת שמשנית5ענין
 וסת מזה להחזיק א"א בוודאי השינו בכלל הוא זה יום אםאחד

 וו*ב.איהבא

 לוסת הסמוך דפדישה שהעלה אחדי ק"ע יו"ד דבחת"סועוד
 חי"טינן 5א כבד דאהה דשמא 5כ*ע מדאורייתאהוא

 תראה שמא אבל סהדה חזקת איכא בא בזמנו אורח חזקתדצגד
 ש5ה היתד חזקה נגד זה ואיז תראה 5א לעו5ם דאסוחיהטינו
 בעעה עכקז דאורייתא ספיקץ הוי לוסת הסמוך כעונהיע*כ
 דק הוא להא4ז דגם יומד יש וא*כ ע"ש. 5הקל ישדהא"ז
 גופא וסת בעונת סגי כפרה להצריך בדיעבד אבל לכתחלהחשש
 הש*כ ע*ש. מ*ס סי' יו*ד היוצד בית בשו*ת שכוכ ראיתיוכה
 הספק דגם ונימא וסת שמשנית דין 5ה דיש נימא אי אףבנ"ד
 הי' אם 5הקל יש כפרה 5ענין בדיעבד עכ*ז כודאיהוא

 דהא*נבעתה

 חיים בדבדי זי"ע מצאנז הגה"ק זקיני דעת ג"כ הוא כן)ג(
 בדקה ו5א הכתונת שפשסה באהטה ס*ח סי' ח"ביו*ד
 והאריך נדה ופדטה כגרים ספק הכתונת על מצאהיבבוקד
 שנמשכו ידע ב5א ע"ב( )ע*א פסחים ותוס' ר,ט4יבפלוגתת
 הוי 5ידע הו"ל ד5א דזה דלרש"י מקרבן פסור מפסההבע5ים
 ששת 5רב )פ*ח( ביבמות ומציט אונס. הוי 5א ולתום'כאונם
 ואפ*ה 5מיעבד הו"ל דמאי 5בע5ה דמותרת עדים עפ"יבניסת
 נ"5 והנה ח*ל וכתב במשנה. כמפודש בקדבןהייבת

 הואי5 שיהי' מה הסיבה יהי' עבידה איזה עשה דאםבזה הכ~
 שלא מה אונס מיקרי 5א דזה חייב זה הדי 5התבדד הי'ויכו5
 באשה כמו 5התברר יכו5 הדבד הוי עכ"פ 5בדר בקל בידההי'
 חי שבע5ה להתברר יכו5 הי' החקידה וע*י ממתנת היתהאם

 מ*מ להתברר אפשד אופן בשום הי' שלא באופן הי'ואפילו
 פסרה רחמנא באעס ורו; , חי' שוגג וכ5 התורה חי5קה5א

 שאיט אף הרשות שבדבף הדמב"ם ידעת 5הוכיאוהאריך
 מפרש וכן הוא אונפ 5ח1 להתברר יכול שהי' כיץ 5בדהקמחויב
 קפ"ה גהטו*ע דמבהשד והא הרמב"ם דעת ספר בקריתהמבי*ס
 היינו כפרה א*צ ווסת שעת ש5א שלו עד עי דם טשצאדאם

 כפרח דצריכח ומתח שכהשנית אשח גבי לבתח עצימפר
 כם",8 א' בכל פעמים כמח שראתח מיירי זה גםאבל

 עצסח בדקח לא אפילו שטיים ועיי"ש - לראיתשרגילח
 בשעת עצמה בדקה אפי' וצ"ל חוא מופר שפעותונראה
 דרכ"ת בם' שהביא למה רק לחוש ואיןתשמיש,

 חידהט דבר שכתב ז"ל מהרש"ק בשם נ"ד מ"ק הנ"למי'
 ולא בקל לבדוק לה אפשר שהי' דבר הוא דאםגדול

 )ג( אונם. מיחשב לאבדקה

 ששששאש8"8 שאשששש8ששאש "8שא~ושוחש%פא88םשש8אש8%ש%יםוש

צבי
 בדקה שלא 6ה אב5 טקפו 5בו יהי' ש5א 5בדוק דאסורהמשום
 בדקה הי' ו1אם כיון מ4מ לבדוק חייבת דאינה נהי'החלוק
 דהי' כיון אך חתאשה האיש כפדה צריכה האיסוד מבורדהי'
 דמים דשגיחי בזמניט בפרט דרבנן וכתמים כגריס ספקדק

  שנכשלו עיר פ*ז בסי' שם וכ*כ עכ*5 כפדה א*צבהבתים
 כפהה דחיבים בסעות 'הוראה ע*י שנים כמה נדהבאיסוד
 ע4ש שוגג בכלי הה4 רק 65יעבד הו*5 מה מכח אונס זהדאין

 בזה.שהאדיך
 בח*א )ועהן מרובעים חצי בשני נרשם שגי' בהוצאהוהנה

 מבאבוב הגה*ק חו4ז מכ*ק הג*ה והוא וצ4ע( כ*חסוס*י
 באה סתירה דאיכא 1כווטתם ז"ל מבארדיאב והגה"קז"5

 כתם החהטה שמצאה בכתוטת שנסחפק מה בזה"ל שםשכתב
 מקודם הי' אם והנה 5א או אנוסה הוי אם כבר בו שהי'ונראה
 פשעה שייך לא וגם מדדבנן דהוא כתם דק ל*הא*כ
 טהה בריש ויעיין וז'ב כתמים לבדוק מחוייבת וכי מזידהאו
 עכ*5 וכר כ5ל בפרה א*? עכ*פ 5מפדע בועלה מסמאהאי

 מ*מ מהבתמים לבדוק מחהיבת דאינה אע"ג נימא 5אואמאי
 כפרה. וצדיכים מבורר הוי בודקת הי' דאםכיון

 קנ4ח עי' יו*ד צדק באבט ז*5 הגה*ק זקיני 5כ"קוראיתי
 "ובא נתיבים המאיד דבדי והביא בזה ג"כשהאדיך

 5מידע הו*ל ד5א במקום גמורה נדה בנמצא דגם קפ"הבפ"ת
 אפשר שהי' כיון בכת6ים דאף הנ"ל הד"ח ודעת כפרהא"צ

 מחולקים הם והרי כפרה צריך ויחקוד יבדוק אםיההבדד
 אכריע השיישי הכותב ואנכי ע"ז וכתב הקצה א5 הקצהמן

 שלא במקום אף גמורה נדה שהיתה נמצא דאם והואביניהם
 5*ה ודרש חקד אם 5התבדר אפשד שהי' כיון 5שאו5 לוהי'
 בכתם אב5 חיים הדברי כמיש חסאת תדיב שוגג אלאאונט
 יפימ'ש נתיבים המאיר כמ*ש כפרה דא*צ להקל ישדדבנן

 כ5ל כפרה א*צ דרבנן באיסור דבשוגג ד5*ד סי'הנתיבות
 רשרתי אח*ז מסיים 'התשובה ובסוף שוגג. כ55 עבידה הויד5א

 כפרה א'? בכתם כדבדי כתב כ"ח סי' ח"א חייםשהדבדי
 בלשוט כתב בח*ב דהא עומדת במקומה הסתירה ועדייןעכ"5.
 בפרס דרבנן וכתמים כגדים ספק רק הי' ד5א כיוןאך

 הי' דאם ומפורש כפרה א*צ בהבתים דמים ששכיחיבזמנינו
 5מידע הו*ל דלא אע*ג כפרה צדיכים הי' כתםוודאי
 ח5וקף בדקה ש5א כיון כתב וההש בתם מכח הי' השא5הדהא
 א*כ בז548 כתב פ*ד סי' בח*ב אכן ע"ש. כפרהצריכה
 אשמע ע*ש בתם רק הוא ,טאין בפרט פסוד קדבן לעניןבוודאי
 י*ד בסי' הה*צ דברי ונודעים כפרה בעי לא דבכתםדעתו
 טדע ההא בתשובותיו עצמו את סותר אחד דפוסקדהיכא
 שכתוב תשובה כאותה לפסוק יש דאז באחרונה נכתבאיזה
 וראי' באחרונה הי' דזה ות5ינן יותד וטעמים ראיותבו

 קרבני את דתניא ת*ש אחריתא מיטשו הי ע*א )נ*במ6נחות
 עיקד י5יף דמקרא וכיון ופו,ט"י וכו' העלם פר 5דבותלחמי
 81*1 ס*ח דבסי' אחרי הש*כ ע"ש. דאחריתא הוא והךהוא



קיג השםמקרשי טא%ט אשוטת,שאלא
 אונם דברקרי כ' לובלין מחר"ם ובתשובת חש"גההנה

 כתם רק הי' שלא דידן בנידון ובשרפ כארהוא"צ
 בבוקר, רק תשם"ט אחר מיד ראוטת לא ונם כההומראה
 הנ"ל מהרוש"ק קדוש לדברי ולחהש להחמיר רוציםואם
 תענית בעד העזן חלושה האשה ואם וחמשק שנייתעט
 לעבוז ונזכה מכשול מכל יצלע והקב"ה וההערהפהרה בדרכי וזריז זהיר להיות לקבל וחעיקר לנפשה,פדיון

 מכבדו. כעתירת שלם ובלב באמת פהורבלב
 אןננאך הלוי דןך 12נ12אלהק'

 יצו" נייכ%רא דקה"י ור"םאב*ד

 סב%מן
 יצ"ו ףאראמהטליג"ה
 מו"ה כש"ת בנש"ק המאוה"נ הרב ניסי אהובילכבוד
 יצ"ו ף84בשיכצץ אג"ד שליפ"א דטשלפעריןףלך
 בעלה שנפל םרחוק שראו עדים שהעיח הענוגהבדבר

 את הכירו רק מרחוק פניו ראו ולא חציםע"י
 ועיקם ראשו מעפ שהנביה וראו אליו והלכו קולופב"ע
 מפחד אבל שמת וראו אותו והזיזו לארץ נפל ושובפיו

 השאלה. עכ"ת פניו לראות אותו הפכו לאהשונא

דבר
 שוגג חשוב למידע הו"ל דבלא שיטתו ומברר בראיותהאריך

 תטתרונה. העיקר הוא בוודאי לכן כפרהובעי

 לא וגם מדייק דבח"א כלל סתירה כאן דאין ~ומר ישאכן
 וכווטתו כתמים לבדוק מחוייבת וכי מזידה אופשעה

 אבל ופשיעה מזידה חשובה לא לבדוק מחויבת דאינהדעי"ז
 הרשות בדבר דאפילו בח"ב וכשיטתו שוגגת היאלעולם
 על דעמך רק שוגג חשוב העבירה הי' לא בודק הי'אם

 ובח"ב כפרה בעי לא ורבנן באיסור דבשוגגה4תיבות
 דהי' ביון בפרה בעי לא לכ"ע התתם רמלתא לרווחאכתב
 ד5ים דשכיל בזמנים וכפרט דרבנן וכתמים כגריסספק

 הטת?בות על החולקים להשסקים אף והיים כפרה ח"צכבתים
 דה2וב ל5ידע הו*ל דבלא דעתו לדאורייתא דנוגע היכאאבל

 כנלענ*ד. (צנם ולאשוגג

 בסתי-ת שהאריך י*א ס*ק קפ"ה סי' זוטא בפת4א ראיתיוכה
 לבונה בעצי לפימ"ש לחלק וכתב הנ*ל חייםהדברי

 אתמול שפשט4 בהחלוק שנמצא בכתם להקל קפ'8בסוסי'
 ומצאה שהרגישה בודאי התשמיש אחר נטמאה דאםומחלק
 משום אבל בראייתה כתמה דתלינן כפרה צריכה אזדם

 וא*כ בועלה את מטמאה איטז דהא כפרה א*צ לחודכתמים
 כפרת בעי יכן אח"כ נדה שפירסה מיירי הא ס*ה דבסי'4טץ
 וכתב לקולא אזיל לכן הכתם מכח רק השאלה הי' נ"חובסי'
 ד5יירי בנ*ד וא,כ ע*ש. הסתירה לי"שב לחלק סבראעוד

 כפרוע בעי שפיר ווסחה בא שבבוקרג"כ

 אע*ג כפרה דחייב מקומות מכמה חיים הדברי בויכהתוהנה
 לבדוק 2חנסור במקום ודוקץ בדיקה מחויב הי'שלא

 בנובי"ת ז4 בכל קדמו כבר פטור הוא נוקפו לבו יהי'שלא
 ע"ב( )ל"4 יבמות ור5ב*ן מתוס' ע"ז הקש4 אכן צ*ו.יו"ד
 דלבו טעם שייך דלא אע*ג אונס הוי הרוב על שסמוךדכל

 ע"ש. אחר בחילוק עוד לחלק וכתבטקפו

 ק*י סי' שאל  12אול בספרו ז"ל מקאשוי להגאהוראיתי
 צריכה חלוקה בדקה דביא הנ"ל חיים בדברישהאריך

 יהי' דלא טעם שייך האשה אצל גם כי דבריו על וחולקבפרה
 בלילה מלשמש תמנע ביום חלוקה בדקה לא דאם טק~8יבה
 וראי' נוקפו לבו יהא שלא כדי לבדוק וץצאית אינה אזכי

 וז"ל מר*ם בשם שכתב תע'5 סי' הקטן תשב*ץ5תשובת
 אינה רם ומצאה בדקה ול5חר ווסתה כשעת שלא ששסהצהס2שה
 אחרת פעם ותפרוש נוקפה לבה יהא שלא כדי כפרהצריכה
 ל4 קרי ע"א( )י*ח ובשבועות היא אטסה גוני ר8י כידכל
 שהיא יחחצ שיש שכתב הרי עכ*ל. פטרי' רהמ2א ו1ענסאונפ

 לטעם גם וא"כ נוקפה לבה שיהא מחמת חחרת פעםתפרח%
 עכ*ד. לפטרה ראוי'זה

צבי
 דהא ורים הדברי לשיטת סתירה שום מזה איןולענ"ד

 ולא דם ו5צאה בדק4 למחר שרק מייריהתשב*ץ
 מר~זשב*ו ואדרבה בערב שפשטה בחלוקה בבוקרשמצאה
 צרי5ה דאינה שהעלה 4סברא אחרי שהרי חיים להדבריראי'
 דהיח כהצום שפטורה הטעם דעיקך הרי הוא אנוסהכה*ג דכי מסיים אחרת פעם ותפרווצ נוקפה לבה שיא כדיכפר5
 4יכא וממילא פטורה חינה ל%ד פור,ן לבה מכח אבלאנוסה
 שבכה"ג 4ד"ח סברת דלפי בערב שפשטה חלוקה עלרמצאה
 צריכה שוב להתברר לה אפשר שהי' כיון שוגגתחשובה

 וז"ב. נוקפה לבה יהא שלא סברת דשייך אףכפרה
 עובדא הביא ג' עי' כ*ט כלל הרא"ש דבתשובת לדבריוראי'

 בדיקה בלא וסתה שעוז שלא ששסחצה אשה בזה"לזו
 ט5ג אתה %ם עלי' תהא מה טמאה עצמה מצאהובשחרית
 עלי' מטיל הי' לא ז"ל מאיר ורבנא לאו אם כפרהלהצריכה

 אנוס וסת בשעת שלא אי קאמר דבשבועות בפוב כי דברשום
 האשה זה ועוד ופורש נהקפו לכו כפרה מצריכה אתה ואםהוא
 דהאשה דבריו סיום קשה ולכאורה עכ"ל ראחה תשמישלאחר
 יאתה תשמיש אחר דודאי כוונתו דאי ראתה תשמישיאחר
 ראתה מתי יודעת דאינה וע*כ כלל להשאל4 מקום איןא"כ
 דהדא*ש י"ל חיים הדברי שיטת לפי אכן דקאמר. ועוד מהא"כ
 בחלוקה דמצאה היכא לאפוקי דאתה תשמיש דיאחרמדייק

 עוד טמאה שהיתה דטתגלה דעזשמיש ק~דם בערבשפשטה
 לה אפשר דהוי כיון אטסה חשובה לא דאז התשמישקודם

 מחויבת. שאינה אעאפלהתברר
 בלילה מלשמש תמנע ביום חלוקה בדקה לא דאם מ"שובלא"ה

 טקפו לבו יהא שלא כדי לבדוק רשאית אינה אזכי
 נהצפשטה ובלילה ביום. חלוקה לפשוט דרך וכי הבנתילא

 הברירה וווי אצלה אז לע5וד להבעל דרך אין מסתמאחלוקה
 דבר והוא החגור מן למטה החלוק בעלמא בראי' לדאותבידה
 בעלה שתבעה מקודם חלוקה לראות לה אפשר 2זהי' וכיוןקל.

 דעתה אע"ג שוגגת היא הרי לבעלה ולהודיע שטמאהולהתברר
 ע*כ להתברר 'אפשר הי הרי סוף סוף לבדוק לה אפשראי

 וז"ל ה"ו( )פ"ה שגגות ה' ברמב*ם ומפורש כפרהחייבת
 ודקדק יפה יפה בדק ואילו ולדקדק לבדוק לו הי'שהשוגג
 וחקירה בדרישה טרח שלא ולפי שגגה לידי בא הי' לאבשאלות
 טהורה הרי לעשות לו מה זה אבי כפרה צריך יעשה כךואחר
 במקום דדוקא חיים הדברי כשיטת ז"ל הרמב"ם לשוןמאריכות 4רי עכ"ל אונס אלא זה אין בעל וסתה בשעת ושלאהיח4
 הי' דאם ב5קום אבל אונס הוא לעשות לו מה לומרדשייך
 וא*כ שוגג חשוב טרחא ע"י ואפי' יפה יפה ובדקמדקדק
 מדקדקת היתה אם טרחא כאן שאין חלוקה בהפשסתמכש"כ
 וצ*ב. כפרה וצריכה שוגגת חשוב לעבירה בא הית4 לא יפהיפה
 מפראביזנא להגאון פ"ז סי' יעקב ציר בשו"ת ראיתיוכה

2



 השם13קרשי מבמשו ותשובותשאלהעקיי
 בטב"ע מותר מומא ע*א( צ"ו )דף בחולין מבוארהנה

 ובשו"ת דקול מב"ע מהני א"א דבאימור וחזינןדקול
 אמבע"י לממיך בעגונה הקיל ק' מי' ה"א יעקבשבות

 ע"ש.דקול
 )י"ז וחגיגה ע"ב( )ה' טכות מש"ם להעיר ישדלכאורה

 העם שמעו שמח בן דשמעון במעשהע"ב(
 הכירו דממתמא אף מוע של קולו שהוא קולו עללומר
 פשוט קול דרק ונשמע טבאי בן יהודא של קולואת
 וצווחה. בכי' בדרך לא אבל דקו7 בטב"ע להכיריש

 אף אדם שום רואין דאין היכי דרק י"ל באמתאך
 למעות אפשר וצווחה בכי' דבדרך י"ל קולששומעין

 שהי' היינו העם כמבורין בד"ה שם רש"י שכתבוכמו
 הואיל אז טבא, בן יהודא את ראו ולא ביום אובלילה
 היכי אבל 7מעות יכולין הי' שפיר אותו ראודלא

 הוא מי יודעים שאינם שאף מרחוק אדם צורתדרואים
 שפיר ובכי' צווחה בקול אף קולו את שומעים באםמ"ם

 וז"ב. דקול בטב"ע להכירו דאפשר לומריש

 דהמת לומר יכולים דהי' שם הגיגה בתום' לפים"שואח
 מ"ם שם הוא טבא בן שיהודא בשעה רק צועקאינו
 אוע כלל ראו לא שמעו שבשעה לרש"י התום'מודה

 )א( וכנ"ל. טבאי בןיהודא

 שם יעקב שבות בשו"ת שהעיר במה לומר ישד2נזון
 וניחוש ע"א( )קכ"ב יבמות בש"ם דפריךבהא

 אך ע"ש. הקול את שהכירו מיירי שמא וקשהלצרה
 פריך דלא בהא הריב"ש דהרגיש בהא לומר ישבאמת
 ברמב"ן מ"ש נודע דהנה לומר ויש לנכרי וניחושהש"ם

 ולוטנות לחערים אדם דיוכל יעקב קול הקול בקראעחית
 י"ז סי' בפו"ז כצזב כבר הרי א"כ ע"ש. אחר לקולקולו
 לישר14ל לקלקל חשוד לא דנכרי סקל*ח בב"שמובא
 שהכירו דמיירי לומר יש נכרי לענין וא"כ ע"ש.בחנם
 לא דהרי בחנם קולו שינה שמא לחוש דאין הקולאת

 הט שפיר לקלקל שמכוונת צרה אבל להכשילחשוד
 וקו' הריבוש קו' בישוב וז"ב קולה את ששינתהלחוש

 )ב( בס"ד. הנ"להשבו"י
 הואיל דשם השבו*י קו' מיושב בלא"ה דרכינודלפ4י

 מהקול ראי' אין שפיר אדם בן שום מצאוולא
 וכש"ם לטעות יש שפיר אדם שום ראו דלא דהיכאהואיל
 לשינוי במומא חיישינן דלא והא בם"ד וז"ב הנ"למכות
 קולה שינתה שהאשה לחוש לנו תיתי מהיכי התםקול

 באיסור המומא את גם ולהכשיל א"א אימורולעבור
 וז"פ4א"א

 מותר יהי' דמומא ע"ב( )כ"ז בגיטין דפריך בהאדגבם
 עבור להמומא גמ יתן זר שאיש שקר לדבר לחושלנו תיתי מהיכי ג"כ התם דקול טב"ע מכח גטלהביא

 אימור על יעבור מ"ם בה נתן עיניו אם אף אחרתאשה
 לחוש יש שפיר בצרה אבל לזה היישינן לא שפירא"א

 בביאור וז"ב לצרתה להכשיל בכוונה קולהששינתה
 דקול דמב"ע נומה המברא בנ"ד ע"כ בס"ד.הדברים
 ח"א אה"ע יצחק בית בשו"ת ראיתי וכה בעגונה.מהני
 )ג( ע"ש.ראי' בלי ידיעה בעדות בעגונה להקל שהאריך ע"במי'

 לישועה המחכה גימך בדושה"טואמיים
 ר4טף44בניעשל אבד"ק ענגיל ח"םהק'

רנ8

 הפמ"א בדברי וסורנר ובונה זו בשאלה שהאריך הי"דז"ל
 הדברי כמ"ש להלכה דהעיקד ומסיק הנ"ל נתיביםומאיר
 תוכל ובקל שטמאה רואה היתה בדקה שאולי דהיכאתיים
 ע"ש. כפרה וצריכה כשוגגת הוי לכן שפשטה הבגדיםלבדוק
 מלייפניק הגאון זקיני לפימ"ש לחלק להוסיף יש ולענ"ד%(

 דקלא דטב"ע י"א חולין חנמים בעטרתז"ל
 אחדים של לקולו דדומא איכא מיעוט אבל רובא מכה רקהו14
 ע"א( )מ"ו בסנהדרין ולהמבואר ע"ש. גדוע רוב דק הואו(1ולי
 לגבר דרך אין והרי ע'"2. בי"ד להדוגי מיותד ביה"קהי'
 בחגיגה שוטה מתימני ואחד בלילה ובפדט בביה"ק להיותתי
 הכירו דמסתמא נימא אי אף וע"כ ע"ש. בביה"ק הלן ע"ב()ג'
 בא שהקול ששמעו אחדי עכ"ז טבאי בן יהודא של קולואת

 וחשבו טעו בי"ד הרוגי נקבר שהי' מיוחד ביה"קמאותו
 קולו שדומה המיעוט מן והוא הנהרג של קולו הואשמסתמא
 בבית טבאי בן ליהודא לו מה כי טבעי בן יהודא שללקולו

 בהמיעוט לתלות סברות שום לט דאין היכא משא"כהקברות
 וז"ב. מהרוב הוא דמסתמא דקלא טב"ע מהניקופיר

 על ולא הי' ,2ו ודילמא דפריך הא על הקשה שם בשבו"י)ב(
 הקושיא ובעיקר ע*ש הו14י צרה דילמאהפירכא

 בשבו"י הובא ק"י סי' הגדשוני עבודת בשו"ת לפימ"שנלענוד
 הייבו דקלא טב"ע מכח באשתו מותר דסומא דאמרינן דהאשם

 היכא אבל דקלא דטב"ע כח המגרע ריעותא דליכאמשום
 בטב*ע שתו מנירים ואינם אותו רואים שהם ריעותאדאיכא
 ולפי*ד ע*ש דקלא אטב"ע לסמוך שאין הוא פשוטדצורה
 רק הוא דקלא דטב"ע כיון יובן שפיר הנ"ל חכמיםעטדת

צבי
 עלי'. סמכינן ולא הדוב איתדע ריעותא באיכא לכן רובמכח
 נקטה דלמה במתני' מדייק י"ט ס"ק לשבת בנתיבותוהנה

 יש ל,מם הלכו לא אפי' הא מצאו ולא שםשהלכו
 ובאה פרש"י צדה דלמח דפדיך בהא וכן הקול ע*ילדעזיד
 דבאמת אך לה והלכה להוסיף דלמ"ל לה והלכהלקלקלה
 לה יש וגם דעלמא דובא בתד ניזל אחדת לצדה ניחושאמאי
 ביון אלא צדתא שהיא תאמר ולא בעלה שמת להעידמגו

 לו והלך נשמט איך תימה דבד שהוא מצאו ולאשהלכו
 לצרה תיישינן לכך לקלקלה שבא מילתא מוכחבמהירות
 ונגד במגו אפי' להאמין אין זו הוכח ומשום לקלקלשדרכה
 ומוכח מצאו ולא שהלכו דחזינן דאע"ג דבותא קמ"ל ומתני'רוב

 דהוי טהמום לצרה חימ2יע לא אפ"ה לקלקלה שבאמלתא
 דקלא אטב"ע לסמוך נוכל דלא ה"ה וא"כ ע"ש. סכנהכשעת
 פריך לא ולכן מצאו ולא שהלכו במה ריעותא דאיכאכיון
 בסיפא  משא"כ מצאו ולא הלכו דקתני הרישא על רקהש"ס
 יש שפיר ריעותא שום הי' דלא הכידוהו ולא הלכודקתני

 ההבן. דקלא טב"ע מטעם דנאמןלומר
 דאמרינן מהא ברודה ראי' ונ"ל בזה"ל כתב שם)ג(הבי"צ

 נרבע מאחוריו בהרגו יציל הרוג ע"א( )י'במכות
 מכיר %ם יציל הרוג תקשה ועדיין מאחוריו ברבעויציל
 עד דהוא כיון בכה*ג יציל נרבע וכן דקלא בטב"עההודג
 כמ*ש שונא או קדוב מטעם יציל שוב טב"ע ע"ילהרוג
 בעדות קטיל מצי דלא מוכח וע"כ הגמרא בפירושהתוס'
 קדוב מטעם פוסל אינו ושוב בע"ד בהכחשת דקלאטב*ע

 עג*ל. ברורה ראי'וזה



קיה השםמקרשי מנסימן ותשובותשאלות
 מנסימן

 יצ"ו פאמש ת-פ"זב"ה
 הרערה שר באדירים אדיר רשכבה"ג אדומו"רלכ"ק
 ליב כנררכי מוה"ר מרן כקש"ת וכו' דורטתפארת

 יצ"ו ה-מאך דק"ק ור"ם אב"ד שלים"אווינקלער
 מ"ש על בצ"ע כעת עומד שאנכי מה קטנה הערהאציע

 שאין דאף א' שורש שחימה לה' בפתיחההפרם"ג
 הלל"ם הם שחיפח הלכות והשאר דרסה אלאבפירש
 כודאי וספיקן להן יש ממש תורה דין בכולהומ"מ

 דין לכן בתורה האמורה הזביחה לפרש באדהלל"ם
 דאע"ג שבת מס' יוסף בראש וכ"כ ע"ש לכלהו ישגמור

 בא דהלכה היכי מ"ם מהלכה ק"ו למידין איןדקיים"ל
 כמו דינו דאז משום למידין בתורה מקרא איזהלפרש
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רבר
 לר' דהקו' פירש רש"י דהא במחכ"ת תמוהים דבריוולענ"ד

 משכהת ולא יציל מתטין ולא התרו בלא דאףיוסי
 ופרש"י מאחוריו דהרגו משני וע"ז דקרא מיתה חיובלעולם

 ו4ייע ליהרג הרוצח את שמחייבין 4מקראות כלמהקיימין
 אבל מאחוריו בהרגו רק משכחת בקרא מיתה דחיובדנדחוק
 בטב"ע שמכירו היכא ה"ה וא"כ דפטור אה*נ מלפניובהרגו
 מיתה חיוב משכחת הרי ועכ*ז מה"ט פטור ג"כ יהי'דקלא
 לענ"ד. ופשוט וו"ב הרוצח של רקלא טב"ע הכיי כשלאבקרא

 משני לא אמאי שהעיר מכות עמס' יצחק שיח בספרוראיתי
 יטל שאיע סומא הוא הברבע או שהרוג כגוןדאיירי

 צריכין מיתות חייבי דהא ותירץ רואה איע ש4רי עדלהיות
 א"כ עושה אני כן מנת על שיאמרו עצמן על רע2ראהלקבל
 דקלא טב"ע לו יש הרי והסומא קולו שומע הנרבע אוההרוג
 וזה סומא שהוא מכח הוא פסול אמנם להעיד לו אפשרא"כ
 מוקי לכן העדות שמבטל הערים בין שנמצא פסולכשאר
 דטב"ע מכאן נשמע יהי' דבריו ולפי עכ"ד 5אחוריובהרגו
 לדעתי אכן הנ"ל. יצחק מהבית היפך נפשות בדיני מהנידקלא
 שאיע וחרש בסומא קרא לאוקמי עכל דהא תמוהים דבריוגם

 כן מאחוריו שהרגו למוקי דדחקיע דכם שומע ואיערואה
 ופשוט. וז"ב וחרש סומא כשהרג דאיירי לומרעכל
 י"ל דקלא טב"ע מהני אשה בעדות אי ההלכהובעיקד

 בחיי דקלא טב"ע גם אולי וז"ל שם בשבו"ילפימ"ש
 העדות בסוף הייע הקילו דבעגובה אף נטהני לא ג"כהבהרג
 תקנת בקונטרס הארכתי וכבר עכ"ל, העדות בתחלתולא

 כתירץ דהעיקר פוסקים הרבה והבאתי ס"ט אותעגועת
 עיקר בתרח דלישנא הקילו בתחלתה דגם 5"1 בכורותהאב"ע
 צדק ובצמח כ"ח בסי' ז"ל הרב בשו"ע להלכה האריךוכן

 והארכתי ע*ש ההלכה שכן ס"ג סי' ז"ל מליב14ויטץלהבה*ק
 סמכינן בוודאי להקל סניף איזה עוד דאיכא היכא דעכ*פבזה

 בשו"ת ונ"כ דקלא טב"ע לענין ה*ה וא*כ 2~2ראכלישנא
 סי' אה"ע שלמה בית ובשו"ת ע"ש. פ"ז סי' רצ*הברכת

 ע*ש.לוו
 כל כן ועל בזה"ל כתב לפר"מ בהקדמה דהרמב*ם לק"מ)וש(

 אפשר ואי בו נקשר ואים במקרא כמו לו שאיןדבר
 הללמ*מ נאמר לבדו עליו הסברא מדיכי בדרךלהוציאו
 ותי5ברא הללמ*5 שיעורין פריך *ע'ב( )ד' הכעירוביןעכןל

 רבק השסמנינהו ניוש1 הלטתא אלא כתיבי מכתבשיעורין

 וקשה עאש דברים לשאר והן לספק הן בתורהשמפורש
 שבען דדוחה גופא מילה ע"א( )ל"ב משבת זה עללי

 שדוחה נפש לפקוח מנין מיתיבי הלכה עולא אמרמנלן
 של מאיביריו אחת שהוא מילה מה אומר ראב"עשבת
 את שדוחה נפש לפיקוח ק"ו השבת את דוחהאדם

 ולמברת ע"ש אתי מי מהלכה ק"ו הלכה ס"ד ואיהשבת
 דביום הקרא לפרש בא דהלכה בכאן גם נימאהפרם"ג

 )ש וצ"ע מהלכה ק"ו ודנין בשבת אפי'השמיני
 ברש"י ע"אס )ע"ג בכתובות קמנה הערה עודואציע

 מכטשבון נדולה דאין דאע"ג משני גם צריכהד"ה
 וקשה ע"ש משני גם צריכה וכהשו"ה מדרבנן רקזהו
 מקדש דרבנן אדעתא דמקדש כל נימא לא אמאילי

 יטלה אינה מדרבנן דהא לקידושין רבנןואפקעינהו
 אדעתא הוי ולא מדרבנן קידושין בת ואינהעמאן

 )ב( הגם. לן ולמו;דרבנן
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צבי

 ע*ב( ס' ביצה ובתוס' בש"ס רוכתא בכמה וכן ע"שאקראי
 דוצי לה גמירי דהלכתא פרש"י על הקשו יך לומרד"ה

 שבע בבאר בזה האריך וכבר ע"ש למ*ל קרא דא"כנכותבות
 יליף ה1י לא העל"מ היא דאם קצ"ב סי' חו"י ובשו"תכריתות

 הרשב*א ובחידושי ע"ש. פסוק לו איז דהע~"מ מקראלה
 למה בקרא נאמר דרסה דאם פירש"י מדחה רפ"בחולין
 ובחדושי ע"ש. גררה דרך אף דרקה בה77ט"מ להזכיר~החגא
 ברית אות דנין רנב"י דקאמר דהא מפרש בשםההת"ס
 שהי' הייע דקאמר דהלכה לדעועא עפרושי דאעזיאודורות
 ידעיע לא ואנן שבת דוחה דמילה גז"ש דנילףה~עמ"מ
 לגדש הם4 דורות ברית אות ומצ4עו ויגעע תיבהבאיזה
 מ*מ לגז*ש מופנים תיבות איזה מוצאים היינו לאואפילו
 שפיר ולנן שבצז רוחה רמילה גז"ש דאיכא מהלכה ידעינןהי'

 ותוס' לפרש"י הגרח ואין גז"ש  ש"וא כזה מהעכה ק"וייפינן
 דסשל דרנב"י אליבא רוקא מתרץ דהחו2"ס הרי עכ"דשם
 לגז*ש תיבות דאיכא רק הי' דהעכה לומר ומסתבר גז"שמכח
 )ל"ח בכתובות תוס' כתבו וכעי"ז תיבה באיזה ידעעויא
 ידע וצה ולא גז"ש דאיכא לי' קים דהש"ס אימא ד"הע"ב(
 מביום דיליף ריו"ח על משא"כ ע"ש. הזדה או דבר איבמאי

 נפש פקוח ע"כ הלכה הוא עצמה מייה דיליף דלר"אופרש"י
 החת*ס כתב לא ע"ש מקרא אלא ממילה מק"ו אתיאיא

 ביום הקרא לדרוש מפרש דההלכה ולומר פרש"ילסתור
 רמז כשאין דוקא הוא דהלל"מ הכלל הוא דזה בשבתאפילו
 דבריו. שם מפרש הפרמ"ג דהרי זביחה דמי ולא בקראונקשר
 הייע בתורה האמורה הזביחה מהו מפרש ההלכהדהתם
 בקרא בפירש נכתב רדרסה שם ולפרש"י שחיסה דיניחמשה
 לשאר לפרש אתיא וההלכתא ומשך אלא ושחט איןמושחט

 המפורש כדבר תורה רין לו יש שפיר לכן שחיטה דיניד'
 ופשוט, וז"בבקרא

 בשבת אפי' דביום קרא מפרש רהלל"מ נימא ראיועוד
 דרוש*י שבת דוחה דמכשירין לר"א דמנ"ליוקשה

 ביום ל" ואייתר מהלכה אתיא דדחיא גופא דמילה שםפירש
 וז*ב. רביום הקרא על קישור לו אין דהלל"מ וע"כלמכשירי'

 מדרבנן שהם וערוה ט"ו סי' באהע"ז קיימ"ל דהא לק*מ)ב(
 לשמחשל וא"כ ע"ש גט וצריטת בהם תופסיןקדושין

 ות5סו מדרבנן כערוה רק היא הוי מדרבנן רק ממאנתדאין
 וז'ב. גט וצריבההקידושין



1 פיט "שובהטח1מ*  השםפישי 
 אועתא חקידהטין כל דתלח ממחבר כ%יטכ ה" לא חקידושין דבשעת חיכא דהקא י"לשיי
 קץד חי' דרבנן מבה חעיטב הא חכא משא"כדרבנן
 ורק דרבנן אדעתא קידש דלא וחזינן חקיוזשי1שדם
 צריכח ש5יר לכן תורח קידהשי עכ"פ שיחי'נתכוין

 %נפ.
 חוא ר"א חמר ע"4ס )ק"י דביבמות לזח ראי'וקצת
 וא5קעינחו כחונן שלא עמו עשו ל5יכך כחתן שלאעשח
 חוזכר לא טדוע עמדו לפיכך ד"ח ורים' לקידושיןרבנן
 ע*ש דוכצזא בכל כמו דרבנן אדעתא דמקד,ש כללשון

 קידש ומש מעיקרא חי' הריעותא דהא יוכןולהנ"ל
 ואפקיעו רבנן קנשהו דחפף כהטום רק דרכנןאדעתא
 מח"וע דבר לעקור חכמים ביד כח "ט דהאלקידושין

 בדעת תולח דמקוהט דכל לשון שמזכיר קשח מרש"יאכן
 אמרי ורבנן קאמרי וישראל משה כדת דחא חואחכמים
 לם"ל קשח ונם קידחפין ניחוי לא מכעלח אשחדחופף
 מדוע חדש אימור שזה מבעלח אשח דחפף מכמץלר,ש"י
 גדולח אין דמדרכנן כהשום ככהעכות כמו 5ירשולא

ממ%גוב)ד(
 הנאמן תלמידו וחשתחוי' בקךדה אצאוכזה

 רנליו בע5רהמתאכק
 נראם צבי אהרןחק'

 פ4טטאזאבד"ק
 יצ*ו אימנען האבד"קבלאאמו"ר

יי
 על האומר ר*5 קידח1ין במרדכי זה תירץ טדע ככר"(

 י4ידייתא  עבירחן  וכמה חטניות ל4טין והיביכל
 דדוקא 6שום א5קעימע חמרינן ולח קידושין בהו דתפפוורבע
 קידחטין בשעת למימר דאיכא שקידשה שן לאחר הב84דבר
 זמן לאהר יעבור שאם קדשה זה תנשי דעל ס8מרינן עברל8

 ע*ש* חלי4 קידחטין יהי' שלא לה ששולח הגט שיבטל4ךרבנן

 מפלאנסהט שהגה"ק קס"ו סי' ח"ב טהדו"ק בשו*םוראיתי
 גבי ע"ב( )מ"ח מב*ב הנ*ל המרדני על לו הקשהז'ל

 דמקדש כל שם גרס והרשב"ם אפקיעטע דשטרינן וקדישתלוי'
  כדק1צ שלא בעזהלה עו4ת שם והלא טקדש דרבעאדעתי'
 השיב והשו"מ עכ"ק בן נימא בורי*ל אף וא*נההבמים

 08 הקידח1ין גוף 84בל וקדהצ דתלוה ניהי דהים בזה"ללו
 וגוה חטניות ורי*ל אבל מתרציז הוה אם ראוייםקידושין
 אדעיטש דקדהצ לומר ל*ש בודאי ראויים אינםהקידחטין
 אצץי גם ובכהקג לביאה ממסורים קיוחטין אינם דהרידרבע
 6קום שאין דבכה*ג בקידושין בחדחטיו הרשב"8 גמ*שמודה

 דרבנן אדעוםפ שקדש ל"ש 141"כ סידה אביי גם כלל"ידושין
 הערצית יא שהאשה ניון סוף כל סוף הלא הבנתי ולאעכ"ל
 הוא בגמרא וכדאמר טתהלה דרבנן אדעתא קדש לאהלא
 כל גרסיע דלא כתבו שם החום' ובאמת כיןגן שלאעשה

 ירבנן אדעהא קדש ל8 דהכא משום ורבנן אדעתאד6קוש
 14,שב-ם גיר0ת על ווא והקושיא המרדכי במברתתעא
 קייך לא בכהקג דלהמרדכי ורבנן אדעתא המקדש מלוגרט

 וצ*ע* השו*ם כלום תירץ לא וע*ז דרבנן אדעוצאיקדה1

 מאלק י*ג ק" ח*א יעקב בחדות ז*ל מלאסק הגאון דודיוכ*ק
 רשן שאין יודעים והכל בקרא שמטרש בח%*לדרק
 אצלו מבורד שלא י*ל בעיכ בקדחטי משא*כ בכךחסמים

 םריק
 יצ"ו קעזב4אוק לפ"ק תש"נ ניםן כ'כ"ח

 עצחם ובקי חחריף חח"ג חרב יד"נ לאחובי ו"ט"רשוכ"פ
 כש"ת וט' בחםטית מחגחנ חסווזתאיש

 שליפ"א ףיימ21ט יך"למ הננ"מו"ה
 יע"א י4*בןטינא דק"קדום"ץ

 4הטר אודות יקרתו לתשוכת הפי ושת"חאחדשת'פ
 חעתים בצוק היתר הט אם בקחלתונשאל

 לאטת מקום לחם יש כי למצות קמח מרנם על ר"להללו
 ביקש וכ"כ ח5רק על זו שאלח חיתח אשתקד גם -שם
 לחוו"ד שליפ"א נייפרא אבד"ק הגח"צ מחו' כ"קאותי
 זח בענין ל5שק טחח דעתי אין ובאמת זח בעניןהעני'
 כמבואר חדין עיקר על לממוך יגונח לא החכרחעכ"ז

 חרז"ש ובשו"ע תנ"ג מי' או"ח חשו"ע וכ5מקכראהטתים
 חפים למצא שא"א חדחק שעת חוא ואם י"זמעיף

 חדין עיקר על מעמידין ואילך פחינה מעתלשמרם
 ואין מצוה למצות אפי' חשוק מן קמח ליקחומותר
 ום"ם מים עלי' שאל מתבואח בא זח קסח שמאחוששין
 אשר הפחינה קודם החפים לרחוץ שטהגיןבמקומות
 אין שטדעתי וכ5י עיי"ש. וכו' חשוק מן קמחליקח
 חחפין ללו*ווז 14 לרחוץ חכ5רים כני של כרחיםרגילים
 מחם ליק1ץ לע"ע כמו גוזל כשעח"ד לסמוך "טוע"כ

 )א( לרז"ש כשו"ע וכמבואר למצותהקמח

צבי
 % טזית שלא בע*כ בקדחטי אמריק לא לבן אסורשכה*ג

 ע*ש. חנמים שירצוהעאי
 צי82 שגדולה רבע דאסרו 8ך לענין דה"ה י*לולדכריו

 המ5ודש כ1יי*ל מבורר דבר איט ג"כממאנת
 לת2אי. נחית דלח ל*א לכןבקרא

 וברי לפרש מ'ש ב"ב עט'ס בחת"ס ל5ים*ש י"לוגם
 כל ש1ל 5על לא ק"י דביבמות דבההוא הנ"להמרדבי

 וכיון דרבע 4ועתא דקידש וזטקה בעלמא חציפות רקכך
 מינ" לקידושין אפקיעמע חציפתו במעשה חכטים רצושלא
 שעובר חוי*ל בהטא*כ וישי4י משה כדת שהתנה תטיע"י

 דקידש ט*8 וב*ב דעתיט על יקדה1 לח ממיל8 ד'ת עללהויא
 ומוקמיע לי' משטע דמי בלא תחמוד דלא נמי צאבע"כ

 רבה חיסורא בעביד משא*כ רבנן אדעת דקידשאהזקתי'
 קידחטיו לה5קיע כח ואין רבנן דעת על קידש שלאח4קה
 הגא אתה הייט מבעלה אשה דחוטף רש4י כווגת וזהעכ*ד

 ס55קיע8ע רבנן אדעת דקידש אמרינן לכן בעלמאחציפתא
ווקב.

 ב14פן רק הקידחטין הי5קיעו לא דחז"ל רש*י שיטת הנה1(
 שמן מבשה שחטפה חדא ריעותת תרישיש

 בע*כ מתהלה שחטפה והשני דרבנן קידח1ין לונתקדשה
 ס8רשב-א וכנראה אני רוצה ואמרה נתרצתה שאח*כ אףדידה

 בזונ שהאריך שם יעקב בישרש ועייןשם

 אחד 4ף אין אם לברר עוד צריכים דידן בנידן הנה)14(
 58ר*ח יעת הרי דאל*כ שלוהעזין בהכפריםמהם

 לקא1ת להנברי לילך אסור להשת מאמוכרים שאחד ידעדאם
 ומוכר וולך 28ברי אם ודק ד6י מ8צה על כמחצה קבועדכל
 5ריש מרובא ן5ר"צ מל אמריט לותתין אינם שרוב כיחאז



קיי השםמקרשי מה סרפא ותשונותשאלהז
 אם חתנור נ"כ ששם אחד בבית חשנית שאיתודעל

 יש נדול שעה"ד והוא לאפות אחר במקוםא"א
 ברחוק ואף התנור פי אצל ~וש יתקרבו לא באםלהקל
 הדלת שיפתח עד ההסקה חום שם מרנישין אםפפנו

 תנ"מ סי' הרז"ש בשו"ע ועיין החום שיצאוהחלונות
 וסעי"ח.סעי"ז

 מהרש"נ שו"ת בעל הנאון היתר הורה לצוקערדגננדבע
 וכדומה ולחולים לקפנים נדול לצורךזללה"ה

 פעע ואודות בשעה"ד. עליו לסמוך שמעון ר'וכדאי
 שבות בשם א' מ"ק בשע"ת תנ"נ סי' או"ח בש"עעיין
 היכר ויש נתבשל אולי כי סהם ירחק נ5שו ששומריעקב

 ולא נדילתה כדרך שבא וריח ופעם במראהלבקיאים
 כלל. לבשלה אור בהשלפ

 בהכשר חחנ שמחת ובברכת באה"ר בדשת"הואחתום
 לראות נדול לאור ונזכה וחשכנו אפלנו יאיר וה'ויתרון
 בהקרבת אחד שכם ה' את ולעבוד ישראל נדחיבקבוץ
 אוה"נ נפש כעתירת ברנה לציון ולעלות ופסחיםזבחים
 העולם בכל ש"ש שיתקד,8 רנע בכל המצפהוידידו
 ישראל. קרןבהרמת

 נרינבורג נרזןהק'
 יצ"1 קעזמארקאבד"ק

 סהסימן

 יצ"ו מאר %ב"ה
 פובא ובקי החריף היקר אחי אהובי לכבודהחוה"ש
 שליפ"א עמרענך"ך אליעזך מוה"ר וכו'החסיד

 ובדבר קבלתי הד"ת מלאה מכתבך באהבהאחדש"ת
 פפור אי בשכר במצוה העוסק בדיןהספק

 המצוה.מן
884שאששםשא48אשש%4א=4ששאאםשםםאפוש%"פשששששששע8שאאםעשששש

רע
 אסור בהן מחויר הגוי אם דאפייו ל"ב סי' צדק הצמחודעת
 מי ידעינן דלא במקו5ו ניכר האיסור דאין כיון ממעליקח
 ע"ש ק"י ביו"ר כדקמיי"ל הקבוע מן יקח שמא גורינן אזהוא

 כולהו הכפרים דבני משום זה חשש 5דחה ט"ז ס~קובח"ם
 פירשו וכולם נינהו אחרינא והני אזלי הני יום בכלניידי
 הכפרים בבני יומר שיז זה אם וצ"ע ע"ש קבועותיעעממקום
 יורור קביעהזייהש ממקום ינדור כיי ררכם אין הזהשבומן
 כפר באותו אם ויברר יחוש צריכין הרי וא"נ העייריםמבני

 בזה. צ"ע ועדיין לוהעזין מהם אחד איןאף

 מימרא הך ג"נ חיתא ה"0 )פ"ב ברכות בתוספתא הנה~0
 שליט*ש אבראמסקי יחזקאל ר' להגאון יחזקאלובחזון

 עקיבא בן חנינא ר' שגרס ערפורט יד מסתב הגירסאהביא
 קו' קשה לא וממילא בכורים בירושלמי הובא תוספתאוהך

 רידן כעזלמודא קשה ולא בהירושלמי סתירה דליכאהמג"א
 חנינא ור' לחור עקיבא בן חנינא רר' דהירחפלמיאתלמודא
 ע"ש. חנינא אות הרורות בסדר כמ"ש לחוד עקביאבן

 רחב*ע בלשון לרקרק יש דלכאורה המג*א קו' לתרץ ישואולי
 מפסוקין כך לק"ש שמפסיקין כשם ראמרבירושלמי

 שמפסיקין כשם להקרים לא דלמה וכר ולתפיליןלח8לח
 וכו' ולתפילין ולתפלה לק"ש מפסיקין סתמא הי*ל ום'לק"ש
 משום לתפלה ק"ש בין שחלקו רבנן על לחלוק רק דבאואפשר

 עקיבא בן חנינא א"ר ע"א( כ"ו )דף סוכה בש"סהגה
 ותנרי ותנריהן הן ומזוזות תפילין מפריםכותבי
 הת5ילין ומן התפלה ומן מק"ש פמורין וט'תנריהן
 הנלילי יוסי ר' דברי לקיים בתורה האכירות מצותומכל
 בפ"ק בירושלמי אסנם המצוה. מן פפור במצוההעוסק
 ומזוזות תפילין ספרים כותבי איתא ה"בדברכות
 עקיבא בן חנינא ר' לתפלה מפסיקין ואין לק"שמפסיקין
 לתפלח מפסיקין כך לק"ש שמפסיקין כשםאומר

 אי' )וכן ע"ש. תורה של מצותי' כל ולשארולתפילין
 באו"ח בב"י ועיין עייש"( ה"נ דבכורים בפ"נבירושלמי

 זו ברייתא הרסב"ם השמיפ דלכן שכתב ל"ח,מי'
 כהירושלמי דס"ל משום ום' תו"ם ספריםדכותבי
 לופר קשה באמת והנה עיי"ש. המצות בכלדחייבים

 עקיבא בן ר"ח דהא דידן נם' על בזה חולקדהירושלמי
 וכבר דחייבין. אמר ובירושלמי דפפורין בנם' דאמרהוא
 דהירושלמי וכתב סק"פ 7"ח בסי' המנ"א בזההעיר
 בירושלמי עוד )ועיין יע"ש שתיהן לקיים כשאפשרמיירי
 עקיבא בן ר"ח מאמר נ"כ מובא דשם ה"ב פ"אשבת

 שם עדה ובקרבן המצות, 7כל מפסיקין סתו"םדכותבי
 בהגהות ועי' ע""ש להיפוך מבואר דידן בנם' כיהעיר

 )א(. שם( מלבובהגאון
 דידן הנם' עם בזה פלינ לא דהירושלמיודגלענ"ד

 ותנריהן מפרש שם בסוכה ז"ל רש"ידהנה
 להם שצריך למי ולהמציאן למכור כדי הלוקחיןהיינו
 רש"י דמדברי ח' ס"ק הנ"ל בסי' המג"א וכתבעכ"ל
 עוסק מקרי לא בו להשתכר כדי עושה דאם כהשמעאולי

 רע"ם ספרים בכותבי גם י"7 כן כמו והנה ע"ש.במצוה
 אם דוקא היינו במצוה 7עומק 7י' דחשבינן דהאגופא
 כדי כוונהע אם אבל 7הם שצריך למי להמציאן כדיכותב

 חתן בס' וראיתי במצוה. עוסק מקרי 7א בו7השתכר
 רש"י דמדפירש שנתב פ"ו אות המופשת בשערסופר
 למי למכור 7המציאן כדי שלוקחין ותנריהן נביז"ל
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צבי
 דעוסק לרבנן דס"ל ומוכה דרבנן ותפלה דאורייתא הואדק"ש
 לרבנן רחב*ע קאמר וע"ז דאורייתא ממצוה פטור אינובמצוה

 מדאול ג"כ תפלה הא לתפלה מפסיקין אין אמאילדבריכם
 אין רק בחן"ת התפלה שחיוב תפלה ה' בריש הרמב*םכם"ש
 בבקר תמירים כזמן זמנה חכמים וקבעו מה"ת קבועהומנה
 לדבריכם חיינו לק"ש שמפסיקין כשם מדיוק ולוה ע"שובערב
 לתפלה מפסיקין כך מה"ת שהוא משום לק"ש רמפסיקיןשס"ל

 רחב"ע אבל לקיימה ביום שעות שובכשליכא
 לרעח~

 באסעז
 והבן. המצוה מן פטור במצוה עוסק דס"ל משוםפטורים

 עוסק הי' ה"ה( )פ"ב ק"ש בה' הר5ב"ם לפימ"ש י"לגם
 אם ויקרא עסקיהן יגמור אלא יפסוק לא רביםבצרכי

 להרמב*ם מקור מזבו ובלח"ם ובכ*מ לקרות עתנשאר
 ומעתה ע*ש. מק"ש אף פטורים לכ*ע רבים בצרכירבעוסק

 שרבים כםץ ג*כ מיירי סת"ם כותבי רפוטר דרחב"עי"ל
 ומסל מק*ש רפטורין ס"ל לבן רבים צרכי והוי להםצריכים
 דלק*ש לתפלה ק*ש בין מחלק רהת"ק בירושל5י אכןהמצות
 דהא רבים בצרכי מיירי לא דהח"ק מזה ומוכחמפסיקין
 רחבקע ע"ז חולק לכן לק"ש אף מפסיקין אין רביםלצרכי
 ילא דכיון לתפלה מפסיקין כך לק"ש ש5פסיקין כשםואמר
 עוקק בזה דהעוב דלא ה*ה לק*ש ומפסיקין רבים בצרכימיירי
 רחב*ע בדברי סתירה כאן ואין מתפלה אף לפטורבמצוה
 חש5רט מדוע הב*י תמיהת היטב ומרוורץ לירושלמי בבליבין



 השםמקרשי פמיט ותשובותשאלהי
 חוא לילח ביח"ש דילמא שכה4ו ביאת את"לואפילו
 דחפירש ע"כ צאח"כ עד מותר דאינו בברייתאוטדקתע

 דאסור חא דיילכאש תו הקשה אכן שמשו ביאתחוא
 עד להמוזיז דשיל"מ דהוי משום ס"ם דחוי אףבביה"ש

 עכ"ק.הלילח
 מאספראווצע מרן הקדוש הנאון זקיני מכ"קוז4ב?עי:י

 עיקר דחרי חקושיא לרנרץ שאמרזי"ע
 דעד כהשום הוא בדשיל"מ ס"ם שרינן דלאהפעם

 כפרש"י היתר בודאי תאכלנו איסור בספקשרנאכלנו
 תרי איכא בתרומה פמא גבי חכא והנה ביצחריש

 איסור וחב' התרומה דמפמא משום חנגיעח א'איסורי
 בתרומח חנגיעה האיסור וחנה חגוף בפומאתאכילח
 גבי דהא בביח"ש מותר הוא ס"ם דביה"ש נימאאי

 בו ליגע יכי דהא שתאכלנו עד לומר שייך לאנגיעח
 לא מוקצה פלפול דגבי הצל"ח שכתב כעין ומחרהיום
 מותר שפיר ס"ם ביה"ש אם וא"כ דשלי"ם לומרשייך

ינו
 י*ל דהא בט:ברייתא למילף מצי לא דילן דש"ס א*שולפ4'ז

 וזיתים ענכים הרי דלדידן פפק מטעם דק ג"כדהחש
 וזיתים ענבים בפירות מיהרי דמתני' י"ל א"כ מה"תהמה

 ענבים דגם כהירחצלמי לשיטתם דאזלי במערבאכה4א*כ
 א"כ מה*ת הוא  ושמן יין המשקה ורק מדרבנן דק הואוזיתים
 דפירש מוכח וע*כ לחומרא ספק מטעם דההנ למימרליכא

 בס"ד. לנבון הנ*ל קו' ומתורץ שמשו דבי4עזבהקרא
 מהברייתא הוכיח דאיך וע"ל ופנ*י הגדע*א קו' עפ"יעוי"ל

 בפירות מיירי דע*כ ותירצתי לחומרא ספק מטעםדילמא
 בספק תצזלינן מדרבנן רק יוא ופירות לאכול אסור האדאל"כ
 והא דאורייתא בתרומה מיירי דלעולם לומר יש אבןלקולא.
 המצות מן דפטור ולר"י סומא בכהן דמיידי משוםדאכלו
 תרומה לאכול אסור וע"כ המכריע בס' כמ"ש חייבובל*ת
 מ*ש תורה בטל ועיין פטור הוא הק"ש מתפלה ועכ*זבטומאה

 מחרי דהברייתא י"ל הש*כ ע"ש. המרו4*א קף לתרץבזה
 דהוא לומר ועכל דאורייתא פת דאכל וי*ל סומא בכהןג"כ

 הנ"ל. ספנ*י וצרע*א וכקףמספק
 מרט אישה מעיני ונעלם ה"ה( 4"ב סוטה בירושלמיוהנה

 מתניתא סומא היא סומא הוא עינים לו שאיןלסומא
 העדה וקרבן ובפנ*מ בתורה ום8מודות מצות מכל פוסרודר*י

 אינה לכך 5טורה ג"ב ל*ת ממצות דאפילו מזהדשמעינן
 לאוקמי נוכל לא לשיטתו להירחצלמי וא"כ ע*ששותה

 ונרומה יאכל ואמאי פטור מל"ת גם דהא בסומאהבריק:א
 אפשר ואי דרבנן שהוא פירות באוכל דמיירי וע"כבטומאה
 ביאות בקרא דה5ידש נשמע וע*כ לחומרא ספק מטעםלומר

 בס*ד. לנבון הנ"ל קו' ומתודץשמשו
 פיר,ן מהבר~תא להוכיח דמנ*ל הנ*ל תרעץ עפ"1שי*ל

 וכתב לחומרא ספיקא משום דילמא הה4מש ובאבקרא
 ספק ס"ס כה4ום בביה*ש בתרומה מותרוכי יהי' אורוביאת אי שמשו ביאת אי הקרא. בפירח4 ספק דיש דכיוןלתרץ
 ספק ס"ס סה4ום בביה"ש בתרומה מותרים יהי' אודובי4עז
 נולדו לא ספיקות השני ההא לדחות כתב אך שמשוביאת
 הוא אורו ביאת שמא (ר 0פק טלד שקיעה דתהילתיחד

 ביה"ש דשמא הב' 0פק טלד השמש ביאת בתחילתואח*כ
 ע*ש.לילה

 ב' נולדו דבלא הטעם ס*ט ק*י יו*ד הרמ*א לפימ"שוהנה
 מה*ת דקפיקא כה4ום ס*ס הוי לא ביחדהספיקות

 לא דהא לאבול מותר שוב הנגיעה ואחר בהתרומחליגע
 היתר בודאי תאכלנו איסור בספק שתאכלם עדשייך
 א"כ יממ84 וביח"ש שכהצו ביאת קיימ"ל באמת אםדחא
 מותר ושוב בנניעתו התרומה ונפמאת פבו"יחוא

 החשש דאוחי שתאכלנו עד שייך דלא עתה גםלאכלו
 בלילח גם עליו יהי' בפה"ג אכילח לענין עליושיש

 וש"י. דפח"ח עכד"ק פמאה תרומח אכילתלענין
 ח"פ( )8"ג כלים בה' חמל"מ לפימ"ש להעיר יש4ע4

 פומאח שקבל כביצח דאוכל התוספתאבשם
 כיון פומאתו פקע מכביצה פחות לפחותונתחלק
 דעד דשיל"מ הוי עדיין א"כ כשיעור בו איןדעכשיו
 ואי בלילה היתר בודאי תאכלנו איסור בספקשתאכלנו

 בלילח גם עליו ויהי' עדיין נזהר לא בביהה"שדאם
 מכשיעור לפחות לחלקו עצה יש בלילה חרי תר"פחשש

 אבל הגוף פומאת עליו יהי' יחלקו אם עכשיובשלכהש
 לחלקה יכול פמאח רנרומהלאימור
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צבי
 לו לצרף א*א מה"ת אסור הר4ה4ון שהספק כיון ולכןלחומרא
 כלל בגטור*ד ה8רמיג וכ"כ אח*כ שעלד השבי הספקאח*כ
 אי והרמב"ם הרו4ב"א בפלוגתת תלי' וה ו4"כ עושס"ח

 שיולדו בעינן לא דלהרמב*ם לחומרא או לקולא מה"תספיקא
 המא לקולא ספק הרי לעצמו ספק דכל משום ביחד ספיקותב'

 דאזלינן בטעם דתלי' לומר יש וגם עדיין איסודאאתחזיק
 דשני בעינן לכן רוב מטעם היא דס"ס דלהרו4ב"א לקולאבק"ס

 אסור ראשון ספק בה4נולד מיד דאל"כ ביחד יהי'הספיקות
 איסור ודאי כאן ויש לחומרא מה"ת דספיקא להרשב"אמה*ת
 דהם8ק אחרי ס4ק עוד נולד אח"כ אם לנו מועיל מהא"כ

 ואסוד ס8ק כחד רק ב' ספק והו*ל ודאי הי' כבדהראשון
 ר4ה4ון דבקאק משום מותר דס"ס להרמב"ם משא"כלהרו4ב"א

 שטלד מיד א*ב ולקולא דרבנן ספק הוי ב' ובספק מה"תמותד
 דדבק כודאי ורק דאורייתא איסור תו כאן אין דאשוןספק

 בהתד נולדו בלא אף א*כ בדרבנן ספק משוי' השניוהספק
 דרבצן איסוד נשמ4ה ראה4ון פפק דע'י לקהמא אזלינןהספיקות

 בחש עתיקים והדברים לקולא לגמרי אזלינן שני ספקוע"י
 דשיטת בטעמא כ*ו סי' או*ח אפרים בית בשו"ת מ"שונודע

 הי' תורה מתן דקוים כיון לקולא מה"ת דספיקאהדמב"ם
 0פק בכל ולכן נאסר התודה כשנתנה ורק היתד בחזקתהכל
 שהי' כמו דמעיקרא היתר בחזקת לה מוקמינן לא או נאסראם

 איפשטא דלא בעיא דבספק י"ל ולפי"ז ע*ש תורה מתןקודם
 דבשביל לחומרא דאזלינן מודה הדמב*ם גם דדינא ספיקאאו

 סי' בפרמ'ג הובא בבה*ג דעת כנודע הדין ישתנה לאההזקה
 הנ*כ ע'ש כ"ט בק' התב"ש וכ"כ כ"ח אות ס"ס בדיניק"י
 אורו בהשת או שמשו דבי4עז הקרא אי הוא אחד דספקהנא
 וגם תורה מתן דקודם אחזקה לאוקמי שייך לא בזהוא*כ

 ספיקות דה4ני לצרף נוכל לא ושוב לחומדא אזלינןלהרמב*ם
 מטעם דילבמצ לדוכתא הגרע*א קף והדרא ביחד עלדו שלאכיון

ספק.
 שנים פי על בניסת רב אמר ע"א( )פוח דביבמות א"שאכן

 אמרת ואת וקאי גברא אתא במערבא עלי' מחכו תצאלא
 ובאחמרת מעדי' לאחד וניסת ותרי בתרי ומוקמינן תצאלא
 א*כ שפיר סלקא דרב דשמעתתא ו-כיון ודוקדקו ע"ש ליברי
 לדבריו דבר קה4ר מצאי לא כאלו במערבא עלי' מחכואמאי

 לאחד בניסת כהאוקמיתא ס"ל לא דבמערבא מזהוהוכיחו
 הטאת ואוסור איא אהזקת דעקמי שם התוס' קף מכחמעדי'
 מבריע ישעעקה סףל דבמערבא מזה סשכח ודעץי להעדאפילו



ש8 השםמקרשי פפח ותשובה,טאלות
 סברי האינחו מערבא לבני קאי דחכא נטן תדבראכן

 שנפמאו ענבים נבי ת"ג( )8"8 חמיומותבירויטלמי
 ובפני ידחת ונדתת ההשיל ונמתרת שנפמאתדתרומת
 עצת ליכא לדידחו א"כ באכילח דאסור כתב שםמוטח
 פמא בית"ש דהי' נימא אם נ"כ נתלק אם אפילו דתאזו

 כשתי' דנדחת החשיל מצד תשש תרנרומת עלישאר
 לתיות צריך ותי' דשיל"ם תוי לא וא"כ ידחתכביצה
 ע"כ ביה"ש עד ופדאפור ס"ם מצד ביה"שמותר

 שםשו. ביאת הואדהפירש
 דם"ל לדידן אבל מערבא לבני זת דכל םיושכדמעהמץ

 פתרו וסתפן שנפמאו ז,גנבים בפמתיםשם
 לדידז דנדתת תואיל י"א שם יפ"ע בחג' תיפבועיין
 נופא דתנא לוםר דמצינן מברייתא ראי' כ%ליכא

 בביה"ש יתיר דא"כ ואי סספיקא ואומר לי'מספקא
 ולא הלילת עד להמתין דשיל"ם הוי דהא ז"א ס"םסצד
 דעהא כנ"ל לתלקו עצה ד"ט פמאה תרוטה איסוריהי'

 בם"ד. וא"ש ב~זרומה דיתוי ל"אלדידן
 לאבימי ר"נ פנע ע"א( )ז' במנתות המטרשים קו'דע"ך

 )ופירש"י זה מכלי א"ל קךמצין כיצדא"ל
 קודש של אם זה כלי ואמר קרקע ע"נ כינח כליראה
 קרקע שע*ג מכלי קומצין וכי א"ל לקמיצה( ראויתי'
 לי' דמנבת דמסיק דלמאי ובתום' כהן לי' דמנבהא"ל
 עץ דשל אשםעינן ושמא זת םכלי השיבו תידוש מהכהן
 לפי' וקשה ע"ש. עץ של שרת כלי דעושין וכרי"בתי'

 קוםצין וכי ר"נ של לשאלתו יש שייטת איזההתום'
 שקומצין כלל אםר לא אביםי הלא קרקע שע"גםכלי
 מהיכן ונם עץ של כ"ש שעושין רק קרקע שע"נמכלי

 )ב( קרקע שע"נ מכלי לקמוץ דאסור לר"נ לי'פשימא
 כלי שעהטין אבימי של מתשובתו דר"נ ליישברנראטע

 םכלי קומצין דאין דם"ל הוכית עץ שלשרת
 בםנחות דהנה וכו' קומצין וכי שאלו ולהכי קרקעשע"נ
 לעולי אותו דמנביהין ומשני הוא לנתת העשויעץ כלי ופריך פםא שהוא מכלל הפהור השלתן ע"א()כ"פ
 מנחות בתום' וכתב המשם. לפני תיבתן להראותרגלים
 דותה אין לתה*פ אפיית דלם"ד מילוקי ד"ה ע"ב()צ"ו
 מוכרחים דהי' הסידזר בשעת תם הלחם הי' לאשבת

 רגלים לעולי השלתן מנביהין ל"ה וממילא בע"שלאפותו
 הקרא ם"ד הך יפרנם דאיך המפורשים ותמהוע"ש

 ובפרפ לנתת העשוי עץ כלי הוא הלא הפהורדהשלתן

 שבה דותח איט לתח"פ דאמיית תכי קיים"לדאנן
 מאס8ראווצע מאוח"נ תגת"ק אא"ז כ"קותירץ

 לחח"פ פה~ק ב,טעת השלתן מנביתין דחי'זצוקלה"ה
 בטגחות כמבואר קרקע שע"נ מכלי קומצין דאיןמתםת

 קרקע שע"ג מכלי קומצין לם*ד אזיל ותש"ם ע"א()ז'
 פ"ל ע"כ שכת דוחת אינו לחת"פ דאמיית ם"ד תךאבל
 תשלחן מגביתין ותי' קרקע שע"נ סכלי סקו,טיןאין

 עכ"ד טוכהשת םקבל אמאי יוקשת דא"ל זתכשביל
ודפת"ת.

 תש*ם דטחשב מת כל דתנת לפידת"ק להעירדנראה
 מזתב דחוא להציפו דהט ולא עץ לכליתשלתן

 אין לם"ד אבל עץ של שרת כלי עושין לם"ד רקזה
 קשח לא לכאורח לדיד" תא עץ של שרת כליעושין
 מחםת מתכות לכלי מיתשב דחשלתן צ"ל וע"ככהטלתן
 סגחת )עיין מתכות לכלי אתשבי' התורח וא"כהציפוי
 תוא תכשירו דכל כיון לי נראת וגם צ"ז( מצותתינוך
 מקבל שפיר א"כ עיקר תציפוי הו"ל הציפוימתמת
 אזיל דתיט"ם ורק לנתרב עשוי הוא אם אפילוטומאת
 מקבל ואיט תצימוי נתשב ולא עץ של כ"ש עושיןלם"ד

 אותו. םגביתין אם רקפומאה
 דותת איט לתה"פ אפיית לם"ד דאפילו נמצארלפי"ז

 קרקע יטע"נ מכלי קומצין לממבר מצי נמישבת
 רנלים לעולי םנביהין דל"ה אע"נ טומאה דמקכלוהא
 ומחמת עץ של שרת כלי עושין אין שם"ל לומרנוכל

 ווטוב םתכות לכלי תשלתן את תושבין אנוהציפוי
 מבוארים ומעתת לנתת עשוי הוא אם אף פומאהמקבל
 לר"נ אביםי לי' דכשאמר הנ"ל הנמרא לשוןהיטב
 תו"ל וא"כ עץ של שרת כלי שעושין היינו זהמכלי
 לתת"פ אפיית דקיים"ל מה לפי וממילא עץ כליהשלתן
 א"כ רנלים לעולי איתו םנביתין ול"ה שבת דותתאין
 שע*ג מכלי קומצין דאין ועכצ"ל פומאה. מקבלאיך
 וע"ז לתה"פ סילוק בשעת אותו מגביהין והי'קרקע
 לדבריך דהא קרקע שע"ג מכלי קומצין וכי ר"נשאלו

 בם"ד. וא"ש קרקע עטע"נ מכלי לקמוץאסור
 באהבה דוש"ת ניסו הנניובזה

 סולמאן י,טראל בפזטההק'
 דפתראב"ד

 זי"ע גטאמבוראווצע םאות"נ הגה"קנכד

צבידבר
 כמשש הוא טעמא דחד דדימו בספיקא וה"ה ותרי תריבספק
 י*א ה' פט*ו ונטען טוען וב*ה ה"ב שכירות מה' פ"זהמל"ם
 דלא באיבעיא גם לקולא ספיקא להרסב"ם שוב וא*כע"ש

 מוכח שפיר ווטוב השגהם ובא בקרא פשם בספק וכןאיפשם
 לקולא למיזל הוי ספק כהטום דאי ודאי סמעם דהיאמהברייהא

 הרמבום הרי דלשיטתם אחת בבת באהם דאינם אע*ג ס"סמכח
 מערבא לבני וק נפשטו שפיר לכן בכה"ג גם לקולא ספקס"ל

 בס"ד. לנכון הג*ל קף ומתורץ ברהתאמהך
 דא*ל בשם המימדא על ג*כ קשה הללו דקדוקיםוהנה)ב(

 5קדשין וכי זה לכלי טתנה א*ל המנחות את מקדשיןכיצד
 על גם קאי התוס' ופירש כהן דמגבה א"ל קרקע שעוגבכלי
 ע*ד לתרץ נראה ובדרכו 'הנ*ל דקדוקים ג"כ וקשה מי5ראהך

 קרקע שע*ג בכלי דמקדשין ראי' איבא דלכאורההפלפול
 חצ"ג במהרש*א הובא לסמ"ג בביאוריו הרא*ם קו'דטדע
 ואף המטדה ע"י נטמא השמן הא חנוכה בנס לן דמה ביאשבת

 עכ*ק וטמאוהו 5תים ממאי כולן הי' הא הדשה מטרהדעשו
 המפור,טים קו' עפ"י תרצתי ח' אות כ"ז סי' צבי בניןובספרי
 שרת דכלי ע"ב( )ז' ומנחות ע"ב( )פ"ז בזבחיםלהמבואר
 איך דא*כ הקשו אין ד*ה ובתוס' תחלה ליקרב פסוליןמקדש
 ותי' ליקרב אף מקדש שרת דכלי כיון הפסולין כלמשכחת
 צריך הי' למה וזו*כ ע"ש חול לכלי כך אחר בשעירהדמיידי
 שרת דכלי כיון טמא בשמן אף להדליק אפשד הי' האהנס

 זבא בס' ווהעלה מה לפי ותרצתי עכ"ק ליקרב פסוליןמקדש
 לקדהן שרת כלי מהני דלא להוכיח ע"א( )פ"ז בזבחיםתודה
 אגל קידווט דין בכלי ה" הפסול שנעשה בעת אם רקפסולין
 בכלי הי' ואח"כ בכלי הי' שלא או לקדשו יכול הי' לא אזאם

 עכ"ד. פסולין לקדש שרת כלי מהני לא תושרת
 מדגי לא מקודם שנטמא והשמן להנס צורך הי' שפידוא"כ

 כשדניז אבל מקודם כשנטמא וכ*ז פסולין לקדהט שרתכלי
 שנעשה בשעה אז הרי מהמנורה השסן שנטמאלענין

 פס~



 השםמקךשי מזםימן ותשונותשאלותקמנ
 מ1מן

 יע"א צאנזב"ח
 הוערה שר הדור פאר הגדול חגאון חרבלכבוד

 ענגיל שכ1יאל מוח"ר כקש"תרשכבח"ג
 ולע"ע ראדאטישלע אבד"קשליפ"א

 קאשוי בעיר מושבואיתן
 דעתו חוות להודיענו גדולה בבקשח באעאהרש"ה

 במכהבינו המבואר בהענין תורחדעת
 באשר הדר"ג את להפריח עלינו שקשח חגםהנוכחי
 ותקותינו לפנות מי אל לנו אין אבל מזגו חולשתידעע
 האפשרי במוקדם לנו וישיב לדברינו נואש י14מרשלא
 כי פלפול בלי אמרים בקוצר תורח דעת חגד%הדעתו

 חכתיבה. עליו שקשהידענו
 קהל להם אין פח לעירנו הממוכח צאנז אלפ עירדףףן

 דפה חקהל תחת הענינים בכל וכפופיםמיוחד
 רק זקנה מחמת אומנתו עזב שנים ג' זח דשםוהשו"ב
 שנח ערך וזה לשחופ שמה הלכו דהמביבותהשוהפים
 שמה לנמוע דפה"ק מהשוחפים דפח חקהל שלחוומחצח
 שבנו דוקא רצה טאלפצאנז חישן וחשו"בלשחופ,
 אמנם צאנז באלפ מקומו ימלא מילו8קא מעירחשו"ב
 נחה לא שליפ"א דפה"ק הה"צ וגם צאנז מאלפחרב
 אולם הדבר. נתעכב ע"כ עליו חמכימו %א ממנודעתם
 דוקא רצו דשם הקצבים ובפרפ שהאנז אלפ עיראנשי
 יצפרכו לבל בתמידיות שמה שיחי' שו"ב לחםלמנות
 או פעם מפה השו"ב ביאת ש ולהוחיל נפשםלאאאת
 קבוע שו"ב להם ליתן דפה חקהל על רצעקו בשבועשתים
 שיבחר דפה להה"צ הקהל העריכו ע"כ עירות. בכלכבו

" ו " 9 ו 9 9

רי
 ליקרב פסולין מקדש שרת דכלי אמריגן שפיר שרת בכליה"

ע*ש.
 דהא מקדש קרקע שע"ג שרת דכלי ראי' איבא הריומעתח

 שרת דכלי נימא יאי קרקע ווע*ג כלי הי'המנורה
 הדליקו האיך לדוכתא קו' הדרא שוב מקדש אינו קרקעשע*ג

 בכלי מקדשיז וכי פריך ומאי יה1מן נטכם8 הא טמאהנמנורא
 קרקע.שיע*ג

 שהי' בפשיטות הקו' מהרץ הרא*ם דהא נכון הדבראמנם
 אומר רב"י ע*א( )מ*ג בע*ז כדאיתא עץ של מערהעושין

 מקבל ואיע חשמונאי בית שעשו כדרך יעשה לא עץ שלאף
 מקדשין אין קרקע שע"ג כ*ש דלעולם י*ל וא*כ ע*שטוגטאז
 עץ של מנורה שהי' כיון מהמנוהה השמן נטמא לאועכ"ז

 פריך.ח2פיר
 לריב"י דס*ל דהא כתב ז*ל מאסטראהצע "גה"קוחנח

 דאיך קבלה מצד לאו דה1מובאי עשו עץ שלדמנורה
 שקורי מהם אחד א*כ בקבלה להם הי אם בדבונחלקו
 עץ של הי' דע*כ כן אומר מסברא ריב"י אלא ח*ומשקר
 שפיר ולפי"ז עכ*ד. הרא*ם כמ*ש המערה נטמא ה"יאלןב
 הי' זה מכלי לר*נ אבימי לי' דכשאמר הגמרא לשוןיובן

 עץ של שרת כלי קועח2ין דדהיע התוכף יפירשמקדשין
 היא עץ של הי' שהמערה ארא*ם כתירץ לומר נוכלואיכ
 שעקג שרת דכלי 115ם ואף ואין 5המנורה וה1טשנטמא
 קרקע ווע*ג מכלי 5קדשין %י ר*נ ששלו לכן טקדשקרקע
 קרקע שע*ג שרת מכלי דמקדשין ראי' אין לדבריךדהא

 בס*ד ח5לפול ע*ד נכוןוזא

 העריך והח"צ אחד לחם יבחרו ומהם שוחפים ג'להם
 וכתבוהו באהד בחרו והקחל שובי"ם ג' חקחללפני

 וגם התמעת כתב לו נתע לא אולם שלהםבחפנקם
 והשמיפו לשחופ ע1מה אתלו שיהעשע כתב לאהשו"ב
 שאנשי יען חדבר ופעם כרנב שום לו מלתת עצמםאת
 פעמים. מכמה ממע דעתם נח לא צאנז אלפעיר
 חנ"ל חרבנים אצל ולפעלל זמטם לבצע עוד שחשבוא(

 לעמק בא שלא יען ב( הישן. השו"ב בז שלהםכים
 שהקל עליו להם חרח ג( כנהרג. הישן השו"ב עםהשוה

 מנה רק חתמנותו ש בבקשח אליהם פנה ולאבכבודם
 ערכאות כח ע"י דפח הקהל נדחח אח"כ דפח.להקחל
 אצל פק~ו צאנז אלפ ואנשי אחר קהל במקומםונתמנה

 דפח להקחל פקודה כתב ונתן הויפפמאןחבעצירקם
 במי ע,1ו חחדוש וחקהל צאנז באלפ קבוע שו"בלמנות
 וחרבח חמוינח בכל קאנקורם וערכו הממשלהחוק

 י1לחו והקחל לחקהל מכתביהם העריכושובי"ם
 דפח להח"צ מכתביהם יטלחו והקהל להוהלמכתביהם
 שבחר חשלשח אותן בחר נ"י וחרב שלשה מהםלבחור
 לו ונתנו אחד בחרו והקחל הראשון להקהלמקודם
 לעמק ובא לשחופ צאנז לאלפ שיבוא וכתב התמנותכתב
 בעד דאלאר מאות ג' לו שנתן חישן השו"ב עםהשוה
 וכאה2ר שם. הטוחפ שכרו לו נותנים והקהלהחזקה
 לפנינו ותבע בא הקודם קהל ע"י שנתקבל להשו"בנודע
 נתט1ה שהחש במענה השני מחקהל שנתקבל השו"באת

 רצוף פענותיהם שולחים והננו הראשון הקהל ע"ימקידם
 )א(. בכתבפה

 עלים ירפ שהמוכ"ז טחמת להאריך רצונינו איןרהנה
 חגם בחענין. מפקותינו צדדי נבאר בקיצוראך
 חל הקחל דשעובדי רם"א ובתשובת בד"םשמבואר
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צבי
 הגאון חזשיבת הצדדים טענות לידי בא לא הנה)א(

 אמרתי עכ*ז להלכה לחוו*ד וקף2ה ד1למראדאמישלי
 ז*ל השחשלים הגאונים הרבנים של בהספיקות קצתלהעיר
 בלא חל קהל דשעובדי דאף סברא בהך צדקו ולכאורההי"ד
 בתשר דמבה9ר הקנינים בכל כמו דמים פיסוק בעינן מ"מקנין

 צריך איע קהל קנין בו ד4הני דדבר כ*א ס' ר כללהרא*ש
 מהני לא דבעלמא באופן אבל דמי וכמסורים דככתוביםקנין
 ס*ו ר' סי' בחףמ כמפורש דמים פיסוק הי' דלא משוםקנין
 אלים לא דאמירתם מהני לא דקהל אמירה דאף די"לה*ה
 סתירות בזה ומתרץ קס*ג ש*י בערך העלה וכן דעלמאמקנין
הרא*ש

 דבכ~
 ס*ב י*ג ובכלל קנין א"צ קהל דדברי פוסק ר

 מהני לא לעולם בא שלא דבר דהוי הקהל חכירות לעניןכתב
 לו ולמה ע*ש סטומתא קנין והוי נהגו דכן מחמת רקקנין
 בדכר דרק ועכצ*ל קנין א*צ קהל דברי הלא דסטומתאטעמא
 לעולם בא שלא בדבר אבל קנין א"צ קהל קנין נודמהני

 מצד צ*ל ולכן מהני לא בקהל ה"ה מהני לא ומסירהדכתובים
 ובשו*ע ע"ב( )קמ*ז מב*ב זה לחילוק ראי' והביא סטומתאקנין
 כלום אמר לא גה בבית פלוני ידור שאמר שכ*מ סכ"ארנ"ג
 אבל קנין, בלא מועיל שכ*מ דברי קנין ע*י בבריא 'דאתיאדמידי
 תיקע דלא מהני לא שכ*מ דברי גם בבריא הקנין מהני לאאם

 וא"כ ע*ש. דבריא כקנין שלו דיבור דליהו אלאבשכ*מ
 קהל. קנין אף מהני לא דמים פיסוק הי' ילא היכאה"ה

 ושכירות דבמכירה לחלק ס"ו בסי' ש"י בערך לפימ"שובפרט
 באזרה ויו4ע לבד בד"בור ומקגי גמר לא דהיחידליחיד
 5"די וחה1*ש לתצ84ק קנין דאין לחזור יכולים הקהל גםוך'כ



קמג השםמקרשי טזמימן ותשוטתשאלות

 יען אמנם במלאכח שחתחיל קודם אפ" קניןבלא
 עוד. דעתו ממך לא דמים פיסהע בלי ח" שלושחתמנות

 שנתט דמים פיסוק על שממך להיות יכולאולם
 )כ(. לשחופ לאלפ-צאנז שנמעו בעת דפחלהשוכי"ם
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די
 הקהל. קנין מהני לא הכא ה*ה א*כ ע"ש ומחילה במתנהרק

 הריב"ש קושיות לתרץ שם ש"י בערך לפימ"ש י"לאמנם
 דהן פסיקתא דבה2טדי דפוסק הרמב"ם על שם"הסן'

 ואף ומקני גמרי דמתחתני בהנאה באמירה דבקניםדברים
 בא שלא דבר אבל דמתחתני הבשה מהני קצוב אינובחסרון
 וכתב מתנה מה' בפ"ו כמ*ש בפסיקתא אף מהני לאלעולם
 ומקנה גומר דאינו סה2ום הטעם קצוב אינו דחסרוןלתרץ
 לא קנין גם ולכן הדברים יגיעו היכן עד יודע דאינומחמת
 מסלק ומקני גמרי דמתחתני דבהנאה בקידרשין ע"כמהני

 החסרון אין לעולם בא שלא דבד אבל קצוב דאינוריעותא
 שאינו מה להקנות כח לו דאיז רק ומקני גמד דלאכה2ום

 ע*כ לחול מה על מקום אין לעולם בא שלא ובדברברשותו
 עכת'ד. מהני לא חיתון בהנאת ומקנה גמר איגם

 פיסוק בלי לשו"ב שקבלו בקהל רה*ה יקל כןוחם
 ומקנה גומר דאינו מכח וריעותא דההסדוןדמים

 ומקנה גומר דאינו מכח וריעותא דהחסדון דמים פיסוקבלי
 חשוב הרי לשו*ב הקהל דקבלת דמחתני הנאה מהנימ*מ

 לבבם בכל ומקני וגמרי דמהתני הנאה ואיכא דעלמאכחיתון
 קהל. של הקנין ומהני דמים פיסוק הי' שלא ריעותאומסלק
 בלא אף קהל קניז מהני שו"ב דבהתמנות סבדא נראהועוד

 פישק וממכר במקח דבעינן הא דבאמת דמיםפיסוק
 דמים פיסוק בלא חל הקנין שאין גזה"כ מסעם זה איןדמים
 דעת סמיכות ליכא דמים פיסוק דבלא הסברא מצד הוארק

 סמכא פסק ע"א( )פ*ו וב"ב ע*א( )ע"א ע"ז דגמראוכלישטו
 יימר דמי פירש והרשב*ם דעתי' סמכא לא פסק לאדעתי'

 יזלזל והלוקה בדמיהן יעלה המוכר שמא המכרשיתקיים
 דהחשש בע*ז פרש*י וכן ע*ש קצובן דמיהן אין שהדיבדמיהן
 דכיץ שם בב*ב בשטם"ק וכ"כ ע"ש. דמים לו ירבהשמא
 וגם וכך בכך אלא לך מוכר איני ללוקח לומר המוכדשיכול
 כלום קנה לא עדיק וכך בכך אלא לוקח אינו לומר יכולהלוקח
 שדמיו דבד המקח דאם ס*ז ר' סי' בחו*מ קיימ"ל ומה*טע*ש.

 מה' פ"ד הרמב"ם וכ"כ ע"ש קנה פסק שלא אע"פקצובים
 דדמיו מידי אבל בזה*ל בתב שם ובשטמ"ק ע*ש. הי*במכירה
 לאו טפי השתא תבע דקא ואע*ג פסיקא צריך אינוקצובין

 דמשך כיון הלכך בי' הדר קא מהדר האי דאמרינן כמיני'כל
 פסק שלא ואע*פ הקנאה מאנפי לחד עביינהו או הגביהאו

 עכ"ל דשוה כמה דמים לי' ויהיב הלוקח לה קניהדמים
 הטוב מדצונם בוחרים שהקהל שו"ב דקבלת י"לומעתה

 שבעים כולם הקבלה דבשעת וכנהוג מדבים יד"שלשו"ב
 דה2ו"ב לפרנס מחויבים שהקהל יודעים והכל מהשו*ברצון
 יליכא והא הקודהם לעבודת צללולה דעת לו שיהי'בכבוד
 שיבואו לחבירו אומן בותן צד דכל משום הוא דמיםפיסוק
 השו"ב יבקש שלא בטוחים הקהל הפדנסה בעניני השוהלעומק
 ויתנו עולה יקה2ו לא ישראל ששארית בטוח והשו*במותרות

 הקבלה בשעת הקניז בעצם רעיותא שום ואיז פרנסתו כדילו
 הצדדים משני דעת סמיטת ואיכא דמים פיסוק הי' שלאהא
 יתנו לא הקהל או פרנסתו מכדי יותר השו*ב יתבע אח*כואם
 הקבלה פשעת בי' הדר קא מהדר האי אמריע פרנסתו כדילו
 דמים פיסוק בלא שהי' אף הקנין לבטל חזרה מהניולא

 בס"ד. ברורכנלענ*ד

 לא וחקחל שפרי דכתבי אתרא שהוא יען לנו ספקגם
 אחרת בעיר דר שחוא ובפרפ כתב שום לונתנו
 לשחופ צאנז לאלפ לבוא כתב לו ליתן צריכין הי'בודאי
 )נ(. כתב לו שיתנו עד דעתי' ממכא דלא י"לא"כ
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צבי
 פיסוק בלא אף הקנין טהני העיר טובי ז' דבקבלת נראהועוד

 לענין צ*ג סי' ח"א מהדו"ק השו"מ לפימ*שדמים
 מעליא מכירה דהף דמים פיסוק בלא לנכדי חמץמכירות
 דמים פסק דלא דכל כה2ום דמים פיסוק דבעינן הטעםדכל
 ולפי אסמכתא מכל גדע לא כן ואם דעתי' סמכילא

 אסמכהא דין דאין ה*ה מחמץ פ"ד הראב*דשיטת
 דמים פיסוק בלא אף בעכו"ם קנין דמהני ה"ה א"כלעכו"ם
 הנעהבה דבר דכל ס"א סי' חו4מ ש"י הערך ולפי"דעכת"ד
 מעשה דומה דאינו משום קנין צדיך דאין העיד טוביבפני
 כיון כו אין אסמכתא דגם נראה מה"ט א"כ יחיד למעשהרבים

 המועיל ב4וופן בקנין כנוה2ה הוי קנין צריך אין דביםדמעשה
 כמסירה לגבוה אמירה גבי הר14שונים שיטת נודע)וכעי*ז
 לגבוה קניא אסמכתא וגם בהדיוט המועיל באופן הייעלהדיוט
 והגם"י ריוב סי' בר*ב מהר*ם ושו"ת סופ*ד ב"ק מרדכיעיין

 את מסלק וה8וב דבי"ד ועוד הר"ח(. בשם פ*גסנהדדין
 בטובי ולפי"ז ע*ש. סט*ו ר*ז חו*מ בשו"ע כמפורשאסמכתא
 חדשה. הערה וזה דמים פיסוק בלא אף קנין מהניהעיר
 אסמכתא מטעם הוא דמים דפיסוק השו*מ סברת גוףאכן

 ובמק"א צע*ג דמים פיסוק בעי לא בעכו"םומה"ט
 קי' או*ח חת*ס בשו*ת ועיק ואכמ*ל. דבדיו לתרץהארכתי
 לא דמים פיסוק בלא חמץ במכידות בפשיטות שכתבקל"ג
 דדד בה2בילי וכ*כ ע4ש ישדאל ברשות הוא והרי קניןהוי

 מערכת חמד ובשדי ט*ו אות ג' חקירה הקניגיםבקונטרס
 ע*ש. ההלכה שכן מ*א אותחו*מ

 מצאנז דלהשובי*ם מעליא דעת סמיכות זה אין ולענ"ד)ב(
 פעם בכל לבוא מיוחדת יתירה טרחא הי'הרי

 אכן בקביעות במקום הדר לזמ12"ב כן לא צאנז לאלטמצאנז
 להם הי' מצאנז להשובי*ם דהרי להיפך סברא י"ל זהלעומת
 לאלט מיוחד שווב כשמקבלים משא"כ צאנז מקהלפדנסה

 לפרנסו. הקהל מחויביםצאנז
 בכסף דקונין קרקע בקונה דוקא שייך זה דדין י"ל ולכאו')ג(

 לא שטר לכתהכ שדרבן באתרע היא אםולכן
 ס*ז ק"צ בסי' כמפורש השטר את שיכתוב עד בכסףקנה

 שום בעינן דלא בקהל משא*כ ע*א( )כ*ו בקידח2יןומקורו
 דהא הוא קנין משום לאו כתב לכתוב שגהגו מה הרי א"בקנין
 נתע בלא אף דפהני י"ל לכן קנין שום צריך איןבקהל
 דבשו'ב א' סי' יו*ד חיים עצי בשו*ת ראיתי ה2ובהכתב
 לא כתב גם קנין שום בעינן לא דבקהל כיון לקהלשנשכד
 השו,כ במלאכוו שהתחיל דביון חיים בעצי א"ש ע"ש.בעיא
 במג*ה ס"ב של*ג חו*ם עיין ע"ש בו לחזור יכולים הקהלאין

 ומהריק*ש נ' סי' רם'א ותשובת הד"מ בשם שהביאדע"א
 לחזור א"י בטלאכה התחיל בלא אף קנין צריך דלאדבקהל
 ע"ש ל*ד סי' ח"א חו*מ מרדכי לבושי בשו"ת וכ"פע"ש
 הגאון לידידי ט*ז סי' ח"ב הלכה עמק בשו"ת דאיתישוב

 דהיבא להפוסקים להלכה בן שהעלה ז"ל בוימעלר"י
 מה גריעוחא אין אז דעתי' דסמכא והוכחה אומדנאדאיכא
 דלא בקהל וממילא נתכוין כחו דליפות ותלינן שטרידכתבי
 הרבים יחזרו דלא דעת סמיכת ואיכא משום קניןבענין
 הקהל דרגילי אע"ג ולכן י*ד ס*ק ר"ד בסי' הסמ"עוכמ*ש
 קנה וממילא נתכוח כחו ליפות רק דו~א אמדינן שטרילכתוב

 ע"ש לחוד בכסףאף



 השםמקרשי טסח הזשוטתשאלה9
 ירנמנו אהשר כל אשר שהמנהנ יו8 אנהט ממ1פקיםנם

 כותבים אחרת חתמטת הן אט"ב הן רב חןמחקחל
 עוד נתבצה לא 4השר לו שנותנים חתמנות בכו*בחקחל
 ובפרפ להזור שיוכלו בפירש חחגו כאילו אצחשבלהיות ויכי ראשונה וונח פרעוועזאר"ש רק ק~לם עדבבירור
 )ד(. במלאכה שהתחיל קודם שחוא דידןבניזץ
 יכ~ים אינם שחקחל נאמר אם אפ" אנחט ססופקיםגם

 אשר לחיטו*ב אל6רצאנז אנשי לכוף יכחףן אםלהזור
 דעתם עפ"י נבחרו לא דפח שחקהל הנן להםבחרו

 שאיו לא דפח חראאען הקהל בחירת ובעתוהמכמתם
 למען ק~פוסשפייער מם לשלם עליחם חפילו המשזאת
 שיכולים נאמר אם ואפי' בחבחירה דיעה להם יח"לא

 ואח*כ דעתם לשאול להם הי' עכ*פ לרעתם לכופםחקחל
 אם לחקחל שיראח כפי חקחל הךטו דעתםשישמעו

ין
 רמהני דדבר הראיש בכהנת הנ*ל ש*י העדך לפי*ד יקלאכצם

 כ3תובים דדבריוהם משום קנין ?ריך אין קהל קניןבו
 בקנין כיהיד קנין דהטוב הקהל ויל וריבור דמיוכמסהרים

 להלכה הובא בקירושין שם הר"ן מ*ש ולפי ע*ש.ממהצ
 רק ל3תוב המנהג אם דאפילו ח' סףק ובסם"ע ק"צבב*י
 שיכתוב עד 3סף קנין מהני לא ג*3 קמץ שטר המא רא"שטר
 שיקבל עד דעת סמיכות ליכא המנהג ד3ן דכיה רא"דהשטר
 ע*ש הכסף נהינת מוצעת למפרע הקנין הל הם והש"ההש3א4
 השין הדיבור ע*י נעשה דהקנין כקהל ה"ה הש*כ שםבנתה,מ
 אפילו שטר ל3הוב דנהוגין כיון מ*מ אאר קנין שוםצריך
 דעת סמיכות ליכא 8*מ רא" שטר רק דהוא נימאאם

 שטר. לו דטהניםעד
 להם אין 5סיגעט השובי*ם שגם מעיד שם החם בעציאכצם

 השובי*ם ורוב הקהל בפנקס שנבתב מה רק קבלהכתב
 ואיז לקבל הקהל שהסכימו רק מהקהל כתב להם איןבגלילות
 ע*ש. אותם שיעברו כתב להם שאין בעבור לב על שסאיש
 כתב ליתן צאנז בגלילות המנהג הי3ן עד תלוי הדברתי3

 וכמובן. להשובי*םרא"
 דבאתרי עד 41ח ע*א( )צ*ג כתובות התוס' לפימ*שובלא*ה

 לקבל מהיוב מ'א בכספא קמת דלא אף שטראדכתבי
 אם שפרע מי היוב הקהל על איכא הרי אףכ ע*ש. שפרע5י

 שטר(ב כהבי דלא אע*גהוזרים
 שנהעים טעם ר"ו ר-ה סי או*ה בהת'ס מקש טיע כבר)ז(

 זמו על הרבטת שטר ~תוב ישראל הפוצהץברוב
 ומלמד למרצל שאסור ס*ג של*ג סי' הו*מ בשו*ע מ*שעפ*י
 לכלל ונכנס שכיר מכלל דיצא שנים מג' יותר עצמולשכור
 כותבים וע*כ ע*ש עברי  לעבד עצמו למכור השמורעבד
 יכול שיה" המשכיר הרב לטובת שנים שלש על רבטתהשטר
 אין הקהל אבל עברי כעבד האינו הומן כלות אהדי בול"הור
 6עולם נראה היא 3שמע הלא הזמן כבלות אפילו להזורבידם

 שלו רבטת מכסא תערידהי הרב שהסיוו הללובמדיטת
 ס" הו*מ בהת*ס וכףב ע*ש. הם'ץ בהון הה*ה יעשה לחתע
 אדם מורידין דאין יד כתב הרמב*ם תשובת והביאכ-ב

 בירחטלמי אוא וכן הגצסת הע עד גדזלה מסנהדרימקדחשתו
 כ14צר בשו*ב הדין הע בזה שהאריך ע*ש מגלהין אלור"פ

 ת1נם לזמן פועל למקבל דומה דשואט ר~מפישיםהאייכו
 רכ*א ה" א*א מאד*ג בשו"מ עיין הומן ה1ך לדאותיכ~ים

 סי' יףר ה*ב החם ובדברי סימנים בכמה ענזיל61אריאא
 דעתם על עלתה מה אבין פ ט1כ עתיקימי התדבריםף

 ואם כרצתם לצשות להםליטמוע
 לחד~

 ב"פיבת כסו
 כחיי סועך רובו להיות שצריךדיינים

 לחשו*ב מותר אם הירח דעת דעתו ינינו יויטע"כ
 לו. 4צ צ4גז באלפ לשחופ חשני מהקחלשנתקבל

 לט להשיב א*פ למהול הפעם עוד עתירתנוונכפול
 לפר הטלום מאד נחוץ חדבר כי חאפשריבמוקדם
 ביד*צ ובאעה*ח מרהוק וכהטתחוים קידה מחויקדשו

 צאנז.דפח"ק
 ונלקכצבוים סנ"ל נקמ4"ט יינחק'
 נללם כהטהחק'
 מא8קך יתח* כצררכיחק'

 פערפרויענגם רק מיוהד קחל להם אין אלפצאנזנ*ם
 חקחל בצרכי שמה חמשגיחים אנשים תשעהמענער
 טפח. מהקהל גם וככוומה אלפשנאנז מאנשי ע*זונהכצו

צבי
 נהשב שיה" לזמן התמנוה כתב לכתוב זה שמנהגלהסתפק
 בפירש כתב ההת*ס הלא להוור שיוכלו בפירץצ הותנוכאילו
 ה8קבל לטובת רק הוש זמן על בהכתב לכתוב שהמסהגשאף
 בו. ל"ץור יבולים אינם הקהל אבל עברי כעבד יהי'שלא

 שנרשם ורק התמטת כתב שום ניתן שלא דידן בנידןובפרם
 שק~והו כלל מוזכר 4יט הצם אותו שקבלובהפנקס

 ההצבו דלא כיון ובסתם לסתם צתקבל אדרבה הרי לזמןרק
 הה בסתם אותו מקבלים אם בשהתט הוי והמנהג לזמןעמו
 לעים על עמו הווצו כאלו הוי המנהנ ע*י ואדרבהתמיר
 הוץמ ובפ*ת הנ*ל ובשו*מ י*ג סי' ו1עת טעם בטובוכמ*ש
 לשו*ב רבקבלו הוים מים בשם סק*ג שיעג ועי' סק*זסי'ס'
 אאתו מיבירין והשין פסול בו נמצא שלא כל הוא המנהגסתם
 31*3 ע*ש והן לענין ל*ג ס*ק נ"ג או*ה הפרמ"ג וכ*כע*ש.

 האידנא קבלה סתם גם כי בזה-ל ה' סי' יו*ר ה*ב ההםבדברי
 5תה טשה אהר מצאו אם אשילו להזור יכולים האינם לעולםההא
 לח אם אהר שו*ב לקבל אסור וגם בזה"ל כתב י"ר ובס'עכ"ל.
 לעולם או זמט בתוך מכבר הנשכרים בדהטו*ב מסולנמצא
 כלל גאונים ובדברי עכ-ל. שם הנשכר שו*ב 5קום מנהנלפי

 ע-ש. בזה האריךק*י
 לכתוב שטהנין דמה הנ*ל ההת*ק דברי להבין ישולכאורח

 עבד 6גה איסור ידש4 וטלא כדי רק הוא זמןעל
 כהלישות הוא אשר רבנות בהכתב זאת לכתוב נהנו מדועעברי
 פה בעל התנאי שיתט די יזמ' לא ומדוע המקבל להרבהדעת
 מהים דשניהם והיכא לזמן, רק הוא קוהקבלה עריםבפני
 ר"ז וו*ם עיין בסתם נבתב שהשטר אע*פ בע*פ תנאימהני

  ה" שלא מכה"צ אהד אם ץטדוקא ו*ס סי' הו*מובהרשד"ם
 יאמר אהד שצד שבעולם  קנינים כל בטלו ראל"כ מהני לשתגאי
 לזמן. שהטפ בע*פ להתנות די יהי' הר3 ע"ש תשישהי'
 מהגה*ק פ*ה סי' יו*ר ההיש צדק צמח בשו*ת  עפיורונראה

 עיסש4 היתר על דבהלואה שהעלה זקלמליבאוויטץ
 444י שהוא בעדים בכתב זה שיכתבו הכתיבה דייקאמעכב
 בכתובות מדאמריט פה בעל בהותנה סגי ולא עיסקאהיתר
 כוהבת ה1א מאתים לכתהלה טתב רצה דאם בהא ע*א()נ*ו

 בעל אבל % דבתבה טעמא בש*ס וקאמר מנה. ממךהתקבלתי
 לבע*פ כוצ בין ההילהק הוא במה המפודוים ותמהו לאפה
 בשם הריטב*ח ותירץ סגי באמירה הודאה מקום בכלדהא
 קאמרה בעימא מלהא אלא פרעה לא ההאי דהכא דביוןרבו
 גכטעיא 3הודאה לי' השבית ש שטרא רילה מדוואה כתב כילי'

 מלתא 6השתא בא8ירה אלא כן עשו כשלא אבלוכפרעון



קמה השםמקדשי םמ מםיא ותשובותשאלות

 יצ"ו 448ךנלרז,טע תר8"ו ואתהגן א' יוםב*ה יי16
 מפורמם ההוראה עמוד הנדל חגאון הרב ידי"נכבוד

 וכו' דורנו פאר ותפארת לגאון ארץ קצויבכל
 שלימ*א ענניל 2טגפי44ל מוה"רכקש"ת

 יצ"ו ראדאמישיאהאבד"ק
 לבקש בזה הנני באהבה ותפארתו הדר"ג4טקד"2ט

 עפ"י להשיבנו שלימ"א הדר"ג רום פארמכבוד
 במקום ההתונה אהר שדרו ו4הטה איש בדברדיתוה"ק
 ונמעו מקומה לעזוב הוכרה מיבה ע"י ואה"כהא,טה
 ואהותיו אמו אצל מאד מכיכים ודרו האיש במקוםידור
 שהרבה עד והא"1 האשה בין המהלוקת נתרבוועיא
 והבש אבותי' לעיר האשה והלכה אותה היכהפעמים
 שאי ומענתה מרוצת אינה והאשה אליו שתהזורמבקש
 הרבה גורמים כי ואהותיו לאמו ממוך לדור להאפשר
 היכה אשר מודה והבעי ההכאה עד גדולותקפמות
 לעזוב רוצה ואינו לזה הגורמת שהיא שאומר אךאותה
 לוזר ממכמת והאשה שם מצויה שפרנמתו מהמתמקומו
 ואהיותיו. אמו במקום לא רק רוצה איטר מקוםבכל
 אין שאמרה היא וכן מ"י ע"ד מי' אה"ע בשו"עהמגה

 ואהיותך אהיך ואמך אביך לבית שיביאורצוני
 שמוענת דמענתה מבואר הרי לה שומעין ליומצירין לי שמריעין מפני אהד בהצר עמהם שוכנתואיני

 מענה. מענתה לה מריעין המה ואהיותיושאמו
 מכהט שיש לבי"ד שנראה ודוקא כתב ז"ל דהרמ"אדגם

 ובינו. בינה קמטה וגורכרן לה מריעין שהםבדברי'
 יכולין מתמא ואהווצ אמו דעל מאיר הבית כתבעכ"ז
 זה אצל זה ודרים שוכנים אשר קמנה בעיר וא"כלמעון

 אפשר או שמה ידור שלא לכופו מענה טענתה הוהאולי
 יכ~ה דאינה שם לו טצויה שפרנמתו שמוען דיעןלומר
 יודע אינני עפי לדור שצריכה לכופה עכ"פ אךלכופו
 הוו"ד להודיעני שלימ"א הדר"ג רום מכבוד אבקשלכן

 )א(. זה בעניןהרמה
 לתשובתו ומצפה רבה באהבה הדר"ג דו"שידידו

 האפשריבמוקדם
 יצ"ו פאדטך"טע יאבד"ק עממינגער שאולז44ב

 םמסימן
 יצ"ו גרלל"ך לפ"ק תשאד וישב מדר א' ליום אורב"ה
 שליפ"א ללייכם יצןשק מוה"ר הגאון הרב התנילכבוד

 דפה.דום"ץ
 טמדינת בישראל גדול רב בת השאלה,ע"ר

 לששה קרוב שזה בראמעניען,מראנמילוואניא
 ממדינתנו אהד בהור עם ההיתון בקשר שבאהשנים
 ואה"כ אהת, מדינה עוד אז הי' אשר אונגארן,טדינת
 ומהכא להכא מהתם בא ואין יוצא ואין הגבוליןנתהלקו
 להתועד להכא מהתם שכתבו פעמים כמה ואהרלהתם,
 ואה"ו יהד, להתועדם אפשר הי' לא ובשו"א יהדלהנ2טא
 נלקה הנ"ל הבהור כי לגריעתא, עוד הדברנשתנה
 יותר וזה המלהמה, למקום למדינה להוץ ונשלהלהצבא
 אפשרת והיותר ידיעה, שום ממנו נשמע שלאכהטנה

 בשבי. שהלך הואלמובה
 ההיתון, קשר להתיר דיש לדינא הימב הדברלביארת

 ו' מעי' מ"רל"ו יו"ד בש"ע המבוארעפ"י
 לזמן להנוטא הרם וקבלו זל"ל שנשתדכו ואשהבאיש
 והלח לאהר להנשא אמור הזמן ועבר שעכב מיקבוע,

צבירבר
 היכא דבודאי עיסקא בהיתר וא*כ ע"ש דעביד הואדערמה
 הץ כתב צריך דאין ודאי שכר למהצית עסק על באמת לושטתן

 שלנו בהלואות 6שא*י רבית איסור לסלק להודבאמירה
 אלא באטותפות לעסוק כלל מתכווגים קואין יודעים הכלשבאמת
 שלסלק אלא רבית לו ליתן ורצונו ממש לרה וזה מלוהעוזה

 לסלק מהני זה  ש6'מ ונהי עיסגא על עמו פוסק הואהאיסור
 מרבית עצמו לפטור יוכל ירויה לא אם שבאמת כיההאיסור
 רק רבית זה אין נשבע ואיט משלם שאה*כ ומה שבועזןעקי
 וכי י*ל ע*ב הערמה כמו דהוי כיון מ*מ השבועהעבוו
 לסלק ג6ורה כעיפקא לי השבינן או ענינים מן שטראכתגו

 דערמה מלתא מובה באמירה אלא כן עשו כשלא אבלה4רסור
 באמירה וי ואין עיסקא ההיתר לכתוב צריכים וע*כההא
 שואנהנו רב לקבלת התנאי לענין דה*ה יקל ומעתה עג*דלהוד
 איסור יה" שלא כדי ורק תמיד על נתקבל שבאמתיודעים
 מתנים לכן ערמה רק באמת ויצא תנאי מתנים עברי עבדמבה
 וליכא לעולם על נתקבל שלא כמו לי' והטבינן ואזבכתב
 רק דהוא מלתא מוכהא בע"פ רק יהי' אם מע~א*כאיסור
 וק נאמר והתבשי סתמא נכתב שבכתב אהרי וב6רטערמה
 קבלה בהכתב הזמן לכתוב נהט ולכן סגי לא בהדאי 6העל

 בת"ד. לינקד צבהוזה

 העלה ה' סי' אהיע צדק באבני ז*ל מדעש הגה"ק דוקז כ"ק)א(
 לו יש קבוע במקום אם הפוסקים 6ליגי דלא הדשדבר
 וכ14שר עסק וצום לו אין ובאן ידוע עסק איזה מהמתפוצ8ה
 שלא טתו כופית הקט כאם הף לשם ~כת רוצה אינההטשא

 6הויב יהי' שממילא באופן לזונה יוכל ולא פרנסהיהי'
 כופין דבכהקג מודים דכ*ע לומר ויש שמעט לא זהלגר,צה
 הוא מרדכי ובלבח1י עכת"ד. ידוע עסק לו שיש למקוםשתלך
 שכתב פ*א ס" הריביש מלעען משמע דכן כתב י"ב סי'אה*ע
 פרנסתו שימצא במקום לדהי טדהי להוליכה יכולדאיט
 שם דן ועפי*ז לכופה יכול קבועה ופרנסה שבעסקומשמע
 ומתיר הבעל לפקום ליסע רצונה 4ין אם למורדת האשהאת

 פי' א*א מהרש'ם בשו"ת ועיץ ע*ש. עלי' אהרת לישאהבעל
 נ*ה סי' להלה*מ רב להם תשובת הביא רפ"ז סן' וה"גקט"ז

 דלא מהדי דהייבש קנ"ה סוס*י אה*ע מהרשד"םותשובת
 אלא פרנסתו מהבא הי' הולך שהי' שבמקום לו ברורהי'
 הצלהה בו הי' דלא הההא המקום מתוך לצאת רוצהשהי'
 לדיציאה יכול איט ודאי ע*כ הספק על אהר למקוםוללכת
 אבל בודאי 6רנסהו ימצא אהר שבמקום לו ברור דאיןכיון

 ודאי פרנסתו ימצא אהר שבמקום לו דברי מיקריהתה"ד
 עסק לו יש דכבר היכא ד6כש*כ ומשמע ע*ש הריב"שמודה

 לשכת בהגהות ועיין אותוג כופין לכ"ע א ידועופרנסה
 במקום אלא אמר לא דהריב*ש ע*ה סי' אהשע עלהסופרים
 אבל כתובה ליתן רו?ה שציצו 4לא בע"כ לגוהצשיכול
 אה העני יעשה מת הרגמ*ה מפני בע*ב לגרש שאקיבמקום
 6כרך מדינה וב4עתוי אשתו שגעה 6פני ברעב ימותהכי
 דל8בול אדעתא 6*ם געירה ~וו ב6ירש הותנה אפי'"4מרך
 בפרדס וורמ ע*ש. הותנה לא ויסורים ממכות דקשיסעניות
 שהאריך ד' היתר אורות ובטללי הספר( פד6י ע*ז )דףרמונים

 ע*ש" בזההרבה



טסיא ותשובותי2אלותשי  השםמקרשי 
 משאנץ חר"ש בת' ומקורו התרח, צריך ואינומותר

 קל"ז מי' מהרי"ו ובת' דשבועות, מרדכישבחנחת
 שהעביר זה אונם חי' דאם מבואר הרם"א,ומביאו
 חב"ח אמנם בשבועתו. עדיין חייב שכנגדו זחחטועד
 ום"ל הנ"ח ש חולק חמו"ז אבל מחרי"ו תשף עלחיק
 החוא. בזמן תלוי הזיונ עיקר אין זמן דבחגבלתלחלק
 חשבועה. במלח לא באינם התנאי קיים לא אםוע"כ
 חמו"ז על חולק כ"א מי' ובחו"ם בנח"כ שם חש"ךמ"ם
 רחמנא דאונם האומר פ' קידושין חירוי2למיעפי"ד
 בזה. להש"ך המכימו והאחרונים אמרינן, לאחייבי'
 דמחלק ואף א'. מי' חו"ם ובח"ם מק"ב ר"ז מי' חו"םעי'
 מ"ם כך, אחר או התנאים בשעת חזמן התמ אםבין
 ע"ב דנ"ז כתובות ועי' כפירוי2ן, מתמן כיח נדולבזמן
 ובמהרי"מ בונרת, ולענין לבתולה, שנותנין הזמןלענין
 דמשטע ואף עיי"ש, בשידוכים חדין דהוא קל"אמי'

 ועי' דוקא, מזונות חיוב לעניז דכ"ז שם הש"םמדברי
 ד'. מ"ק וב"ש נ' מעי' נ"ו מ" א"עבש"ע,

 באמת וכן לשיווכים, קידושין בין לחלק אפשראך
 חכמים שנתנו הזמן עבד דבאם מהרי"מ מת'מוכח
 מי' בחת"ם וכ"כ אחרת, אשה ונושא משבועתופמור
 דאפילו רכ"ב, מי' ח"א מהרש"ם בת' מבואר וכןרכ"ח.
 השני צד ש חיוב אין באונם הנ"ל הזמן עבר אחד צדאם

 בתשו' הרמב"ן מד' לזה ראי' יש ועוד עיי"ש.לחתענן
 מי' וא"ע רל"ב מי' וברם"א רכ"ח מי' יו"ד בב"יהובא
 מי' וברם"א רכ"ח, מי' יו"ד בח"ם בכ"ז ועי' מ"ו,נ'

 ע"ש פ"נ מי' תניינא בשמים הרי ובשו"ת ע"שרל"ב
 בזה ואחרינים ראשונים הפומקים בדברי חארכתועוד

 מבואר וכן הנ"ל. החיתון קשר להתיר נ"כ ממכיםדשני
 מברימק המפורמם מהנאון דימקין מחרי"לבשו"ת

 עם תנאים שקץ2ו ובתו אב בהשאלה מ"ן במיוז*ל
 באתה ועתח חגבול מקץ ויברח לאנ"ח ונלקחבחור
 למלאות א"א לפח לבוא שא"א אחר א' ומענההנערה
 לחתיר דיש והשיב עיי"ש. מענות שאר ועודהתנאים
 חמפק על נכנמח שכבר ואף לאנ"ח שנשתעבדבה2ום
 שיי הגורל יצא שאם בעני' פשומ דהי' לומר ישמ"ם
 לחתיר יש שמכ"ש מאליו מובן עיי"ש. יקחנהלא

 )א(.בנ"ד
 זלמן שלמה מוה"ר הנאת הרב לההיתר המכימו)וכן
 יתירו שאת דליתר כתב רק הי"ד משאמלויאעה"ר
 מוח"ר והגאון בשמים, הרי בשו"ת כם"ש חחרםהב"ד
 מעיקר דהגם כתב הי"ד ממעקעלהיד ראזנער מנ"ליהודה
 מפומי' מדנפיק מ"ם החרם להתיר צריך הי' לאהדין

 ב"ד(. ש"תירו מוב מהדרבוותא
 הנח הכללי, עמקא חיתר בנדון באריכות שכתבתובוה

 כל דאמרינן מהא עדיף דאומדנא להוכיחיש
 "ט בזה דחא עושה. הראשונה דעת עלהעושה
 אמרינן אי ושמואל רב מ"ז דף מנחות בש"םפלונתא

 פמק והרמב"ם עושה. הוא הראשונה ע"ד העושהכל
 עושה. הוא הראשונה ע"ד אמרינן דל"א כשמואל.שם
 ואף שם, ומל"מ ובכ"ם מ"ז פרק פמוהם"ק בה'עיין
 ע"ד אמרינן אי פנול דהוי אימור הוא דשם לחלקריש

 היכא אבל שמואל. פלינ ולכן עושה. הואהראשונה
 ע"ד אמרינן לכ"ע היתר הוא ואדרבא אימורדליכא

 ע"ב ד"נ דזבחים בש"ם שאי' כמו עושה. הואהראשונה
 ע"ד העושה דכל משום כשר ומתמא פמח לשםלכך

 הראשונה ע"ד דכשעושה משום עושה, הואהראשונה
 עושה הוא ראשונה ע"ד אמרינן לכ"ע לכך כשרהוא
 אימור נבי דנם מוכח ע"א( )צ"א בשבת האאך

 )ב( עושה הוא הראשונה ע"ד אמרינןהוצאה

רבר
 מביא שכשהפוסק ע*ג בסי' ז"ל הח*צ מ,ש נודע כבר)א(

 בפני צר כל על לסמוך אין להתיר צדדיםהרבה
 בתוס' וכ"כ )מ"ט( מחולין ראי' ומביא ועוד דקאמר אףעצמו

 הפוסקים כללי חמד ובשרי ע"ש ועוד ד"ה ע1א( )פ"הכתובות
 פ,ג מ*ק ברא"ש הובא הרא"ם שכ"ב הביא ט' אות ט"זסי'
 טעמים עוד מצדד שם דיסקין מהרי*ל שבתשובת ואחריע"ש.
 אכן מרבריו. ראי' כאן אין דידן לנידן שייכים אינםאשר
 דודי מכ"ק רב מעשה וידעתי ובריו צדקו מאדלהלכה
 זי*ע הלברשמאם אליעזר ינלו' מוה"ר הקדוש מרןאדומו"ר
 אכן הקשר להתיר שצוה כעי,ז בעובדא מראצפערטהי*ד

 זעם. שיעבור עד להמתין רק בזה מאנההכלה

 כ"ב סי' ח*ה מהר*ש בשו"ת לפימ"ש לחלק יש ולענ*ד)ב(
 שמואל דסברת ז"ל מראדאמישלי האדירלהגאון

 אחזקת לאוקמי דיש עושה הוא הראשונה עוד אמרינןדלא
 ליכא מתיר דבחצי ברת אאיסור לעבור ירצה שלאכשרות
 וכפרץ?'י כרת אטו גזירה מלאבול דפסול ורק כללאיעור
 י*ל אכתי בעשייתו איסור אבל וחכ"א ד*ה ע*ב( )י"דמגחות
 לאוקמי שייך לכן מתיר בהצי ליכא עשה איסור תוףדליבא
 עח2ה הוא הראא2ונה ע"ד בכה*ג אמרינן ולא כשרותאחזקת
 ובמל*מ ע*ב( )ע*ד שבח רש*י שיטת נודע כבר והריעכ*ד.
 וא"כ ע"ש ב8*ש תורה איסור מיכא דבשבמ. וובת מה'פי"ח

 איסוד עבר שכבר שלו כשרות חזקת איתרע הריבהוצאה
 עושה הוא הראה?ובה ע"ד אמרינן וממילא ח*ש מכהתורה
 דרבע איסוד רק ליכא בשבת דבח"ש להפוסקיםואפילו

צבי
 מ*מ כ"א. ברכות ובצל"ח כוללת בפתיחה הפרמ"גכמ"ש
 כשרות חזקת איתרע ררבנן איסור על דבעבר ל"ן סי'לתומים
 איסור אף שמקיימים ישראל מרוב דיצא כיון מה"ת אףשלו

 י2פיר שבמוח מים לענין התב"ש סברת וכנודעדרבנן
 למפגל רמי ולא עושה הוא הראשונה ע"ד לכ"ע הכאאמרינן

 והבן. המתירבחצי

 איסור יהי' לא מדוע להעיר יש הנ*ל מהר*ש בדבריאמנם
 זבחים רש*י שיטת הלא מתיר חצי למפגלכלל

 ידה2ב דלא בלאו עובר כלום מחשבתו אהני בלא דגם ע"ב()ב'
 כ*ד סי' חו"מ בחת*ס הובא ז"ל דייכה2 ר"ד הגאון וכ"כע"ש
 לאו על עובר עכ"ז כשר דהקרבן לשמה שלא במחשבהדגם
 ולהרמב"ם נכונה שאינה מחשבה מיקרי דעכ*פ יחשבדלא
 נכונה שאינה מדה2בה שמדה2ב דכל פסוהמ"ק מה'פי*ח

 ג"כ מתיר חצי במפגל ה*ה וא*כ ע"ש. בל*ת עוברבק~,2ים
 אם שדוקא שם החת'ס דעת לפי ואף יחשב לא משוםחייב
 השמועה דמפי הרמב*ם כמ"ש סחשבתו ע"י נפסלהקרבן
 למטיל דומה זה שהרי במחשבה קדשים יפסיד שלאלמדו
 שלא במחשב אבל ופוסל במפסיד היינו וא"כ בקדשיםמום

 עובר ואינו מום כמטיל ואיע מפסיד אינו פוסל שאיעלשמה
 פיגול דליכא רק פסול איכא מתיר חצי במפגל הא עכ*זע"ש.
 התוס' לפימ*ש ואף מום כמטיל והוי מפסיד הוא ושפירבכרת
 רק פסול מתיר בחצי דפיגול ומה ד*ה ע*ג( )מ*אזבחים
 דאחרי עובר יחשב דלא לאו דלענין י*ל עכ"ז ע4ש.מדרבנן
 כמטיל זה הרי הקרבן ונפסד פסול שהקרבן החכמיםשאמרו



קמ השםמקרשי םמ1" ותשובותשאלות

 לחכמים ועד בית בקובץ חובא ז"ל מבראד שחגאת41עש
 בשבת דלכך כתב כ' מי' ב' חוברת שביעיתשנה
 חזקת מכח ול"א עיטה, חוא חראשתח ע"דאמרינן
 בשוגג דמיירי משום חראשונח, ע"ד עושח לאכשרות
 חא חמאת מחייב חאיך קףטח אימור, ע1עדטח יד,ןשלא
 איסור עוייח שחוא ידע אם דהא מידיעתו שבאיט

 מדהטבתו דבמלה אמרינן דאז ג"כ מוזניא הי'בהוצאח
 שב שפיר דחשוב וא"ל עובר. ואינו כשרות חזקתמכח

 דח"ש מכח מוציא הי' לא שבת שהוא ידע דאםמידיעותו
 אוכל גבי ע"א פ' דף יוסא מש"ם חא להוזמא, ג"כאמור
 מוכח כרדועתו, שב דל"ח שם דאמרינן בזה"זהלב
 ובקהלת עש"ח ח"ש מכח מידיעתו שב דל"חמהטם
 איסור בין חילוק דאין מוכח וע"כ ח"ש. אותיעקב
 )ג( עושח הוא הראיטונה ע"ד העושה כל לעציןלהתיר
 לכ"ע אומדנא גבי כהטא"כ בזה. פליג שמואלואפי"ה
 כמבואר עהטח הי' לא דהכי אדעתא אומדנאאמרינן
 ובסנחדרין שחין מוכה לפני יבמה גבי ע"ב דק"יכב"ק

 איילינות. גבי ע"בדם"מ
 אלמר מוה"ר הה"צ בדבר הנדון בעיקר להעיר ישובוה

 מאיסור ממכשול רבים להציל איגר מאירעזריאל

 במו"ם לעמוק כשמתחיל ישראל א"י שכל לתקןרבית,
 שיעשח העסקים שכל דמתא הרב אצל ידד בכתביכתוב

 עיסקא היתר אופן על שחוא עצמו על מקבלבהמעות
 ע"ד חעושח כל דאמרינן וממעם תקחז"ל.עפ"י

 התולח דבר בין יחלק בזח והערות עזשה. חואחראשונה
 )ד(. אחרים בדעת ג"כ התולח דבר ובין לבד עצמובדעת
 חתום' כתבו באומדנא דאם דבריך. צדקוולהנ"ל

 אדם דקשה לה כתב שלא ד"ה ע"ב דמ"זבכתובות
 דאדעתא המקח יבמל ונתשקל דבר שום מחבירושקנה
 תלי' לחודי' בלוקח לא דהתם ותרצו קנח לאדהכי
 לי' מקנח ומוכר המוכר, בדעת כן כמו אלאמילתא
 ל"מ אומדנא גבי דגם חזינן א"כ אומדנא, אמרינןשפיר קאי בדידי' ונותן מקדיש גבי טשא"כ דהכי,אדעתא

 בדעת דתלוי היכא כהטא"כ לבד בדעתו דתלוי היכארק
 עהטה, הוא הראשונה ע"ד לענין כן די"ל מכ"שחבירו,
 היתר חזקת מכח גדולה אומדנא דהוי בנד"ד לומרואין

 ופעזנה זכי' טה' בפ"ו המל"ם כתב גדולהובאומדנא
 בדעת חתלוי בדבר אף אומדנא דאמרינן פ"םבשם
 דל"ח וע"כ עסקא, לשמר צריך הי' לא דא"כאחר,

 דכיכח. גדולחאומדנא
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צבי
 הדבד לו יתוודע אח"כ אם בשוגג הדבד עשותו דאחדידבעינן
 על ומצסער ומתחרס ההוא הדבד מ9הטיית שב 4הא בוששגג
 עשותו אחרי דגם חלב ח"ש באכל דוקא וא*כ עשוהו כבואשד
 כיון יתהרט לא חלב הי' שאכל ושמה שגגתו לו יתוודעכ14שר
 "יכא מש4*כ מידיעתו שב אינו חשוב שפיר עקכ חקששהי'

 הי' לא עשותו לפני ידע ו1איי אע"פ עשותו אחרישמתחרט
 השתא דמ"מ מידיעתו שב חשוב שפיר ג"כ ועהטה מידיעתושב

 ע*ש לי' מתיידע לכי עשותו אהרי יזחרס הרי בשוגגשעשה
 דאמרינן בשוגג עשותו אחרי הרי הכא ה"ה 'הט*כ בזה.שהאריך

 כיון יתחרס הרי עשותו אחרי יתוודע אם עהטה הראשונהע*ד
 הי' דאם אע*ג מידיעתו שב השוב שפיר בשוגג איסורשעשה

 מידיעתו. שב הי' לא מקודם לוטדע
 דהטוב לא שהוא כל כקומוציא דהכא לחלק נראהובלא*ה

 עחטה הראשונה דע*ד דאמדינן ורק כללהוצאה
 מבסל הי' לו נודע הי' ואם בשוגג דהי' כיון להוצאההשחשבה
 הוצאה כלל נדהטב הי' ולא לזרע שהצניעו ההאשונהמהשבתו
 יךיעה לו הי' אם וא"כ הוצאה שיעור כאן איז דבעצ~,כיון
 הו44 עהה שהרי עתה עושה שהוא מה כלל עושה הי'לא

 זה הרי וא*כ כלל שיעור הי' לא ובידיעה לשיעודמחשיבו
 אחר באיפן מוציא הי' ידע דאילו מידיעתו שב חשובשפיר
 המעומה טו*כ דאהשבה שיעור מוציא הרי בשוגג עתהואילו
 דאכל להך דמי ולא בידיעה עח2ה הי' לא בשוגג עתהשעושה
 אוכל שההא מה במזיד גם ,ווכל שהי' הזה בזמן חלבח"ש
 ואשם בשגגגה תעשינה לא אשר בי' קרינן לא ועקכ בשוגגכעח
 דהרי קרבן מביא איט שב אינו קדבן מביא מידיעתוהשב
 שהסיבה ונהי' עתה עושה שהוא מה 'עושה הי' בידיעהגם
 עחטה הי' הרי סוף סוף עכ"ז היתר שהיא כהטום עושהשהי'
 מידיעתו שב ואינט בידיעה גם עתה עחטה שהוא המעשהזאת
 עקג כתב לענין זו כסברא שכתב שם לתורה בציונים)ועיין

 היסב. ודתק ע*ש(כהג
 ה~וים שכל להיות צריך ע*כ התקנה דהדי ולענ*ד)ד(

 עסקיהם שכל אחת פעם בבי*ד יחחמווהמליים
 וא"כ שניהם על רבית איסור דהא עיסקא היתר צד עליהי'
 ע"ד שניהם לגבי לומר חטיך שגיהם הסכמת איבאהדי

 אאד* מצד רק שהוא לאומדנא ד8י המא עחטים הםהראשונה

יי.
 שפ4

 תיפוק ד"ה ע*א( )כ*ב בע*ז התוס, שכתבו וכעין בקדשיםמום
 חגיגה בתוס' וכ*מ מדרבנן דאיסורי במידי אף לפ*עדשחך
 כוונתם מפרש רל"ב מצוה מנחה ובקומץ אין ד*ה ע*א()י*ג

 ס' סי' חר'מ פנ*י ובשו*ת לי' מכשיל דעכ*פ מה*הדעובר
 השחרי אדם להגמטיל שלא סתם אמרה דהתודה שיפתםמפביר
 הלאו על עובר הוא הרי זה בדבר מכשילו והוא חז*לשאסרו
 עצמו שהאיסור אף אדם להטשיל שלא שמצוחה תורהשל

 מדדבנן נפסל שהקרבן מהשבה במחשב וכ*כ עקש. מהותמותר
 יחש1ב דלא לאו ועובר ומפסידו בקדשים מום כמסיל זההוי

 בזה. מ*ש י' אות ע*א סי' צבי בנין בספריועיץ

 )ס,א ביומא ור*א ד*מ בפלוגתת תליא דסברתו י*לואולי
 שאינו כמי הוא הרי נגמרה שלא עבודה דלר*אע*ב(

 לר*מ ד*ה ברש"י עקש וליתא כמאן דההא אמרינן לאיר*א
 בעבודה רק שייך לא יוהטב דלא לאו לענין וה"ה ולר*א.וד*ה

 קאי לא לר"מ עבווה חשוב דלא המתיר בחצי אבלשנגמרה
 דלא לאו דליכא נימא אי דאף ז*א אנן יחשב דלא הלאועלי'
 גופא זה הדי נפסל שהקרבן כיון מ'מ המהיר בהצייחשב

 ד*ה ע"ב( )פ*ה פסחים ~רשוי איסוד 4יכא קדשיםדמפסיד
 להפוסקים ואף דאורייתא איסוד הוא ויתי ד*ה ובתוס'ומה
 איסור דבעובר הנ*ל להתומים עכוז דרבנן איסור רקדהוא
 ע*ד אמרינן ממילא א"כ מה*ת אף בשרות חזקת אבדדרבנן

 הט"ע. עועחן הסוהר4הטונה
 בציונים זיל ענגיל ר"י הגאון זו בחקירה האירך כבר)ג(

 הי' לא אם מידעתו שב בפיו"ט ס"ו כלללתורה
 רק במזיד לעבור דוצה ,טהי' מחמת היא מידיעתו שבהעובר
 המעשה היתר גורמת הידיעה היתה אז יודע הי' וטאילומחמת
 מגמ' וכדמוכח מקרבן  לפסור  יירי1מו שב איט מקרי זהאם
 שיעוד ויקסיט לעתיד אחד בי*ד יבוא אם דאפי'הנ*ל

 יומסר הזה בזמן מכזית פחות חלב ש4נל מי עכ*זהאיסורין
 עושה הי' אם דאפילו וחזינן הוא מידיעתו שב דלאומקרבן
 הוי ג"כ אצלו היתר שהו4 מפאה רק זדון מצד שלאבידיעתו
 על בפידושו הראב*ד ועת 4ביא אכן כרדיעתו שבאוט

 הכתנה דאין ג' בר"חא פ*ז דחובה דיבורא תקראהספרא
 רק עושה הי' לא אזי ידע שלא מה מעק1ה 2אט9מן יודעדאילו



 השםמקדשי סממשן ותשוטתשאיא9א
 בו ש"פ בשפר אמרינן לא אמאי יחעיר ישובאטת

 ריבית באימור יעבור שלא דכדיריביוע
 כמו עמקא בתורת דיהי' התנח כאלו דחשובאמרינן
 ע"ב, ד"ל ובב"ם די"מ שבת בתום' הפקר לעניןשאי'

 הפקר ח' אפרים ובמחנח פ"ח מי' בתשובחומהרי"פ
 )חנהת אימור יקףטח שלא בלבו דאפקר מחדי דאנן א'מי'

 כיון נראח יענ"ד בזח, מסקנתו גמצא לאחשואל!
 אמרינן לא בכה"נ בחפמד פלנא שיו לקבלדצריך
 אמרינן דלא נ"ד מום"י בנובי"ק וכם"ש להיתרדכוונתו
 במקום רק זטת בעילת בעיתו עושה אדם דאיןחזקח
 דכתובה מתם וכנמח ע"ת בקדשה כמו חפמד, לווטאין
 היכא אבל בחנם. זנות לבעילת כיוון לא וממתמא לחלית

 בנד"ה( י"ל וכה"נ ע"כ, אמרינן לא חפמד לודאית
 בת' הרא"ש מדברי שהביאו הראי' לדחררזלבטש"כ

 אני עדים בפני אמר כנון שכהג ל"הכלל
 ואח"כ זה תנאי ש בפניכם זאת לאשתי נפ ליתןרוצה
 דע"ד ודאי התנאי הזכיר ולא מתם בפניהםנתן

 אף וכוונתו וכו' התנאי מוחל ואינו עושה הואחראשונה
 לראי' דומה הנדון דאין וכתבת המעשה, חתחלתקודם
 ואח"כ ?דים ובפני הלז האשה בפני חתנאי אמרדהטם
 דלא אמרינן שפיר העדים אותן בפני במתם הדברנמר
 היכא משא"כ הראשונח ע"ד עושה רק חתנאימחל
 ולא בר4מילתו לא כלום מזה דיבר ולא דעחש נילהשלא
 העדים ידעו ולא העסק שעשה העדים אותן עםבמופו
 עמקא. היתר עפ"י העמק שעשח חתנאימזח
 על שכ' תקצ"ב מי' ח"ב הרדב"ז בת' טנמר נן ניהגה

 ליתן שרוצה לעדים ואמר לאשתו נפ שכתבראובן
 אחרים עדים ובאו הגפ עדי הלכו ומיד כן ע"םלה

 עדים חיו שאם ברור הדבר תשובה, מאי, מתם לחונתנו
 ממירה לדי והם טפיו התנאי ששמעו שםהראהטונים

 מתם לה שממרו אעפ"י ע"ת מנורשת שהיא מפקאין
 אבל ז"ל. הראשונים כתבו וכן ממך, ראשון ע"תודאי
 שלא אחרים בפני אלא בפניהם הנפ ממר שלאכיון
 שאין שיודע כיון וכו' תנאי בלא מנורשת התנאישמעו
 ממירת בשעת הוזכרו ולא התנאי שמעו אשר העדיםאלו
 שומעין ואין בי' הדר והשתא לתנאי', אחלי'חנפ
 בפי' מבואר עכ"ל. תנאו על שממך אח"כ שאומראעפ"י
 בין כבר תנאי הי' דאם הרא"ש בדברי שכתבתכחילוק
 המכירה ננמרה ואח"כ ולוקח, מוכר ובין לאשתואיש
 אמרינן סתם שננסר אף מתנאי שידעו עדים אותןבפני
 אחרים עדים בפני כשהי' אבל נעשה, הראהטונהע"ד
 עדים בפני בשפר ננמר שכבר אף התנאי ידעושלא

 העדים ידעו לא הענין שנגטר בשעח מ"םאחרים,
 ע*ד אמרינן ולא לתנאו אחליי אמרינןמהתנאי
 יעקב עין בשו"ת בפירוש וכ"כ עושח הואהראשונה
 )ה(. ברור וזח וכהב ב' בסי' ז"ל סבריסקמהנאן

א י ש א ש ש 4 4 א : ה ע ו , י : , א א ש

רבר
 עיסקא ההיתר שינהיגו וע*י דבריהם להצדיק יש ואולי)"(

 כאילו חשוב כן עושים  שהכל בעךלם ויתפרסםכללות
 ד*ה ע*ב( )ט*ה יבטות התוס' וגמ"ש העדים בפני כעתנקחטית
 ע*ש, דטי שם עומדים כאילו שטבלה לכל דידוע כיוןמי

 מהירושלטי טוכח שכן הבאתי ה' אךת עגוטת תקגתובקונטרס
 בתשובת וכ*ה כעדים חשוב ופירסם דידוע הף*( )פ,הכתובות
 ע"ש. עגונות תקטת לענק בזה והשרכתי ט8ח צ'ט בללהו484ש

 ובטל ט*ו כלל לתורה בציונים טהירושלטי בזה העיר כבר%
 ע*ש. שם הירחצלטי %תורה

 חנ"ל, דפ"א יוכאש סהט"ם חוכחתי על יהעירומש"כ
 לד' וציינתי ה*ש, מכח מידיעהע שבדל"ח

 שם יעקב חקהלת מדברי נראה דבאמת יעקב,הקחלת
 כם"ד שם אזיל דהגם' ואך ח"ש מכח סרדעוט שםדחשוב
 סי' חאו"ח בי"צ בשו"ת א" וכן מח"ת, מותרדח"ש
 אי שבת במלאכות לח",צ שטנע במח ום"ם ב', אותנ"ד

 עכ"רנ כטדע הפומקים בפלונתת תלי' מח"תאמור
 מדברי צ"ע הנ"ל וחבי"צ הקה"י דברי באמתהנה

 אני אטר שם, דאמרינן דתרומות ברפ"וירהטלמי
 נעשח בר"ח בון א"ר זירנ טחצי פורש ואיני מכזיתפורש
 חפ"ם ופי' במזיה זית וחצי בשוננ זית חציכאוכל
 מידעהי, שב לא שהרי מצטרף לא חשני זית דחצימשום
 שב לא חשוב מח"ת דאמור אע"פ דח"ש מוכחהרי

 דר"ל אליבא שם מפלפל דחירושלמי אע"נמידיעתו,
 ושוננ לחייב כהטכחת האיך מה"ת מותר דח"שדם"ל
 דר"י אליבא דגם משמע הירהטלמי מפשפ מ"םבכזית,
 חשואל, )הנהת שם. וברידב"ז ופ"ם עש"ה כןאמרינן

 כהטום דוקא משמע דאדרבח כן, מוכח האיך הבנתילא
 שב ל"ח וע"כ זית מכחצי פור,ט דאינו בפירושדאמר

 שחו, כל וחמר זיתים חצאי שני כאכל דהוימידיעתו
 שב דל"ח לומר רצה מה"ת מורזר דעה"ש לר"לואך

 אמר וע"ז כ"ש. וחמר ח"ז שני כאכל דהוימידיעתו
 )ו( וכו'( הנאה באימור ר"לדמודה

 באכילח דדוקא לחוהט אמרתי שיעור דחצי בענינירהנה
 בשתי' ולא מח"ת מותר דח"ש לר"למ"ל

 של פלוגתתן בפעם מ"ד מי' האו"ח הבי"צלפים"ש
 ח"ז אוכל נבי נה"נ במוף לשיפתן דאזלי ור"לר"י

 דהנאת משום דחייב מובר דר"י ואכלו וחזרוהקיאו
 מיעיו דהנאת כהטום דפפור, מ"ל ,ור"ל תורה אמרהנרונו
 ע"י לאצפרופי חזי האימורים בכל לר"י וא"כבעינן,
 כהטא"כ נרונו, חנאת על דחייב ויאכל ויחזררשיקיאו
 או*ח כת"ם ובשו"ת ע"כ. מותר דח"ש מובר לכךעי"ז לאצפרפי חזי ל"ש א"כ בעינן מיעיו דחנאת דם"ללר"ל
 בעינן מיעיו דהנאען דמובר דאע"נ הח"ם בשםקי"ז
 והביא נרונו, הנאת על דחייב מודה ר"ל אף בשתי'מ"ם
 אינש שבע כי דם"פ מוכח הש"ם מדברי לזהראי'
 כיון לפי"ז רש"י, בפי' עש"ה שבע מנרונוחמרא
 לי' חזי שפיר נרון חנאת ש דחייב ר"ל מודהדבשתי'
 לר"י ככו וישתח ויחזור שיקיאו ע"ילאצפרופי

 שפיר לפי"ז מח"ת, אסור ח"ש נמי לר"ל בשתי'לכך
 קאי לזרים אמור התרומח דחלה בפ"ק דקתני האי"ל
 נקפ תרומח ואנב דתרומח בכחטקה דמיירי לר"לנמי
 צ"ע אמנם השואל, )הערת היפב. ודוק בכולןאמור
 בחקיאו חייב אינו דבתרומח )פ"א( יומא תו"ימדברי
 )ז( ע"ש( ראשונה בבליעתו דנתחללה כהטום ובלעווחזר
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צבי
 אגוש4ה בזה טי"צב שם יצחק והבית בזה העיר יפה)ז(

 פטור השכלו וחזר דבהקי4י חא*א ל*שדבתרוטה
 חוין ע*ש טה*ת אסור דלר*י המשנה וקט*ל נתחללדכבר
 באע ט*ש הי*ד ז*ל הגה-ק אאטו"ר לכ*ק ט*ג סי' דודבבנין
 הג*ט לפיט*ש י*ל הי*ד ז*ל הבותב הגאון דברייהצדיק
 דיט שנקט הרטב*ם בטווגת ה"וק %י*8 תרוטות בה'והסל*מ

 כיון נהו נקם דדהש8 תרוסאן של בשטן עצטו הבאן הואסך
 סך אס אבל שפן גשטוע ליהטת אח*כ הותר גהיתרשנהנה
 עאש בהיתר 4עחלל שלא כיון אחר לישראל הותר לאישראל



יש השםמקישי םפ1מן ותשובותשלהז
 פכל שם דאף טמא סוף חתוםפתא בדברירמש"כ

 נב"5ח נבילח, אוה1 מאכי,ףןונבילח
 קיל נבלח דחא תפח והוא תרומח, מאכייןותרוסח
 חטבי*ק ,טהעלח עפי"ם חשפ"ל דכריך, צדקומחוומח,
 רק יומ"כ קודם הבית פמ רזיז שלא דפבל ל"ו מי'או"ח
 חל אין היום שנושרמח ובחיומח פגל נעשהביוח"כ
 יוח"כ. ש חל ונבילה יוח"כן ע? ותרומה פבלאיפור
 נבילה אוהי מאבילין ונבילה פבל ששניט מהולפי"ז

 מ84תב1ל. הפב1ל בפבל דוקא זה חמורשפבל
 מקרי דפבל לומר ד"פ הרנ"8 שם בהג"ה הטב"יודשנה

 בהנאה אמור פבל דהרי יוה"כן לנבי מוסיףאיסור
 בשם הביא ואץומות מח' בפ"ב והמל"ם מה"רע כילוישל

 ובושרומח מה"ת בילוי של בהנאה אמור דפבלהר"ש
 כהפום יוה"ב ע? חל פבל אם אף א"ב ע"כ, דרבנןחוא
 כילוי, של הנ4עז לענין יוה"ב לגבי מומיף איסורדדוי
 ביון יוה"כ איסור חל לא היום שבתרמה תרופהמ"ם

 דזזה1ם8ושא י"ל שפיר לפי"ז סוסיף, ליכאדבושרומה
 קיל נבילח ואז ביוח"כן שנרנרמה ורשרומה בפבלמיירי
 נבילה, מאכילין ונבילה פבל וע"כ מתרומה והמירמפבל

 )ח(. תרומה אוה1 מאבילין וושרומהונבילה
 גמי וניחשב דפריך ע"א( )כ"ב במכות הקושיאוע"ך

י1
 דבסלה שסך טע ד*ה ע*א ף' כריתות רש*י בלשת מפורשוק

 דאין להיפוך מפורש שם ביומא ובתו*י ע*ש. בטלהבהתייה
 שאכל בזר ורמב-ם דלרש"י רע*ט מנ*8 חמע בזה1חלק
 ה5תני' לאשקמי יש ח48כ ע*ש. חהב ואכלו וחזר והקי4טתרו5ה
 לא ועכ*ז גרון בה2שת רהחיוב דוטרומה במה4קה לר*לאף

 איסור. בשת"עז שהי' כיוןטזחלל
 לאחרים דדוקא יחלק ק"ג חולין סו5ר בכתב לפימ*ש י"לוגם

 בעצמו המקיא אם סה4א"ב זה שהקיא גטן לאכולמאיס
 ש והקיא למעיו בלע כבר אם מחלק ועוד מאיע לאשכל
 ע*ש גתחלל לא הבליעה בית עד רק בלע כשלא פשא"כטטט

 הזבןי בשתי' לר*ל גם לוריב כהשכחת שפיר841"כ
 לימא דפריך בהא שם המרש*א קו' לתרץ נראהגח(ובזה

 את לו ובתזין וכון נחש שנשט מי דתניא הואתטצי
 אומר ראב*ש רבי דברי לעשר וא"צ אותו ומאכיליןהכרישין

 והקשה בדח1לין באפשר דפליני ופרןם"י שיעשו עד יאכללא
 מעשר אי ופליגי בחולין אפשר בלא מיירי דילמאהמרש"א
 עב*ק. וב*ק דת*ק ובפלובתא חמור טבל שחמוד
 אי דהא בפשיטות א*ש הי*ד ז*ל הכותב הגאוןולפי*ד

 צריך ע"כ שוב וב4ק דת'ק בפלוגתא ד5ליגינימא
 החם לעשד צריך ואיט חטר דתרומה יסבור דרבילומר
 חילוק איכא והרי שם, המב*י וכמ"ש רשאיש(ויט

 יווזסאפ מקודם ותרוגא2 טבל וההי' מיידי 8אדשלוגתתם
 פלוגתת כהשא*כ כולל הוא דיוהכ"5  מטעם עליהם 8לויוו4כ8פ
 וגהזין כדקתני ביוהכ*פ ותרומה בטבל מחדי הא וראב*שרבי
 מוסיף דהוא חמור טבל הא בכה*ג וא*כ הברישין אתלו

 ויוהב,פ טבל איסורין הרי ואיכא כילוי וטל בהבשהדאסחר
 ו(8*ב כילוי של בהנאה מה*ת אסור דאים תרומהמשאהכ
 לרבי ס*ל ואיך יוד~כ"פ איסור רק ליכא ביחהכ*5בטתרמה
 רק ופלוגתתם בחולין באסהשר דכרהרי וע*כ חמחרדתרו5ה

 בס*ד. לטטן המרזצ,א קף 51תורץ התיקוןלענין
 תני ה*01דששמר )פ"ח יומא מירוולמי להעיר ישאמנם

 מאגולין ותדו5ה נבילה בקל הבל את אותומאכילין
 חלה שביעית אותו 5אכילין ח4ביעית טבל מתרו5האותו
 תרומה בא ר' קומי קשיתה אר"י לס )מיבעיא צריכהוערלה

 חצא הא וכחשני כיו"פ אחריוש שלא דאמרכנון
 5ירכת על השייר תנא צ"ל ע"כ והרי לי"ל כוללאיסור
 תנא י"ל א"כ מתקיף ד"ה בה1ם' ובם"ש מעיקראהש"ם

 עכ*ק. שבועח לענין נ"כושייר
 קאמר לזה קודם דהרי חגושו שם דחום' ליישב21ר4עץ

 השייר תנא אמרת שת שמונה תנא תניאלא
 יו"פ וסני ושמונה דקחגי לעיל דמי דלא הר"םואמר
 % הי' יו"פ משום מלקות תו דאיבא איתא ואםבהד

 ע"ב( )משז בפמחים דאיתא ולפי"ם ע"ש בשתיםומטתן
 ור4יי הואיל ליחייב לא אהרישה הואיל אמריגן אידפריך
 ר4יי דאיט בטיענתא דמיירי וכהשני צטר דםעכיסוי
 לכימוי דהזי דהיכא ריב"א בשם בהעם' והפעםעכיסוי
 במכות שפיר הש"ם פריך וע"ז עדל"ת כהשוםהוא

 ל"ש השטעה דמכח אחריש שלא שבועה נמיו1יחשב
 חריזוח כל על יו"פ כחשום ג"ב חייב יהי' וממילאעדל"ת
 פכח דיו"פ הלאוי טזרבו וא"כ דוקא רטהוח בעפרו1א

 השייר תני שייך לא החרישות בכי דחייבהשבועה
 בפוב שבועות מה' בפ"ד המל"ם קו' נ"כ בזהומיושב

 )פ(.פעם
 כה"י. דושה"פ חוועו הנניובזה

 דפה ראנ"ד ציטעמבוים סנ"ע פנוזםהק'
ששששש4ששחשש א םאאשש4שוה18ששאש

צבי
 חוומה טשרי הכיו א5ר חשן תעשת בלא ונבילה מיתהבעון

 קאם% 45ייוק דאמר במע ומשני במיתה( דהם8חמירה
 ונבילה דרגק ה4ן בזח רתרומה )כם*ר המעשרות אתעליהן
 זו קר הקו4ת יהירחשלמי הרי תרוס01 מאכילין לכןבלאו

 לא ו(58אי בזה"ז בתרומה ל14קמי ומוכרח חמירהדתרומה
 ביוהב*5י שטזרמא בתרומה להמוקי

 וע"ב צריכת וערלה חלה ברייתא בהך רקתני כיון י*לאמנם
 חיי דאל*כ יוהב*פ קודם עוד שבתרמה מחדידחלה

 מהףדם צוד הוא ע*ג הרי וערלה יוהכ*5 על הל איםחלה
 8חרי דהבר8תא ומוכח חלה אותו מאכילין ובוודאייוהכ"פ
 בתרשה רישא גם ומ0תמא יוהב"5 קודם עוד חלהשנעשית
 בתרומח הברייתא 5וקי ולכן יוהכ*פ קודם עור  שצתרמהמיידי

 הששבזמן

 הכרישין את לו דגחזין בברייתא הנ"ל בטב"י הג"הובדברי
 דאסור כה4ום מוסיף דהוי יחתכ"פ על חלדטבל

 ע-ב( )כ"ר בביצה להמבואר להעיר יש כילוי שלבהנאה
 בכ1יבר מ*ם מוקצה דלי"ל לר*ש דאפילו אם ד*הברעה'י
 הוספת בשם שכ*ה סי' השקל ובמחצית ע"ש מוקצה הוילכ"ע
 כדמוכה מה"ת בהנאה ג*כ אסור דאורייתא מוקצה דל5"דשבת

 בדשך וא*ב ע*ש מוקצה בעצי לבשל דאסור ע"ב( )מ*זבפסחים
 ולגבי מוקצה מבח בהנאה אסודיז ביוהכ"פ שגגזזוכרישין
 דמוקצה ה2שה איסור דהך כיח י"ל ומעשרות תרומהחיוב
 רגנך ב" קריק שפיר 5עשה שום בלא מאיליו היתר לויו4
 צ*ז קי' בשאג*א בזה שהאריך וכמו במעשר ונהחייבתשלך
 ו"8 יוהגקפ על מוסיף בכה*ג חשוב תרומה גם וא"בע"ש

 ואכמ4ל. ב4תלהאריך
 5בה ההצ לאווין ש5ונה קתני איך התוס' דכוונה ז*א ולענ*ד)ט(

 והקח8יא שתים ביו*ט משכחת הא חד אם כיביו"ט
 לא שבועה ע*י והרי שם המר*ם וכמ*ש האמת תגידלא
 במהו4וא בין משכחת ריףט דהלאו יק דיו"ט הלאויטזרבו
 תד רק ליכא לעולם ביו*ט החרישה על אבל מתונתא איטובין
 דלישנו לדומזא קף הדרא וע"ז דשבועה לאו רק ונתרבהלאו

 וז*פ. ושיירתני
 דחיא אף הלא הבטזי לח עדל*ת ל*ש השבועה דמבח מ*שוכן



 ותשובותשאלותי
 עטמן

 יצ"ו יוערבוי תש*א תמוז בחודשב"ה
 א' ביום זו בשתא חל ת"נ צום יום היותנשאלתי

 אינם שיהודים מהטיים נזירהובאשר
 האיך בערב ח' שעה עבור אחרי החוצה לצאתרשאים
 מוצהפ"ק בליל בציבור איכה וקריאת התפלה עםיהי'
 אחרי מעריב ולהתפלל להקדים יכולים אם ת"ב.ליל

 ככה לקהשות א5שר באי זו שנה המנחה מפלגשיהי'
 שאין והב"ח מהרש"ל בשם פומק רצ"ב במי'דהמנ"א
 שהש"ך ואם ע"ש לרבים התמוה דבר עשהוא כןלהורות
 הותר לדבר פעם דנותן היכא כותב רם"ז מי'ביו"ד
 אין דבזה"ז מביא פריפות בה' דעת גילוי בם'אסנם
 עושה למה פעם נותן אם אף לרבים התמוה דברלהורות
 מקדימין ולא מאחרין דמנילה פ"ק במשנה כמו ועודככה
 נאמר וזה לנפשי' טרעניותא אינש מקדים דלאכהטום
 או שעה עם דת"ב הצום בהתחלת רק מקדים אםנם

 פרק~~תא אינש מקדים לא זאת לנבי נאמר נ"כשתים
 החיים בם' מובא ל"ג מי' מהרי"ל תשובת עייןלנפשי'
 תקפ"ד לם' ובהשמפות וצ(פ"א במי' ז"ל הנרש"קלמרן

 בתפלה הן הקודש על מחול מומי5ין אין השנהדעראש
 )א(. בארוכה ע"ש הוא דדינא דיומא משום בקידושוון

 להתפלל יקדים לא הוא חול ביום עמ"ב אם אףו;פו"ז
 מקומות עאותן ובפרפ מה"פ, מבעו"י דת"במעריב
 דזן"ב תפלות נ' שבכל תרנ"ז במי' כשיפהשפומקים
 מזח לדבר אין עזאת בתפלה נחם או רחםאומרים
 ויש מעריב. תפלת עם ת"ב בו שחל במוצש"קעהקדים

 רהטםמהישי עטמן
 ר,צאים אם איכח המגילה קריאעז נענין רקלדבר

 בבירע. א"פ כל ביחידלאומרה
 איבה לאגער שמותר ת"ב בה' אדם החיי שימתוזנון

 מביא דהר"ן מאחר לזה המברא וי"ל ביחידוקיןת
 שקורין הכפרים בני ש דמנילח ראהפונה בכהטנהשיפה
 אורנח יטקורין פשר בלילה קריאתה ובענין הכנימהביום
 עכ"ד בעשרה בעיירות אותה קורין ולמחר ביחידבלילה
 ע"א( )ד' בנם' חיוב לשון נזכר אשר מנילה לנביואם
 )עיין בלילה המנילה את לקרות אדם חייב ריב"לאמר
 בעוז לילה להיות ודאי שצריך לענין העבודה ושורשימוד

 הכ5רים בני יכולים זה ובכל לקרואעזה(מרטתילים
 מגילת קךיאת לענין ומכש"כ בלילה ביחידותלקרואתה
 בש"ם מזה הוזכר ולא מופרים במם' רק שנזכרהאיכה

 ביחידות לקראה רשאיםשודאי
 וזלה"פ כותב נ"פ ת"ק מי' או"ח בלבוש הנה כןאמנמ

 איכה לקראות שטהגים כיון תמהתי ימיכל
 ככר באיכה נהט לא מדוע מ"ם על עליו ולברךבציבור
 כדין עצכצ בפני ומ5ר קלף על אותה לכתובבמגילה

 דמי ולא בציבור יד"ח בהם לצאת שצריכים המפריםכל
 רגילים שאין הם דשאני וקהלת ורות השיריםלשיר

 ולסה הקהל להוציא ציבור השליח ע"י בציבורלקראותם
 כהלכת נכצ,גמה ולא הנדפמין חומשים מתוך אותהקורין
 נשמע עכ"פ ע"ז שתירץ מה ע"ש עכ"ל וצ"עמפרים
 בציבור לקרות צריכים איכה שמנילת הלבוששיפת
 שבציבור ם"ל הלבוש שיפות שתי לפי"ז ויש הש"צוע"י
 יכולים ביחידות וצם אדם החיי ושיפת לקראותהחיוב

 איכה. מנילתלקראות

צבירבר
 עשה גם דוחה הרי בשאלה דישט כיון מ*מ ול*תעשה
 ולספר ל*ת ב' איכא השבועה דבצידוף כוונתו רארליול*ת.

 קה בזה לתרץ מקום וזזה ל*ת, ב' דוחה עשה איןהכריתות
 איצ6ריך דלמה דבים בת בשער הנודעים תפ*ה אךחהישע*ק
 איכא גופא ביו*ט הא ביו*ט ובין בחול בין כולל מכחלפרוך
 ולהנ*ל עכ*ק ההיל מכח ביףט מותר מתונתא דאיטכולל
 ל*ת ל*ת ב' ואיכא אהדחם שלא בנשבע דנוקי דהקושיאי*ל

 וליכא הואיל ול*ש ל*ת ב' ע*ד ואין דשבועה ול*תדיו"ט
 הדבה תלי*ת האדכתי ובחדושי ודךק. גופא יו"ט מכחכולל

 ואכמ*ל.בזה
 לפי*ד המהרי"ל דברי מסביר קכ"ה ח"ג מהדו"ד בשו"ם)(0

 דמלקות שהקשו יכול ד*ה ע*ב( )ג' מ*קתום'
 בחריש גרידא עוחץ אלא לאו בתוספות כתוב לא והלאמנלן

 מפקינן ובקציר דמבחדיש למימר דאיכא ותי' תשבותובקציר
 וכל דהישית מש0ה בעזחלת שוה8ביעית בלומר תוספתדצריך
 דשביעית רחמנא קאמר דהכי 'לששית יהי שביעיתדין

 ולכן ע*ש כשביעית מיא הע*כ שביעית שנה קודםמתחלת
 דר*ה לומר צדיך אתה ע*כ דהא תוספת שייך לאבר4ה
 וזה ר*ה מעדב קשיא דינא הוה וא*כ ההוספה כה8עתמתחיל

 ע*ש. אאחרינןלא
 מעריב תפלת להקדים שלא מהרי*ל מדבדי ראי' איןולפי*ד

 לא מבעו*י סיבה מחמת  שמתפלל דבזה מבעו*ידת'ב
 מקדים דלא היגרא דק היייך ת*ב. ההוא זמן עודנעשוה

 לנפשי'. פודעניתאאינש
 חורש יש ע*ב( )י ממכות נפלאה דאי' הביא בשו*מוהנה

 שביעית וחשיב לאוין שמווה כה8ום חץייב אהדתלם
 על יו*ס איסור חל דאיך ממ*א פ*ח בשעה*מ והקשהויו*ט

 המתני' התם דמוקי למאי מקודם חל שביעית האשביעית
 דמותר נטיעות ובעשר ד*ה של ביו"ט דמיירי ותי' כוללדלי"ל
 בבת וושביעית יו*ט בא בר*ה וא"כ שביעית בעדבלחרוש
 אהב מדאורהתא הוא יו*ט דתוספת נימא אי וקשה עכ"דאחת
 וע"כ יו*ס על שביעית חל ואיך קדים יו4ט חיסודשוב

 דאמאי רש*י קר בזה ימתרץ תוספת שייך לא דבד"הכמהרי"ל
 כל דין באן אין דבשבת ז*ל מאר"י כתב דכבר שבת תמלא
 גא8בת שחל ר*ה של טוב יום ז"ל לוי הקדו,עת דבדי וכנודעכך

 כשחל טוב יום שהוא והיעו חדינים ממתיק בעצמודהשבת
 וע*כ הקודש על מחול להוסיף דצריכין פשיטא וא"כבשבת

 הטתמדים. עכת*ד שבת המשנה נקטלא
 כולל מכח פריך דאמאי הנ*ל הישיע"ק קו' ג"כ מתורץובזה

 מבח טלל איכא טפא ביו*ט הא ביו*ט ובין בחולבין
 בפסחים כמבהשר הואיל משום דמותר מתוטתאאיט

 עכ*ק. ע*ב()מ*ז
 מחוי דילמא הואיל ונימא סריך מאי דלכאורה א*שולהנ"ל

 ועאיל ול"ש לשחוט ואטוד בשבת יךט בחלהמשנה
 זה והרי ושחט בעבד או סכנה בו שיש חולה בנזדמןורק
 התום' כמ*ש הואיל אמדיע לא שכיח דלא ובדבד שכיחלא
 בוז4 שהעיר ידושלים דפום פתחים עמ*ם בהת*ס שו*רשם

 יו*ם תוספת שייך שוב בשבת איירי דאי א*ש השו"מולפי"ד
 דהא למסקגא וב*ז איו*ט שביעית חל איך וקשה בר*האף
 ויו*ס דחול כולל דיחול דפריך בם"ד משאוכ כולל לי"לחגא
 מוכרחים ואיגס כולל מכח אה8ביעית חל דיו"ט י*לשוב

 היכא הואיל שייך ולא בשבת לאוקמי וטכל בר"הלאצקמי
 בחא בין טלל מבח לפרוך ומתרח מתונתא איט מכאכולל

 ה5לפה2 ע*ד ממץ וזה בשבתובין



קנא השם מקרשי. עט עסימן ותשובותשאלות

 ג"כ הלבוש שיפת ידי לצאת לענ"ד נראהלזחמן
 לקראות ביום ולמחר ביחידות בלילהלקראותה

 דהרי הקינות אמירת אחרי בציבור איכצההמנילוע
 תענית במם' ע"ש וע"ב בכל ככה לנהוג השל"השיפת
 תקנ"פ מי' בטואו"ח ומובא מופרים במם' איתא וגםשלו
 מקומות ויש בעדב איכה מנילת שקורין מקומותיש

 נימא אם אף ולפי"ז מ"ת קריאת אחר הבוקר עדמאחרים
 אף דוקא בציבור בלילה איכוו 7קראות הלבושכשיפת

 ביחידות לקרוא הלי7ה בקריאת יצא דלא אמינאאם
 מקומות כיש ועושה בבוקר שקורא במה עכשיו יוצאהרי

 ת"ב. בכל כןשנוהגין

 פליגי המקומות שוני שמנהנ לומר נראהך;פענ"ר
 מ"ל בלילה איכה הקוראים דאותןבזה

 ע"א מ"ה דף מ' ס' ת"ב בה' התניא קדמן פומקכשימוע
 טהנין ויש תתקנ7 7ומר מנהגינו אין ובקדישוז"ל

 אלא נוהנ אינו ת"ב אבילות שעיקר 7פי ביום7אומרו
 היום מקצת ו7מחר ב7י7ה רוני קומי שנאמרב7י7ה
 אשר הזמן הוא ולזאוע בלי7ה לוע"ב האבל ועיקרבכו7ו
 המנילת 7קרוא שנוהגים מקומות ואותן איכה יקראבו

 ת"ב המר ביום הוא האבי7ות דעיקר ס"7 ביוםאיכה
 ברש"י כמפורש מ7אכה 7ענין קי7א הלי7ה דהריביום

 מי' או"ח סופר כתב תשובת )ועיין ע"ב( )י"נו;ענית
 קוראים 7ואת רפ"ח( סי' או"ח שיק מהר"ם ושו"תק"ב
 איכה ו7קראות 7הזור בשיה"ק שכותב הטעם והואביום
 תענית רש"י 7דעת קי7א ב7ייה דאבי7ות משוטביום
 יצא אם מפק יש באשר כהנ"ן 7הורות מוב 7ואתהנ"7
 איכה 7מגי7ת יקראנה 7זאת ד7י7ה בקריאה חובתוידי

 כנ7ענ"ו: הקינות נמר אחרביום

 דבר מצאתי לנפשי' פרענותא אינש מקדים  רווולענין
 ימים שלשה ה"ד( )פי"ז מופרים בטם'חידוש

 ימים וש7שה זכר צום נוהנין שיש מופרים )מקראהצום
 פרודין א7א רצופים אוו;ם מהענין אין בשושן(שהתעט

 אחר יההענות נהגו שבא"י ורבותיט ושני וחמישישני
 שמאחרין ועוד וחבריו נקנור מפני הפוריםימי

 בדיני הובא שיא וחידוש עכ"ל מקדימין ולאבפורעניות
 ועיין ב"ק מוף ביש"ש וומובאים ובבל א"י שביןחלוקים
 ע:ד שבצא שנתב הנדול ר"א לצוואת הגרג"ההקדמת

 ו;"ב יום לראור: בקרוב בימינו ונזכה ע"ש חילוקיםנ'
 בב"א. תפארתנו בית בבנין ולשמחהלששון

 יצ"ו ררערבך' יאבד"ק רריים יצהקהק'
שםענעטטושםשוםו,וחםש(חחשווווחשוושטושושיאששםאאחוו,ושאוש14שווו~וואח~וואו(םעי,,ןיוו(ו,ךו~ווווןיוו,וטווואוןו(11111.וואויוטואששט(וו

רבר
 ר' )מן שאלתי בזה"ל כתב שי"ב סו' ט"ב בה' הרוקח%(

 לרחוץ נרה לאשה יזדמן אם רמון( מןקלונימוס
 והשיב לאו אם ברחיצה מותרת אם באב ט' קודםמטומאתה

 מקוה במי ולטהר פושרין ע"א לרחוץ מותרת נדה אהבהלגבי
 כי לה הקילו פו*ר ומשום לבעלה עצמה לטהר מתעסקתאם
 פו"ר גדולה כתובות ירושלמי בשם במד*י חכמים דאמרוהא
 יהי' חדש ה'( א' )מלאכים שנאמר ביהמ*ק מבנין הקב"הלפני

 כ"א בתה*מ אסור שאיט ועוד בביתו הזהצים ושניםבלבנון
 הוא והירושלמי עכ"ל מותר לכן קודם אבל בלבדבט*ב

 מביהמ*ק יותר פו"ר להקב*ה חביב אר"א ה"ז( 4*הבכתובות
 הוא הילפותא דהא חד הכל ביהמ"ק לשון דנקט ואףוט'
 עצמה לטהר מתעסקת אם הרוקח לשון והנה ביהמ*ק.מבנין
 הי' הראשונים שבדורות מה לאפוקי בוונתו אפהברלבעלה

 עאסימן
 יצ"ו ווקטטבנו5 תש"ב הנדול עש"קבעזהי"ת
 כבוד ונעלה היקר המופלנ הנאון הרב לאהובישוכט"ם
 יע"א מפירנוי דקה"י אב*ד פריערמאן יצחקמוה"ר
 הגיע לשאול נפשו ידידי רופ"ם ואשר הגיענינע'.י

 הנזירה אשר ר"ל בצרה עתות האלו בעתותבאשר
 או איש שום אין הצהרים אחר ולמעלה ו' שמשעההוא
 מונרוצ ושוקים ברחובות ללכוע רשאי מהיהודיםאשה

 מה - החוצה יראו ולא הליכה כ7 בעדםךמסונרת
 ובלילה שב"ק בללי פבילתן זמן מגיע אשר הנשיםיעשו
 במוצש"ק ונם הנזירה מן האמור מדבר 7הן אפשרבאי
 אז וגם א' יום עד עי"ז מעוכבים ויהי' 7פבול ת:כ7נהלא
 הוא אידם יום באשר אפשר באי ואח"כ הצהרים )פנירק
 ו7פמוק לממוך רשאים אם פתוחה. המקוה ואין א'ביום
 ה' מעיף קי"ח בכ7ל אדם החכמת כדברי ומעשהוויכה
 7פבול לה אפשר אי דאם הב"ח בשם מם"ם שםשמביא

 בזה וכיוצא אידם יום שהוא כנון אונם מהמת ובם'בה'
 למזבול יכולה אזי בלי7ה ו7א ביום 7טבו7 יכו7ה ו'וביום
 עד מבעלה המבי7ה להסתיר הרבה ותזהר ביוםבז'

 נ"י רופ"ש מע"כ שא7ות דברי א7והיי7ה.
 אהתירא להדר עוז בכ7 7השתדל רמיא חיובא כיאט

 חז"ל הקפידו כמה כי מפו"ר ישרא7 ימנעו 7א7מען
 על נענש נון בן שיהושע )ם"נ( וכבעירובין זאתע7

 )ד' ברכות ובש"ם מפו"ר אחד 7ייה ישרא7שביט7
 ידי שהניד ישראל מלך דדוד הסידותי' חן"ל מפרוע"א(

 ונאמר לבעלה אשה לטהר ושליא בשפיר בדםמ7וניכווע
 שדוד השמיעו שחכמז"ל זי"ע הנוב"י דמרנאמשמי'
 לבעלה אשה לפהר כח ובכל עוז בכל השתדלהמע"ה
 חפשתי כי ואם פו"ר במצות מניעה יהי' לאלמען

 שם מצאתיו ולא ברכות על בצל"ח ז"ל הנאוןבחיבור
 פוב דבר אמר הנוב"י שמרנא בעולם מקובל ככהאמנם
 מביא קע"ו מי' חאו"ח יהודה זכדון ובשו"ת הלזהוקים
 מצות שנדולה כתובות ירושלמי שמביא רוקחבשם

 )א(. ע"ש המקדש בית מבניןפו"ר
 מיני שתין שמיהר ראב"ש חדי ע"ב( )פ"ד ב"םובמם'

 זכרים ילדו הנשים אותן וכלדמי
 מישראל זאת דשעה מנעה פו"ר כמה שם הכמז"לואמרו
 שלעתותי ר"פ מימן ריש או"ח ב"ח ועיין ברש"יע"ש
 תבופל שלא אשתו עם בשלום ירבה שבת בערבערב
 בפמוק רבתי איכה ובמדרש ע"ש. רונז ע"י עונהמצוה
 ~ ,ו ם0וווןווו,וןוששןןןושםש(וןועאןו
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צבי
 משום נקיים ז' ספירת קודם נדה ימי אחר בטבילהנוהגין
 שהטבילה מעשה שהי' ע"א( )ל"ב בנדה כמבוארטהרות
 )בבאה"ט תכ*ה סי' הריב"ש ובתשובת ע"ש לאמהקודם
 ובסס' לטהרות מטבילין הי' פטיות דגם תכ"ב( בטעותנדפס
 בחצי ומת ת*ח ושטהב הרבה ששנה בתלמוד ע"א( )י"גשבת
 בימי ד"ה ובתוס' נדה בימי ולא לבונה בימי מיקל שהי'ימיו
 לסוף אחת טבילות שתי לטבול רגילים שהי' ר"תבשם

 וסףל ע*ש. ל0הרות וטהרה מדאורייתא טהורה שהיאראייתה
 לטהרה במתעסקת רק ת"ב בערב טבילה התירו דלאלהרוקח
 ובירושלמי התירו. לא טהרות משום אבל פו"ר משוםלבעלה
 אבל תעטג של ברהיצה דתימור הדא ה"ז( )פ"גברכות
 מותר אי דהפלוגתא )ובפ"מ מותר תענוג של שאינהברחיצה
 של באינה אבל תעטג של ברחיצה דוקא הוא ברחיצהלאבל



 רהשםמקרשי עאסימו ותשובות,חאלהזשב
 לי"ב ונטתיחם בניחם משהאין שח" עם רבתיהעיר
 ככרם וודין ב"שראל פו*ר הרכות לסען שניןולי*נ
 אומר עכ"ו ע"ש זח מדרש עץ מש"כ א' סי' אה"עשלסה
 הנ"ל. אדם שבחכמת הם"פ כדברי להורות כקל שלאאני
 הנשים כל עי הגזירח דחרי בזה שעדי2תא אףהמגדן

 שכותב דניאל לחחמודי אף ברור התירובכח"נ
 שיראה כטן אונם דאיכא דהיכא ד' סעיף קצ"ז בסי'ע*ד

 או בו וכיוצא ננבים פחד או צינה בטהבען בלילהלפב1ל
 כותב סבע"י כשמיני לפב1ל יטלח העיר שערישסונרין
 נראה לכאורח שם י"א ס"ק בפ"ת מובא דניאלהחמודי
 שבעיר הנשים לכל האונם אם אלא אונם מהנידלא

 ע"ש נ"ז סי' סלכיאל דברי בשו"ת בזה הרחיבוכאשר
 סי' ח"ב השדח פרי בשו"ת דבריו לכל וכיוןדפה"ח

 ע"ש. ונ"ל ד"ה ע"א סוף כ"ב בדףמ"ה
 קצ"ז סי' בחיו"ד זי"ע החת"ם מרנא הנה כןאמנם

 ז' וחל אונם דאיכא היכא זו משאלה שםבדברו
 האיך ז"ל החת"ם שם כ!עורר ביום למבול בק~ם"קשלה
 פכילתה להעלים צריכה דהרי זאת להתיראפשר
 חברתה בבית שתשהה היתר לה ואין הלילה עדמבעלה
 כח2ו"ת מביא ל"כ ס"ק קצ"ז סי' תשובח וכדרכיע"ש,
 שכאים סהכפרים הנשים לענין פ"ג פ"ב סי' יעקבדבר
 אין ז' ביום אבל ח' ביום רק היינו ביום ופובלותלעיר
 הכפרים בני ע"כ בערב לכיתם כשבאים אפי' היתרשום

ינו
 דמיירי וכתב הירה2למי הביא שם וברא*ש מותד( לכ*עתעעג
 צערו להסיר רק צריך איע לרפה*ה ואפילו סכנה בובאין
 כפו*ר מצוה דדוקא להרוקח וס"ל ע*ש. ר"ת כפירשודלא

 ברחיצה.מותר
 ליו2 דביחיד כתב רל"ם סי' יו*ד שערים בית בשו"תוהנה

 שבענש דיהושע בהא דדוקא פו"ר מצות משוםהחשש
 הי' ישראל דכל משום מפוקר אחת ליל ישראל שביטלעל

 נשים מתרנ2י הי' ודאי ישיאל ובכל בתש5"מאסורים
 נענש לכן לווסתה או לטבילה סמוך זו בלילהמתעברות
 5רוקח ומדברי ע*ש. שת לצרף שייך לא אהד באדםמו1א*כ
 ארש אלפים שלשים הי' שם יהא חילוק דאין גראהוצ"ל
 בערב הטבילה לאה2ה שנזדמן לשאלתו ראי' משם הביאחיך
 יותר הקב"ה לפני חביב ט*ר מצות  דעצם כיון וע"כת*ב

 וז*ב. לועשיר אין ביחיד דגם דעתו ע"כמביהם"ק

 ז"ל החת"ס עצת על תמה סק"ט קצ"ז ה2מלה ובלחם)ב(
 )מחשש לנקיים הה' יום את מונה שאינהדכיון

 הרויחה מאי א4כ התה"ד( כמ"ט טובא דבנן קהשובהאש
 השביעי ביום טובלת היא הרי טוף סוף ד' ביוםבהפסקתה

 להגאון ל"ח קי' יו*ד מהרש"ג 01שו*ת בצ'ע.  שהניחוע"ש
 משום אי אומר אני והנה בשה"ל ע"ז כתב ו"למסעמיהאלש

 מטהרה מהפסיקה דגם הוא החת"ס דכוונת דפשוס ארי' לאהא
 הח' יום עש*ק יהי' אה לענין וממילא הנקיים תמנההראשונה
 רק סןנתו השמה בטהרה פסיקה מן דתמנת החת"סומש"כ
 בעלה עם ולשמש הטבילה מעשה מנמ2 בפועל לעשותלענין
 תמנה נקיים הז' מן יום בכל וא"כ השני' פסיקה מן רקתמנה
 להפסיקה וכך כך  וא:וא השני' בטהרה לפסיקה וכךכך

 בטהרה פ0יקה שלש:ד הא' בידם וגם הראשונהטטהרה
 הראשונה בטהרה להפסיקה 5נקיים מן א' ליום תמנההראשונה

 יום תמטת שלאחייו וביום מחדש, בטהרה אז גם תפתוקומ4מ
 הראשונה בסהרה מהפסיקה ב' יום שהוא שני' מהפסיקהא'
 עכ*ל ושמלה הלחם קו ולק*מ נקתם הז' תשלם עדוכן

 עש"ב א' ביום יפב% בעש"ק הז' ביום פבילרנםשחל
עכ*ד.

 אף הפוגלון להאשה אפשר דאי שכעת כיוןרל5!י"ז
 בכ% וה גם כי חברהח נבית עצמהלעכב

 מועל איע זי"ע החת"ם מרנא ליעת הרי ונםהגזירה
 שושת אדעת חברתה בבית עצמה שמעכבת מהכלל
 הוא אם אף ז' ביום לפב~ל כ% ר,טאית אינטה יעקבדבר
 הצריכח אשח לאחותיע נעשה טה ידענא יאעש"ק
 עבור לביהטת לבוא צריכה נם היום בזה כי בקף2"קלפבול
 להכצזיר עי"ז ואי"א רם"ג מי' כבאו"ח שבת נרלהדליק

פבילרטת.
1כ2יזא

 מרנא עצת על זכרתי נ"י רו"ם מכתב כקראי
 אותן ללמוד דהיינו הנ"ל קא"ז סי' יו"דהחת"ם

 והשני' לראי' ר ביום א' ב"פ בפהרה להפסיקהנשים
 לביה*1 ממוך ד' ביום בפהרח שתפסיק דהייע ה'ביום
 ביום אלא לפפור תתחיל לא ום"ם לראי' ה' ליוםהפונה

 הנבוא ולא ק~ט"ק ביום החל ז' ביום תפבול ום*ם לראי'ו'
 זאת בחשבי מיד אמנם שב"ק. ליל הלילה עדלביתה
 הן חלו,טות הנשים רוכ בזה"ז דבאה2ר כדעתיחקרתי
 ח' או ז' קודם עד נקיים ז' לספור יטלין אין הרובועפ"י
 ראיתי כאשר שמחתי מאד מה מפרים בפתחי והיוםיסים
 ם"ה סי' ח"ב השדה פרי שו"ת טפר על זאתכתוב

צבי
 ומ"ם בזה'ל כתב דהא ההת*ק כוונת כן לפרש א*אולדעתי

 פסיקת אעשר ואילך ו' מיום אלא לסשד תתחיללא
 הרי עכ*ל לראי' ו' ליום הפונת לבה*ש סמוך שניתטושרה
 ו' פיום אלא לס8ור תתהול שלא שמדהק להיפךמפורש
 בפוסקים עוד מציע שלא חדש ענין הוא שאת ובפרטואילך
 הלבה ופיי מעכב כוו ספירה אם ובוודאי כזה באופןלמנות
 שכוונתו לפר,2 אלא דבריו לסתום ז*ל להחת*ס לו הי'לא

 חדעע4 ס8ירהעל
 דבין דחששה משום בזה*ל שם בתב התה*ד הלאועוד

 בכפה טובא רבע בה וחשו פשוטה חששההשמשות
 מחגי' מיאזי בסופו קרוב דשבת ובפ-ב גוה במס'דוכתא
 חומרת דעיקר הרי עכ"ל. ימים שמ חומדת עליודמטילין
 א-כ ימים שני חומרות עליו מטילין דביה"ש בששוםהתה*ד
 הראה1ונה בס5ירה הלא פעמים שני שתספר הרויחהמה

 כיון הספירה כלל מהני לא ד' מיום טהרה ה8סקלאחד
 ופשוס. וז*ב היום חומרת עליושמטילין

 וס*1 לזכר ל"ג דקודם כתב סק"ב קצ"ז בסי' דהש*ךועוד
 גליל לטבול אסור בעש"ק ז' יום אירע אם אפי'לנקבה

 לטבול יבולה וורתה הוא טהור דם הדין דמן כיוןשבת
 והקשה טוהר דם על טובלין אינם מחומרא ורקכקודם
 צריכה דהא שבת בליל טובלת 1העה לך אין דא*כבדג-מ
 ע*ש. הש"ס מדין שאיע נקיים הו' קודם ימים חמשהלהמתין
 לה אששר ו1אר 1כא זהצאני מתרן רם"ח סי' יו"ד נזרובאבני
 טהשב חה דאין הפעם עהר ימים חמשה ולאחר תיכףלספור
 בפה לספור  שצריבה השל*ה לדעת מיבעיא רלא כלללספידה
 היום ותס18ר חמישי יום היום שתספור לומר שהך לאדודאי
 משום פעמים שני העומר שפרין אין וסה"ם וכדומה א'יום

 חנדתה מקלשת אחת ספירה דבבה*ג אלא דיומאספיקא
 חשבון לעשות צדיכה מ'מ השל*ה כדברי שלא נאטרואפילו
 הכ1פ ה,ה הו*כ עכת*ד" בלבד שבדקה במה סגי ולאבלבה
 5ראשונה סהרה מהפסק ביחד לספור לספירה מעשב זהאין

 וז*ב.ומשני'



קע השםמקףשי עאפמן ותשוטתשאלה

 באשר זח לענין יועיל לא אם בדעתי חשבתיוהנוז
 ה~קת עבור בעש"ק לביתח לבוא מוכרחתחאשה

 ברמ*א שמבואר כדדך וקפנה קפן שומר להושיבנרזת
 שבא קףדם נדה כלתו שפירסח חתן גבי סע"ד קצ"במי'
 שלא חדש דבר לחמציא רשאי מי אמנם ע"ש.עלי'

 ודו"ק. ובתראי קמאי מחפומקים באחדמציט
 שכותב הנ"ל זי"ע חת"ם מרנא בדברי בעייני14כ!נם

 לחלופין זו קילא החליפ ס"פ הנאון הנהוזלה*ק
 לביתה תבוא ולא ז' ביום לפבול עונח ביפולדבמקום

 דרבנן ומלי רחוקח רק חנזירח והיות שחחשיכהעד
 אחריהם יבוא ומי הנאונים חקילו פחר מצותוביפול
 שעכ"פ ז"ל החת"ם מרן מעורר אח"כ להחמיראפי'
 דבריו בסוף אבל הלילה עד לביתה לבוא לאחרצריכה

רנר
 דאחר קושי' הך מתרץ בעצמו רהחת"ס ברור הדברולענ"ד

 סוה סי' צ*צ שו"ת ויעיין כתב הנ*ל עצהשהביא
 הנ"ל ושמלה הלחם קד לתרץ בזה שכיוון וראיתי שםועיינתי
 שבת לכברר עצמה ובדקמ לבנים שלבה2ה באשה דןדדה2ואל
 ג' וביום נקיים ז* לספור גדין 0הרה הפסק עשהה א'וביום
 דבג' הטעם דכל דיש.להקל לתלהז במה לה ויש כתםמצאה
 והכא המקור פסק לא דשמא בכתם תיין אין הראשוניםימים
 השבת קודם בדיקה ע*י לראהן שפסקה ימים ג' עברוכבר
 והצ*צ ורע שכבת לפליטת חיי2ינן נקיים ז' לעניןורוקא
 לנקיות לשימושה ה' תוך הי' שחבדיקה וכיון לרשזמירהשיב
 בוירין יפה בדקה לא דשמא נקיים לענון מהני לאבעלמא
 ועכ"ז אדעתי' לאו דאינש עיי' רמי' דלא מלוט1 דכלובסדקין
 ג' תוך בכהם תולין דאין דהא דכיון פעמים כמה שםכתב
 והרבה בכך החטירו שהאחרונים אלא בגסרא איהמר לאימים

 דהוא כל בטעם אפי' ימקיל מאן לכך החמירו לאמאחרונים
 הבדיקה הי' דאם בדבריו ונראה ע"ש כך כל הפסיולא

 סקי*ג בהוה*ש וכ*כ להה2ואל מסכים ג"כ הי' מתחלהבבוונה
 ז*נ לספור תוכל שלא ומתיראה ופצעים חבורות לה שישב14שה
 היטב עצמה תברוק דמה שפסק ומיד תקנה דיש סתםבלא
 לספור שתתויל לשמווצה ה' יום ואהר לז"נ בדיקהכדרך
 בדקה שאם הצ'צ וברי והביא ימים הג'  עבר כברהזשנ

 סקעאד ק"צ סי' טהרה ובטדרי ע*ש להקל מודהבמתכוין
 קפ*ז בסי' החת*ס וכ*ג ע*ש בזה נכונים שדבריו וכתבהבי4מ

 ע*ש. להקל יש יפה מדקדקת ואם י' ס*ק בפ*תהובא
 ימים דבג' סק"ו בביאורים ז"ל החוו*ר זקיני בפשיטותוכ*כ

 ולפי"ז פתוח מעינה דאז הטעם וז'ל תלינן לאהראשונים
 בסהרה להפסיק היא יכולה ו' מיום לטצות דהיזמלתלדידן
 הג' אחר נקיים הספירחע של ראשון יום שיהא בכדיקודם

 עכ*ל. לתלות תוכל למען ראייתה שלימים
 פליטת מהשש דן ביום ניה4ש של חומרא הך הריומערטה

 חוגורת רק והוא בגמרא מוזכר לא ג*כ זרעשכבת
 ולא לטהרות אלא אמרו דלא הראב*ר שיטת טדע וגםהתה"ד
 ולהרמב*ן פליטתה סותר זב עם בשמואן דוקא ולר*תלבעלה
 וכמ*ש לפלוט הראוי לו והלך גלה כבר ברנלהכשהלכה
 דסותר הפוסקים כרוב מחמרינן להלכה אכן קצ"ו סי'בב*י
 המהמיר אחר הלך תורה דבשל שם התה"ד וכמ"שלבעלה
 הדה2ש לענין וא*ב ע*ש. ב4ה לצדד מ*ש קפ"ח בחת*סועיין
 מובה לעצה להה"ס ס"ל  שפיר ביה"ש ספק מכח ה' יוםשל
 אותן ללכיד שבת של  עונה וביטול עוטת ב' לבטל שלכרי

 הראשונה טהרה והפסק פעמים ב' בטהרה להפסיקהנשים
 הפסק על נטמוך כזה חדחק ובשעת ובטדקין בחוריםתהי'

 שחיא במה היתר שום שאין דב~יו אחרי ככהכותב
 בראהטו" עיניו ,והחכם כתב העיר באותה חברתהבבית

 לבוא יכול שהבעל חשש שאם בזה מרן שרצהכמדומה
 חשש או ע"א( )כ"ם יומא עיין והרהורים עבירהלידי
 שתבוא אף היתר להורות יכול המבילה בעניןאחר

 תיבות מלוי ירמזון שע"ז כנלענ"ד הלילה קודםלביתה
 שבעיר אלו בימים ושמעתי זי"ע. יסרנאהאחרונות

 הנ"ל הם"פ כדברי פסקו בדעות רבתי לאלקיםגדולה
 מה בזה הצעתי ואני בעףם"ק החל בז' למעשהלהלכה

 בזח. בלבישתרתי
 עין כהרף ח' לישועות מחכה דושה"פידידו

 ררייכם 'צחקהק'
 יצ"ו ןוערב:ן'ראבד"ק
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צבי
 משהשיכה לביתה ולבוא ח' ביום ולטבול הראשונהטהרה

 לענ"ד.וז"ב
 ד' ביום לבנים ללבוש מתיר ט"ו ק"ק בפ"ת הובאובשל"ה

 בעלה עם שמשה בלא ה' ביום לספורולהתחיל
 אז ו' ביום לספור תתחיל שאם באופן ראימ1ה שקודםבלילה
 שנניח ומוטב יו"ט אחר שבת בליל טבילה ליל באהי'

 בכה"ג מתיר אס"ט לחפיפה הטבילה לקרב כדי זוחומרא
 הובא לא יד רחומרא דלעיל מה"ט והיינו ע"ש בשיכה2האף

 בנ*ד. וכ"כבגמרא
 דלמש"כ ועוד וו"ל החת"ס על שם המהרש"ג קו' נסתרובזה

 ובשו"ת קצ"ו בסי' בטד"ט מובא צדקה מעילבתשו'
 איט נקיים ז' ספירת לענין ב' אות ל"ו עי' או"ח שלמהבית
 בלי גמורה לספירה ויום יום כל מחוקת היתה א"כ אלאעולה
 איט בו מסופקת היתה ספירה שבשעת כל אבל ספקשום
 ע"ש גמורה נקי' והי' בו ראתה לא שבאמת אף לספירהנחשב
 בטהרה הפסיקה מן נקיים הו' של הא' היום נמי דידןובנידן
 המע"צ לרברי מהני דלא ספק ספירת בסו קצת נדה2בהא'
 ימים מג' מקצת עור בו יש שמא דה2ש עליו רהי' כיוןהנ"ל

 לה אסור האמת לפי שהרי ראי' והא בו שתפלוטהראשונים
 לפי נקיים הו' שלמו שכבר אף לעש"ק הפונה בליללטבול
 דיום י"ל שכן וכיון הראשונה בטהרה הפסיקה מןחשבון
 מן כלל אותו לחשוב לנו אפשר אי בספק שהוא 3יוןהר4ה2ון

 עכ*ל. נקייםהז'
 נקיים ז' לסיירת לצרף כלל צריכין אט דאין לק"מולהנ"ל

 שהיא רק הראשונה הפסיקה מן נקיים הז' של הא'יום
 ז' ספירת ודאי מכח וגומרת השני' מהפסקה בבירורסופרת
 מקצת אסרינן הרי נקיים ו' ספירת דלענין ז' ביוםנקיים
 אם רק ספק שום בלי נקיים ו' לה יש וכבר ככולוהיום
 הז' של הספירה כל שתסתור 'החשש ויהי' ותראה ביוםתשמש
 השמיני ביום כעת מחויקת היא דבאמת אמרינן אזימים

 שמא להחשש חיישינן לא כוה דבאופן הראשונהמספירה
 ח*ב. ח' ביום עומדת היא וכבר בביה"ששימשה

 ספק הי' ושם שלמה ובית להמע"צ דמי לא בלא"הוגם
 הוראת על והמתימ טמא או טהור הוא הכתם אםאצלה

 ספירה לאו ספק מכח י2ספירה סברא איכא לכן כשיבאהחכם
 הבדיקה שתעשה אותה שמלמדין הבא משא"כ הואמעליא
 בשו"ת ועיין ספירה מ5ק שום כאן אין כדין ובסדקיןבחורין

 וז"פ פ"ו סי' יו"ד צדקאבני
 דנשי הנ"ל מקה2ה לעףטות קשה ועוד וו*ל המרש"גום"ש

 נקל ת2י לזה אן שבין ההבדל לידע גמירי דינאלאו
 לחווצ יש בו רגילה  שהיא והממן הספירה נגד לפעמיםלהו



 השםמקדשי עבמשן ותשובותשאלתזשי
 עבסימן

 הברכות כל עליך ובאו למדר נ'ב"ה
 ע"ו ליב12141בפה

 שליפ"א עפ"ר רשכבה"נ ישראל נר הנאון מו"תנ*ק
 יצ"ו ר4ן444כ1יעטלאהאב*ד

 בנש"ק הנה"צ מהרב היום נשאלתי הנה הקידהאווי
 מהח כ"ק לפני להציע דפה אב"ד פ"ב יעקכ תייםמוה"ר
 כחו יתוק וד' לרבים הטגע נתוצה שאלהשליפ"א

 בו. תתלוי הרבים בזכות דברלהשיבט
 ע*ז בית על שעות מורה הא"י עושים עיריט פהונה

 העיר אנשי מכל ע"ז מעות ומקבציםשלהם
 כמי' הרם"א והנה זה" על ירעו היהודים שנםורוצים
 ולהעז לשאת מותר דבזה"ז המתבר מ"ש על כתבקם*ה
 ועוד וכו' לכהנים המעות טתנים ואפי' כתבעמהם
 ואט תגם ביום מהם נפרוש אם איבה סשום בזהדאית
 ובמי' וכו'. עמהם ולהעז לשאת וצריכים ביניהםשרוים
 כפירש הרמב"ם דברי הביא מק*א בש"ךקם"פ

 )א( ע"ז לכומרי ונלנלת ממים מעלים זו שבועבפרשה ופרש"י וכו' שם ועבדתם בעוה"ר בט דנתקייםהטשניות
 לדחות שכתב פ"ג מי' ת"א מהר"ש במפרוךראיתי

 עכו"ם בגצזי חלוטת להעמיד המתירדברי
 שייך דזה עמהם ולתת לשאת בשו"ע המתירמפעם
 מבית להטת אבל ומודה אזיל דלא ומתן משא לעניןרק
 מנתת כשו"ת מ"ש הביא וגם זה. היתר שייך לאע"ז

 דברי מכח שלהם ע"ו בית לבטת דחתיר פ"ב מי'ש"י
 דשם כ% דמי דלא לרפאותן דמתיר קצ*ד תו"םהתת*ם
 יבואו ועי"ז עכו"ם של דמן שהוהר יאמרו רופאלענין
 לא מזה מלאכעזן לק~חורנ ירצה לא אם אבל מכנהלידי
 זה דלענין קדשו מדברי כה1מע עכ"פ - מכנהיוצמון

 ומוצן. משא ככ1 היתר יש להם למייעליתן
 כבוד משום נעשה לא י1עות דהמורה לומר דישוננמע4במ

 דבשאר תטראה מקום דהוא רק שלהםלע"ז
 בשאר או המשפפ בית מקום על נעשית הואעיירות
 טאתרונים מפר באיזת וראיתי הגבוהיםמקומות
 מונקאפש מהגאבה"ק אלעזר מנהת במפר ליוכמדומה
 שעות המורה על להביפ זה מפעם להתירשליפ"א
 ע"ז כבוד לשם נעשית דלא ע"ז מבית נהנה דלאהנ"ל
 ק"נ במי' הרם"א וכם4ש לכל נראה דזה משוםרק

 ש"ו ;הטשאים השרים לפני הכובע להמירדמותר
 ממירים אינם העובדים שגם דידוע בבנדיהםשלהם
 להתיר לענ"ד נראה הלין מכל להשר רק ~עכו"םהכובע

 )ב(. הנ"ל שעות המורה על עיתןעישראל
 רק הוא הנ"ל שעות המורה הוצאת כע כי יי הוגדשוב

 פשופ נראה ע"כ המעווב נובים והמהמהמאגימפראפ
 ע"ז של תכשיפשאיט

 דבר לי להשיב ונא נא מו"ת כ"ק לפני כפולתועתירתי
 המצפה תתט כות"פ בברכת תותם והנני בזההלכה
 הרמה. לתשוביע ומצפה הפתור טש מבריאתלשמוע

 דפה. ר"ם נךיט4לךזאב

צבירבר
 מענין אארים בענינים אף לפעמים להקל מזה זץזלמרדאפשר

 עכ*ל. הז"נ והספירתהבדיקה
 המש טהרה הפסק ב"פ לעשות ההת*ס כתב דמה*טולענ*ד

 ד' ביום תיקש נקיים ד ספירת להחמזילהתיר
 ימים ש8וגה שיהי' אהד יום עוד לממתין ימים הז'ח4הר

 ספירת לתתחיל עצמה שתרגיל דהצש באכטן הי' כההדבאופן
 ב,פ שתפסוק אומרים שאנחט כעת בהנא*ב ד' מיום נקייםד

 ומלמדין השנ" טהרה מהפסק נקיים ד וספירת סהרההפסק
 וף מיום להתחרל מוכרמים שהספירה תדע 4יי הטעם4ו4ה
 אבל הד ביום להטביל לה פעיר נקיים הד ספרה בה1בברורק
 ה4ב. פעם מכל נקחם ד בבדיקות שיט שעם תעשה לאמצדה
 לעשות אסה1ר אי  דבעש*ק בחת"ס דמבה4ר המרש*ג מ4שגם

 אסורה וגם הלילה עד לביתה לבוא אסחר דהא הנ"לעצה
 ואנה אחר בית או זה בית לי 1מץ כי חברוטת לביתליכבם
 מסהם התת'ס 48ה ע*ש הטבילה מן בחזירהה בעש*קתהי'
 בדדך לשבת סמוך בך כל תשהה איך הדבר קשה ומ*מבזה*ל
 הדבר דקשה רק דכתב הרי עכ"ל בר4ה1ו עיניו והחכםוט'
 עד שעות גן מהלך שה" מיידי והחת*ס אבמ1ר שאי לאאבל
 סמוך כ*כ תשהה איך הדבר דקשה בתב לכן המשהמקום
 כהחום יום בערב חזרה לבוא מוכרחתו העגלה עם כילשבת
 מחמת דרק יידן גנידן כמו קשה דאינה היכא אבלש"ק
 להלכה מסגים החת*ס גם בה1וק בלילה לילך א*אגזירה

 ומשוט. וז*ב בעש*ק אף הנ"לבעצה
 אבל תשוכות בתובי במה כדרך לכבודו אלאהשהשל דברי ריזת*ס קילס שלא להיות יוכל גם בעמל שםום*ש
 כנוש1ה לסמוך רצה לא החת*ס גם גפהצל מעשהלעשית
 מ-ם בזה*ל מסים ולבקוף וכו* ההוא התשובה דברימ1ף
 הנ*ל התת"ס כדברי מעשה לקן1חן ד4ין נ"ל מעשהלענין
 על כס4ת לכתוב קאמסו פלטתה כשגגה יבנאתכ"תעב*ל.

 היא נוטנה עצה הבה בסדל שכתב במקום ז*ל מחת*סמרן
 התעעבה ובסוף מיהשה בבי לה אמינש דמעלתוומשמי'
 לכתחלה טטנה מעיתו עצת לי נהשן וכעת בזה*למסיים
 וכון לב8*11 סמקי ו' ביום גם בטהרה שתשסוק פנים כלעל
 הלילה עד לביתה תבא המא בעש*ק שחל ד ביום תטבולחוז
 כאלה וברים וכפל שכתב לומר שהך ואיך עכ-ל שב*קליל
 זי*ע מצ4שנז מרן מגה*ק זקיגי לכ*ק והאה ה*ו. חטפהלשם
 בענין ההת'ס עם שמפלפל ח' סי' ש"ת חקב חויםבהברי
 התשט' דברי כל ולכן ה*ל ספרד לנוסח אשכנז טסחלשטת
 הדוד גוהץ על לסמוך יכול יפה שנפשו ומי גפלאההז(4ת
 ס8עני ספרד לטסת אשכנז הטסח ששיט עללניםקרושי
 בשיחת בקי אינני כי ז*ל אחת"ס ו,1כבה*ג בוז על חולקח*ו
 עליונים קדושי מפי וקבלתי שראיתי מה רק רילי'מולין
 אמת בדרך ינחנו הטוב והן אמרתי ובנטתר בצגלהגדולים

עכלה*ק.
 ל4ה1תמוטי טצי בין  ש4מחלק ט*ו סךק הגר"א בביאור ועיץ00

 לעשות 1סר סק"ב קמ"ג ס" ובטו*ז יץ1 לאאו
 דמצי משום איבה משום באיכא אף עכו*ם לביתחלוטת

 ע*ב( י*ט פ"ז ההעס' וכמ*ש לט דאסור למימרלאשתמוטי
 ע"ש. פאד בזה החמיר קכ"ח סי' מהד*ת ש"י ובתשורתע*ש.
 שעות שממהרה כתב ע"ג סי' ח*ב אלעזר במנחת הנה)ב(

 טי עי*ו הוא שממילח אף ירשבי' לטובת שםמעמידים
 מותר עכ*ו לו הוא וכבוד עי*ז להבית יותר קצתואשיבות
 הכומר מהשר כובעו מסיר כפ הע*ז מחשיב איט שבזההראי'
 למ*ש לחוש יש להעץ1וי' לסהע אבל הראי' לענין וכ*זע*ש

 לע*ז לכבוד שהמא דבר דכל ה"0 )פקג ע*ז בהןהרמב*ם
 וטי כבוד ההח שעי"ז בזה הן'ה א"כ ע"ש. תעשה בלאעובר
 להחמיר וטוב מסיים שם הרמ"א שהרי ובפרט לחוש "1להע"ז

 כנלע"ד. ב4ת מהה ואשכ הראשונהכסברא



קנח השםמסרשי ענסימן ות.שוטתשאלה

 ענסשן
 יצ"ו סינופב"ה

 חו"פ הנאון הרב יקירי ניסי אהובי לכבודהחוה"ש
 מוה"ר כקש"ת בנש"ק ולתפארת לשם הםטרמםבוצ"ק
 שלים"א הלבערשמאם אייזיק יצחקחיים

 יצ"ו מלח~מרנאאבד"ק
 מאנשי נשאלתי רבה באהבה ושה"ם4טץד,ט"רז

 שמרכיבין האילנות הרכבת עאד שליהגלילות
 מרכיבין ~פעמים יערי בתפוחי תפוה מאילן ענף גויע"י
 ישראל צו עפ"י נעשה וההרכבה יערי מינו באינומין
 גם בההרכבה איסור שיש כלל יודע איט שהישראלרק

 השאלה. ע"כ טי ע"יכשנעשת
8ה

ינו
8 צ"ע ולענ*ד09  רטהשת לס"ס ד8ל החת*ס דברי לצרף "צ 

 בעבר לקיים להקל סמך כתב ח' דבחלק בדבריוכסתירה
 לא שדך דהקרא להיפך כתב כ"ה סי' ו' ובחלק גוי ע*יוהרניב
 וכהסוקש*ע קיומו לאסור אילן אהרכבת קאי כלאיםתזדע
 ארצבם למנהג היתר שום מצאתי לא שיהי' איך יהי'ומסיים
 נבתב בח*ו דהתשובה הזרה כאן דאיכא שי"ל חתגםעכ-ל.
 וכמבואר תקצ*ד בשנת נבתב בח*א והתשוב5 תקע"גבשטע
 הי' כחכמים רבי והורה בר*מ רבי הורה ע"ב( )פ"ובוולין
 דסיכינן אחרונה 14שראה מן איזה 51רש"י דאחריתאמיטיזע
 עש0 )נ*ב בממית וכן ע*ש מקמייחא בי' דהדר דנימאעיי'
 שנסטך באחרונה נאמר איזה ופרש*י אהריתא 5יטיועהי'
 יקר סי' צבי הכם ובהצו*ת ע*ש מאידך בי' הדר דשמאעיי'
 ע*ז ואולי בזהץל מסיים ראשון בח7ק גם ה7א עב*ז ב28מ*ש
 אעשפ אבותיהם מנהג ע5"י שנהנו ויהודאי חכימיס5כו

 זכות למדם מ*מ בכך ידשקל משמע יא שו4ע ישוןשמפשסות
 לס*ס לצרף וקוע; גמורה הורה כאן יאין הרי עכ*י העברעל

 בשו*ע. המפוואםנטר
 הוים בדברי זי"ע מצ4עז מרן הגה*ק זקיני יכ*ק ראיתיוכוז

 אילטת לקיים טתר אם בזה ג*ב שנשאי ס' סי' יףדח*א
 בזה"ל כתב ועתה ד"ה ובסוף מים באים צ במים טרכבפאק
 לא ג'כ ספיקא ספק מסעם היתר 7המציא שרצה מהוגם
 לדינא עעעקבע הב*י ננד מפורשים איזה דעת יצרףמהני
 מרן הגה"ק זקיני שנ"ק בעיני וחידוש עכיה*ק. יעשה יאוכן

 לא תשובה וך שכתב שבעת וכנראה הביאו לא זי"ע5סיגעם
 ונפלא הדש דבר שם העיה דהא חהם הדברי עדיע נרפסהי'

 הש7מיא אילטת לקיים מותר 7כ"ע דבחו"7 7ה7בהומסקט4ו
 ספיקחע ספק שום ב7א אף יהתיר מבטט הי' בוודאיראוהו

 בעשיה שהאריך קע"ו סי' ח*ב ירץר שלמה בית בשו"תועיין
 להתירו שיש ז*ל הבת*ק זקימ כדעת ג'כ ומסקנתוכוו

 מים באים שמורבב חשת*ל במים 5ורכב הוא ש5א ס*ס5בה
 ט8'כ מה*ת אפור אים בכלאים דקיום כדמוסקים %8בהש5א
 איסור איבא שעדיק ו14ןש תורה איסחר לעמן 88יקות שמ"ט

 מורבב דומא הראשון בטפק די שוב בדרבנן מץםמדהבק
 הש*ך וכמ*ש אחד בספק להתיר וי ורבע באיסוד דהאבמיט
 הפמ,ק נמטם סק"י ס*ו ובסי' אוומ בשם ט*ז שת חץסבדימ
 ט'( טת )ס*ב כלאים איש בהזון וכןכ עכת"ד. הכא וה*העקש

 ס*ס דהוי בקיום להקל יש מיט בספק המורבביפבפרדסים
 קיום דילמא מיט דל"ה השת*ל 5ים הוא ו*למא הורחנשל
 וכוונתו עכ*ד אהד ספק משום להתיר יש דרבט ובשלמותר

 הנשל. ואטןך לדבריג"כ

 הלבוש דעת יער בתפוחי מאכל תפוח במרכיביוענדן
 סי' יעקב משכנות ובתשובת לקיימםשאסור

 רצאה ביו"ד הובא לכתחלה אף ומתיר עליו השינמ"ו
 צדק אבני בשו"ת אאזצלה"ה וכ"ק ע"ש סק"בבפ"ת
 רפ"ח יו"ד חת"ם בשו"ת לפים"ש להקל מצדד ק"כסי'

 לארץ בחוץ דכלאים שחידוש סק"ד שם בפ"תהובא
 על זכות ומלמד לרמב"ם ובין לתום' בין לקיימומותר

 מנוים כרמים שקונים אבותיהם מנהג עפ"יהנהוגים
 ואם ע"ש. אותן ומקיימין מורכבין רובן אילנותובתוכם

 מבואר מהאחרונים וגם כן כהטמע לא שם בשו"עכי
 הנ"ל בחטכנ"י לדעת ליצמרפי חזי עכ"ז כדבריושלא

 כלאים ואת"ל כלאים אינו שמא ס"ם ממעםולהתיר
 כמפורש לו גם מותר בודאי והפרי לקיימו מותרשמא

 )א( עכת"ד רצ"ה סום"יבשו"ע
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צבי
 ס" יו*ד הרמ"א לפימ*ש ס*ס בהך להעיר ישולענ"ד

 טלדים הספיקות ששני בעיע דבס*ס ס"טק*י
 לא דאפילו ס"ג ס"ק ובש*ך ס"ס הוי לא לאו ואם אחתבבת
 טדע עפיקות שני וא"כ שנונערב אחר רק ראשון ספקנודע
 לא מה*ת אסור דואשון  שהספק כיון מ"מ כאחת ובאיןיחד
 הראשת ו4פק הרי הב14 וא"כ ע"ש בכה*ג ספיקא ספקהוי
 ההרככה בשעת הספק וניד מים אים ש מיט מוא אםהוא

 בכ7אים הכ"מ בתב וכבר 7קישו שתר אם ווא השניוהספק
)פעא

 בקרקע נשרש ש7א זמן שכ7 ז"י קורקום הר"י בשם ה"י
 של בשדה כלאים לזרוע 7נכרי יו5ר ומותר 7קיימומוחר

 ע"ש. שהשרישו קודם יקרים בדמים 7נכרי ו7מכורישראי
 אי7ן הרכבת יענין ה"ה ואאכ רצ"ה סו' סוף בב*ח ג"כהובא
 מזריעה גרע 7א שק7ט קודם אבי משק7ט רק מיונסר7א

 יום משישים פחות קייטה דאין תנאי איכא קליטהושיעור
 ע*ש. בפשיטת רי"א סי' יו*ד מבושם ערובת בשו*תוב"כ
 ספק הרי וא*כ ע"ש יץ0 אוח ב' )סי' כלאים איש בחזוןוכ"כ
 באים הספיקות אין א"ב וקלימה השרשה אתר רק טידשני

 בכה*ג ס*ס מהני ולאביהד
 וסקל הנ*ל הש"ך עי החולקים ו4וסקים על דנסמך בשמרואם

 בפר"ה ועיין ס"ס הוה שטזערב עד ראשון ספק טדעדבלא
 נודע דבלא 5ב*מ עמו והסבים כ*ז ס*ק 5*ג כיל ובמנ"ישם
 ניחא זה ע"ש. ס"ס 5כח מותר השני הספק שטלד אחרעד

 בנידן  משא*ב בתוכה והאילטת הגינה שקטז החת"סכנידן
 ר~ואשון ספק נולד א"כ נברי ע"י הרכיבו שהישראל צדךהאבני
 מהני ולא ולקיטה השרשה בשעת שני חהספק הרבבהבשעת

 כהונס*ק
 חד,ן רבר בף ברכות רע*א בחדושי לפימ*ש לומר ישאכן

 טלדו הספיקות שיהי' צריך לא דדינא ספיקאדבספק
 ההלכה %ם בדיבא הוא דהס"ס הכא ה"ה א*ב ע"ש אחתבבת

 שפיר לא או לקיימן מותר ואם יעקב '0תמשכטת אוכהלבוש
 אתת. בבת באו דלא אף ס*סחשוב

 סבטתא דחמירא ס"ה קט*ז יו"ד הרמ"א לפימ"ש י"לועוד
 איסור מפפק סבטת לספק יותר לחוש וישמאיסורא

 מהני לא דבסכבה מסתפק קעקג סן4י באו*ה חהפרמ*גע*ש
 לא דס*ס ב4הטיטות כהב א"ט פ' הולין 5שניות עלישראל
 ובתפארת ע*ש מסבנא סכנתא חמירא דקחמ*ל כיון ס"סאף
 ס*ק קט*ז תשובה בדרבי דבריהם הובא ע"ש בסכנהמהני
 ע*ב( ט*א בב*ק דמבהשר חילן קציצת לעינן ואקכ ע"ש.נ"ח
 לא ר*ח כדאמר להקוצצו סכנה איבא תורה מהאיסורדחוץ
 הש,ם ע*ש זמבת בלא תאינהא דקץ אלא ברי שיבחהשכיב



 השםמקישי ענממן השובותשאלותי
 כלל בהגינה נמעם ולא הרכיבם לא הישראלשהרי דשם החת"ם לשחאלת דטי דלא להעיי "חילכאורה

 דמותר החת"פ דעת לכן ה,דום טכח השאלה ועיקר האילטת עם הנינח ה"8ראל שקנהמיירי
 הי' הגינה הרי צדק באבני השאלה טשא"כלקיימו הישראל ע"י איסור שום נע~ציוצ ולא הללושרכבין

רמ
 לעוקרו סכטה איכא הרי לקייטו מותר אם ס"ס דאיכ44היכא
 הס"ס מכת יותר להקל ויש הס"ס מהני לא וטנ הסכנתולגבי
 ביתד. טלדו לא דהס*ס אע*ג להקל יש ולכן הסכנהלענין
 תמה ג"ז ש' ח"ב יו*ד חהם דברי דבשו"ת י*ל לשה רארוקצת

 ברי שיבחה שכיב דלא מימרא וך הגטרא הביאלכש;
 איסוד דאיכא מקודם שאטר במה די לא וכי תאינתה דקץאלא
 במקום דאף בא דלהורות י"ל ולהנ*ל ע"ש. פידות אילןלקוץ
 לא הדי סכנה דאיכא כיון עכ"ז האו מכח להקל ס"סשיהי'
 בזה מ*ש ע"ו סי' ח"א יעב=ץ בשו"ת ועיין ס"ס גםמהני
 סכםל איכא מומ הדין מצד דמותר משסו בצורךדאפי'

 ע*ש. ועמ' בח;ומפרש
 בהדכבת סאס לענין שהעיר דצ*ה יו"ד שי בערך ראיתיוכה

 סכנה לספק יותד לחוש יש סכנה בזה שיש דכיוןאילן
 הרי לקיימו מותר ואי הנ"ל בדמ*א כמבואד איסורמלקפק
 עוקרו איט סכבה דמחשש כיון ועוד שעוקדו מה הואסכנה
 ר"ס מג*א זה כעין כמ"ש הוא דאטס כלל בקיומו עובראיט
 דאפשר כונב ס' סי' יוד 4הצ אמרי בשו*ת שכן עכ"דתם"ו
 סכנה שהם בדגרים הייט מאיסורא סכטזא חמירא דאמרינןהא

 בכיוצא הקילו איסור ולענין אף בזה טוצ ארס נמןבטבעם
 הסכנה שאין בזה אבל הספק על לסמק- אין ס4נה לעניןבזה

 סכ2תא המידא בזה לומר מוכרח אינו כלל בטבעבוודאי
 איט הסכבת דוודאי אילן קציצת לענין וא"כ עש.מאיסודא
 מאיסורא סכנרנא חמירא בי' ל"ש סגהלי דק כלל הקניןבטבע
 מגראש4צו להגאון ל"ה סי' דעניא אפדקסתא בשו"תוכ"כ

 בס"ס. להקל יש שפיד וו*"כ ע*ש.שליט*א
 בשו*ת הובא הרמב*ם בתשובת מפודש שכן הבאתיובמק*א

 לתקל שייך אם לענין ע*ט סי' אלשקרמהר"ם
 בזה"ל ובתב סכבת דהוא גפשות ס4ק מכה בספקבקטלנית
 נפשות לספק בידים הגא 2פשות ספק ידמו האיךו(אזמה
 השעות ברוב שיש הששמהון וחפהד הביחוש מצדמטפל
 בכ*מ ג"ב .הובא עכ*ל. בבנמנם החלוים העפות בהןשיזוקו
 שהוא בסכנה לספק לחווצ דאין הרי ב*ב פ' ביאהאיסורי

 סגולי.מצד
 שהמציח ומה וז"ל ב'ר"ה הנ*ל חחם דברי בשוות ראיתיוכה

 תשחית בל איסור דעושה משום להחמיר כלל שייךדלא
 להשחית מותר צורך ובשביל חזינן דהרי כלל ליתאזה

 מספק לשמור מזה גדול צורך ואין זול ברמב"םכמבו14ד
 ספק משום בגפנים ומקדשי דאסרי משניות וכמה תורהאיסוד
 דדעהן הדי עבלה*ק מספק ונאסר אילן הוה וגפןיניקה

 חשוב דזה תשחית בל ספק מכא להקל לצדד דאיןהטהודה
 סכנה. ספק כאן אין ומטילאכצורך

 לקולח ס"ס בטעם המשרשים לפימ"ש להעיר יש עדיואכן
 ראשון בספק אוכ מה*ת לקולא מה*ת דס4יקאלהרמב"ם

 עכ*ד. לקולא דרבנן ספק הוי הדי ב' ובספק מה"תמותר
 לדוימב*ם סשל מצי4ןת כספק דרוקא דקידושין בסופ"קוהרון
 לעמרא דאאיע שדה דדינא בטפיקא אבל לקולא מה*תספק
 דדיבא בס9יקא גם ילהרמב"ם גזה חולוק קא סי' והפר*הע*ש
 אפרים בבית לפימ*ש י"ל הר*ן וטברת ע"ש לקולאמה*ת
 תודה מתן דקודם דביון הרמב"ם שיטת להקביר נ*ו ס"או*ת
 בכל לבן באסר התורה כשנתנה הרק היתר בויקת הכלהי'

צבי
 כמו רטעיקרא היתד אחזקת מוקמיע לא או בחפר אםספק
 בפרמ"ג הובח הכה"ג שיטת ולפי ע*ש. תודה מתן קודםשהי'
 לא חזקש דבשביל כ"ח ובועב*ש כ*ח אות ס"ס בדיניק"י

 א*כ לחומר4נ ספיקא להדמב"ם גם לכן ע"ש הדיןישהבה
 הא .וגם הנ"ל לטעם ס"ס מהני לא דדינא ספיקא דהואהכא

 אחזקת לאוקמי בס4ק שייך לא א"כ לב*נ גם אסור אילןהרכבת
 הדכבת אסור הי' תודה מתן קודם גם דהא תודה מתןקודם
 ו' סי' אברהם 4ש;בת בספר ועיין בכהאג ס"ס מהני ולאאילן

 לחומרא ספק לב"נ שאסוד דבאיסוד טעמים בכמהשהאריך
 דלית אסור ספק הי' תורה מתן דקודם וכיון להרמב"םגם
 מכלל שיצאו הודה מתן אחר גם שוב היוזר מיני' למילףקדא
 אישרים הני ונשאר להקל ולא עליהם להחמיד דקב*נ

 רק מממזר למילך ליכא וגם לחומדא דקפק תודה מתןשמקודם
 טעמים כמה ועוד לב"נ ולא לישראל דק שנאסרו דממודדומי'
 דס"ס לטעם רק ס"ס מנ;ני לא אילן הרכבת לענין וא*כע"ש

 הרשבטב בם"ש רוב מטעםהוא
 כיון לקיימו מותר אילן דהרכבת ז"ל החת,ס סברתובעיקר

 לקיים מותד ובהמה בהמה מכלאי מויקשאדילפיק
 ש*ז רובעין מיט ואינו מין שדואים  בהסעהשופילו
 בשפופרת כמחול להכנוס אלא אסור ואיט להפדידם צורךאינו
 ע"ב( )מ*ג סוטה בתוספתא בהרא"ש כן מצדש וכנ"לבידים
 דילפינן היכי דכי לקיים  מותד אילן דהרכבת ואפשדוז"ל

 מניהע ילפינן בחואל לאסור בהמה מהדבעת אילןהרכבת
 אינן ולקיימן לגדל מותרין תח בהמה מכלאי לקיימןדמותד
 כסגרת בהדא"ש טפודש הדי עכ"ל להרביע אלאאסודים
 דהרא"ש כהב ט' אות ב' תי' איש ובחזון ד'להחת"ס
 אף לקיים אסור דמדדבנן מודה אבל דאודייתא לעניןקאי
 בדאורייתא דסוטה וסוגיא דצ"ה סי' ביוד וכדאיתא מעשהבלא
 דמה"ט שכתב רפ*ח טי' ביו"ד החת"ס מלשון נראה וכןע"ש.
 מותר לרבנן וא"כ מהות ליכא איסודא אפי' מעשהבלא
 זו סברא שמכח נראה כ"ה סי' ו' בחלק אכן עכ*ל.לגמדי

 ע"ש. מדרבע אףטהזר
 דבדי על מאד מתפלא דל"ג יו*ד הבהצם ערוגתובשו"וצ

 מורכב גאילן מקיים בחו"ל דק שמתיר הנ*להחת*ס
 ידעינן הוי אי דבשלמא לחו"ל א'י בין חילוק אין לסברתוהלא
 ילפינן הוי ולא הנ"ל דרשה בלא אילן הרכבת איסודעיקד

 לחו"ל א*י בין לחלק סברא הי בחו*ל גם דמהג דקטהיקשא
 דומיא דשדך מהיקשא הרבבה איסוד עיקר באפתאבל

 לבהמתך היקשא מכח מקיים שדי אי הח"כ לה ילפינןדבהפתך
 עכ"ק, לתףל א"י בין לחלק מבראאין

 העיר קעוט קי' ח"א מהרש*ם דבשו*ת לתרץ ישולענ"ד
 שם וברש"י ע*א( )פ"ה בשבת להמבחור חדש0דבר

 לפיצר סמוך בנוטע רעך גבול תסיג דלא לאודאיבא
 איכא כלאים דבזרוע שם ובתוס' חבידו יניקתדמכחיש

 לאו דהוי לוקין דאין דק גבול ההוגת משום לאועוד
 וגם השבה חיוב איכא גבול בהשגת הרי וא"כשבכללות
 לקיים אסור מהוט לכן היגיקה גבול להשיבמחויב

 וטקור רמז מצא דלא בתב דהחת*ס יהא י"ליפי"ד בזה. שהאריך עוש דעך גבול משיג משוםכלאים
 שופטים ספרי עפי"ד בחו*ל די"שא הוא באילןלמקיים

 מיירי רעך גבול תטיג דלא דלאו שעוו הו"מ בשו*עוהובא



4י השםמקהשי 4טא ותשובהשא"ה
 כן וכמו לקיימן דאפור לומר "8 בכחקג אקכ"טראל ש~ עפ'י נעשית וההרכבח ההרכבה קודם "טראלשל
 רק "שראל צו עפ"י נעשית דחהרככה זידןבנידן

 אקכ עכוקם ע"י אף בזה איפור ש"ט ידע לאדה"טראל
 )ב(. לקיימן אמורים בכהקג איי בספק הדברעדיין

רי
 תנהיל אשצר נהלתך דקרא בסיפא דכהיב א4י בקרקעחקא
 לאיסהר מקור איבא שפיד בא*י החקכ עקש. בהו*ל האשובאדץ
 השבת עףיך דלא 8ףל בקרקע ורק גבול השגת נהטוםמקיים
 דבהמה מהיקשא דילפיע כיח ולכן מקור מצא לאגבול

 הש4ת עהיך הא בא*י מוטא*כ לקאם מותר דבחו*לאמרינן
 בסקד. נכון הה מקי*ם איסוד איבא לההת*ס נם לבןגבול

 על קע*ו יףד שלמה בית שףת קף לתרץ 4האהובזה
 ערלה מירושלמי בהרכבה אילן לקים דאסורהפוסקים

 שאק אע*פ סרק א"ה ע*ב מאכל חילן שהרכיב גף ה*ב()פ"א
 5ינה "וא מאי6תי גערלה. היב כן לעשות רשאי"ןראל
 אמר ר*י בארץ כנסוע ובערבה אמר ר*ל נטיעתומוטעת
 ערב מרכיבין האין מבריכין תשק טטעין אין וההנן ערבהאפי'

 מוקי לד'ל יעקור נטע האם יום כהטל,ןים פחותשביעית
 דתנ" רא" וההיא בוצביעית מתאחין שהן 5הטום לר"יבערבה
 לו עלתה ר*ה לפני יום שלשים והמרכיב והמבריךהנוטע
 תני לקיימו אסור שנה לו עלתה לא לקיימו ומותר שלי6השנה
 כאז לית לרול אפ" 4עיפ,מ לר*י 5רביב כאן לית יהושער'

 לא דלד*י קאמר יאיך הי1ה לא בתחלה הא לשעברמרכיב
 בשהרכיב קתני דאיך מרכיב כאן לית לר*ל גם הא מדכיבתני

 בשביעית לקיימו 6ותר שביעית של ר*ה לפבי יוםשלשים
 דמותר מהכא ומהנת כלאים איעור 5הטום לקחטו אסורהא

 עכ*ק. אילן הרכבתלקחם
 כיון בוטביעית ל*ש דטעמו 3תב דהמרש*ם א*שולהנ*ל

 גבול השגת שייך לא ממילא הפקר הםשהזרעים
 כתיב דבקרא כיח זה לאו שייך לא בשלן דה*ה וממילארעהו
 עכ"ד. כתוב דרעך 3הטום עכו*ם בשל זה דיז ל*ש ומה*טרעך
 איסור דל*ש לקיימו מותר שפיר בשביעית ו6יירי הכאוא"כ

 והבן. גבולוזשגת
 דמאי משנה מסתם דמוכח שם החת*ס קו' ג"כ מתורץובזה

 הטרכבת תאנה הרע*ב פ" שקמה בטת מ"א()פוא
 לקיים דשרי דר*ע וכרבנן לקח6ו דמותר מש6ע ע"שבערמת

 עכ*ק.הרכבה
 שקמה בנות תנן שבדמאי הקלין במתני' דהא א*שולהנ*ל

 לעשרם צריך דאיט פירות בהני שהקילווהטעם
 כמ"ש ההפקר מן באיז פירות שאלו שהזקתן משוםדמאי
 הבעלים גריעותז ד6חמת ירושלמי בשם והר*שהרע*ב
 גזילה בי' שייך לא הא הפקר הוה שהמרלן וכיון אותזמפקירין
 דהבעלים ההפקר 6ן לקטן אלו פירות המוכר ע*ה אלאוהשבה
 איסור שוס ליכא וממילא באיסור שהורכב אחריהפקירהו

 בס*ד. וא*שמקיים
 5הצום הוא בכלאים ומקיים סברתו לפי כתב שם המרש*םאכן
 שידוע אילן בהרנבת משא*כ בזרעים ווקא שייך דזהדהטבה
 ה1ניהם  הטבתו טרם אדרבע הא", 6כחיש ההרכבהשאין
 דלא פשיטא אהד אילן כשיעור רק ויניקתם אחד חילןנעשה
 עכ*ד. התורה % לקחמם מותר ולכן נבול השנת בזהשייך

 טעמא דרשינן אי ורבנן ר*ש בפלוגתא תלי' דזהולענ*ד
 'דאיסור י*ל דקרא טעמא דדרשינן דלר*ש לא אודקרא

 וממילא גבול השגת השבת טשום הוא בזרעים כלאיםקיום
 דלא לדידן בהטא*כ לקייטן 6ותר גבול השגת דל*שבאילטת

 כלאים בח' הרמב*ם דברי 3פ*רש תלוי הדבר%ענ"ר
 להניח ל"טראל ואמור ,טכהב הקו()פ4א

 הפעם כתב ובכ'ם כלאים אולטת לו שירכיבעמקם
 אם*רח ע*א( )צ' כבקמ וכראמרינן לנכרי אמירחמשום
 וא"הצן איפוטפא דלא איבע"א לאו באיפורלנכרי

צבי
 מליסא אצאח זקיני כמ*ש לקהמא ובפרט דקרא טעמאדרשיע

 קמ"ר ה4א יףד יצחק ובבית שבת 5ס' ריש יעקב בנחלתז*ל
 המקחם איסור "ן שוב ע*ש ג' שת קמקו חיא ובאה*ע ז"אות

 ג*נ אילטתבלאי
 לא דלמח רנקא סי' ה*א יו*ד הטוסו*ד קף לתרץ ישובזה

 עכ*4 לקימו דאטור א"ה בהרנבת במשגההגא
 קפ*ג יו*ד להמתק השלמים בתורת לפי6*ש י*לוהנ"ל

 מה מפני ע*ב( 4עא בנדה דקאמר דר,מסוטק*ד
 תורה אמרה בה וקץ בה שרגיל מפני לשבעה נדה תורהאמרה
 כוצעת בעלה על חביבה שתהא טדי י6ים שבעה טמאהתהא

 תהא לא טעטא יאי שייך דלא בפטי' וא*כ לחופהכניסתו
 לנשהשה פטי' בין הילוק דאין קיימ*ל הא ואנן שבעהטמאה
 דקרא טעמא דדד"1 כר*ש סףל די*מ משום נדה איסורלעניז
 הא וא*כ ע*ש. כלל לחלק אין לכן כר*ש קהט*ל לאואנן
 אסור באילן ומקחם בבהטנה קתני לא ולכך ר,מ 5הצנהסתם
 פסקו שפיר דקרא טעמא 'דו,טיט דלא דקיי5הל לדידןאבל

 והבן. אילן כלאי לקיים דאסורהר4הטונים
 "1 וגע הי*ד ז*ל הנה*צ ש,ב כ*ק זה בחילוק העיר יפה~ה

 על הטור קף שמתוץ רצ*ו סן' 6הפר"ןהלהוכיח
 מופי' לו לזדוע לנכרי לומר ד5ותר מכלאףם פ*אחרמב*ם
 לקים ל"שראל ואסוד כיח וקשה זרעים כלאי ישר4אטגשל
 יעבור הישראל הא לזורעם לנכרי לומר מותר יהא איךכלחים
 דלא דס4ל לומר ת148ר ח-ל הפר"4ה וכתב כלאים המקחםעל

 בשמומר סהיא*כ האיסור בידים שנעשה היכא אלא לקייםאסרו
 ~3אורה עכץל זו באמירה איסור דאק לסברדע ועושהלנכרי
 אמירה ע*י או בידים נעשית הכלאים אם נפמ*נ מה להבין"1
 לישראל שרי יהי' איך בלאים לקיים דאסור ביח סוף כלסוף

 הכלאים.לקיים
 האיסור אם כלאים מקים איסור הטבר לבאר בהקדםונראה

 מורע ל" והוה תחילתו בתר גרור דסופימשום
 דהרי 8שום דהאיסור או הראשונה מעשה עך* זריעהתחלת
 כמו השוב וו8קחם לכן וצמיחה גידולי מוסיף ורגע רגעבכל

 והצמיחה. הגידהים תוספת מכח מחדשזורע
 )ס"ד ע*ז רש*יוהנה

 ע""
 זורע נמי דדהיט וז"ל לוק~וץ ד*ה

 פירי לצמוחי נמי הא מכויז פירי לצמוחי זודע של דרכודמה
 בכלאים המקיים וז'ל ע"ב( )ב' מ*ק ר"ח ובפירש עכ*למכויז
 ההא ועבדה כלאףם זרועה שדה שמצא בכלאים מקחם פי'לוקה
 והפרחת "צמיחה לו שטרם בעבודתו הבלאים ונחקייםוצמחה
 מקיים כי דמיחזי 5הצום ע'ב( )צ*ד ב*ב והרשב*ם עכ*לפירי
 כאלו ומיחזי מקצתן וטניח ל5עט  טה4תחיל מאחר וז*לכלאים
 שם מיביט והר*י עכ*ל במתכוין חורען בהים אותןמטיל
 הרי ע*ש בכרם דזרע" כמאן דהו*ל כלאים כמקייםדמיחזי
 משום כזריעה חשהכ דהקיום משום בכלאים מקייםדמברת
 כזורע המקיים %י לבן וצמיחה גידולי מוסיף ורגע רגעדבכל

 דהטת4ב מחדשמנהט
 ס' ס" יו*ד ח*א חוים דברי בשרהן שכ-כ האיתי,טוב

 שכבר מת שמקחם מה איט בכלאים קיוםדאיסור
 כלאים מהרמב*ם כן והוכיח ו%לך שטגדל מה רקנדל
 מיד ישרע יקצור האנס כשיצא הברם קתרע אנס י*ב()פ"ה



 דהחםמקרשי עגםימן ותשוכותשאלותיח
 שהגוי היכי להתיר "ם לעכו*ם אטירה משוםהמעם פסק דהרמב"ם דהטעם כתב שם ובמל"ם ע"שלהומרא

 כם"ש ישראל במלאכת אפילו עצמו להנאונעושה מפי אילן בהרכבת אסור דב"נ ה4ו( )פ"י סלכיםבה'
 עצמו להנאת עושה העכו*ם דאם רצ"ז יו"דהרם"א אם והנה ע"ש. לפ"ע כהטום עובר יניחנו אם לכןהקבלה
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רבר
 יותר ממע שבקשו או פועלים מצא לא ואם בחוה"מואפי'
 בשם ובכ"מ וקוצר בנחת מבקש זה הדי בשכרןמשליש
 דבר אוסר אדם שאיז האבד דבד שאינו דאע"פהדא*ש
 כמקיים גראה יהא שלא עין מראית מפני מ"מ שלושאיע
 הוי במועד מאתים יוסיף אם אבל לקצדה התירוכלאים
 לפניו במאתים הוסיפה אם לבעלה שחזרה כיון האבדדבד
 מאתים כשיעור שיגדל מה האיסור דעיקר הרי ע"שקיד,2
 א"כ דמעיקרא הכלאים שמקיים מה הוא דהאיסוד נימאדאם
 דאל"כ האנס מזה משיצא תיכף פועלים לשכוד צריךהי'

 הוא האיסור דעיקר מוכח אלא בכלאים מקיים משוםיאסור
 עכת"ד. והולכים מגדלים והבלאים שמקייםמה

 ע"ב( )צ' יבמות התוס' לפימ"ש הסבר עוד לומר ישאסנם
 שוא"ת הוא בציצית דסדין בהא שהקשו כולהוד"ה
 אפי' דפושטו בכלאים לבו,2 כשהוא משמע ע"א( )כ'ובבדכות
 האיסוד הוא הלבישה דכלאים ותי' ועשה קום דהויבשוק
 לא בציצית משא"כ איסור מעשה הוה השהייה אףלכן

 שביעית התוס' כתבו וכעי"ז ע"ש. שנתעטף אחר עדנתחייב
 מעשה ע"י הוי הלבישה דהתהלת דהיכא או ד"ה ע"א()י"1

 ע*ש. מעשה שהייהחשוב
 על דחייב דר"א בטעמא הוסיף ע"א( )כ"א במכותוהריטב*א

 מ"מ מעשה בו דאין אף כלאים בלבישתהשהייה
 חשוב זה במלבושו ועומד פושט ואינו לפשוט יכול שהי'כיון

 המעשה התחלת בתר נגרר דסופו שעה כל לבש כאילומעשה
 דתחילת כיון בכלאים מקיים איסור סברת דזה י"ל וא"כע"ש.

 לעקדו יכול והוא הזריעה מעשה ע*י באיסור הי'הזריעה
 הקיום וחשוב התחלתו בתר נגדר דסופו אמרינן לכן שעהבכל

 דתחילתו הזריעהלמעשה

 בדוך בעל ז"ל הגאון ז(קיני לדעת בזה שכוונתיומצאתי
 שהעיד ש"נ סי' יו"ד מהרי"א בשו"ת הובאטעם

 לחייב קרא בעי ולר"ע לדבנן פטור בכלאים מקייםאמאי
 שעשה הזריעה תחילת משום הקיום על לחייב דלכ*עתיפ"ל
 התחלתו בתר נגדר דסופו הנ*ל הריטב"א וכסברתמעשה
 על דפטור במתעסק או בשוגג בזרע טיירי דהפלוגתאוע"כ
 ג"כ דאסור דבב"נ לפי"ז ומחדש הזריעה מעשהתחילת
 דבב"נ ואחרי ה"0 )פ"י מלכים בה' הדמב"ם וכמ*שבהרכבה

 מיחשב בשוגג הזריעה מעשה גם מיתתן זו אזהרתן בשוגגגם
 אילן למכוד לישראל דאסוד ונפמ"נ בקיום ואסודמעשה

 עכת"ד. לפ"ע טה2ום לנברימורכב
 דאפשר מסתפק כ*א( )פ"ג המקדש ביאת ה' במל"מוהנה

 מה כל אז בו ואתרו במזיד הי' המעשא תחלת אםדוקא
 במזיד הי' המעשה שתחלת כיון כמעשה חשוב אח"כששהה
 דאח"כ הש4ייה דה2וב לא בשוגג הי' המעשה התחלת אםאבל
 וכתב בזה האריך ו' כלל העמקים ובשוששנת ע*ש.מעשה
 בהיתר הי' המעשה שתחלת דכל משמע הנ"ל יבמותדמתוס'

 ע*ש. פעשה השהייה חשובלא
 דלסברת בהיתר ה" הזריעה יתחילת היכא נפט"נ יוצמחולפי*ז

 נפמ"נ אין טחדש כזורע הוה רגע דבכל הנ*להראשונים
 נהשב הקיום בשעת דעתה כית בהיתד הי' הזריעה שהתחלתמה

 הנשל הב"ט לסברת בהטא*ב לקיימו אסור הרי חדשהלזריעה
 טעשה. דאח*כ הקיום השוב לא בהיתד הי' המעשו דלזחלתאם

צבי
 דסופו טה2ום קיום דאיסור דס*ל הפרישה סבדת זהוומערנה

 כשנעשה דוקא בעינן לכן מקמ2ה התחלת בתרגדור
 איסור יאין לנכרי כשאמר משא*כ בידים האיסורמעשה
 ה1*ש אח*כ לישראל קיום איסוד ליכא ממילא זובאמירה

 טעמא מסביר כ*ה סי' ובח*ו רפ"ח ס" ביו*ד החת*סוהנה
 באורייתא בתיב לא ורכבה דהא אילן בהרכבת קיוםלהקל

 ילפינן אלא הרכבה מזה משמע ולא תזרע לא שדךאלא
 בהרכבה שדך אף בהרבע בהמתך מה מבהמתך שדךמהיקשא
 דוקא מעשה ע*י אלא אסור לא בהמתך מה מינהוא"כ

 זה על זה שנזקקים רואה אם אבל בידים זה על זהשמדביעים
 בשפופרת כמכחול יכנס שלא ובפרט להפרידן צדיךאינו

 אסור בהו*ל אילן בהרכבת ה*נ א*כ ע"א( )צ"א בב*מכדמוכח
 טה*ת ליכא איסורא אפילו מ"מטה בלא אבל מעשה ע*ידוקא

 עכת"ד.בחו*ל

 שום ליכא דהתם זל"ל שנזקקים לרואה דמי לאולכאורה
 להפרידן צריך אינו לכן איסור מעשההתחלת

 מעשה ע"י הי' 4זריעה דהתחלת בכלאים במקייםמשא"כ
 מקה2ה דליכא אע*ג דאח"כ הקיום דאסוד י"ל א"כאיסור

 הנ*ל. התוס' וכסברת התחלה בתר גדירדסופו

 מעכו*ם כרמים לקונים שם דן החת"ס דהא א"שאמנם
 וא*כ הגוי שהרכיבם מורכבים אילנותובתוכם

 לצדד יש שפיר באיסור מעשה התחלת שום עשה לאהישראל
 ודומה מעשה עושה איע דהישראל כיון לקיימו מותרדבכה"ג
 הבהמות אם אף להפרידם חיוב דאיז זל"ל שנזקקיםלרואה

 הדביעם. לא שהוא כיון שלוהמה
 לס"ס החת'ס שיטת לצרף דאין לחלק מקום יש שפירומעתה

 בהזריעה איסור מע,2ה עשה לא שהישראל דיכארק
 לזרוע לנכרי שצוה או בעצמו וזרע עבר הישראל אםמשא"כ
 הכ"מ לסברת השפי' לפ"ע משום דעובר המל"מולסבדת
 הי' המעשה התחלת הדי א*כ לנכרי אמירה איסורדאיכא

 לקיימו. דאסור החת*ס מודה שפיר שוב באיסורעכ*פ
 הרכבה איסור שיש ידע לא דהישראל דידן בנידןאסנם

 זה הרי לא או איסוד למעשה נדה2ב זה אם נכדי,ע"י
 קדוב או אונס או הוא שוגג מותר אומר אי בפלוגתאתליא
 מ*ש ונודע ע*ש. ע"א( )ט' במכות ורבא אביי דפליגילמזיד
 לכתחלה איסור מבטלין אין לענין סק"ט צ"ט סי' ביו"דהטו*ז
 דאומר משום המבטל על לאסור קנסינן דלא מותרבאומר
 דאין כתב פ*ח סי' יו*ד והחת"ס ע*ש שוגג אראמותר
 באיסורים רק המה הטו"ז ודברי להדדי מותר אומרלדמות
 אומר דלכ*ע לומר יש לכן כך כל איסורא לאינשי משמעדלא
 ויאמר במזיד יקה2ה שלא קנסו דבשוגג ועוד משוגג קילמותר
 בבל לומר יכול דלא מותר באומר שייך לא וזה הייתישוגג
 לא תו אחת פעם הדין לו דנודע כיון הייתי מותר אומרפעם
 וא*כ ע"ש. כפושע יהי' דאז אשתליין ולומר להתנצלמצי
 חשוב בשוגג אי דמסתפק הנ"ל להמל*מ אף לצדד יששפיר
 לי' משמע דלא באיסורים מותר באומר ס"מ איסורמעשה
 שפיר להחת"ס משוגג וקיל אסור שיהי'לאינשי

 חש~
 מעשה

 להקל ס"ס לעשות ההת*ס שיטת לצרף מקום וישהיתר
 בס"ד כנלענ"דבכה*ג



קנפ הה2םמקד,טי ענממן אשובותשאלא
 נ"כ נחרג  ב'נ מצות ז' דעל מתרץ ובדג"ם לא ותו ב"נ איסור. איכא לא אועצמו נצמוו מצות דז' קיים"ל וחלא אילן הרכבתעל לחנאת עושה אם חילוק אין לפ"ע כהטוםדהאימור מצווין דב"נ הפ"ע חמה ש תמח במק"ג חש"ךודץנה אמרינן אי אבל ע"ש לעכו"ם אמירה סשוםליכא
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צבירבר
 וירחטלמי ה*ג( )פ*א כלאים מתוספתא להעיר ישולכאורח

 מ"ב( )פ"א בר*ש ג"כ הובא ה*ד( )פ*אכלאים
 חזרה ע"ג קרוסטמלין באילנות מרכייבן ציפורין שלבשוקי
 וכה וקצצום הלכו אתם אסורין להם אמר אחד תלמידראם

 אחד תלמיד ובא אגסים ע"ג תפוח מרכיבין הי' אר"יבתחום
 מזה והוכיחו ע*ש. וכר וקצצום הלכו אתם אסורין להםאמר

 קוצצים איך דאל"כ לקיים אסור מורכב דאילןהמפורשים
 עצה את תשחית בבל וקעבר טובות אילעת קוצץ הו"לוהלא
 יו*ד הבחטם ערוגת שו"ת ועיץ עכאד לקיים דאסור ודאיאלא

 בזה. מ"ש ורל*גרל"א
 איסור יואין שדה2בו גהרכבה שוגגים הי' המה האולכאורה

 להם שנודע אחרי ורק הללו באילנותהרכבה
 וקיל מותר אומר הי' הרי קצצום אמאי א"כ קצצוםשאסור

 כאיסור. המעשה התחלת וליכאטהטוגג
 )פ*ב תרומות בירושלמי פנים במראה לפימ"ש י*לואולי

 אמרו דלא הירושלמי דשיטת פנחס רבי בד*המוב(
 אומר ענינים לשאר אבל קרבן לחיוב רק שוגג מותראומר
 אזלי שבציפורן אנשים דהני י"ל וא"כ ע"ש. כמזיד הואמותר
 מותר. אומר דהי' אע*ג קוצצים לכן זו בשיטהג"כ
 הטעות שנתפשט בראותם מלתא למיגדר זאת דעשו י"לוגם

 ע"כ דמותר בהשבם הללו אילנות להרכיב העירבכל
 ולאפרוו2י להרכיבם דאסור למעשה הלבה להורות כדיקצצום

 ליכא למצוה דכוונתם והיכא שעה כהוראת זאת עשומאיסורא
 וממילא לקיימן מותר הי' הדין מצד ובאמת כנודע תשחיתבל
 ומכשקכ מורכב אילן לקיים דאסור תוספתא מהך ראי'אין

 מותר. אומר דהי'היבא
 לא המה וגם שיקצצו להם אמר לא התלמיד דהא י"לוגם

 לומר יש הרי הע"כ הקציצה אחר רק לחכמיםשאלו
 ואין ההלכה פי 'על הי לא ובאמת עצמם מדעת זאתדעשו
 והבן. להלכה ממעשיהם ראי' ואין בזה. מהם נוחה חכמיםדעת

 שהי' וכולם מ"ב( )פ"ח מתרומת לתוס' ראי' קצתולענ"ד
 בעלך מת לה שאמרו כהן )באשת פיהם לתוךתרומה
 אוטר ר"א שנטמא( או שחררו או לישראל רבו שמכרוובעבד
 או מתחילתה טמאה התרומה הי' ואם יפלוט אומר ור"ייגלע
 דר*א מ"ט שם וגירושלמי יפלוט לכ"ע טבל שהיאשעדע
 באיסור ג*כ הי' דהתחלה בסיפא ולכן בהיתר שהתחילמכיון
 אינו בהיתר הי' דהתחלה דגיון הרי ע"ש דיפלוט ר"אמודה
 מחויב הוא באיסור הי כשהתחלה מש~א"כ לפלוטמחויב
 דהתהלת כיון מאם מעשה שום יותר עחשה דאינו דאע"גלפלוט

 מעשה. בלא אף אחוכ עובר באיסור הי'המעשה
 משום אומר ר"א שהי' לא ר*נ קאמר שם בירושלמיוהנה

 כבלוע הלועס אומר ר"א שהי אלא בהיתרווהחחיל
 בסיפא דאף וס"ל אכטץניתין פליג דר*נ מפרו2 שםוהר"ש
 רי"ד ובתוס' עקש דיבלע לר"א ס*ל באיסור הי'דהתחלה

 ר"א מודה באיסור דבהתחיל ר"נ דברי מפרש ע"ש()יוג
 משום דלאו וכוונתו מתניתין על ר"נ פליג ולאדיפלוט
 עוד לו דיש משום רק לבלוע ר"א מתיר לחוד בהיתרהתחיל
 מתיר הוא טעמים ושני ובצירוף כבלוע דהלועס משוםטעם
 איע בהיתר הי' חהתהלה אם בזה באמת דפליגי ואפשרע"ש.

 ואגמ*ל. להעיר רק וגאתי מקמ2ה בלא אחוכעובר

 איסור דאי הנ*ל חיים הדברי הערות ליה2ב ישולפי"ז
 לשכור יצטרך דמעיקרא הכלאים שמקיים משוםמקיים

 ה" דהמעשה דהכא יעל ולהנ*ל האנס כה2יצא תיכףפחשלים
 של איסור למעשה המוישה התחלת כלל נחושב לא האנסע*י

 אונס דקאכהל בהא המפור,2ים חקירות נודע דכברישראל
 אין באתס עחטה וואדם דמעשה הפירש אם פטרי'רחמצא
 החיננו מאיליו נקמ2ה כאךלו וחשוב כלל לו מתייחסהמעשה
 וילמא או הוא עבירה המעשה עצם אבל המעשה העחטההוא
 ולא באונס ,טהיתה כל עבירה חשוב אין המעשה עצםגם
 עטיל ר'י הגאת בזה האריך וכבר העה2ה מצד חטא שםהי'
 בעצטו שהישראל היכא וכ*ז ע*ש. כ"ד כלל האוצר בביתז"ל
 דמעשה כיון המעשה אתחלת בתר גרור דסופו לומראפשר אי ישראל באונס קמ2ה ,2עכוקם היכא משא"כ באונסעשה
 ליכא לכן ישראל ו2ל עבירה למעשה כלל נדה2ג לאהאנס
 פחצלים תיכף לשכור מחויב ואינו בכהעג בכלאים מקייםחיוב

 והבן. במאתים הוסיפה אםרק
 דמוכח הנ"ל קעקו יו4ד שלמה הבית קר לתרץ ישובזה

 מורכב אילן לקיים דמותר ה4ב( )פ*אמהירושלמי
 כאן לית לר*ל גם הלא לריו"ח מרכיב באן דליתמדקאמר

 עבעק. לקיימו אתור הא דאל"כמורכב
 באילן סךק אילן ווהרכיב גוי קתני שם דהא א"שולהנ"ל

 שלא שהרכיבו אנס בגוי רמידי לומר וישמאבל
 נצטווה לא עצמו הגוי פנים המראה ולפיאד הישראללרצה
 באהץ מאכל באילן רק מאכל באילן סרק אילן הרכבתעל

 לא באיסור מעה2ה התחלת שום באן הי' לא וא*כמאכל
 מצד לקיימו מותר שפיר לכן הישראל מצד ולא הגוימצד

 או האילן הרכיב שהישראל היכא משא"כ האילןהרכבת
 לקיימו דאסור י"ל שפיר ישראל בשליחות הרכיבושהעכו"ם

 בס*ד. לנכון הבאש קףומתורץ
 הרמב"ם דהנה טעמים הני בין נפמ*נ עוד להעיר "םולפי"ד

 מאכל אילן ע*ג סרק אילן מרכיב איסור דיןהשמיט
 פנים גמראה וכתב מאכל אילן ע*ג מאכל אילן רק הביאולא

 דילפינן שם הירושלמי לפימ"ש הטעם ה"ז( )פ*אבלאים
 כמו בהוצאה דכתוב מלימינהו ולא לחוד דצואהמלימינהו
 הארן אלא בצוואה נאמר לא ג'כ סרק אילן והריבדשאים
 אילני גם שהוציאה בירושלמי שם כמבואר שהוסיפההיא
 שלא לפי הרכבה איסור בכלל אינו סרק אילו וא"כסרק

 עכת*ד. בהוצאה אלא למינהו בונאמר

 עצי כל ירננו אז קרא פירש קי"ב כתובות תודהובלחמי
 לא ולאפי' פרי דיעשו לקוצצם אסור שיהי'יער

 סו חוב חדו*י וומץ גלוסקאות שתוציא א"י דעתירהיוצרך
 בזה. מ"שקי*ט

 פירות שיוציאן סרק אילנו עתידין חכמז"ל אמרווהנה
 שמא שנרכבו סרק אילני על הת2ש יהי' הריוא4כ

 לעתיר אילטת הני לקיים ואסור מבשא*מ פירותהוציאו
 דסופו לטעם ורק בכלאים מקיים חשש יהי' אז דהרימשום
 לקיימן שרי יהי' שפיר גרור איסור המעשה התחלתבתר
 נתוסיף רגע שבכל משום מקהם איסור לטעם משא"כסרק אילני הי' הרי דאז היתר  מומ2ה הי' הרי הרכבה דבשעתכיון

 אילנות הני לקיים אסוד יה" א*כ הפרי ונתגדלהצמיחה
 והבן. מאכל אילני יהי' שאז כיון לבוא לעתידסרק



 דהשםמ0רשי ענפטן ותשוטתשאלהי
 דחנח ז*ל חכ*ם טרן דבר* להצדיק נראחץענ"ר דב*נ ח"ו( )פ*י מלכים בח' ברמב"ם מפורשואדרבח
 ח"ל כתב ח"א( )פ*פ כלא*ם בח'חרמב"ם בפעם שכתב שם חכ"ם על ותמח חרכבח עלמצווין

 חב*רו של או שלו ועוף ח" בהמח אחד להרביעחאסור דב"נ ב6*רש כתב הרמב*ם הא אםירח משוםהרמב"ם
 אע חת'כ וז*ל קדויפים פ' מחת"כ שחהא שם ובכ*ם שם. במל"ם תמח וכן חהרכבח עלטצווין

צבירבר
 משום מקחם איסור דעיקר הג'ל הפריווה בעיקראכגם

 להעיר "ט לענ*ד איסור מעשה הי' הזריעהדתחילת
 ליתסרו זרעים דסלאי פריך ע*א( )קט*ו בחולין דהאבזה
 בבל י1א הרי לך שתעבתי בל ה1עבה כל תאכל לאסהצום
 מותרת מסנה דיוצ84 בהמה לכלאי דאיתקחט ומשניתאכל
 תוס' ע*ב( 0" ובתמורה ע*ש מותר ממנה היוצא שדךאף
 בשר דדוקא ח*ל ות" בבו*ח כמו תאבל בבל הוא הרילך שתיאבתי מכל אוזן צורם נאסר לא למה הקשו רבאד*ה
 לתוך הבשר ממילא נפל ואפי' הואיל מינ" נפיקבחלב
 וטשכל בבל אימ מותר דממילא א1זן צורם אבל אסהרהחלב
 דהיכא יובן התוס' וסברת עכ*ל. בידים נק~טהאפי'

 משא*כ תועבה חשוב בעצם  המעשה אז אמור ממילאדבנעשית
 מאיליו וכשנעשית האדם ע*י העבירה עשיותמשבעינן
 טוב ובלקט הנ"ל האוצר בבית ועיין ההוא. המעשה אזמותר
 בהב מ*ש ט*ז אות לתורה ע*פ ובקונטרס עוד ד*ה ו'כלל
 אסורים יהי' שלא זרעים לכלאי היקש דאיצטריך מדחזינןרא*כ
 ו1לא מאיליו הזרעים נזרעו אם דאף מזה סוכח תועבהמשום
 כיון בכלאים מקייס בהצום איסור איכא ג*כ אדם מעשהע*י

 תועבה. היא הכלאיםדעצם
 זו ס4דא בצוע הניחו בתמורה שם התוס' דהא י*לואולי

 דלהבי אחר תירץ כתבו כל ד*ה עוא( )קט*וובחולין
 דאף י*ל זה לתירץ וא*כ ע*ש. מתועב דבר אימ א*כואיל כצבי שהממי קז,טים רהמנא מדשרי תועבה ל*ש אוזזצורם
 ראי' ואין בידים כשעושה תועבה חשוב מותר דממילאאיסור
 דהפרישה י*ל וא"כ איסור מעשה בלא אסור דזרעיםמכאן
 שם( יצחק ובב(8ר חת"ס בחדושי )הרמ שיטה להךקאי

ואכמ*ל.
 למקיים להתיר ונפלא חדש דבר כתב שם חיים בדבריוהנה

 איסור דעיקר הנ*ל והכ*מ הרמב*ם לפי*דבחו*ל
 שכבר מה שמקיים ולא והרלך שמגדל מה בכלאיםמקחם
 אילמת בכלאי והנה הנ*ל( מהר4הצונים הבאתי )וכןגדל

 דק הוא ואיסור אילנות מיני סשתי לזרוע דמותרדקיימ*ל
 שגדל ורק מורכב אימ זה אח*ב וגדל שמקחם מה וא"כהרכבה
 זרעי שמערב כמו כחות עירוב רק הוא וזה סהמורכבכלאים
 בי' לית המורכב  ואמקיים מה וא*כ מורבב אינו אבלאילנות
 זה באיסור שגדל ומה מרכיב אימ דהרי דהרכבה כללאיסור
 כלל איסור אימ וזה מינים מב' שנצמח רק מדכיב נקראלא

 להרמב*ם זה כל אך בקיום הרכבה כלל לאסור א"אומשו*ה
 הטור אבל אילמת מיני שני ל4רוע שמתיר ה*0 )פ*אכלאים
 כלאים זריעת משום בא"י אילנות מיני שני לזדועשהחמיר
 מקרי דלא דנהי' מווכב לקיים גם א*כ שם בב"יכסיש
 זרעים כלאי זריעת מקיים מ*מ באיסור שמגדל מהמורכב
 הסור אוסר ומשו*ה אילמת מיני שני שזורע וכמובאיסור
 בחו"ל אבל בא*י וכ*ז זרעים לקיים שאסור כמו סורכבלקחם
 ומסחם מורכב אילן מקיים דמוהר ה*ה מותר זרעיםדכלאי
 היקרים. עכ'ד הםנביאים בני הם נביאים אינם ואם תורה דישראל מנהגןדשפיר
 חטו*ה רנ*א יו*ד הטוטו"ד קושית לתרץ בזה נעיםוטח

 דאסוד להפוסקים קעקו סי' ח*ב יו*ד שלמהבית
 דאסור אילן בהרבבת נבהינה קתני לא מדוע אילן כלאילקיים

 עכאק. בזרעים דקתני כמולקחם

 חינו מורכב אילן לקיים דאסור דהא אקש הד*ח סברתולפ
 קיחפ 0שיקור זרעים כלאי משום רק אייץ הרכבתמשום
 ב5שבת נבלל שפיר וא*ב זדעים כלאי מבה ומתהדשמתחלף
 בס*ד4 נהמד וזהזרעים כלאי בכלל חרלן הרכבת קיום גם הרי זרעים כלאידקתני
 מקיים לבאנ אסור אי הפוסקים של פפיקו נפשטובזח

 הרי הו*ח ולסברת ההרכבוג שאסור כמו אילןהרכבת
 הוי וב*נ זרעים כלאי מקהם מכח האיסור אילן הדכבתקיום
 שפיר אץב אילו בהרכבת רק נאסר היא זרעים בכלאימותד

 ח*ב. חילן הרכבת קיום לב*נמותר
 להתיר החה"ס מ*ש על להעיר יש חים הדברי סברתולפי

 כתוב לא דהרכבה בהטום בחו*ל מורכב אילןמקיים
 דיל5י12 אלא הרבבה משמע היא תזרע לא שדך אלאבאורייתא
 בחו*ל ובין בארן בין בהמתך מה ומינה מבהמתך שדךמהיקשא
 שפרביעים מעשה ע*י דוקא בחו*ל בהמתך מה מינהוא*כ

 וצ(ן*ה מעשה ע*י בחו*ל הרכבה ה*נזע*ז
 זרעים כלאי משום הוא באילמת מקחם דאיסור הד*חולפי"ד

 יהי' זדעים דכלאי פריך ע*א( )קט*ו בחולין הלאא*כ
 בהמה לכלאי דאיתקש ומשני תועבה סכה באכילהאסור
 מה כלאים תזריע לא שדך כלאים תרביע לא בהמתךדכתיב
 מותר ממנה היוצ(8 שדך אף שתרת ממנה היוצאבהמתך
 ועכ*ז בהמה לבלאי איתקיש זרעים כלאי  דגם  הריע*ש.
 טתר דיהי' אמריט ולא מעשה בלא אף זרעים לקייםא4ור
 מקחם על והרי משום וע*כ בהמה הרבעת כמו מעשהבלא
 דפקיים וגזה*כ לא שדך מכלאים קיא איכא זרעיםכלאי
 מקיים לענין ניקש דלא 4הורה וגלתה אסור זרעיםכלאי

 סהפום הוא קיהם דאיסור אילן כיאי ה*ה וא*כלרביעה
 לא שדך דרלאים קרא סהך אסור ג*כ זרעים כלאימקיים
 אילן כלאי דקיום נימא אם ובשלמא להרבעה דמי דלאאע"ג
 לא וצדך כלאים דהקרא י*ל שפיר זרעים כלאי מכחלאו
 משא*כ לבהמתך מההיקש ולאפוקי זרעים לכלאי רקאתי
 דומי' בעינן בסקיים איסור גבי' כתוב דלא אילןבלאי

 דלא אע*ג אץב זרעים כלאי דסקים הקרא מכחדהרבעה
 דאסור זרעים כלאי למקים הגזה*כ אתי מ*מ להרבעהדמי

 לענ*ד.וז*ב
 לסמוך שקשה שבהב קע"ו יו*ד שלמה בית בשו*תוראיתי

 שי14די הי' העובדא דוח הג*ל החת'4 של ההיתרעל
 מהמץ פ*א הרמב*ם והרי מורכבים ובתוכו פרדס מנכריקנה
 מעשה השוב דהקני' ומבהאר לוקה בפסח חמץ קנהדאם

 כמה ודיב ו~בחט לסהטוט אלא קאעז לא דאפילו כ*אובמכות
 מעשה עחטה אימ דבומתייה דאף הנ*ל  שבועות  ותהמ'מלקות
 פהטט קואינו כל משו*ה מעשה הי' הלבשה שהתחלת כיוןמ"ם
 ובודאי כלאים שקנה כיון ההת'ס במדן 40*כ מעשהמחשב
 מעשה הוי' אה'ב שמקיים כל וא*ב חמץ בקנה במו מעשה14י
 אבא עכ*ה חת*ס שבתשובה ההיתר של היסהר כל נפלע*כ

 קי'ס* ס" ה*א מהרש*ם בשו*ת ג"כדבריו
 כלל דמי דלא ז*ל החת*ס דמעיקרא צדיק להצדיקולענ*ד

 כמו 4רכבה מעש4ת האיסור עיקר אילןדבכלחי
 חבל מעשה השוב שהקמ' אף מורבכ אילן שקנה ובזהבהרבעה

 בקונת משאהכ הרככת איסור מעשה  9ם  ש"צץת להמעשמתאין
 ובזה ועצץ ליו4ראל קתי' שלא האיקור דעיקר בפסחחמן



4ח ימשםמכא4,םי ענמ*ש ותשבה4חת

 בת"כ דהדרש ב"1ראל וזקא חוא חבירו בחמתדאטור אעע ת"ל אחרים בחסת על אחרים בחמתמנ"ל דחא לחרמב"ם דם'ל ובה1מע חבירו בחמת ואחדשלו אחרים בחמת ש בחמתך בחסתך על בחמתך אלאלי
 )נ(שלו בחמח אחד זח לשון כותב אינו ב"נ אצל חרבעח שלחדין בהמח דוקא אמור בכ"נ לכן לכ"נ ולא נאמרלישראל חרמב"ם כשכתב טלכים מח' ובפ"י ע"ש תשמרוחקתי

 חשוב ש5יר שלו ההמץ ונעשה הקנין מעשה ששהשקנה
 מעשה דע*י בפסח חמץ שמחמץ כמו האיסור בטףמעשה
 % יש הקנין מעשה עף* ה4ה חמץ ברשהץו לו "1ההימוו
 הוא האיסוד בבגדו בכלאים וכקכ מעשה. ע*י ברשותוחמץ
 הלבו1ה מעוה בכלל ההש פח1טו שלא וכ*ז הלבשהמעשה
 האינה דאיו כיח מ*מ מעשה בו מ1 והנתיבה אדג ששש נכר בן כל לאו על לוקין דאין י*ג מצהה שיק במהר*םתהף'ז
 מעשה בו כארן הף אכילה משום אלא אסור עצמהמצד

 לענ*ד. וז"ב בנ*ד חתשה עששהאיסור
 קוד( )דף ח*ב ה' מהדורא חהם בן חבר בלקוטיוראיתי

 אחרי העיז מראית משום מקיים לאסורשחה1ש
 יראו אם בחו*ל לזרוע מותר זרעים דכלאי ומפורסםדידוע
 זרעים ככלאי הוא זה כי יאמרו הכל ישראל ב% מורכבאילן

 עוש. דאורייתא איסור להתיר ח*ו ויבהאו בחףלשמותר
 אין ד*ה ע*א( )פ"א ב*ק התום' דברי הביא שלאתזידוש
 יחו1דוהו שלא חכמים חייבהו לי' דניחא היכא לרבנןדאפילו
 הש0 אות )ם*ב כלאים איש בחזה העלה וכעי"ז ע*ש.אתרעם
 ע*ב( )נ"ג בגיטין וכדאמרינן יעקור בשוגג אףדהמרכיב
 שנטעו שידעו הרואים משום דהשוו דמוניןבשביעית
 עכ*ד. שעה בכל מורכב שהואדמינבר טפי גרע ומורכב בשביעית  נטיעה למישרי ואתיבשביעית
 אלא בכלאים הולכין שאין ה*0 )פ"ג כלאים ה' ברמב*םתצייו

 מכלאים שמיירי שם ומפווה1 עכ"ל העין מראיתאאר
 העין במראית כשניכר הוא כלאים איסור דכלדאורייתא
 למראית חששו כאן עד ה"א( )פ*ב( כלאים ירושלמי לשתועין
 את תמן איתא ולהלן עין למראית דה1שו לא האילך מכאועין

 אע*פ מותר באאר דגם אפשר ולפי*ד ע'ש העיומראית מפני לבטל מרבה אתה הבא ברם תורה איסור לבטלמרבה
 עין מראית משום לגזהר יש עכ*ז משוגג קילדבאיסורים

 ידעו לא כי במזיד אף הרואים יתירו שעה בכל דמינכרכאן
 מותר. אומר הי' שהטוסיה

 י*ל אך בזה*ל כתב ס' סי' ח*א יו"ד חיים דברי בשףתאכן
 ירק גבי וכמ*ש עין מראית משום אסורדעכ-פ

 כיון באמת אך פעמים כמה בשףע וכמבואר ,הכרםשבצד
 ישראל דאין לכל היום דידעו כיון וגם היטב ניכרדאינו
 לצדד יש שפיר א*כ עכ*ל. עין סראית כיל שייך לא בוהעוסק

 להקל.בנ*ד
 הגה*ק זקיני כתב וכעי"ז חדש דבר והוא בזה העיר יפח)ג(

 ומה בד"ה ס' סן' יו"ד חיים בדבדי זי*ע מצאצזמרן
 דקיום כלל דק לא בקיום אסור דב*נ לאסר שרצה ומהח4ל
 דיני על מוזהר אינו ב*נ אבל לא דכלאים מקרא לןאתי'

 קיום עליו יאסור והאיך ב"נ מצות על רק הקדרשהתורתנו
 שבתו*כ מבהמתך דהדרש לומר דמסתבר וה"ה עכלה*קמורכב
 אחרים בהמת שבתו*כ והלשח ב'נ על קאי לא פסהקשבאותו

 לאפור טואו אין תשמרו חקתי את ת*ל מנין אהרים בהמתעל
 שלא ישראל על דקאי רק אהרים בהמה הרבעה הב"נעל

 עט"ם. בהטת עם עכו*ם בהמתירביע
 עכו*ם תמ 8*ב( )פ*א ערלה הירח1למי ל"שב בזהואסינא

 ו1אין אעפ*י סרק אי,ץ גבי על מאכל אההשהרביב
 ס" אברהם ובויע עכ*ל בערלה הויב כן לעשות רשאיישראל

צבי
 גבי נקט למה הי"ד ז*ל זעמבא מנהם ר הגאון תמהי*א
 אם נ5מ*נ ד6~ף כן לעשות רשאי ישראל ו1אין שהרכיבעכום
 חיא דבלאים 5שיסא הא וגם לישראל אסור או לישראלמותר
 כתב ה*0 )8*י מעקש הן דהרמב*ם ועוד ל"1ראלואסור
 עכץל בערלה דייב סרק אילן ע*ג מאכל אילן שהרכיבעט4ם
 שאיז אעפקי הירושלמי ו1מי1ס זה לשון השמיט מדועוצ*ב

 עכ*ו כן לעשות רשאיישראל
 דבמס' רו1אי ישראל אין הלשון על לדקדק ישולענ"ד

 בעצ18 להבל רשאי אדם אין ע'ב( )צ*אב*ק
 איסורו שאין רל*ז יףד הב*י דרבנן איסור רק אי ופליגיע*ש
 )פ"ג דעות וד ובלח*מ עקש עליו אלה ושבחפת מדרבנןאלח
 החט לעשות וו1אי אין לשון לפרש דיש בזה חאריךה"א(

 מ' אות !ר מערכת השדה פאת חמד שדי ועהן ע*11מדרבנן
 דאורייתא שהוא כלאים איסור איכא הספ תזרי בזהשהאריך

 לישנא נקט ולמה לעשות אעור שישראל אע*פ למינקט לוהי'
 הצ*ב. לעשות רשאיאין

 אהרים בהרכבת מותר דב*נ היקד ז*ל הגה*צ ש*בולפי*ד
 חיוב אם הראהיונים מחלוקת נחרע דגבר בם*ד.א*ש

 )יבמות הישר בפ5ר הר*ת דעת נכרים בשל אף נוהגתערלה
 אשתפל וועה ע*ש נכרים בשל נוהגת איצה דערלה י*זסו

 דקתנ* ווש* נוהגת דאינה נ*0 סי' )ח*ה הרשבץאבתשובת
 במתנ" דקתני "א על דפריך ה*ס( )פ*א קידושיןבידה1למי

 תנן לא למה ופריך כלאים ערלה וקחשיב בארץ התלף'מצות
 בישראל שטאגים דברים אלא תני דלא ומה1ני החלהאף

 מזה מובת וא*ב בישראל אלא בענו4ם נחהג איט וחלהובעכו"ם
 תם שום משתמיט דלא עוז וכתב בעסףם טהגתדערלה
 ישראל בשל בשנטע והירוו1למי גהם בשל ערלהדליתני
 חש"שבשא הטי לשה אם ישיאל גה1ל ליתא חלה אבלקאמר
 ובשיטת ע"ש בעכו*ם גם טהגת דערלה וס*ל דעתוסדהה

 כתב פ*א ערלה המשגה דבפידש סתירה חיבשהרמב*ם
 וביד ע*ש הערלה מן פטור לעצמו הנוטעדעכףם
 לישראל בין שנטע דעסץם כתב ה"ה( )פא מע*ש ה'החזקה

 ע'ש. בערלה חיב  לעצמובין
 מערלה פטור לעצמו שנטע דעכן*ם פוסקים ל"נךוחנה

 סרק אילן שהרכיב עבו*ם דקאמר דה*רושלמ*עכצ*ל
 אש דהא לעצמו נטע שלא הינו בערלה וויב מאנל אילןע"ג
 ח1ב ולכן לישראל שהרכיב שמיירי רק מערלה פטורהוא

בערלה.
 אם אףכ אארים ב"רבבת אסווי איט דעכו*ם הנ*לולפי

 ליכא הרי שלו אילטת להרכיב להעכףם מצווההישראל
 ליכא 'דל5*ע לאי אבל לעט*ם אמירה מבח דרבנן איסוררק

 אהרים4 הרבבת על עוכר איט דהעכוקםכיון
 ערלא ב*רחילמי ואמר למאי העיר שם אברהם בזדעוהנה

 )מקום חירשין נמקום שעלה גפן ה*אח"א
 ופר*ך צידים נטעה אפי' אר*י הערלה מן פשר ישוב(שאיט
 בוינטעא חגמן וטה1ני בערלה הויב מאלי' השןלה תנינןוומו

 ובמהר*ח ע*ש חורשין במקום שנטעה הכא ברם ישובבמקום
 ביד*8 שנטע אף כדרך עחיט בחורשין נטע השם נט*עהכדרך בעי 5-מ אדם מ1יעת ערלח לחיוב בעיט דלא דאףפאדא
 בנורי4 ואמריק איסווף בארכבת איב הש*כ 1*ס1 משרלהפטחר

 6אי...



 רהשםמקרשר ענמימן הזשובותע-שלותקמנ

 0(* בם*דכנלענ"ד דחרמב"ם בפעמא שכתב חכ"ם דברי צקויפ"
 דאם הנ*ל חרם"א דעת ע5"י לחקל לצדד ישר14"כ נצפווין דב*נ בהצום ולא לעכו"ם אמירחב-שום

 הוא באם אף מותר עצמו להנאיז עושחהעכו"ם על נצפוין דב"נ דהא ל5עע. כהטום ואסור הרכבחעל
 בפ"ת חובא חו"י דבתשובות ובפרפ ישראל של בשדה וחכא אחרים בשל ולא שלהם אילנות על רק חואהרכבח
 לצדד מקום יש ע"כ חרם"א לדעת שהסכים נראח ד'ס"ק כתב לכן הב"נ נצמווין לא "טראל בבחמתדמיירי
 )ח( דידן בנידןלהל לעכו"ם אמירח כהשום להניחו אסור דישראלחמעם
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דבר
 אימשי זרעי לא ד-יסורא אינשי זרעי דהתירא ע"ק)נ*ט
 יש הש*כ ע*ש. איסור בהרכבת כאן ע*ב( )6*ג ובסוו-תע-ש
 נטע אם בערלה יתחהב ולא נסיעה כדרך ט-שב דאינוסברא

 עכ*ק.בארכבה

 מותר הרי דלעכו*ם ישראל בשיה טשע דעכףם הוכשוחצח
 איסור דע*י לומר יש ררב2ן איסור רק ליכא~"שראל

 הוש4 כדרך המעשה דעצם כיון כדרכו שם 6סלק לאדרבע
 המא גברא יק ההש ררבנן דאיסור האהרונים סברתוכטדע
 האדם על לצוות רק רמןפץ לשטת ההבמים ב4נת דאיןהפשטש
 בטל דלא המץ לענין פ"ב בפסהים הר*ן ל6י*ד ובפרסלעשות
 מררבנן אסור עה*פ שעבר דאמץ היע*ג דשיל*מ דויימטעם
 ח-רא ע*י לדאורייתא קהלא שיצמה א*א 6*ם דשיל*מ~"ה
 דבאיסור אישות מה' פ*א הה*ם דעת טיע וכבר ע*שדרבע
 איסור רק רליכא היכא תרכ ע*ש אינשי בהו זהירי לאודבק
 וחייב נטיעה ררך נקרא שפיר לעכד*ם אמירה מצדדרבע

בערלה4

 אילן שהרכיב עכו*ם הירחשל6י לשון יובן שפירולפי*ז
 לישראל שנוטע רמיירי וע"כ סרק אילן ע"גמאכל

 ו,ןאי ישראל 9ואיו אע*פ לז*א מערלה פסור הרידאל*כ
 והו*א אמירה מכח דרבט איסור חיכא דעכ,פ הימ כןלוןשות
 כיון בערלה רחייב קם*ל פטור ויהי' נטיעה כדרך שלאדיהשב
 האיסור מכח כררכו שם ססלק איט ירבע איסור רק עברדלא
 המטע דעבו"ם פוסק החזקה דביד הרמב"ם הש*בררבנן
 לעצמו נטע דהעכו"ם לאוק6י נוכל א-כ בערלה חויבלע?מו
 )ט' בר*ה כמבואר באיסור נטע שהעכו*ם אע*ג בערלהתייב
 אע*פ להזכיר נפם*נ שום איו ח"כ בערלה חהב דפרניבע*ב(
 הך הרמב*ם השמיט ש5יר לכן כן לששות רשאי ישראלקואין

 בס"ר. נחמר הה כן לעשות והצאי י19ראלדאין

 שם פנים במראה רהנה קצת אחר באופן י"ל הנ*לובדרך
 שחזרביב דעכו*ם הירושל6י לשון מפשיסותהת:יא

 כן לעשות רשאי ישראל שאין אע"פ סרק באילן מאכלאילן
 מאכל אילן הרכבת רק הוא אילן בהרכבת מצווה רב"נדזה

 מוזהר ב*נ אין 6אכל אילן ע*ג סרק באילן אבל מאכלבאילן
 ע*ג סרק אילן להרכיב לעכו*ם 6שץוה "שראל אם הש*כע*ש*
 מכח ררבנן חיסור רק ושייך לפ"ע כהשום ליפא מאכלאילו
 דאע*פ דהירחשלמי בפירחצא י*ל חה וכמובן. לנכריאמירה
 להרכיב לנכרי לצוות הייט כן לק~טות רוואי ישראל9אשיז
 האיקור אין עכ"ז לנברי אמירה מכח מאכל אילן ע"ג סרקאילן
 ת4ימשי הוא כדרך המעשה דעצם כיון כדרכו שם מסלקדרבנן
 חהב חש5יר כדדכו נטיעה וחשוב ררבנן באיסור זהירילא

 אופנים בכמה לפרש עוד הארכחי ובחידושי והבןבערלה
ואכמ*ל.

 מדייק סק"א רצ*ז הדרישה דהנה בפשיטות י"ל זה ובדרך)ד(
 להגיח לישדאל השסור שכתב הרמב*םבלשון

 הרבעה גבי ובמ*ש לנכרי ליתן לישראל אמור כהב ולאלטטרי
 טעמא ל*ש דהכא לאב*6 ס*ל רלכן וי*ל בזזש 6*שע*ש
 והיינו מכשעל תתן לא עור לפמ הכתוב לשון דויי עודדל5ני
 בידים ו-ד האי. לו ממזאם

 א-

 חכמז*ל וכלשון ל5*ע. על עובה

צבי
 לו שנותן ג"כ היימ לב*2 אבמה*ח ישראל יחשיט שלאמנין
 בממחצ העבירה מעשה עושה דהעכו*ם היכא אבלבירים
 דאיכא לן מנא לקחשותן לו אמר שהישראל אע"ג ישראלשל

 לנכרי אמירה כהשום רק וךא דהאיסוד הכ"6 בתב ולכןלפ*ע.
 הרמב*ם על שכתב ממל.מ שיטת על לת6הה ישואדרבה
 הישראל עובר ולכן הרכבה על מצווה שהעכו,ם משוםיטע6ו
 את 6פריש אימ "שראל שאם לן מנא יניחמ חםבלפ*ע
 לפ*ע. על עובר "שראל של בממתו שעהיה מעבירההעכחם

 וצע*ג בכה*ג גם לפ*ע דשיך 6צינווהיכן
 לשר דאין דכהב בהכ*מ להעמיס אפשר אי זה ירךאכן

 פפק לא דהרמב*ם לפ*ע השיכא אסור רנכרי משוםטעמו
 טתן דלא משום לתרץ ליכא וא,כ לב*נ איסור וליכאכר*א
 יבשום כתב דהא שלו שאימ בשדה רסיירי משום אובידו
 ברמב*ם 6פורץצ דום8 תמהה שפיר הע*ז לב"נ איסור ליכאשפן

 לב*נדאסור
 טעמא מכח חשש ל*ש רירן רבנידן להעיר ישולכאורה

 איסור ספק איכא הכא רהא לנברידאמירה
 לנברי אמירה לענין ממילא ת4*כ הוא מיט דשמאמורכב
 אך לקחטב דרבט ספק לומר יש שוב ררבנן איסור רקדהוא
 הוא והרי לא או 6ורכב הוא אם הסיק עיקר אהא אינוזה
 לאוטרא דאלינן הפפק זה לענין ת4מרינן בדאורייתאספק
 אמירה איסור שוב א*כ מינו אינו כודאי הת4 והרי ספקמכח
 דבכה*ג ה5וסקים מ*ש כנודע תורה איסור בשאר כמולנכרי
 וגם לדרבע ז-תול יהי' שלא הררבנן נגר גם לחומראאזלינן
 רק הוח לקהמש ירבע רספק דהא הפוסקים שכתבומטעם

 דאח"יתא באיסוד הוא הספק אבל מידבנן  בעצמוכשהטפק
 לקולא דרבנן ספק אמייע לא דרבנן איסור להיותוטתגלגל
 הספק עליו איכא דעדיץ כיון מטתגלגל חמוי עייוהכש

 הדאור"חשגנבר
 לאלק רצה שו"שהשל והנה י4ה ס"ר סי' רע*א בשרתועיין

 עץ שבא ררבע רספק הוא רמעשה בספקדדוקא

 בכה*ג ודינש בס5קא אבל אסור דאורייתא מאיסורגלגול
 בס5ק אף דהא בזה לחלק דאיז רבריו מדחה והרע"אשרי

 חשת*ב מספק אסור דהי' אלא רגרעה בררך הי' לאבמעשה
 8*נ דרבא רק האיסור גלגול ע*י שנעשה מה 6הנילא

 מס( בריש רע*א רבחדחשי וחידוש ע*ש. כן ררינאבספיקא
 ספק מקודם בנודע חף דדינא רבס5יקא לחלק כתבברכות

 ע*ש. א' אות לעיל הבאתיו לק~לא אזלינןאחד
 עצמו להטשת עושה העכו"ם דאם הרם*א מ*ש והנח)ה(

 דוקצ יהאט נראה לנכרי אמירה מכחמותר
 צ*ג סי' ח*ג מהדו*ד שחמ חמיז כלל הנאה לישראלכשאיז
 יש בן גם דעכו*ם פשיטא שבות לנכרי אמירה דבכלשכתב
 מה יצוי תורה אסרה הכי חשפילו בשכרו ובא הנאהלו

 לומר שייך לא הש*כ ישראל בצווי רק עחשה אינושעחשה
 צעי עפא רק עחשה איט הנאתו דגם קעביר ראשי'איעתא
 וגר הדליקו אם לעמן רע*ו בסי' קיימ*ל ומה"טישראל.
 טתר צאגמ קוהישראל אף הדליק לצרכו העכו*ם שס8םבשבת
 העבר שגם אף עש ~כת הבר שידליק לעבדו אמר אםאבל
 לא ששל*כ עשיי הישראל לצורך ותה אסוי לנרצריך

 ע*ש* הגר להטשת צריך היא הולךהי'



קפ השםמקישי י%ש אשונהש4יה

 אין למקוסו צריך דאם צ"א ב"ק בסם' חרא*ש דברי ירכן סאשי"ם פרי שקם חגאיםאיטת ע5"י לחתיר "ט אלי וחשבתי ח5ובים הפירותלשאר כמח בו שק?ו בנן "1פות מח כדת עודונשאלתי
 )ס דיה בנידן וח"ח ע"ש חשחתח איסור בזה חהו חאילנות וטזיקין מאייחן לשית חאילנות אלושל

 דזה הרא*ש שיטת 6כח ל4ן זו לעשלה היתר מק"ר הנחה
 בונה % טובים מפירות אילן במקומו בנוטעדףשא

 ד6זיק מבח ההיתר והכא סק*ו. הטו*ז כמ*ש יירהכית
 ה' מרמב*ם וכמ*ש השאתה דרך "ת תין אהריםל4ףל%ת
 לוקה השהתה דרך מאכל אילן הקוצץ כל ה"" )פ"ומלכיס
 שסזיק מפני ש אהרים איל%ת 6זיק ה" אם אותו קהנציןאבל
 דרך אלא תורה אפרה לא יקרים שד6י' או אאריםבשוה
 שמהשל ע-ב( )צ'ב מב*ק דה6קור שם וככ*מ עכ*להשאתה
 דאמרא טע6א ב"וא טעים אכיל תמרי אריסי' לי'אך"זי
 בתמרא 6כתשי אטר קהמי גופני ביני אהל האי טשף5ףל
 ע,01 )כ*ה וב*ב עי,8 מקוריהע לי' אייתי למחר האיכולי

מדהיקין
 האילי

 ט8ם אמה הטשים חצקמה בחרוב הבור מן
 אנא בד*ה ותוס' ע*ש. הד6ים את וטתן קוצץ קימההבור
 דהוה עד בג6נים מכח"צים הי' סישי שיותר דמ"ריכתבו
 רק שייך זה היתר הש*כ ע"ש. דחמרא טע6א ב1וטעים
 פידות אילטת לשאר ביותר ומזיק שמכה"ש בבירורביודעין
 מסת6א דהא מ*א סי' צדק צמח בשו*ת וכףכ לא פתמאאבל

 ש תכ*ז גשני ביני תמרי שה" נכסיו רחשה ה"שמהשל
 ומוכח בת6רי גופני טעם ו6עים אחר אלא לסעיקר"צוה

 ו8ל דהיבא עויה" כך 3ל לגופני ד6כהיש אמרינן לאדמסהמא
 בא"ת שהי' כהשבה יותר שוה האילן עקירת 4ששרהגפנים
 יש י4ה במקומו אויים גפנים שיטע ובעינן קייםסשור'
 חשם עכת*ד. שרי מקומו דבצורך הנ*ל הרא*ש שויטתלצרף
 ההש חילטת לשאר שההיזק ברור אם תליא דידן בנייןגם
 שה" מהשבח יותר שוה יהו' אעקירה של ו1השבחגדול

 אילטה.בהני
 ז*ל מסיגעט דצה'ק זקיני לכ"ק סמ,ה יףד צרק אבניובשףת

 דהצדה מתחת דאשרהטים 12מחצצשטין באילןטטת5ק
 אם הצל מחמת הזרעים וכה4פידים המהר"פה בליומעכבים
 ה4ייק דבא"ע לחרא*ה החיטך מלשה תעכ?ה לקצצןמותר
 ,%היא הנ*ל הר0ב*ם לשה הביא שלא ואקהש ) מוהרלזרעים
 הגפנים סכח"שים האילנות דאין כיה אנן אחינסק בלשהמכ"ש
 שרי אי ספק איכא לגפנים בנזקין גרמא הוא רילי' טראאלא

 במקחם ולנטען הסלע עם לעקור להלכה חדש דבר חתעלהלקצצן
 מגן על יעקור שלא רק חולק והחת*ס וףזנב*ץ כוייכאןש%*ר

 היכח אבל שם החת"ס בלשה כמפודש כל*ל לצור*ךחשל*א
 עם לעקרן 6ותר להח*ס גם אז האילן מפסיד שמא "פקיאף3א
 חש4ריך לצורך ה~א מ% % זה דאין אחר במקום הלנטעןה5לע
 וכעץ עקש. ל3תחלה מבטלין אין ל*ש זבכה*ג הל3הבהפבר
 עכ*פ דאם קס*ה סף סהדראת ש*י בתעידותשו5ק

 בקטן ע*ב( )ע*ב מסנהדדין והבש איסור אין בשוה עוהחוא הקלק~
 בו %געין אין ראשה יצא ת4ם בנפשו להצילו שניתןהרודף
 דמזיק בנ*ו ה*ה הש*3 ע*ש. נפש מפני נפש דואיןדאין

 להקל לצדד "4 בהיוה עיה הוא ובוחהשי אחריםלאילנחע
 הסל4 עםלעקרן

 דבצורך דאף ע'ו ס" יעב*ץ אעט%לת דעת סדעוחנה
 סכנה 4ר3א ע3*ז חהרמב"ם ויש8*ש 6תירמקומו

 דלא דר*ה 6קשרא ע*ב( )כ*ו בב*ב הג3ף רהביא בזהומפדש
 דחש דקואת ז6ב" בלא תאינתא וקי אלא בוי ממשןשכ*ב
 חיך וגם ברי דשבהת הך להביא ל6-ל ישטיייתא איסאראי3ח
 הף דיבש דמצר מקו6ו שןדך דהי' וע"כ תש"ףת לא עלעגר

צבי
 הים דברי בשרת כתב וכעי*ז ע*ש פבנה איכא תרזמוהר
 כתב מ4ח יו*ד צדק אבני ובשף'ת ען"ש נ*ז ס" ח*ביו*ד
 0כמת ליכא הדין 6ן דמותר מקומו בצודך הפו4קיסדלרוב

 ע*ש* ל*ז סי' יריר מ17ה דהשיב פשראת מוכח131
 הרי*ח שיואת ב"ת 6י"8ב י*ג ס" ח*ג  אלעזר מנחתובשו*ת

 שתו לקצוץ אין פירות העחפה אילן ה,ל נ*גאות
 ההשהית לא "1א מלא מקרא הלא המפורשים 3ל ותמהועכ*ל
 ועכא 6קומו בצורך אף דמיירי ותירץ קמ-ל ומאי עצהאת
 6וה דאה והביא שפן בשם לקצוץ אין לכן סכבתאיכא

 עכת*ד. סכנה אי3א מדים4 ד6ותר דהי3א הנ*ללהפאקים
 ע*ש נשתלי בית 4על נ*א ס" שלההה אילה כספרוכ*כ

 אחרונים. חרבהתוד
 לו 8*' מה ודבר הספר מן חסר עיקר דהרי דאוק הואולענוד

 לש1השת השו לא איך בכה*ג סכנה לי3א פףפקים דלרובצדק להאבני 31פרס 6דיגא דמותר היכא אף דמיירילפוהש
 בהלשה לדקדק עוד "ש הלדעתי סכנה. איכא בכה*ג דגםריה*ח
 דכתיב הקרא 6לשה שיא סדת פידות העהשה חילןשכתב

 הצ'ב. פירות העחפה אילן וכתב מאכלעץ
 עץ השההת איסור 8ך דהבה בסיד צבה פירש לענ*דונראח

 עושה איט שעדיץ בשעה אף ההי האיסור6אכל
 וכן לחשחיתו אסור פירות להוצ"א ושעחיו כהיום רקפירות
 ני6א ואי "יא 6א3ל עץ לא כי תדע אשר עץ רק הקרא6ויוק
 לשון זה מה העץ על הפירות שרחשה צהשעה אקראד6יירי
 בשעה אף הקרא דכהגה וע*כ הפירות ר"שה "וא הריתדע
 ועתיד פטיות עחצה זה ועץ דידעיע כיון 5ירא סעון,צלא
 "שד קשל6ה בית בשרהן ו3ף3 6הר6נ*ם. 3ן עיי3י8ע*ש קטהי ירד שףש בערך ו3-כ להשחיתו אסהר פירוחל"וציא
 פהית להחמא הגיעה שלא אף להוד דבנטיעה קע*וח*ב
 אילן האף לקצצו אסור הבאים בשנים פירות  שהוצשכען

 אסור ג*3 שסה שכעים אחר רק פירות עהשה שאיטחרובין
 6ותר יה" 6אנל אילני 3ל אטו ואל*3 נם"עתו אהרלהשאיתו
 מ1צ"שה ש4רנה בשעה וכרומה הסהיו 3"מי אותםלקצוץ
 בקרא ה56ח" קף ד%דע לזה רא" קצת חשמינא לעש.הפירות

 וקשה לקצשו אסור פפק הא דמשמע תדע אשר עץרק
 31'כ הטפורשים ותי' לקהיא מה-ת דספ"שא דס*ללהרמב*ם
 תרת8ות אטששה ע6'" קנ*ד ס" ירד 6הדףת מרדכיבלבחפי
 תרומה של שיה )*6ר תהמה שי לגגה אמ %החש
 הר*ש ופ*' אסור תרומה של תר הלין של 6ט4 ש"נטתה
 פו%ום בטל לא מחובר מ*מ במחמ בטלה דתרומה אע*גוהר*ט
 ב6שגה הע להתערכ אתי דלא ומשום עצמו בפנידע"מד

 בנטיעות שנתערבו כה-3 ושל ערלה של נטיעח מ*תערלועפ*א
 דכל 1פוה1*י ע*ב( )נ*ר בגיטין לה ומייתי ילקוט לא אה"רי
 סי' בהי*ד ע*שעקיק כ6לא ואינה דהשובה מהובר שהואז6ן
 רש*י דברי והב"ש בקרקע קרקע ביטול שחך דלא טק14ק*י

 אחרכת* עבמק*ש ע*ש 6דדבנן רק דזז1 שם אמ*בובחגהות
 ארלנתש רוב שהה מ"יי דהקרא י*ל הש*כ חשסמ*ל4בוה

 א1שמים בימות שה" רק עושין ומיעוט פירחע עושיםטואינן
 סותר הה" ברו3 דיתבטלו והי*א 6ירות עלקע הי'שלא
 גחשש מהץט ברוב דיתבםלו אמריט 1לא קרא קמקללקצצן
 6?8 היי החשתי21* עכיד להתבטל עשר' לקרקע מתורשאין

 עלי1 קשמן בא"ש הוא השהתת ו"4רסור ל"שרוש1כראום

...
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 השם"קד,טי ענטמן ותשובותשלות%
 פפור לחיות יכול אם עמו וחסלע שנעקר באי,עערלה יו"ד גפ"ת חובא יעכ"ץ חשאילת שיפת על יטםוךינם

 עם אותם לעקור יכולין א"כ ע*ש הכא וכ"ש מ;רלה שעדיין אפר עם אותם עוקרין עאאם טק"וקפ"ז
 כאן ואין עפר םאותו לחיות עדיק שיוכלו כך כלעפר דאין מיחוש בית כאן אין אחר במקום לנטעה ויכייןחי'
 )ז( תשחית בל כהטוםחשש גבי וכדקמיי"ל במקומו כנפועה הוא דחרי קציצחזח
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צבירבר
 מה*ת ספיקא נימא לדוכתא קר הדרא ד(מי-כ פירותכעת

לקולא
 זה בדין האריך 6*ם סי' ח*א חיים מחנה בשו*תאכגם

 אסור פייות האילן על שיש בזמן דדוקאודעתו
 ה' ברכת ומשחית החיות קוצץ והוא בו ברכה כילהו%חיוצ

 ואיט בוסר ולא פרי רשם עדיק כאן ואין וטאנט קודםאבל
 זה בקיץ פירות יוצא שלא גורם רק כריתה בשעתמשחית

 כמה והביא בחורף אילן לכרות ומותר כלל סה2חית נקראלא
 עליו אין אפי' 4ט סכנה ואולי 6סיים ולבס~1 לאהראיות
 ע*ש. פירות עליו ביש דוקא תשחית דלא לאו אבלפירות
 בדברי שמפלפל ע"ח סי' הרמב*ם על ירוחם בית בספרההיז
 ערלה של דנטיעות האהל תורת בשם והביא הנול חייםמחטה
 לן איכפת דלא הלאו עלייהו קאי לא פידות שעח2יןאעפוי
 ומוזרץ בהן ליהנות ראוי איט דעכשיו כיון לבוא העתידעל
 מקרא לקולא מה*ת בספיקא הר6ב*ם על הנול המפר קו'בזה

 ע-ט, תדעדרק
 אף היינו פירות העושה דחילן הרי"ח טוא יוחומעתה

 הוא שהאילן שידעינן כיון רק פירות עליו איןשעתה
 עח2ה האילן אם תליא דהעיקר אותו לקצוץ אין פירותעה2ה
 אי דאף לעולם פירות יעה2ה ה~א ערק אילן שהוא אופירות
 לכן איכא סכנה מומ לאו ליכא דבסהוג חהם כהמחנהנימא

 בס"ר, ונכון וז"ב אותו לקצוץאין
 על שאמים בפ' יונתן התרגום דברי לי"2ב בזהוארוח

 ארום וז"ל רבים יטים עיר אל תצוד כיהפסוק
 למכבשה עלה קרבא לאגחא שבעתא יומי כל קרתא עלתקפון
 דפרזלא מן עלוי למישדא אילניהא ית תחבלון לאגהיבתא
 ותמהו עכ*ל וכו' תקוצין לא ויתף תיכלון מפייויארום

 בשבת דרשו שחכמז*ל ההאגות הדברים ערבב איךהספודשים
 קודם יטים ג' ושצריך בשבת אפילו רבים מימים ע*א()י*ט
 בפני דרשא זו מיהא אבל ראשון מיום דוקא וליוב"עשבת
 על שמזהיר הכתוב בפשם זה להכניס יתכן ואיךעצמו
 אסור בשבת העיר כובש אם דוקא כאלו מאכל עץקציצת
 שלר דברי קונטדס ח*א אליהו פסקי ובספר עכ"ק,לקוץ
 דבד כתב הי"ד ז'ל לאקטש אב*ד יוסף שלו' ר'להגאח

 עת*ש. בזהנהמד
 השחתת דאיסור הנ"ל חיים המחנה דלפי*ד בס*ד א*שולהנ"ל

 המא האילן על פירות ישנו שכבר בעת רק הט4אילן
 בשבת לקצוץ דאסור קדום מוא הרי שבת איסוור א*כמקודם
 עם אילן בשבת יקצוץ אם וא*כ לקרקע המהובר סרק אילןאף

  עצה את תשחית דלא הלאי אבל שבת איפור רק ליכאפייות
 קדום, דשבה אאחעוא טמעם שבת על להול סצילא
 לשיטת מיבעי' דלא איכא בכה*ג דגם י*ל סכנה לעניןאכן

 סכנה מ'מ הלאו דליכא מקומו בצורך דאף הנ*להיעב*ץ
 כהפוסקים נימא אי אף אלא תכנה איכא הכא גם הריאיבא

 י*ל מ*ט סכנה ליכא לאו ובליכא הלאו מבח רק הואדהסכטה
 איכא שפיר איסור על חל איסו אין מכח ליכא דהלאוהיכא
 מ*ם דאאאע,א דאף .מרינו ע*ב( )ל"ב ביבמות דהאסכנה
 ע*ש. גמורים ישעים בין לקוברו ונפם*נ איגא איסוריםב'

 שם למ*ד השפי' הטני האיסור מכח סכנה איכא שפירואףכ
 דוקא דזה ע' בלל ח*א ישצצר בבית לשימ*ש ט*6 אלאיט נמי וכר לקוברו ודפ" ליכא חיסור אפ"דש8משע*א

 על דאין עבירה לו נאשב ואין עוט2 שום האדם עלדאין
 עבהחה רק מל דהצנ" עבירה לו נחשב ואין עונש שוםהאדם

 חילל כגת האיסור אל יש אה2ר הפעולה מ*מ אבלהראשונה
 קדום איסור כבר כשיש גם פה1ל הוא שפיר וכדומההאשה
 אאחע*א למשד אל6גה אחותו על הבא בכ"ג העלהומה"ם
 דהאיסור כזענה מאיסור אלא חללה דאין אע"ג חללהנעשית
 איסור דאינו אחותו איסוור אלא כאן ואין חייל לא האהאלמנה
 הפעולה מפאת מתחללת עכוז חללה געשית ולאכהונה
 סכ2ה לענין י*ל כן סמו וא"ג ע*ש, האיסור אל ישנואומר
 הפעולא מ'ם חל לא ג*כ כר לקוברו ואפי' דאאחעואדאע"ג
 איסור דלענין אע*ג פעולתו ע*י מהסכנה יצא ולא פועלשעשה

 חל.לא
 הכהוב כל המשך בזה דמבט1ר התיוב"ע יובן שפירולפי"ז

 לצור מותר בשבת שגם דחז'ל הדרשאלפי
 לקוז הצטרט שבת שבהגיע וסד"א א' מיום או ימים ג'קודם
 ליכא דבשבת מאכל לאילן סרק אילן בין חילוק איןאילנות
 רק כן דלא לז*א אאחע"א מכח מאכל אילן השחתתאיסור
 סכטז ת1יכא תאכל ממנו כי עצה את תשחית לא בשבתאפילו

 בס*דע נכון ווה לקוצצועכ"פ

 לאו דאיכא הנשל שלמה ובית ש"י הערך לשיטתאמנם
 קציצת איסור וא"כ פירות דליכא בעת אףדהשחתה

 וחמוו כולל הוא שבת הרי שבת ובמגיע מוקדם הואאילן
 דלי*ל לר*ש זולת בשבת, אילן בקוצץ איסורים ב' איכאשפיר
 אילן בקציצת א*כ נבילה על חל לא ויההכ"פ בכוללאחע"א
 לא שבת איסור אבל דה2חתה איסור רק ליכא בשבתמאכל
 וממילא שבת איסור איכא בשבת סרק אילן בקוצץ 6שא"כחל

 אילן ולא מאכל אילן בשבת לקצוץ יותר מסתברלר"ש
 אינא סרק חעאילן דדה2אתה לאו רק ליכא מאכל דבאילןסרק

 סקילה.עונש
 לקצוץ מוטב שבת בהגיע תימא רלא התיו"ע קם*ל דזהווי"ל

 לאו רק ליכא כט1כל דבאילן סרק אילן ולא מאכלאילן
 הוא כן דלא עז"א סקילה עונש איכא סרק ובאילןדהשחתה
 בקציצת כלום הדויח לא ומ6ילא כר*ש קיים"ל דלאלהלכה
 איסור עוד לך נתוסיף מאכל באילן אדרבה מאכלאילן

 ליכא רבזה תכרות מאכל עץ לא כי תדע אשר עץ רקהשחתה
 בס*ד, נכת זה וגם דהשחתהלאו

 היעב*ץ דברי הביא ק*ב סי' חוו בחת*ס והנה)ז(
 שלא הי' ואם כהיעבוץ עובדא עביד דלאוכתב

 במקום ולשתלינהו למיעקר אם אף מתיר אינו מקומולצורך
 מהדר בשו*מ לפימ*ש בזה להעיר יש ולענ*ד ע*ש.אחר

 לא שמא דחו"2ינן בעידגא דבעינן המעם ד' סי' ח"בתליתאה
 וכדאמריט לות על בחנם עבר ונמצ(1 המצוה אח"כ לקייםיכול

 ומה*ט לבטלה ש*ש ויזכור ימות דשמא לה' קרבןשיאמר
 ע-ט, חי"2ינן לא דרבים דלמיתה בעידנא ל*ב דרביםבעשה
 שבת מהירח2לטי הנראה לפי שמ*ט מצוה שיק במהר"םוכ*כ
 משום השבת את דוחין חיט דמכשירין דרבנן טעמא אד*טר"פ

 יהי' ולא יתקלקל ש ימותדשמא
 יכ~

 ע*ש המצוה לקיים
 לומר יש כן וכמו ע*ש ה' סי' או*ח יצחק בית בשו*תוכ*ב
 אחר במקוס  לנטעה ע*ם העפר עם עוקר הוא אם דאףהכא
 יפול דהעפר יתקלקל שמא או ימות שמא חו"2ינןמ*מ



4" השם"טרשי 4פח ותשובהקחאלא
 )ה( טערלח דפפור מרשים בפקום חעו,ים כמו אודחייב אילנות בחני ערלה אימור י8 אם ל"פשק שונם

 דבעמע כ"ג סעי' רצ"ד חמחבר לם"ש ודומה חיהיד נרשות מאליו לעולח לדמותם "8 אםמאייהם נדר ב8קום המח אילעת הני חרוכ פי על דהאוגנס!ךמצ עךלים שהכהק אלא בהים נו8עם אדם שאיןמת

ין
 קודם האיות מהאילן ויופסק אחר בטקום הנטיעה טיםמהאיקש
 שיהו' בעינן ולכן האיה וה8חתת על יעבור ש*כהגטיעה

 פצ4 גשכ מקומוצודך
 דלכ(ה הנ*ל חהם הזהברי הקעבקץ תמהןת ליישב ישובזה

 שאסור אמר כבר הלא שמת ברי שבחה הך הגמ'הניא
 הקרקע עם האילן דעקר י*ל ולהנ*ל האילן וקצץ  עבר איךוגם
 שמת עד לנטעה הספיק לא אך אאר במקום לנטעה מנתעל
 סרם ימות סוצטי דחיקצינן אסור בכה"ג ד%פילו משמיעניוזה

 והבן* %חר למקוםנטיעתו
 הני יתוריבו לא דמדוע הם5ק מוח %יע ראשונה ובהשקפה)ח(

 מתשבו ואיך ברה"י מאלעע בעולה בערלהאילנות
 להסביר פהשה אמנם הפקר מקום שהתצ טו,םים במקוםכעולים
 לעולה פרם  ונטעתם וז*ל )ע4ה0 קפ*ד סן' היראיםלפימ*ש
 לרבים מאליו העולה בתוספתא בדתניא לרבים 5י'מאליו
 וליחיד כיון וטעמא וריב גסנלי' העולה אבל העולה מן5סוו
 הבא נטוע אלא לי אין ונטעתם וחגיא כנוטעם נדאהי1א

 מסהן לא ומיעם הכהעב שריבה ו%חר עץ בל ת*ל מניןמאליו
 שבתב מ*ח ס*ק בפרישה וזצייז עכ"ל לחכמים %ל%הכהוב
 הפיסת מעולם הי' של% אפשר דאי וריב מאליו דבעולההטעם
 בי' וקרי האילן לנטיעת שטוב בדבר זה במקום אדם שליד

 דדי% סהטום מאליו עולה דחיוב דדעתם הרי ע*שונטעתם
 לנטיעונ שטוב בדבר כנוטעם דפראה נמיעהבכלל
 מ21ולעים שהפירות כזה %ילן מאליו בעלה להפתפק ישושפיר

 מערלה דפטורים אחרים טובות לאילנות עודומזיק
 על לומר ואין %ילן בהך לי' ניחא דלא דמוכח אומדנאדאיכא
 כלשון לומר וגם הידאים כלשון כנוטעם דהראה בוהאילן

 טוב %יע כזה דאילן האילן לנטיעת שטוב בדברהפריקאת
 פטור. מאליו דבעלו לצדד מקום יש לכן הנטיעהכלל
 בערלה חייבין אם בנדים בנטען %ף להסתפק ישולענ"ד

 בדה"י מאיליו העולה כ"ז בסעי' קיימ"ליהנה
 ואפילו פטור וקשים( חזקים )סלעים טרשים במקוםחחב
 כדי יעשה של% וועא ישוב שאיגו במקום בידיםהטטע
 )פ*ח ערלה בירשלמי ומקורו ע*ש בפירותיו שמט5לטיפל
 אפילו אר"י מערלה פטורין חורשין במקום שעלה גפןהט0
 לחיוב בעי דלא דאף 5ולדא במהר*א ופירש ע*ש בידיםנטעה
 בחוו,עין נטע ואם נטיעה כדרך בעי מ"מ אדם נטיעתערלה
 ובמס' ע*ש. מערלה 5טהר בידים שנטע אף כדרךשואיע
 זרעי לא איסורא אינשי זרעי דהיתירא ע"ב( )נ"םנדדים
 לזרוע אדם בני רנילין אין איסור של דבר ופירש*יאינשי
 דהכי דהיתירא דוקא כה8מע זרעך ומדכתיב בר"1 וכ*כע"ש

 לי' זרעי דלא מיקרי זרעך לא1 חיסור אבל דאינשיצרוריהו
 מאילני*ס באילן הש*כ שם הרא"ש ב5י' וכ"כ ע*ש.אינשי
 רק אותם אובלין ישראל ואין תולעים בהו דשכיחיופדומה
 יה" שהפירות מחמת לנוטעם ישראל דרך אין וא"כהגוים
 בידים בנטען אפילו מערלה. לפטרן יש א*כ באכילהא1דין
 מאליהן כשעלו שכן ומכל לנטען דרך יאיןכיון

 אע"ג בערלה חייב אילן המרכיב דאף קיימ*ל הא באמתאכצם
 בתו"כ דקאמר והא הרכבה בנטיעות איסורדעושה

 ע"ש מערלה דפטור ומרכיב למבריך פרם ונטעתם קדושיםפן
 בערלה חייב דמרכיב ע"ב( )ם' מר*ה הראשומם תמר1כבר
 דדוקא הוא דהס~רא וע*כ שם. ובר"ן מרכיב דקה בחיס'ע*ש

 כררך לאו הזה במקום הנטיעה דעצם ישוב שאיעבמקום

צבי
 כחאצ הוא הנטיעה מעשה דעצם היכא מושא*ב פטור לכןשש
 בדרכו שם מסלק האיסור דאין י*ל עליו רבעי' דאיסוררק
 י*ל אילטת באני 8*ה תינ הו4נ כדרך המעשה דעצםכיון

 בעדלהנ חישב סדרכו שם מסלק איעדהאיסור
 דפירות קי"ש*ל הרי בהרכבה דכשלמא לחלק יש עדיקאכן

 י"ל ,שפיד לגץ להמרכיב אף מותרין מהרכבההיוס8ין
 באהץ 5שחש*ב כדדכו שם מסלק לא האיסור נטיעותדמכח

 דבכה*ג י*ל הת~עים משום באכילה שצסורין יהישהפירות
 עז ונטעתם קדהפים 5' ובצזו*כ הוא. כלל נטיעה דרךלאו
 דבעי לי מהשה כתב שם רעע בזית והמג*א סרק עץ ולאמאכל
 מעדלה דפטחר*ם סרק אילני על הגדלים פירות אפילולמעם
 אסורין  ש5ירותיוע הללו אילנות ה"ה וא*כ ע4ש. 5רי שמםדלא

 מערלונ דפטורים וי*ל 5רי שמם לאובאכילה
 דערלח 5*ק בריש בפה*מ הרמב"ם לשון נראה כזובאמת

 מאכל עץ כל ונטעתם השי*ת אמר בזה*לשכתב
 יחשריב אז לאכילה בנטיעתו כשנתכוין ול5יכך ערלתווערלתם
 ויש לאכילה בנטיעתו לכוין שצריך מפורש הרי עכ"לבערלה
 כל ונסעתם כתיב דערלה פ*ק בר"צ מהירושלמי כזלהוכיח
 פטור עצים ולקורות לסייג דריב למאכל שהוא אעז מאכלעץ

 וריב ידה' לפייג עליו חישב אפי' מאכל של אותו מעתהופריך
 הי1מרא איפכא נימא קדריש מאכל דעץ פהפמעות אי)וב5"מ
 עץ ת*ל וגצשגי דריב( לסייג חישב אפי' למאכל שעומדדעץ
 מ8שמע מסופ1 דבר למד יונה ר' וכו' מדבר הכתובמאכל נאזהרלחי דבר למד ר"י דרשינן( דקרא דמיותראמאכל

 קובעו יףדעים אע אין וכי יאכי לא ערלים שנאמרממשמע
 י1יעין אט אין וכי פריו את תאכלו החמישית ובשנהשנאמר
 לסריג הריב למאכל שהוא את אלא מדבר הכתוב מאכלשבעץ
 שיהא בעיע ערלה דלחיוב דקרא מיותרא הרי ע"ש.פטור

 נם8כל עו הוא שהאילן בזה סגי ולא 5אכל לשםמהשבתו
 לאגילה מהשבתו הוי ולא לאכילה אסורים כשהפירותוא"כ

 מערלונ ד5טוריןי"ל
 למד דהירושלמי דחזיע אחרי אמיגא דמסתפינאולולא

 האכלו ועזמישית ובשנה שנאמר 5משמע 5קו5ודבר
 ה*ה א*כ מאכל בעץ ג*כ מיירי דקרא דרישא 5וכח פריואה

 ההמישית ובשנה בהו דשייך פירות דדוקא מינהדילפינן
 רישא מיירי הכי לאכילה מותרים דהמה פריו אתתאכלו
 דזה לאכץלה דמותרים ב5ירות רק הוא ערלה דחיובדקרא
 דהגי ווהינו מסופו הלמד ודבר מעניע הלמד דבר בכללהוא
 ובשנה תקרא דשייך ובפירות נינהו כהדדי מקראותתרי

 וממילא ערלתו וערלתם הקרא שייך פריו את תאכלהחמישית
 ערלוב בהו שייך לא באכילה האסוריםפירות

 הירחשלמי לשון 1גופהו ה*ב( ~*ח לולב ה' שמח באורועיין
 שיח81יב מין למצותו שנטעו אתרוג שאל ר"השם
 51ריך בערלה דריב למצותו שנטעו אתרמ ואמר חזרבערלה
 דא,ר הדא מן ועוד ומשני לעצים 5ירותיו לסהפמר ביעמה

 באג חובתו ידי יוחש8 אדם אין עצמו אומר אם פריחנינא
 דהגירסא דברור וכתב בפירוש דחקו והמפורשיםהסכות
 5ירוש יוששש אדם אין אסור אם עצמו פרי כך להיותצריך
 חובתו ידי בו יחבא אדם אין באכילה אסור האתרוגדאם
 בו לששמז שנטעו במה וא*כ אכילה היתר בו שיהאדבעי
 לאצילא חד שיהא דבעיע תליא בהא דהא למאכל נעטעהוי
 8נאשקח בעיע מערה גבי דגם למנורה זית שם קחמר כיוכן



 השםמקרשי ענמימן ותשומאשאלותקט
 תום' על כהשגגות פי"ג המל"ם קו' לתרץ כ"חאות גדד לחיות אלא אכילה לצורך דעתו ואין מאכלאילן
 הא בכרת בפמח בחמץ נהנח דיהי' ע"ב( )כ"בפסחים )8( מערלה פפור לגדור שצריך במקום ועומדלשדזז
 עכ"ק כרת ליכא דבחנאה השותה לרבות מנמשמוכח הקדוש הגאון אאמו"ר כ"ק בם"ש להעיר"8~רתי

 הנאה חשיב ולא קץ אימור דאכילת דקיים"ל עפ"י ותי' הגדול לשבת מועדים על חיים בעציזצלה"ח

צבירבע8
 האתרוג הי' דאם מזה הרי עכ*ד. ל"צראל המותר מןישראל

 בערלוע חייב הי' לא באכילהאסור
 על פ*ג סוכה בפיה"מ הרמב*ם לפימ*ש ל5עיר ישועוד

 פוטל טמאה תרומה ושל ערלה של דאתרוג5משנה
 שריפה הטעונין 5דברים מכלל 5ם סשסשה ותרוכמן ערלהוז"ל
 פרי השי*ת למאמר פטול הה4 ולפיכך בזרעים שנתבארכמו
 עכ*ל פנים בשום לאכילה ראוין אינן דאלו הדר( עץ)פרי
 והא פרי 5יקרי לא באכילה האטור ידבר מדבריו מוכחהרי

 וערלתם כתיב גופי' דבערל5 אע*ג ערלה התורהדאסרה
 עכצ*ל דאסורה אע*ג פרי רהמנא רקרי' הרי פריו אתערלתו
 )ע"ב ב*ק התוט' ולפימש*כ רחמנא חייבו ובהכי גשה*כדהוא
 אהכי אמרינן לא עמו אחר פטול דיש דהיכא דאי ד"הע*א(
 אין לענין מעילה מה' פ"ז בר5ב*ם וכה*ג ע*ש רחמבאוויבי
 אבל שלדב"ע "ם אמרינן דבמעילה דאף לרב*עשליח
 אשדלב*ע במעילה גם אמרינן אהר איטור דמתערבהיכא
 מכח בלא*ת באכילה האטורים דפירות לומר יש מו*גע"ש

 מעילה. איטור בהו וליכא מיקרי פרי לאוהתולעים
 בדברי שהאריך ע"ב כלל ח"ח האוצר בבית ראיתישוב

 ההא הסשת המצהה דעם דכיון וכתב הנ*להרמב*ם
 קודם פרי נחשב שהי' מה לפי פרי קרי לכן 5ערלהשנאטרה
 בחי' בהמה למ*ד ע"ב ט" ה5לתי וכטברת האיטורשנאמר
 לאברים עומדת הי' התור5 אטרה לולא 'הייט עומדתלאברים
 דהכווסה ערלה הוי הפרי על אחר איטור באיכא אףוממילא

 לא אחר איטור גם הרי השז התורה נתינת לפני פרי שהי'סאן
 באג ש5אריך ע"ש פרי נקרא הצפירהי'עדיין

 התולע ורק 5אכל הוא הפרי דעצם כיון לומר ישאכגם
 וגם מותר הפרי הרי מהפרי התולע יטיר ואםאטור

 בדיקה אחר ימצא אפשר 5*מ תולעים בהו ד,צכיחנהי'
 לטרוח רוצים הישראלים שאין רק תולעים בלא פרייפה

 התולעים ול5טיר ולבדוק לטרוח שרוצה מי אבלולבדהק
 מאכל. עץ מיקרי הצפיר הפרי גוף לאכול יכול יהי'שפיר
 קט*ה טי' מהד"ת ש*י תשורות בשו"ת דהנה י"לאכן

 אם תולעים בוצ ששכיחי אילנות בהנימטתפק
 ע"י להסיר דיכול כיון השחתה לאיטור מאכל עץמיקרי
 מן מאד מרובה דטרחתם כיון אפשר או התולעיםטרחא
 רלא הלאו שייך לא לכן להסורם קשה מאד כי אכילההנאת
 לאכילת ראוי שיהי' ובעיע תאכל ממט כי דכתיבתשחית

 ע*ש.ישראל
 הטעם כתב ז"ל ענגיל ר"י להגאון הש"ט בגליוניוהנה

 מצויין דבחורשין משום מערלה פטור בחורשיןדנוטע
 בחורשין בפורש 5*ז( )פ*א שבת בירחצלמי כמבוארחיות
 הפירות את יאכלו החיות וודאי וע*כ ע"ש שם בתוט'ומובא
 וע*כ מאנל עץ מיקרי המא אדם לאכילת עומדין הפירותואין
 הייט ספילתן כדי שיווי בפירות יש אם וע"כ מערלהפטור
 בהפירות ושיטפל שומר לההציב שיוכל שיווי בםדהצ

 בדבר ריוח יהי' שלא אף אדם ולאכילת לי"צובלהביאם
 5פירות קיכךלין כיון מ*5 ההכנסה כמו תהי'דהועשגאה

 מיקרי מאבל עץ מיהת שפיר הפסד בלי אדם לאבילתלבוא
 עכ*ד. עדלא דין בוויש

 דדמי מערלה פטחרים יהי' אילטת דהגי להסה8ק "8וא*כ
 כדי שעוי בפירות ואין יישוב שאיט במקוםלטסע

 פירות 5גי ה*ה החיות יאכלו שלא שומר לההציבטפילתן
 לא לכן אכילה הנאת מן התולעים ל5טיר מרובהדטרחתם

 בערלונ לוייבים מאכל עץחשוב
 דעושין כיון  בערלה חייבים אילטת דהני לומר ישאמנם

 ע*א( )כ*ג בשביעית ואמרינן טירו*ף משקהמהפירות
 חולין ובתוס' ע*ש 5קרא לה וילפינן אכיל5 בכללדשתי'
 דממחי אכילה דבר דדוקא השותה לרבות 'ר54 ע*א()ק*כ
 יין כגון דשתי' מילי אבל כאכילה הוי לא להו ושתילהו
 סה8קה הך לענין ה*ה וא*כ ע*ש כאכילה שתי' חשובהם6ן
 אכילה בכלל הוא ושפיר ושמן כיין 6שקה דין לו ישטירוף

 מאכל. עץומיקרי
 רירוושלמי רישא לפרש שם שמח באור לפימ"שובפרם

 כל כתיב דהא 5יוהם לעצים למשמר בינו מה5נ*ל
 נטוע איט ג*כ והכא למאכל נטוע שיהי' ובעי מאכלעץ

 ריא כך בפריו רוצה שהוא כשם ומשני למצוה אלאלמאכל
 רוצה הוא הכ(4 ברם אצלו שוים והעץ והפרי בעצורוצה
 נטוע והוא כלל יוצא איט שבעץ בעצו רוצה ואיטבפריו
 סוחק ובהגר*א ע"ש למצחה העיקר שהא הפריבשביל
 תמן ומציה בעצו רוצה רוא כך בפריו רוצה שהוא כשםתיבת
 דכיון ונראה ע*ש בפריו רצה הכא ברם בעצו רוצההוא

 ערוך לבעהמ*ח המים מיכל בפירוש ראיתי וכן זה.לפירש
 דארשח הדא מן ועור רהירושלמי טיפא כן שמפרשהשלחן
 עצו אומר אם דצ"ל ומגיה יוצא אדם אין עצמו אומר אםפרי
 הכוונה הרר עץץ פרי כתיב רבאתרוג אומר דר"חוה"פ
 לשם שיתכמן ולא האתרוג והה4 פרי לשם בנטעושיכוין
 דכן וכיון חובתו ידי יוצא אדם אין עצו אומר אםהעץ

 שמוכרח הטונה פריו את ערלתו ערלתם דכתיב נמיבערלה
 דאיט ז5 לפירש הרי עכ*ד. האתרוג והייט הפרי עללכוין
 רק ממש לאכילה ראוי שיהי' במחשבה לנטועמחויב

 להעמיט ויש העץ לצורך ולא הפרי לצורך יהי'שהנטיעה
 כשנתכוין לפיכך הנ"ל בפה"מ הרמב*ם בלשון גם זהפירש

 יהי' שסוונתו דטונתו בערלה יתחייב אז לאכילהבנטיעתו
 כוונתו יהי' שלא ולאפוקי לאכיל5 העומד המאכלבשביל
 באילן וא*כ הפרי. על רק מאכל שם העץ על דאין העץלשם

 מאכל עץ נקרא  שפיר משקה מהם לעשות עומריםשפירתזיו
 ושפיר העץ לצורך ולא הפרי לצורך ההא הנטיעהההא

 וז"ב. בערלהמתחייב
 דקני שכתב תקט"ג טי' 5רדב"ז בשו"ת ראיתי כתביאחרי

 דערלתם וערלה ומעשרות בתרומות חייב איטהטוכר
 ס8ין מעצו היוצאים המים ולא רחמנא אמר פריו אתערלתו

 ש5תמעך בעצמו מפרי יוצא שזה התמרים לדבש דומהזה
 ומבשלין בעצמו העץ מן מים הוא הסוכר אבל דבשונעשה
 לח כו טהגין ואין פרי זה אין וזילכך שנקרהמ עדאותו

 מאליני"ס הני ה"ה א*כ עכ*ל. ערלה ולא ומעשרתרומה
 עצמו דמפרי כיון מ*מ אוכלים ואינם מתולעים דהםאע"ג

 בערלה ומתחייב פרי חשוב המו הרי המשקה נע12השמתמעך
וז'ב.

 נמצא לא בערל5 חייב מאליו דעלו דינא בהך ולכאערה)ט(
 חץקא לא (ן לגדר סמוך אם עלו מקום באיזהחילוק

 אגילה לצורך נטע שלא היכר ועןצו וגדר לטייג בידיםבנטעו
 מח~יו. בעלו לא אבל מאכל עץ סונטעתם ד6סעיטינןפטור



4ש השםמקישי ענסימן השוטתימאלות
 דעיקר במעילח דדוקא הו"א השותה לרבות דנפשקרא דבהקדש אע"ג בשוגג באבל מעיח קרבן דחתבוהא
 בחמץ אבל רחמנא חייבה בהבי שייך השוננ עלאזהרה תקפ"ו או"ח הישיע"ק כתב שיהנה עד חייבאיע

 חוא שבאמת ביון במזיד באובל האיסור דעיקרי"ל אימורים בבל ח"ה וא"ב ע"ש רחמנא חייבהדבהבי
 השורנח לרבות דנפש קרא צריך לבן בשוגג ולאנהנה לאו אי וא"ב רחמנא חייבה דבהבי החיוב בשוגגשאכל

 לסייג שיהי' עליהן חשב אם באופן להסתפק מקום יש וכן:
 מתחלה בידים כמטע מאליו בעלו נפטר אםולגדר

 ואח"כ מאבל לשם מתחלה כמטע דדים דנימא או ולגדרלסייג
 ואח*כ למ%כל בנטע וכז דהייב זקיים*ל ולגדר לסייגדהצב

 שבשעת וכיוו הנטיעה התחלת בתר דאאינן והיב דג*כהקדיש
 בעלה ה-ה וא"כ כלל החיוב ממנו פקע לא תו נתוהיבהנטיעה
 דהצב אם %ף תו נחהני דלא י*ל בערלה  שנתהייבמאליו

 ולגרר.לסייג
 נטעו ה-א( )פ-א ערלה דהירושלמי בזה תליא דיהי'ונראה

 בא )כלומר במדהצבה בא לסטשכל עליו וחשבלסייג
 הימים כל לא לסייג עליו וחשב למאכל זו( במדהיבהלחיוב

 נראה זה ולפי ע-ש למאכל( נטעו שבתחלה חיובו)להעקיע
 הימים כל לא בערלה נתחייב שבבר ביון מאליו בעלודה*ה

 ולגדר לסייג אח"כ שחשב ואע"פ שבתחלה חיובולהפקיע
 הייב.הוא

 נטעו בזה"ל בתב ה"ב( )פי' ונ*ר מע"ש ה' הרמב*םאבן
 וחזר למאכל שנטע או למאכל עליו וחשב וחזרלסייג

 עכ*ל. חויב חיוב מחשבת בו שעירב כיון לסייג ע-"ווחשב
 ענין על בירושלמי שם איתא מדהצבת בו שעירב זהולשון
 חישב ואילך מכאן לסץיג הראשונה שנה דנטעו אהאאחר
 למ%כל הפנימי אפילו והתנינן ופריך דויב למאכלעליו

 למאכל תמן ומשני פטור והחיצון חייב הפנימי לסייגוהחיצון
 בו שעירב מכיון הכא ברם לעולם לסייג לסייג לעולםלמאכל
 דהצד מחשבות עירוב כאן אין )דהתם חויב יהא חיובמחשבת
 כיון הב(2 אבל לסייג לעולם חיצון והצר למ(וכל לעולםפנימי

 פ*מ( חויב שיהא ההש בדין חיוב מדהצבת בכולושנתערב
 למאכל חשב שמקורם כיון הכ(8 רה-ה להרמב"ם דס"לונראה
 שמתחלה מה מדהצבות עירוב תשוב עכ*ז לסץוג וחשב שאזראף
 השנים. לענין מחשבת בעירוב כמו חויב לכן למאכלהשב
 והי' לבנשכל בידים בנטעו דוקא דזה י*ל להרמב"םוא*כ
 וגדר לסיוג מדהצבתו אח"כ נאהני לא לכן חיוב מדהצבתמקודם
 סהצא*כ תזייב מחשבת עירוב והוי הראשונה מחשבתולבטל
 מאליו עלה דהא מדהצבתו סהצום לא דהחיוב מאליובעלה
 מחשבות עירוב כאן אין ולגדר לסייג אח-כ חשב %םלכן

 והבן. רפטור לומר מגףם ישושפיר

 כתב )ע-51 קפ"ד קי' רהיראים בזה דתלי' י-לו4עלי
 דליחיר כיון וטעמע וכו' מאליו לעולה פרטונטעתם

 הבא נטוע אלא לי אין ונטעתם ותנהש כמסעם נראההוא
 מסרו לא ומיעוט הכתוב שויבה ואחר עץ כל ת*ל מניןמאליו
 בכלל הוא מאליו דעולה הרי עכ"ל. לחכמים אלאהבתוב
 הי' שלא אפשר דאי מ*ח ס*ק בפרישה וכ*נ בירים--נטיעה
 לנטיעת שטוב בדבר זה במקום אדם של "ר תפיסתמעולם
 ברה*ר דאף הוסיף מ"ט ובס"ק ע"ש ונטעתם בי' וקריהאילן
 זה באילן לי' ניחא דאז כה8ום חייב טפילה כ1יבש2אש

 ע*ש. ונטעתם בי' וקרי נטע כאלו והוי אחשבהובמדהטבתו
 לסייג במחשבתו הי' מאליו כשעלה רתיקן דהיכא אפשראץב
 בכלל ואיט הסכמבצ דחסר כיון ערלה חיוב עוד חל לאוגדר

 ופטור.ונטעתם
 הא שהביא אהר ק' סי קדושים פ' אד4ר יר' בשאלתותאבן

 ונטעתם בתיב חתא הקשה חהב מאליו העולה אילןדהצן
 לרבים וצוטע להביא לכם לכרתני לי' מיבעי חדגאומשני

צבי
 משסע ונסעתם דקרא לי' דקהצה מפרהם שלו' ובשאילתע*ש
 ד8יבעי משני וע"ז מאליו בוחעלה ולא גדלה נטיעה דע"ידוקא
 ו82עונם ק-י לא דל12אלתות משמע הרי ע"ש לכדתניאלי'
 בפהשבתו כלל תליא ולא ונטעתם בגדר שאיט אע"פוחייב
 כשחזד אף ולבן בערלה טתחויב מאליו כשעלה תיקשרק

 וז'בי ההיוב נפקע לא וגדר לסייגוחשב
 ולגדר לסיינ אח*כ חשב אם מאליו דבעלה להעיר ישועוד

 חשב השת*ב למאכל דבמטע דקמם*ל הא דבאמתיפטור
 יעשה אם אף הנטיעה על שחל החיוב מ0תלק דלא לסייגע"ז
 דפטריע חא דהרי יועל לא לפטרו האילן בגוף מעשהאח"נ
 כמפהיש הניכר מעשה כשעשה דוקא הגא ולגדר לסתגבטטע

 הא ח*כ כ*ג סעי' רצ"ד סי' ובשו"ע וברמב"םבירושלמי
 חוקב ולגדד לסייג דהשב ואח*כ למאכל נטעו דשםדקיימ*ל
 עב*ו ולגדר לס"צ שיהי' הביכר מעמ8ה שע2את אע*ג מייריע"ב
 איצ גדד 8 ס"צ לשם כשטטע מתחלה גם דהא מהנילא

 מקודם עליו כשהן2צב ום"ם זו מעשה כשעחמה רקשטר
 נפטר לא המעשא שע42ה אף ולגדר לסייג סוה"כלמאכל
 השלך אמריע ונסעתם כתיב דבערלה משום הטעםוע"כ
 מנטיעה דאחר מעשה מצי היא הנטיעה דשעת  מע2חןאחר
 מ4על ל5י-נ מתחילה ובנטע קהא רמקודם מעשהיבטל
 שנסע בשעה בידו דהי' משום לחייבו למאכל המחשבהאח"כ
 פ*פ הארן בהורת וכמ"ש לחייבו בידו והי' למאכללחשוב

 ע*ש* כ*דאות
 דאה"כ דמעשה מסתבר שפיר בהנטיעה מעשה כשעשהוכ"ז
 אף מעשה שום עשה ודא מאליו בעלה משא"כ לבטלו מצילא
 4אז*כ  כשעושה עכ*ז אדהצבוש ומדהצבתו לי' דניחא נימאאי

 אק4ים לא דמהחלה דעתו ומגלה וגדר לסייג הניכרמעשה
 הראשונה הסכמהו מבטל מעשה דהך י"ל שפיר למאכלשיהי'

 והבן. מערלהופטור
 ווא בערלה חייב מאליהן דעולה דהא להעיר ישולכ4שורה

 ס" ערלה ה' זרוע רבאור בחו-ל ולא בא4ידוקא
 ירחילטי הביא בערלה חויב מאליו העולה המתני' עלשי"ד
 ע*ש הערלה מן פטור מאליו עלה אומר ב*א שמעון רתני

 מאליו דבעלה וס*ל המתני' על פליג דרשב*א מזהוההאה
 כל ע*8( )ל"ו בברכות אמרינן הא וא"כ הערלה מןפטור
 וכמ*ש רבים כנגד יחיד אפי' בחו*ל כמותו הלכה בארץהמיקל
 לש וב*ה ב"ש בפלוגוען ודוקא ע*ב( )ל"ו בקידושיןהר"ן

 וב*ש בד1"ל גמותו הלכה ב14יז המיקל דכל כלל הךאמרינן
 כב"ה דהלכה קול בת ויצא משנה אינו ב"הבמקום
 עהש( י-א בברכות אמרינן וגם ע"א( )י"ד ביבמותכמבואר
 אף אש*רת בפלוגתא אבל ע-ש מיתה חייב ב*ש כדברידהעושה
 סתמא דמתני' אע*ג וא"ב כללח וך אמריע רבים נגדיחיר
 הם קתמא במתני' דתני מקום וכל חויב מאליו דעולהקתני
 סתם דלא ח"ן סי' ש"ב כלל הכריתות בספר כמבואררבים
 מו800 ההוא הדבר הי' (ם48כ המקובל דבר אף במשנהרבי
 מלושכי וביר ע-ש הסהצנא סידר באשר עמו שהי' חכמיםלכמה
 ע-08 )לקנ סנהדרין בו,8*י מפורש שכן ת-קשת
 הבהשנה סתם בעת אצלו מצוי' הי' הישיבה דכל אפי'ד*ה

 שי*8 סי' ערלה ה' זרוע ובאור ע"ש. בוריים עלוהעמידה1
 כתב 188ר אר*י חויב דלת-ק לרבים בנוטע פל21תאלענין
 ס8ותו הלכה ב414ן המיקל שכל מרוט כר-י הלכהדבי1*ל
 עלח לעמן גם וא*כ ע*ש. רבים נגד יחיד ואפי'בחו*ל

 .י-..



 השםמקרשו ש1א אשו3אשאלאי"
 חתתצ' שח"אך וכמו עבירות לשאר האכיה דברבק %א אכ%ח בכ% דשת" חייב נהנה תיט חע"ננשומ
 תקלח סב"ש הקכ"ה דאין בצדיקים ע"ב( )ה'בח%ין עכת*ד כרת חייב איט בחטץ תחנח כ% מזחנשמע

ש ש )0 הם*יודפח"ח  ליכ84 ח4טורח בוצעח היתר דבאכילת שם כתבורעם' פ"ו אות תשובה לשבת בדרשות הא לעורר קצתמ,ש והרי עכ"ד משי החש אעער באנית מקא 
 ל*ש הזפן מבח דאשר בפסח בחמץ ה"ה א"כ ננאי לחלק זצלה"ה הנה"ק אאמו"ר כ"ק כו4בבטוסגר

רי
 הבץח ובירחשל5י דח%ב קחגי דמתני4 דסתמאפ%יו

 נחףי" צתויכת 8ת ה5יש ד3ל גהצום 5סוד דבחו*ל י*ל א*כ פליגדרשב*א
 בפ" שם השיא דהביא הך הועו רשב*א דהך י*ל%41לי

 פוטד וד*י ח%ב לרבים הטטע התוספתא בשםשיא
 ח%ב לרבים טסע ה" יוהוד01 ר' מןל גמצ5ו שמררשב*א
 תע ע*ו הערלה מן 5טוד ~בים 6אליו הע%הבעדלה
 חיב לרבים דגוטע 8שמו אומר דשב*א בחופצשהגירסא
 דגם י*ל הש*כ ע*ש. הערלה % פשר לרבים העולהבערלה
 אבל לרבים 5אליו בעלה נ"כ מ%די שי*ד שבסי' רשב*אהך

 בהו*ל גם ולכן אמתנ" רשב"א פליג לא ליחיד מאליובעלה
 להומושבאולינן

 עפי*ד בחו*ל מאל" עולה לפטוד חדשה הערהואכונא
 דמרבינן ח%ב מחליו דערלה דטעמא ע*ה סי'היראים

 עטע דממע5 ונטעתם וקרא מאליו מטע לרבות עץמכל
 6"ףו הכתוב ו6רעוט הכתוב שריבה דאחר לרבים הויםמאליו
 מכל ש5רבינן דכש שם האם ובתועשה ע*ש לחכמיםהבתוב

 ע*ש. 5חליו לעלו ה*ה ענו*ס נסעועץ
 16ע שליח של הצירו ת*ל ה*ח( )8"1 גיטין בירהצלמיוהגה

 גרחצק 11 בשעד"מ ויגא יהושע בשדה 1פי' כידושתעשה
 כידו  שתעו4ה 115 לקבלה שליח של חצירו חול ה"04)פ*ו
 אחד דבר והכל אתרבאי מידה האשה דחצר כיון אמריעמי
 בית ובשו"ת ע*ש. דריבוי ריבוי אמדיע לא איתרבאימייה נמי דשליח כיון דיל5א ש כעצמה שהוא בו1ליח נמיהבי
 קאי לא למ*מ דהלכה לפי*ז 5ק%ה ד צת ד ס" אי*חיצתק
 קאי לא דקרא מרבויא דילפיע 6ה אבל דקרא אגוףרק

 לרש*י דס*ל דהא תם*ב באו*ח הב"י מ*ש בזה ומי"ןבהללמ*מ
 אבל ממוה בלא דוק44 הוא פרם אכילת בכדי לוקיןדטע"כ
 לרבות מנפש דילפינן כיון תמוה והת8 חויב איםבממוח
 פרס אכילת בכדי ליח%ב לא אמאי בנימוח ד1ריבהשותה
 דנימוח דכיון ניחא ולהנ*ל לא או ני5וח לי ומהבני6וח
 וכ*כ בכדא*פ דוהיב ה%מ*5 קאי לא דקהא מדבויאילפיע
 שהאריך ט' 14ת ס*ב וסי' ט' אות ס*א סי' ח*5ביו*ד

בח2
 רק ק4י דלא י*ל  ש5יר הללמ*5 דק דהוא בחו"לולפי4ז

 עץ דכל מרבוי דילפיק מאליו עלו על ולא דקראאגוף
 וזזבן. סמ4ליו בעולה פטור דבהד4לוי*ל

 הקד )פ*י ונ*ר מע*ש בה' הר5ב*ם שיטת לי"צב נהשהובזח
 שבשמר בערלה ה%ב ש1יי בתוך לדביםוגוטע

 פטור בחו*ל אבל "צראל בארץ בד*ח לדבים אפ"ונמעתם
 ע*ש בזה חילק לא דל הרא*ש ואוא ע*ז כתב והטודע*ש
 ע5ד פ*ד שכנים הן שמח ובאור פלוגהמזם. ביאר לאוהב*י
 י*ל ההענ"ל ע*ש הרמב*ם לשיטת המקור ביצרושלא

 ח%ב לרבים דנוטע דכיון ס*ל דהרמב*ם בזהדפלוגושתם
 לא הללמ*מ ד1יא בחו*ל לכן לרבים אפילו וטטעתםמרבמ
 קאו דה%ס*6 ס*ל והרא*ש ארבוי %א דקרא אגקי רקקאי
 ח%ב שנטע העכו*ם ח-ל שי*ב סי השץו שיטת יואובזח וועעי לחו*ל א*י בין גזה חילוק אין לכן דקרא ארגוינם

 לעיל כד5ש"י' עץ כל מדכתיב ישדאל בארץ פידשבערלה
 בצ% פירש שנטע ונסרי חףל מוצ בן מהר"י בפ" וכ*כעכץל

צבי
 לע15*ם 4יי16ד דכל כיון חמיטזם עכ-ל עץ 3ל כדכתיב1ע
 אלל5ץ5 ד"1א בחףל אבל היב באףי דוקא לכן וכל 5רבוי"1א
 ב%1 9ירש הלשח וטיויק ארבוי היש דקהש אנוף רק ק4ילא

 דוקא לכן רבה 5כח רק ד11ש דכיון וז4ינו עץ כלטדכתיב
 1הבן. "צראלכארו

 בישראל דוקא חגש ה%ב 5אליו דעולה דהא לחדץצ "צולפי*ז
 פטור ישראל בארץ אף בעכו*ם 6א%יו עלואבל

 דכל פרבויא יל5יע 6חליו דטטע הנ*ל הידאים לפי*דמעדלה
 כמ*ש עו דכל 8רבוהש ג"כ הוש בערלה חיב דעבו*ם והאעו

 בהצר כ15 דדבף רבף זה הרי א*כ מב*צ מהר*י ופי'יט1*ז
 לכן מייה איתרבאי חיליח 6ידה איתרבאר דחצר שליחשל
 בעכו*ם מאליו עולה לענין וה"ת וןלימ של חצר 6יגילא

והבה
 אאר 5עם שכתב פ'ד שכנים ה' שמח באור ראיתישוב

 בפיה*5 הרמב*ם לפימאש בחו*ל מאליו עולהלפטוד
 6שליו לע%ה פרט ונטעתם מקרא ברה"ד פטור מאליודעולה
 ח%ב שיז1 בחוך לרבים דמטע דס*ל לרבע דוקף וזהע*ש
 בטטע זה8וטר יהודה לר' מו1א*ב לרבים אפי' תטעתםמקרא
 פטור ברה"ר בעלה כש*כ א"ב שלו בחוך בעטע אףלדגים
 ואם כרצום ליטע רשות לו שיש שלו בחשך הטטע חףדהא
 הצל שפטור לרבים טאליו העולה סשיכ פטוד לרביםנטע
 יהודא דלר' וע*כ 5אליו לשעלה פרט ונטעתם דרשינןמה

 הלכה בארץ היקל בל דק%מץל ת5תרי פטור ליחידמאייו דעלת ליהיד ג'כ ה5יעוט אץב קאמר ליהיד ונטעתםהקרא
 עכת"ד. פטור בחף'ל ליהיד מאליו בעולה לכן בד1*לכמותו
 שת לש*ש הוים בעצי לפימ*ש ע*ז להעיר יש ולכאורה)י(

 5ן חותה אדם של גפשו דאמריע דהאכ"א
 דשלא והיכא הנאתן כדרך משלא עדיף לא דעכ"פהאיתור
 ולפים*ש ע*ש. האיסור מן דחותה ש%ך לא אפור הבשתןכדרך
 סהצום א3ילה בדרך וילא אף אסוד דבחמץ תמ*ב חויםהמקור
 דבאכילה ע*04 )ב*ח פסוףם התום, לפימ*ש דתשבותיהעשה
 ונ8ש קרא למץל הףכ ע*ש דתשבותי העשה 5ק%םאים

 בח8ץ הלא באכילתו דקץ טשום המץ באכילת שוגגלרבות
 באכילתו. בקץ אףאסוד

 אטור חמץ הא דנפש קרא דלמ*ל הקשו דתוס' א*שאכן
 כרת ליכא ג'כ תשבותי 5כח הרי וא"כ ע*ש. כרתלחייבו את" תפש לאו רק 3רת ליכא חמץ דבהבשת ות"בהנאה

 באכילתו דקו אע*ג בברת שוגג לרבות נפש איצטריךושפיר
והבן.

 הבשה דמחמת ק*צ סי רע"א בשו*ת תירץ חה בדרךוהנה
 כאוכל הויב דוותה דחמנא רבי ולא בפרוטה רק חיבאים
 דבהנאהו 4ף שת" בשיעור חריב אכילה בלשון דאפיקוכיון

 ע*ש. פרוטה שוהליבא
 לפימ*ש הקשה .דהמל'מ ע2 בדדך לפקפק ישולכאורה

 שותה לדבות קדא דלמ*ל אלא בד*ה המעס'שם
 הגרע*ק כדברי שתיה שיעוד לרבות את" דהקרא נימאואי לאי אלא כרת בהו לית המו דבהבשת ותי' בהבשה אסודהא
 איסור ה" אם אפילו אץכ ח%ם העצי כדברי שוגג לרבותאו
 או שתייה לשיעחר הקרא מיצסריך ג'כ מחמץ בהנשהברת

לשונב



שם ר~שםמקד,טי ענמיט ותשיבותעמאלהן

 )הא( קץ איסוראכילת
 ה"ה( )פ"א חו"ם ה' השעת"ם לפים"ש נכה חדבראט

 רק הוא במל לא דבשיל"ם דהא יוםף ראשבשם
 רק בנאמר אבל ודם כחלב עצמו מחמת חואכשהאיטר

 עצמו דחוא בפל לא דשי"ם אמרינן לא זכטמחבטן
 וביצח לעולם היתר לו אין בו שנאסר וביום חחשמותר
 הי' שלא שאני מותר עצמו דחוא אע"ג ביו"פיטטלדה

 כאיסור לי' הוי שנ%דה אחר מעולם הכהטר שעת%
 כשנתחמץ דדוקא לחלק "ט בחמץ וא"כ ע"ש.מע"קרו
 התלוי איסור חשוב הכושר שעת לו והי' חפסחקודם
 כאיסור חשוב הפסח בתוך שטעחמץ חמץ אבלבזמן
 הי' שלא כיון ביו"פ שנולדח ביצח כמו עצמומחמת

 זצלה"ה אאמו"ר כ"ק דברי וא"ש היתר זמן עוד%
 בתוך שנתחמץ מחמץ השותה לרבות נפשדצריך
 ושייך עצמו מחמת איסור חשוב באמת שזההפסח

 )יב( כנלענ"ד קץ איסור אכילתבי'

 מצח דבלע במעם כתב ק"כ חולין חיים תורתבמפר
 בחנאה דלאו כחטום ממנה נהנה דלא אע"ניצא

 להעיר ו"ט ע"ש. ניתט ליהנות לאו דמצות מלתאתליא
 שהקשה נטל ואם ד"ה ל"א סוכה חת"ם בחדושילפים"ש

 לרבו עבד עבודת אלא ניתט ליהנות דלאו פו-ט"יעל
 ומעש"פ בתשובה אחת שעה לו יפה ישראל העבדהלא

 הנאה אותה מתהני דה"נ ותי' עוה"ב חיי מכלבעוה"ז
 ידבק ולא לקיים ע"ז של הלולב מלימול יניח אםעצמה
 מן נחנה כך הדרישה מן שנהנה וכשם .מאומהבידך

 כלל הנאה הלז הטצוה קיום אין א"כהפרישה
 המצוח מקיים אם רק שייך דמצלל"נ לפי"ד ונמצאע"ש.
 בדבר המצוה לידו בא שלא צער לו ויש אסור דברע"י
 באמת לו "ט איסור סרך בו שאין מצה בבלע וא"כהיתר

 3יג( מצלל"נ הכ% שייך ולא המצוה מקיוםהנאה
 הדוש"ת ניסך הנניובזה
 מייפלבוים יורא יקותיאלהק'

 יע"א סיגעפאבד"ק

רבר
 בחוליו התוס' דקף רכהנתו לי"ןב יש ףל הגרע*ק דבריאכן

 ששתה מיירי דילבם8 אכילה בי' כתיב והא פריומאי
 נהנה סה2ום חייב וששיר 5רוטה שוה ג'כ שהי' שתייהשיעור
 אף כרח ליכא הנאה דעל ד14מת תירצו חע*ז בפסחמחמץ
 נהנה דיהא הקשו ב9סאים תוגל כהטא*כ כדאוי שיעורבשתה
 לחייב שותה לרבות שש איצטריך ואפ*ה בכרתבחמץ
 פרוטה שוה ליכא ובהגאתו אף שתי' בה2יעור ודריבכאוכל
 ודו*ק. רנפש מקרא רק הנאה מטעם לח%בו אפשדואי
 מדקדק ב5סחים דהאחח ח%ם העצי וברי גם ליישבונראה

 רנפש לר*ל במסקגא קושיתם התוס' הקשו לאאמאי
 למה קראי על חזקה קח2יא חו מהנה הא שותה לרבוחלם*ל

 עכ*ק.לי
 קשה לא דנ9ש הקרא דעל א*ש הנ*ל חהם העציולפי'ד

 הבשה דליכא שוגג לרבוי אתיא דהקרא לומרדטכל
 הג5רא קח2יות על הקשו לכן קץ איסור ד1שכילתסה4ום
 ח%ב רילמא והקהטו אכילה בי' כתיב הא כרת וריבדאמאי
 הטשה רליכא שוגג על רקאי לומר קדיך לא וע*ז בהנהסהטום
 כרת דענוש במזיר מיירי בברייתא והא קץ איסורדאכילת
 קרא מכח שהקשו ה5ל*מ הש*כ קץ איסור אכילת שהךולא
 העצי רברי צרקו ש5יר וע'ז דנ5ש קרא לם*ל בברת טהנהדאי
 כרת חייב רבלאץה מזיר על קרא איצטריך דלא זשע8ח%ם
 הנאה דליכא בשוגג לרבוי' דאתי8 י*ל מ,מ נהנה5כח

 רנפש קרא קמ*ל מקרבן ול5טור והו*א קץ חיסורדאכילת
 הכל.. הש'ש בהנאה כרת דאיכא י*ל ולעולם בשוגג שוההלרבות
 חו"ם ה' הרמב"ם לשון לי"2ב יש הנ*ל חים העציובוברי

 וכה כרת והיב וכף חמץ כזית האוכל כל ה-א()9*א
 עכ*ל ושותה הממחה ואחד האוכל אחד וכו' קרבן חחבבשוגג
 ע*ש. והטווטה לרבות דטש 5קרא דנלמד ולח*םובמ-ם
 ב1טכל כרת חיוב לעניז הילפוחא קאי דילן בה4*תובאמת
 ה*א( )פ*ג פסחים ובירושלמי כהטוגג כלל 5יירי ולאבמזיד
 רנ5ה4 הקרא הביא המא ע*ש ח%ב וג5רו ההמץ את המחהקאמר
 למזיד בלל חהר5ב*ם קרבן לחייבו ,יוגג לענין קאי הייבחאטון
 אהי' דנשש רקרא א*ש חיים העצי ולפי*ד וצ*ב. כהדאה4וגג

 ודרץ4 המל'ם קף מכח שוגג גם לרבותע"כ
 במעילה דדוקנ לחלק הנ'ל ח%ם העצי הערותובעיקר

 רחמנא ח%בה בהכי ש%ך השוגג על אוהרהדעיקר
 שנהנה במזיד באוכל 1מרסור דעיקר י*ל בחמץמשש*כ
 דגלי כן לומר יש במעילה גם הלא לענ*ד להעיר"ש

 דעכ"פ כיון במיתה ושגג באיסור בהזיד רק ההשרזשבח

צבי
 שהוא וסבור שוגג בהי' אבל מעל שפיר אסור שהואידע
 מתנה ואיט קץ איסור אכילת מטעם כלל ימעול לאהיתר
 לב"ק כ*כ סי' או"ח מהרו"ת הרר"ר בה12*ת ועיין וצ*עכלל
 באת הארכתי ובמק*א בזה מ*ש ז*ל מלאסק הגאוןזקיני
 ד 5י' חיב מאירות פנים בשו"ת וכ"כ בזה העיר יפה)יא(

 קץ איסור אכילת שייך לא גרים קא ריומארבאיסור
 דאכילת הנ*ל מתוס' לזה רומה והביא מותר המאכל רטףכיון
 בית בשו*ת וב*כ ע*ש כך כל מגונה איט איסור בשועתהיתר
 לא ביוהכ*פ תרומה האוכל רמשו*ה בסופו חו"םיצחק
 תרו5ות בירח4ל5י כמבהשר איסור מאכילת חותה ארםאמרינן
 שרי דהאוכל רביוהכ*פ ע"א( )ל"ז בכורות ובבבלי ה*ג(ח"ו

 סברת וכעין קץ ל"א להתעטת רהייב אגברא הואווזאיסור
 דחמז כיה בפסח חמץ רתרומות בסוגיא ומפלפל ה~.התוס'
 איסור רק ג"כ הוי יוהכ"פ כמו בזמן התלוי איסור ג*כהוא
 ע*ש בפסק חמץ דהוא אף התרומה על חומש חוייבגברא

 בא.שהאריך
 פריך שם בגמ' רהא תמוהים רבריו ראשונה ובהשקפה)יק

 ומשני מהלב ניליף בחמץ רנפש קרארלם*ל
 ובתוס' הכח2ר שעת לו היחה לא שכן מיני' 1טציא לארחמץ
 נשתגה לא ושוב שעה*כ לו היתה עתה שהוא כמו רחמץשם
 לו שהי' לחמץ איצטריך בחמץ רנפש קרא דעיקר הריע"ש.
 כאיסור הוי לא ו;ש"כ הפסף קורם עור שנתחמץ הכושרשעת
 קף והררא קו איסור אכילת גב" ש%ך ולא עצ5ומחמת

לרוכתא.
 דלא 5דחה לכן קץ איסור אכילת שיקי דלאבמזיד מיידי הרי רהגמרא רבריו להצריק יש העיון לאחראמנם
 ל5ני  שעה'כ לו הי דחמץ משום מחלב חמו ל5ילףטכל
 בכרת בחמו דנהנה דהו*א קאי הרי חיים העצי משא*כהפסח
 ורק נהגה 5כח ח%ב דהא למזיר איצטריך לא באמתונפש
 אכילת משום השאה דליכא שוגג אף לחייב לרבוי'דאתיא
 5חלב דניליף הגמרא פירבת כלל שהך לא וע"ז קץאיסור
 משא-כ במזיר לשותה ריבתח ותורה בהמשה מותר חלבההא
 שוגג חעל בהנאה דאסור קרא איצטריך לא 5זיר דעלחמץ

 קרא איצטריך ושפיר 5חלב למילף ליכא קץ איסורדאכילת
 שעה-כ לו הי' %א בפסה שנתחפץ בהמץ אף שוגגלרבות

 היו*ק. קץ איסוד אכילתדשייך
 קרמית אשברא גברא אטו לומר שייך דא בכגון הנה)יג(

 יש מטן יטשן'ס לפברת משעובי התו*חתוין
 בהא ס"ם טי' ביו*ד ואועיר ףל החת*ק כעוף בוהלהעיר



 ההשםמקדשי עדטיא ותשיבותשלחןקע
 קשפמן

 יע"א רינרי4פש לפ"ק חוחאץב"ח
 חגחען הרב אדום"ר לכ"ק מבורכים בכל ארוכיםחיים

 חזמן נזר תדור פאר אפמים בכל חמפורמםחקרהפ
 מחזלמט ףוב דור מוח"ר מרן כקש"ת תו'וכו'

 יצ"ו אוהעל אבד"קשליפ*א
 בבקשח אבוא כיאות באחבה ושח"פ8עקד,8"ון

 בעגין לי לחשיב שליפ"א כקהדר"גשימחול
 נעזור לעכו"ם סחורח נתן ראובן לפבי שבאדו"ד

 רק לחעכו"ם המחורח מכר שלא דחייטקאמיססיאן
 שאין בכתב חעכו"ם עם והוחגח ימכרם שהוא לונתט
 שבה החטת ועל ממט רק סחורה לקטת רשותלו

 חיא זח שמסחר השילד ש כתוב חסחורה העט"םמוכר
 וקנה התנאי על עבר והעט"ם מראובןקאמיססיאן

 ש"פלח הזמן שעד בחכתב וכחב בהקפח משמעוןסחורח
 הסחורה כל שייך הםחורח דמי לשמעוןהעכו"ם
 מעות לו חייב שהעט"ם ראובן וכראות המוכרלשמעון

רבר
 דמצות הטעם שם וילמא בציצית מכלאים דעלד*תדילפית

 דאין ביון כלאים בלבישת איסוד שום ואין ניתט לידגותלאו
 ניתט ליהנות ולא מצותו רק וציטת המח הטשת כתנתסע
 ע"ש. 1 סי' או*ח אברהם מברית זו קף מפורסים ובברע*ש.
 איסור באיכא רק שייך לא דמצלל"נ הנ*ל התתשס סברתולפי
 כך 'הדרישה על שכר שטקבל שבשם ומטעם וכדומהע"ז

 לקיים מזדמן שהי' לו טח הי' דיותר הפרישה על שכרמקבל
 כהונת ובגדי ציצית במצות שחך לא וזה איסור גלאהמצוה
 שער סופר. בחתן ועיק עדל"ת משום דהחפ וע*כ מצותושכך

 וכתב הנ"ל התת*ס דברי שהביא דמצלל"נ בסוגיאהמקטז
 דלא וכדומה שופר כמו מצות בשאר ניאא זה דכללהעיר
 ח' ה' לפני ושמחתם תורה אמרה בלולב אבל שמחה בהבצ~יב
 לא מצוה מחמת המצוה מן כשנמנע בפר"שה ליבא זוושמחה
 מאז והוכיח יתירה שמחה דיש לולב נסילת דמצותידבק

 עקש. המף הבאת רק ההערה אסרמ לא הנפש הבשתדשמחת
 סיירה להענו*ם שמסר במה עולה עוחת דשמעון ולענ*ד00

 לישז יאסור למ"ד דחף כתב שם דהסמ*עשלו
 עסק להיות הרגיל בעכו"ם דוקא הייט חבירו שלמערו5יא

 עשה שכבר מאחר לאמר השני לישראל טעטת ועוד וכו'עמו
 כשיעור ממך גם יקח שלא יאמר מי אלי ג*כ ובא עמךמקח
 זשחז כל שיקי לא בקאמיסיאן תששש ע"ש.  עמך שעשההמקח

 ראוגן שם על הש שהחנות כיון כרגיל חשובדבוודאי
 בי' שייך ראובן של סחורות המה שם הנמבריםשהסחהיות

 יבן הוהשוו הכא וגם להעכו"ם הלך לא אם אפי' מערופיאדין
 ליקח צדיך בהחטת למכור שיכול הסחורות שכל העסקהוא

 הרבה מביא שכשהמוסק ע"ז סן' הח*צ מ*ש נודע וכברמר4בן
 ע"ש ועוד 'דקאמר אף אחד צד על לסמוך אין להתירצדדים
 להעכו"ם סחורהו למסור לשמעון הי' לא בוודאי הסשא*כ

כנלענ*ד
 שחתב שמי ארטת ארבע בתקטת תלש וה דין ולכ~צרה%( ברור~

 לטלם לשלם לו ואין הרבה חובותלבעלי
 זזבע"ח דח בוקפה מהבע*ח מאחד שקנה סחורה בידופמצא
 ז*ל הב*ח זקיני ולשיפת ש% מסוורה חוב לגטת קודםהוא
 ההלכה מצד רק איצות ד' הקטת במנד לאו זה דין צ*ו סי'בסוף
 שזקפה כיון היין וצפצד מאריך קי*ז סי' צ*צ ובשו"תעשש
 תקנת מצד ורק שוין הבע*ח בל ניתנו דלועש!4מת במלחתעליו

 כל והציל הלך לו שילם שלא רב זמן עבר שכברחרבח
 שמעון פוען ועתה חעכו"ם של בההטת שמצאהסחורה
 לו ההצ לעכו"ם וומכר שלו סחורח גם לקחשראובן
 הללו סחויות יקה שאל לראובן אמר ופחעכו"םעדים
 ופשלים נינחו עכו"ם ווחעדים ורק שמעון של חןופהרי
 בין שיש לו אפרו המא ידע שלא פוען וראובןלהעיד

 השאיה. ע8כ שמעין משל גםהמחירות
 הרטח דערע לי להשיב שליפ"א כהדר"נ נאממדןל

 חקלושח דעתי לפי נראה שהי' מח ואציעבזח
 ושל לחנותו לילך להעכו"ם רשות הי' שלא עאשףדנראח
 ליתן יכול הי' שמען מ"ם סחורה ססט לקנותשמעון

 הלך הוא ולא אצלו בא שהעכו"ם מאחר הסחורהלו
 )א(. ע"ש ז' אות כ"ז כללגאונים ובדכרי שפ"ו סי' בסוף הסמאע וככהש"כלהעבו"ם
 ם"ם שמעון של סחורתו שנפל ראובן ידע אם אףהמנה

 מהעכו"ם בחובו אותן ונבה תפם שכברטאחר
 ג' סעיף קרד סי' בחואם ככהט"כ מידו אותו כוציאיןאין

 )ב(. סק"ז ש"ך צ"פ במי' וכן סק"זובש"ך
א א 4 ו ש ש ש ש ו א י א ש ש ש 4 ש ש א 4 א א ש ש ש א ש א ש 8 8 8 8 8 4 4

צבי
 מ*ש ק*ה חו*מ בהת*ס תרין קדימה. דין לו יש חרצותד'
 עפ*י נהגו עכשיו שגם סק"ב ובטעיבות צ*ט סי' ובקצוה"חבזה

 ע*ש. דזמדינהתקטע
 לשמעון קדימה דין יש בוודאי הב*ח לשיטת מיבעיא לאוא*כ

 לו נתט שלא בכה"ג ימודה י"ל הצ"צ לשיטת אףאלא
 ורק ניתנו דלהוצאה במלוה עליו זקפה ולא בהקפהמסחורה
 כל שיך העח,,יה דמי הענצ*ם שישלם הזמן שעד בכתבכתב

 הסחורוע מזה לגבות רשות לדאובן אין א*כ לשמעוןהסחורה
 דאיכא או שמעון של הוא שהסחורה וידוע ניכר אםוכוז
 טוען שמעון ואם לשמעון להחזיר ראובן צריך אזעדים

 כמפורש היסת לישבע צדיך שמעון של שהוא יודעשראובן
 ע*ש. ס*ג צ*טבסי'

 ל"ב סי' דוד. בבנין הי"ד ז"ל הגה*ק אאמו"ד כ*קאכן
 דן של התקנה במדיטתט נתפשטה דלא בזההאריך

 שלא שמעת של הסחורה דין מצד בנ"ד ועכ"ז ע*שארצות
 וכנ*ל. היסת שבועת למצבע ראובן וצריך במלוהזקפה
 אאד קנה דאם שם שמחלק התקנה לבאר אמרתיואגב

 להחזיר מהיוב בורח משנעשה יום צ תוךמהבורח
 סהטא"כ דצא שלו שהסחורה בעדים יברר אם הטחורהלמלחת
 בשבועה המלוה גאמן אז הסחורה לקחו מהבע"ח אחדאם

 הוא דהחילוק אחד מנהיג בשם שם ומפרש שלושהסחורה
 מגנכ כקוגה והוי בורח שיעא קלא איכא יום צ'דבתוך

 מעותיו טצבדו לכן שלו איט ידו תחת מאצו וכלמפורסים
 בבע*ח משא*כ סחורתו הוא שזה עדים בעינן ולכןלגמדי

 עכת*ד. בשבועה אף טשמן הסחורהשלקח
 מגנב כקונה דיט אם החילוק הבנתי לא ראשונהובחשקפה

 אחד מלוה של שהוא עדים בליכא אף הלאמפורסים
 כדי להחזיר ג"כ יתחייב הרי חובות בעלי לכל לחלקוהדין

 וצ*ב. מגנב כקונה תשב דאוא כיון הבע"ח כלשיחלוקו
 לפבת עשו יום צ' דתקטז שאח*כ כתקנה דמפודשועוד

 ולא התורה דין את ועקרו וחזוק גדר כהעוםהמלוה
 התורה דין נגד זו תקנה יחשב אמאי הנ*ל המנהיגיפירש ע*ש אאדות במדיטת ולא התקטת שנת8שט במדיטעם רקעשו

וצ*ב*
 איבד הוא הלא בשבועה טצמן מהבע"ח אהד בלקח אמאיוגם

 דלהגצןא מסתברא תמפכ4ו בורח דהוא כיון מעותיוג'כ
 וצשנ כהוגן עשא דמוא עדים יצטרךמהבעיח



קעא השםמסרשי ע" עףטט אש%טתומשלא

 שמעון וצל שבשפרו מאחר איי אני מצשקאט
 שייך והטילם זמן ועד בהקפה ,צהוא כהובח4
 צשפ במי' המחבר כמש"כ הדין הו* להמוכרחסחורח
 שלא היסת שבועות ליישבע ראובן צריך וא"כ נ'מעיף
 ואם בהכתב הנכתכ מכח ,טמעון של הי' וצהמחורחידע
 אצל לחקור נכון ואולי כהטלם לייטבע רוצחאיט

 כזה. כתב ענין מחותאדוואקאפ
 וישינ שאמריחו על שליפ"א כהדר"ג שימחולאקוח

 וטצפים. סמתינים אנהט זה עץ כי האפשרי בבפקדםלי
 מ% קידה המשתחוה מוב. כל וברכת רבחתודח

 שליגו"א. חדד"גכ"ק
 דומאץ נייפעלד יעגשבהק'

 יצ"ו רינריאשדק'
 עהסימן

 ע"ו ק%וא8שהאז תרצ"נב"ח
 שר מורה. כמהו מי האדיר חגאון הרב אדוום"רנ"ק

 לו ונשגב צדיק המאירה אספקלרי'התורה
 מוה"ר מרן כ"ק תהלהדומי'
 שליפ"א מייזליש רוברור

 יצ"ו א1וץעל דק' ור"מאב"ד

 לנהונ שלים"א הנה"ק טרן כ"ק לפניכפיה בנקשה אתיצב ונקידח בכריעח המלך חצר בואיאד48י
 כראוי חמצו במוכר נסתפקתי הלכה זו ה' בדברהפוחות עיני ולהאיר שלימח תשובה ולהשיבנו עין מובתבי

 בחמתו או השוק על ומכרו החמץ לביהצ לקחוהנכרי
 מותר אי הפסח אטהר לו ישלם שלא יראוהישראל
 יוקח ובלילה המכירה בשעת שם לעטודלחישראל
 שאלתי. ע"כ הטם בכל שטכר מטה הסעותמהעכו"ם
 לאימח' נדאה הי' שלענ"ד מה להציע בזה ליד4טששה

 דבחטת רפ"ז או"ח שיק בסהר"םלהמבואר
 בם להחזיק תנאי על אותם דכשכהשכיר משקאותבתי

 רוצה איסור כהטום בו יש למכרם כדי חטץ שלמשקאות
 כש"כ וא"כ ע"ש סקי"א ת"נ במג"א כמבוארבקיומו
 ע"נ עומד דחא חחמץ של בקיומו רוצה דהישראלהכא
 דלאו רכ"ח שיק במהר"ס וטבואר עליו וכהטניחהנכרי
 אישרין נ,טאר ח"ה רק בקיומו רוצה אמור בע"זדוקא

 )אמ.ע"ש
 בשע"ת הובא אפרים בשער להמבואר חשבתיאכן

 שמירת על לשנה שכיר שהי' ביהודי מק"פתנ"ו
 השכר בעד המעות ולקבל לשמור דמותר ושכרהיין
 כשעושה רק בקיומו דרוצה אימור שייך דלא בפמחגם

צבירבר
 דכל סק"ח כ"ב סי' פשוט בגט לפימ"ש להסבירונראה

 מודה הב*ח אף לאחר נתנה או מברהשהלוקח
 אצל עוד מונח שהסחורה זמז כל וורק מידו מוציאיןדאין

 ע*ש* שלו קאהסחחרה למי קדימה דין לו ישהלוקח
 יקח לברוח  בדעוצ שיוגמר שמי ארצות ד' הועד חשוולכן

 יהי' יום צ' שעד גדרו ע"כ וימכרם מאחריםקהווא
 הסחודה ממט שקנה למי הסחורה להחזיר הקונהמחויב
 בורח שהוא הקול שיצא מאיש סחהרה לקטת ימנעוועי*ז
 דהא הוודה דין נגד ש4ו ה"ף הסחורה לחזור יצטרכוש4רי
 ולכן הקנין עקרו וחיזוק גדר לענין עכ'ז בדח קנה אחרהאיש
 לחזק להם די ההי' שלו. שההש בעדים יברר שעכ"פהוצרכו
 שלו קאתסהורה לאחד עדים כשיהי' הקנין שיפקיעו ב4הדגדר
 וכית הקנין עקרו לא עדים מלוה לשום בליכא מששנ'כהגא

 שפיר מהבורח הסחורה אחד יקנה שלא הי' התקנהדעיקר
 בכלל זה אין לו ע%דיב מה מהבע*ח אחד שלקח ז"יכאיובן
 מיוחדת תקנה עשו לכן כלל ערמה חש,8 כאן דאין תקנההך
 וז"ב קדימה דין לו יש שלו שההש ישבע מהבע*ח (חדוטאם

לענ*ד.
 וכל5י עדות בעינן אחר דבאיש לחלק סברא עודואכרגא

 מפגי הי' דהתקם; וטחשה בשטעה סגיהבע*ח
 בהקפה סחודתו למכור ירצה לא אדם אחטום דלת2עילת
 סחחרתו ויתפסו ויבואו לאחרים בע*ח הוא  שמחשיחוש
 הדי"ף ד5סק בהא וגותב פ' בבה1בות הר*ן מ*ש נודעובבד
 יהביע דלבע*ח אהםה ובתו%2ז הוב בעל עליו וקצ וקנהבלוה
 שהאיש ממה ויותר ומשום הלוין בשני דלת נעילתפשום
 דעל כיון הריפב*א והקשה להמצא רושרת אה4ה ל"שארוצה
 מוסושה יקחו קלה הגרא בשביל איך א'כ לחלק צריכין דיןפי

 סמכינן תפיסה מהני גבה אם דבדיעבד כיון ח2ירץחלקה
 ל"צא רחנה שהאיש מה ויותר ולת דשילת קלה סבראעל

 מצד שלו יהי שיגבה דלאחר כיון לבתחל5 אףלהנבותה
 הארבתי ל"ו 48ת תק"ע ובקונטרס ע*ש לי' מקדיפין לגץהדיז
  שמצד חפחוי ע*ש. תצא ש ובהקגד 1ג8 בשן2ח להשבוח
 לא וגבה קדם אם מאוחד בע"ח ד(עש ק*ד בק" קיימ"להדין

 לי' מקדמינן ולת דנעילת קלה בסבדא ולנן מני'מפקינין
 משא*כ הבע*ח נגד שייך וכ"ז בשבועה וסגי בתחלהוגובה
 דהא דלת נעילת ליכא בזה הרי בקנין שקנה אחר אישנגד

 בדורה עדות שיהי' בעינן לכן הסחורה עומד זה,לתכליח
 בס*ד. וז*ב הקניןלאפוקי

 )פ*ג ערלה בירהצלמי מפורש כן שמצא שכתג שם וע"1מ(
 שצבעו בבגדי המטה כרעי לסמוך דאסורה*08

 מזה ופוכת אחר ובר ע*י בקיומו דוצה משום ערלהבקליפי
 איס1ד בשאר דגם ווש2 ד*ה עהצ( )ל"ב ע*ז התוס'כדעת
 ענגיל ר*י 4גאון וכ'כ ע*ש. בקיומו דרוצה היכא אסורהנאה
 דמבהשר כ,ה אות זרעים ירהטלמי הש*ס בגליוטז*ל

 וכבר ע*ש בערלה אסור בקיומו דרוצה הג"לבהירהטלמי
 שיק. 4מר*ם בזהקדמו

 ה2אה איסורי לשואר מערלה ראי' דאין לומר ישולענ"ד
 נשסר הקרקע שאין פשיטא קאמר שםדבירושלמי

 עולם קרקע שאין כלום  קגשיט להקרקע בערלה צבע)שאם
 ולדופסקהה לקלקלה )וצריך 2אסר בקרקע צודה צרנאסד(

 אסהר לו חשתחוה אילו חיים דוח בו שיש דבר צבעלהצורום
 אם בערלה לבהמה צבע אם לי' )מיבעיא אסוד שצבעומפני
 אסרו לא לבוומה ואטח41וה אלו דוח לי' ופשיטאגששי

 להדיוט ע*ז מהטום 2אסר לא ה%ס רוח בו שיש דברדקיימ*ל
 קרקע גשמר אין בע"ז דכמו לע"ז התדמות לו ישדערלה פהירושלמי הרי ע"ש פ"מ( בשסר לא בערלה כשצבעורה*ה
 י*ל הש*כ ר*ב. 4צת דהט*ס בגליוני וע*ש בעדלת ה"הובע'ח
 אבל בע*ז כמו אסור בעולה דוקא בקיומו רחטה לעניןדה*ה

 בקיוט. רוצה דמותר אפשר 4גאה איסודיבהצאר
 נגד מהירושלמי שהוכית שיק המר*ם דברי דצדקו י"לאכן

 דדוקא שס*ל מקודם שהביח ת*נ חו*ח הפר*חשיטת
 )ס*ד בע*ז לפרש*י וטעמו בקיומו רוצה אסור הי*נבע"ז
 יי*ב של בקיומו רוצה להיות דאסור דסעמא רב2ן ד*הע*א(
 שלך אמריע בחמץ ו4פדדבה לבפלה מצוא שאיטאיסורים בהצאר וא*ב ותשמישי' עכו*ם לבטל מצווה דישהאל גהטוםוע*ז
 חיסווא תיתי מהיכי חחרים של רושה אתה אבל רהשה אתה4ה



 הפםמש"שי שץפא חשמצתשמחא
 באושן אבל מהאיסור להשתכר ברהנח דוקאחוא מעשח עווה אש הכא ח"ח וא"כ ע*ש מדשסעוח

 באופן שלו אען לחציל שרוצה רק לחרויח ררצח דאינו )ב(.ביזים
 הכא ה"ה וא"כ ע"ש בקיהן דוצח איסור ליכאכזה בקיומו דרוצה קך"8 ש"ח חהת"ם ל5ים"ש י"להנבפ

צבידבר
 אסור בערלה דגם מדחזינין הש*כ ימזהר. בקיו5ובחשא
 מוכח ש5יר ~השהיתם לבטלם מצתה איט שג*כ בקיומודוחה

 ה*ב. בקיומו ברוצה אסור הבש; או5חיי בשארישאמלו
 הץ*נ בע*ז דדוק8 ג'כ דעתו סק4ז ת"2 דיים במקהרוהנח

 והמימיש" ע*ז לבטל דמצפה משום בקיו18 רוצהאסור
 שלא ואידחש מחתר הבאה איסתץ בשאר אבל הנ*ל5רש*י
 אחריות מקבל דהא לזה רא" וכתב אנ*ל הפר"ח שכ*כהביא
 רוצה דודאי אף מותר עכו"ם של בביתו עכו*ם של חמצועל

 ע*ש. לוחלם יצטרך כשיופטד דהאבקיופ
 וכתב המקו"ח דברי הביא בהג-ה ל*ז סי' יו*ט עתגובשו*ת

 מותר נבדי של בביתו והחמץ בקיומו רוצה דודאילחלק
 חזינן יהא אסור ישראל של בביתו והחמץ בקיומו רוצה אםאבל

 גבי מ"ם דמי כממון לאו לממון הגורם דבר דבכה"תדאע*ג
 והתם ימצא לא דנתיב אחריות עליו קבל אם עליו עוברחמץ
 אם לשלם יצטרך שלא בקיומו שרוצה רק שלו אינור,וזמץ
 ע*ש בקיומו שרוצה חמץ בביתו להשהות דאסור ווזזינןיגנבם
 בבוי דעובר דהטעם קנ"ד או*ח שערים בית בהעו"תוכ"כ

 בזה. קאשאריך ע*ש בקיומו רוצה משום הוא אחריותבקבלת
 5העום אסור "מראל של בביתו דאי המקו"ח דסברת י"לאכן

 עובר אחדיה2 דקבל שם דקאמר בהא א~כ בקיומורושאן
 חמידא בעירו מחוזא לבני רבא להו דאמר כהא ימצאבלא
 מהאבד ואילו מיגניב דאילו כיון מבתייכו חוילאדבני

 שמדייק ומשמע דמי כדילכון לשלומי ובעית קאיבדהעותיכו
 ימצא בלא יעברו לא אם אף והלא ימצא לא על יעברושאז
 ג*כ ו,צייך בקיומו רוצה מאיסהר מבתיהם לבערצריך
 דאיכא גר גבי ע*א( )ס"ד בע*ז כדאמר האבידה גניבהבחיוב
 לח מטעם דרק ומובה יאבדו ושלא יגנבו שלא בקיומורוצה
 לא ישראל של בביתו אחדיות בקבלת איסור איכאימצא

 כנלענ*ד. דשפקו*ח דברי וצדקו בקיומו רוחןמטעם

 לא שטשמר לפי ע*ב( )ה' בפסחים בשת פרפרת נראהובזה
 של רואה אתה אבל רהשה חע2ה אי שלך שאור לךיראה

 ודיקדקו ע"ש פקדועת ויקבל יטמין יכול גבוה ושלאחרים
 בחדא 5קדועת וקבלת הטמנה תרי הני ערבב דאיךהמפו'
 הלימוד תחילה להביא הוברח פקדונות לקבל יכול עלהלא
 הלאו להביא הוכרח יטמין יכול דעל אחרים של רואהדאתה
 יטמין יכול יראה לא שנאמר לפי הול"ל והכי יראהדלא
 פקדועת יקבל יכול וכף רהאה אתה אי שלך לך כתיבועוד

עכ*ק.
 פקוונהע קבלת לוע2יר ס*ד איך דלכאורה א"שולהנ*ל

 רוצה איסור חיכא הא לקמן כדמוקיבז5חריות
 א*כ דיטמין בהעמע ירשם; לא דמקרא הו*א אי אכןבקיומו
 בקיומו רהמה באץ*ת איסחר ליכא בחמץ דגם מובחהרי

 יכול לז*א שמטמיע בזה בקיומו רוצו; איכא בוודאידבטמנה
 ג*כ דמותר הו*א הטמנה מותר דאם 5קדועת ויקבליטמין

 בס*ד* טמץ וזה אחריותקבלת

 דביי*נ להמץ יישנ ע*ז ביו והמקו*ח הפר"ח חלוקובעיקר
 בקיומו רוצה אסור ולבטלה לאבדה דמצווהוע*ז

 בבית עבו*ם של חמצו על אחריחן לקבל שרי הא חמומשא*כ
 ה*א )פ*ה מלכים בה' חרמב*ם ל5ימ"פ להעיד "שעכףם

 להרחיב כדי העמים אהשר עם שנלושפ הבא הרשותדמלהמת

גב~
 יאיכא בתב המא ע*ש* העמעו בגדולתו ולהרבות "מראל

 ויותר העולם מן ולאבדו הע*ג להכרית כדי להלהםמצוה
 לאבד ההש עומה מצות ה*א( )פ"ז ע"ז הן ברמב*םמפורש
 לרדוף מצפין אע אין לארץ בחוץ אבל וכו' וסהח5העי'עכו*ם
 שנאמר שבו ע*ג כל נאבד אותו שנבבוש מקום כל אלאאחרי'

 לרדוף מצהה אתה בא*י חההש המקום מן שמם אתואבדתם
 ומקורו עכ"ל בחו*ל אהרי' לרדוף מצעה אהה ואיאחר"
 ישראל בארץ ההוא המקום מן ראה פ' רב דבי וספריבילקוט
 בחו"ל אחיי' לרדוף מצווה אתה ה8י אחרי' לודוף מצווהאתה
 אע2ם אהצר הגוים שם עבדו מ(הער יליף י*ד מ"ע והתמ*גע*ש

 אלא אחר" לרדוף מצווים אע אין דבחו*ל אותםיורהטים
 ע*ש. ע*ז כל נאבד בלבד אעע שנכבוש מקוםבכל
 הע*ז את נבבוש אס רק הוא האיבד חיוב בע"ז גם הריוא"כ

 ברשות שהם זמן כל אבל לע וש~ך לרשותיעההגיע
 אחרי' לרדוף מצווים אע אין לע שייכים ואינםעכו*ם
 אסור ברשותיט דרק לחמץ ע"ז דומה שפיר הרי א"כולאבדם

 רוצה איסור לענין דה*ה י"ל שפיר א"כ עכ"ם ברשותולא
 והבן. ויי*נ לע"ז חמץ דומהבקיומו

 קנין בקונטרס ח"ב ז"ל להגו,ע4ק זרוזין נדרי ובמפר)ב(
 בקיומו רחנה הוא כך דהכלל כתב י' דיןעולם

 בקיומו שרוצה ניכר שממנו מעשה עושה אם רק אסוראינו
 לולי והרי בו לבשל הכלי לו שמשכיר שממה חמץשל

 כגילו והוי בקיומו שרוצה מזה מוכח הכלי יתבקעהתבשיל
 גוף מתוך ניכרת מחשבתו אין אם אבל בקיומו שרוצהדעת

 כדברים הוי שיתקיים לי' ניחא בלבו שבאמת אךהמעשה
 רוצה לבד שבלבו מה ה"נ דברים דאינן דקיים"לשבלב
 אפרים השערי לשיטת שכוונתו וכנראה ע*ש קפידה איזקיומו

דג*ל.
 בהא אך ד"ה ז' בדין שם ד"ל הגרש"ק קו' מתורץובזה

 מותר חמץ מה"ת הלא סגי בעלמא בביטולדמה"ת
 אחר שאף בקיומו לרוצה התורה חששה לא ואיך הפסחלאחר
 הפסח אחר לו מותר שיה" ביון קיום לו שיהי' ירצההביטול

עכ*ק.
 הי' אם אף מעשה שום עושה שאינו דבכה"ג א*שולהנ"ל

 ההוא לו מותר החמץ יהי' הפסא שאחרבמחשבתו
 וליכא דברים אינן שבלב דברים אמרינן מ"ם בקיומורוצה

 וז"פ. בקיומו רוצה מכחאיסור
 על למפרע עובר בפסח חמץ שאוכל דמי להעיר ישולפי*ז

 ע'א( )ת"ד בע*ז התוס' לפים"ש שביטלו אע*גב"י
 רזצה שהוא משום חהב כלאים דעוקר דטעמא ר*עד"ה

 דאין אעוג "וא קניעקרם עד מאליהן יעקרו שלאבקיומן
 כיון מעשה לי' משו" מתשבתו דם"מ באיסור מעשהעחיה
 שרוצה ומראה עוקרו פשהוא לבסוף  מעשה עושהשהוא
 וא"כ ע*ש. גדר קיעושה למקיים דדמי אסור לכך שהיאבמה
 ומראה לבסוף מעשה עחיה הרי בפסח חמץ זשנוכלה*ה

 וב*י בף* על למפרע ועבר הביטיל מהני הנא מתחלהמעזמה עשי בקיומו כרוצה חשוב הרי עכשיו עד בקיומושרוצה
 ס" חו*ם בהן שכתב התמוהים הכלבו דברי לתרץ באוארוח

 שחרע כדבר אותו שבהפים הוא הביטול ועמן וז*למ'ח
 טששב שאינו מועיל ולפיכך לג8רי בטל ודבר לכלוםחשוב
 אם לפוטרו לו מתיל אין אבל בבא עליו להתחייבחח*כ



ש השםמקרשי עה%% אשובחשאחת
 ה8ע*ז '8ם ומשרש תצצר בקיוס% דצא ורוצחשם*רהש % אולו. 4עע לחציל רק רוצהחוי

 אע5י"כ 8וכח לו יחזיק שלא חעכו"ם לו אמראפ" קל"ב ס" ביו"ד וקחם"ל מהא ע"ז לי קשח לענ"דאע
 עהשח אעו ונם מרויח באיפ דא8*לו חרי עקש אטור בחנם ש4מור ל"שראל חק-ו"ם אמר אם א8"ס"ו
 הש*א % וצע*נ בקיומו רוצח דחוי אטדינן ג"כמעשח צ נשברח אם ש5פור אע"5 טך יין של זוחביות
 )ד( חנ"ל.והת*ם מועך האבד ש תשבר אם חיא סיצר פ"םנאבדח

רנר
 תמפ ההמו שמבטל דביה ס*ד דאיך פלא והוא עכ*לחכלו
 לל%4 יש מישטזו מה בפסח נאבלו יתחיב לא לכלוטחשוב

 חדחן בשו*ת וע4ץ ב*י נגד ו4תוא ההמץ ביטול עםדאכילה
 באש מ4ש דל מלאסק 4גאון דודי לכ*ק י*ד סי' ח*איעקב

 כוונתו א*שולהנ*ל
 דגיט~

 לא ש אבלו לא אם רק סחמל
 אין אבל פעשה דליכא כיון בקיומו לרוצהחי"ציע

 דע*י אבלו אם דבא מלאו  האפ ל5טרו לו מחמלהביטול
 בקעמו שרצה ופראה לבסוף טעשה עשה הרי בפסחשאבלו
 בס*ד. 2כון חה לפפדע בב*י עבר ופפילא אכילה שעתעד

 לרוצח התורה חשו1ה לא דאמאי ז*ל הגרש"ק קףובעיקר
 נלענ*ד מותר* החמץ הפסח שאחר כיוןבקיומו

 ופה ה*ב( )פ*ב חףם בה' לשוע במתק חשת מתרץרראץפב*ם
 אותו וידהצוב בלגו שיבטל הוא בתורה האמורה זו השבחההוא
 חמו חצכל כלל המץ ברשותו שאין בלבו וישיםכעפר

 עכ*ל. כלל צורך בו ו1איו וכדבר כעפר ההש הרישבו,םותו
 באמת עתה וכתנתו כלל צורך בו שאין וכדבר שפדייקהרי
 מותר אהה*5 שחמץ אחרי בלבו יעלה שלא השבתה פצותבבלל
 לא באסת כן יחשוב דאפ לאחה*פ צורך בההמץ עור לו יהיא"כ
 לא כאילו וחשוב בקיוש רוצה שהוא כיון השבתה מצותיקיים
 בעפר הוא שהחמץ במדהעבתו ליקבע פוכרח לכן כללביטלו
 הייפ כלל צורך שום בו יהי' ולא כלל חמץ ברשותוהצאין
 מצות קהם כזה באופן ורק צורך בו יהי' לא הפסח לאחדאף

 בטהציטות ז"ל הגרש*ק קף ופתורץ בלבהשבחה
 לשון כעין שכתב הנ"ל הכלבו לשון יותר מדויקובזה

 כדבר אוחו שסהצים הוא הביסול וענין ז*להרפב-ם
 ידהעוב שאל ג"כ וכוופעו לגמרי בטל ורבר לכלום חשובשאינו

 ההש הפצוה רק בקיופו רוצה הוא אז כי פותר יהי'שאחה-פ
 מועיל לפיכך בקיוש רוצה שאיט כדבר אותושמשים
 בטל הוא שבאמת כיון בב*י להח!דיב אח-כ טץשבשאינו
 חצלו שיש דעתו מגלה ההוא בפסח אכלו אם אבל אצלווגמרי
 השבוטת פצות קיים דלא בב*י למפרע עובר שובחשיבות
 וגם כשאבלו פב*י לפטרו ט,יל הביטול אין וע*ככתיקוע

 בס*ד. מעןזה
 הרףה בשם דוכתא בכמה הצל*ח לפימ*ש י*לובפשיפות

 של חמץ לאכול שטך  מו הרך דהחב"1 טףז*ל
 כן לסגור יכולין לדידן אנן אבל לשיטתו איהו הייעאחרים,
 חמץ בין דמדמחלקים הוכיח י"ם סי' אי*ח ובטבי*קע"ש.
 כן לסבור יכולים לדידן אע אבל לשיטתו איהו הייעאחרים
 בין עצמו ישראל בשל חילקו ולא נברי של לחמץ ישראלשל

 ע*ש ביטלו אפילו אסור ישראל דשל מכלל ביטלו ללאביטול
 כיון נימא דלא הכלבו כוונת רזהו י*ל וא*כ כ*ט בצל*חוכ"כ

 דראב*י כדצ*א באכילה פותר נברי כשל הוא והרישביטלו
 וז*פ.  ג(%כילה אסור מ*ם שבטלו דאעפ*י קמ"ל-
 דדוקא סק*ז ת*נ חים בפקור ז*ל 4גאו! זקיני כ*כ)ג(

 חמץ של בקיומו נהטת דאז פשום אסורבמשכיר
 השנירות מליתן הע3ן*ם וי5טור הבלי יתבקע החמץ יכישאם
 דועעו סחודשת הנאה לו מגיע הרי חמץ של בקיופויכן

 ארי במבריח דהוי ה2אה חשוב לא היזק הצלת אבלהשכירות
 נברי של חפץ אחריות המקבל וכן בחנם במשמרולהבי
 בית בשרהע להלכה דבריו .מובא ע*ש. מותר גכרי שלבגיתנ

צבי
 ע*ש* 8ףג ס" ש*חשלמה

 שק"שו ונבדי בגר ד5ריך ע*א( )5*ד מע*ז קשהולכאורח
 והלא 5ירות השני "-נ אתה טול לומר יםל נכריאביזק
 ע*ש. השבדו חצלא יגמע שלא בקיומורוצה

 יהי' שלא רק שרוצה בכה*ג הרי ושפקו*ח  יששן"סולדברי
 בקיומו רוצה טהצום לי3א השבדו חטלא יגפבו שלאהפטד
 שעמד שם ח"ם בתורת המצאתי בפשרים חת8אותי פריךוסחי
 מי כה*ג בקיומד רוצה ו2מ ד5ריך הגמרא לשון ומ5רשבזה
 לי* דהף בכה*ג רק אסור בקיומו דרוצה ל" 5שיטא דהאאסור
 וף"שיק דלא אלמא וכף ג*ג והתנן אסהר 5י מידסכמציל
 את לדוציל אבל להרויח דרהנה היכא אלא בקיומולרוצה
 285י עא6 מלא מהן ד82רעין אידי14 יל5ני דומי' שרישלו
 אסור בקיונן רוצה דלעולם פסיק וע*ז מידם כמצילשהמא
 עיש. רבנן בה דאקילו שאני 4גר הרושת פידם במצילאפי'
 בקיומא רוצה איסור איכא דגמרא דלפסקבא התו*ח דדעתהרי

 מידם. בפצילאף
 בב' דתליא די*ל והמקו*ח החת*ס שיטת לי"שב ישולענ*ד

 בתחלה בתב דרש*י בקיומו דוצה באיסורטעמים
 פטעם ואח"כ ומשכה8י' ע*ז ולבטלו לאבד דפצווהמשום
 טהצום לטעם וא*כ ע*ש. איה*נ סרך ומשום 3טה2הדפחזי
 מידם להציל יוצה בין חולוק אין ולאבדה לבטלהדפצווה

 להצ?ל ברוצה ואש ולבטלה לאבדה פחויב דהא להרויחאו
 דמאזי לטעם מוצא*כ ולבטלה לאבדה רוצה אימ עכ*פמידם
 שהגא דהיכא לומר מקום "8 512יר אקה*נ סרך ופשוםכבהנה
 דשרי איי כמבריח דדיי 2הנא חשוב דלא סידם הצלהפשום
 לתורת ס"ל שפיר ולבטלה דלאבדה הטעם ד,סייך ביי"נהש*כ
 והמקו*ח החת*ס סהשא*כ מידם להציל ברהנה אף דאסורהוים
 משום הרק ולבטלה דלאבדה הטעם שהך דלא בחמץדמהדי
 שרי מידם להציל דברוצה יא ש5יר הנאה איסורסרך

 בס*ד.כנלענ*ד
 דהשער ומתרץ סק*ס ת"נ יעקב בהק כן הקומה כבר)ד(

 ולח בדיעבד מותר ש,צכרו ה*ק אפשרא5רים
 השער גם לכחחלה אבל  ברי1בר אף אסור ששכרו ליי*נדמי

 ע*ש. פעשה בלא אי בחמץ שופר להיות דאסור מודהאפרים
 דשם ומחלק זו קר נוכ  תעיה צ*ב סי' ח*ג כחהדו*דובקה*מ
 במקום הדבר שמניח ע*י בשמירתו מעשה בעושהמ%די

 יש5ך שלא החבית וכטזקן יחקלקל שלא ששמרו אוהגהטתמר
 וי5פיד ישבור עכצ*ם הפועל אם לו מה דאל*כ וכדומהלחוץ
 אסור מו58ר דסתם נימא אי היף כלל מעשה עשה לאהא
 בקיופו רוצה השייך ע*ז לבטל דמצווה ביי"נ דוקא היפבי"נ
 הוא איסור של בקיופו רוצה דגוף בחמץ אבל איסורשל

 וכהעמר ביושב הלא מע?%ה בעהצה רק אפרו דלא י*לחידהש
 עחצה דבאימ ר*ע ד*ה ע'04 )ס*ד ע*ז פתוס' מוכחובן

 שיק מהמר*ם טהאה וכן עי,8. בקיומו רוצה חשוב לאפעשה
 דמיחזי משום דלטעם הנשל  טעפים בב'  תלה% קחה שכתבשם

 משהי ש%ך לא בעלמא דבמוהטבה י*ל הטשת איסור וסרךכנהנה
 בלא אף אסור ולבפלה לאבד דמצווה לטעם סהצא*כננהנה
 י*ל ולהנ"ל עכ*ק מעשה עחצה איפ שם והרי בקיופורוצה
 שרי ולבטלה לאבד דמצווה טעמא דל*ש בחמץ ולכץמעשה
 קנ*ה ש*ח שערים בית קר מתורץ ובזה ע*ש. מע-4הבלא
 והלא ופריך אביהן שירשו ונברי טגר ד5ריך הנקלמעא



 מהטמ3פכ24%ט4 עו עחסשן הצשובותןטאלאקעי
 מותר דלכן שכתב לי קשח בלא"ח חנ"ל הש"אוע"ר

 וחלא מעשה ששה דאינו מעות לקבללישראל
 אשח לידי מעות דנתינת ע"א( )כ"א בקידושיןטבואר
 כן כמו מעשח הוי דהנתינח כטו וא"כ מע42החוי

 המעות יקבל לא דאם מעשח הקבלח נמי חשובבוודאי
 המעות בקבלת נם מעשה עושה א"כ חפמד לויחי

 )ה(וצע"ג.
 ויך מוח"ר הגאון ש"ב לפני זו קו' אמרתיוכבר
 לפני וכן שלים"א 5רעמנורנ ראבד"קוועסעלי

 בצע"ג חניחו וג"כ שלים"א דפח אב"ד הגאוןדודי
 עיני. את לחאיר שלים"א הדר"ג מרן מכ"קואכקש

 חמש ובקידה בכדיעח היוצא עבדו בזהוהנני
 צבאות שר לפנימאות

 לשם הטרל עליו שה אשרהצעיר
 מענרעלאווימש ייךא3הטה
 זי"ע חסההא מוהר"ע להגח"קנכד

ב"ח עימי4
 בערבערע2טכט לפ"ק תרפ"ח לשב"י מ' ג' ליוםאור

יצ"ו
 חחו"ב חרח'נ יקירי ניסי כבוד אל וכם"ם והשלוםהחיים
 2איפ"א דורוף"ל ,טל3צה היהט מו"ה כש"תבנש"ק

 יצ"ו שאמיויא החוב*ק 3אאליז2םאהרב
 על לך ואשיב הגיעמ לנכון מכתבך הנחאתךש"ם

 חתום' על שהקשח הקושיא ש"דראשון
 דחוק אינו התירוץ אבל הקשה יפה ע"ב( )ג'שבת

 חמח חדוחקים כל שכמעפ נתשובה הח"םוככהט"כ
 רק חתום' דברי לתרץ שא*א מחרשב"א נראה וכןאמת

 מיו*ד. למעלה לחגבי' לובא"א
 )א( יחי' חיקר בנך גילוח בענין האמתפקתאוע"ך

 באו"ח חוא וכן מלהקדים לאחר פוב יותרהגה

צבירבר
 אסור ולבטלה לאבדה דמצווה בהטום הטעם דעריךדב"ונ

 והבן. מעשה בלאאף
 חשוב ושמטה מעות דקבלת באמת קאי שם הגמרא הנה4(

 להוכיח צריך ה" היא חוזרת אינה %ןמעשה
 קרי ומשו*ה פירש רש*י אכן מעשה הקבלה דהטיב כןדכמו
 דלעניז י*ל וא*כ עשש הוא ממש מעשה דל4ן משום דבורלי'

 מעות. בלקיחת סגי ולא ממש מעשה להיות צריך בקיומורוצה
 שע*י הקידושין צורך הם 'המעות ד,עם להלק נראהובלא*ה

 מעשה ודהטוב בעלה לו,טות ונכנסה נתקדשההמעות
 משום לקי דמימר ע*ב( )ד' בתמורה דאמרינןוכעין

 עושה זו תחת זו דקאמד ופרש"י מעשה עשהדבדיבורא
 במעות וה*ה ע*ש קדהט ודהטתא חולין דמעיקראמעשה
 התו האיסור הרי והטמירה שכר בקבלת משא"כקידושיז
 ומעשה מעשה ליכא ובהשמירה בקיומו שדוצהחשמירה

 וז"ב האיסר מעשה אינו המעותלקיחת
 הדי אוכ דמיהן דתפסו כיון ויי"נ דבע*ז לחלק ישולפי"ז

 האיסור וכגוף האיסוד מעשה בכלל המעות קבלתטץשב
 אף בקיומן ברוצה ח4סור מקץטה בכלל חשוב שפיר לכןדמי

 מעשה.בלא
 ע"ז אי דמיבעיא ע*04 )ס*ד בע"ז ט4ה פרפרת י*לובזה

 ופדש"י סיפא ומ*ש רישא מ"ש ופריך דמי'תופסת
 חידוש והוא ע"ש מיתרצי היכא מתני' מיהו איפשטבעיין
 מוכח דבאמת א"וט ולהנ*ל ידעיל, ה3מ2ך זו לקחטיאדאין
 כיון אך מעשה עהטה באיט אף אסור בקיומו דרוצהמהם4
 כמעשה חשוב לכן כגופן והוי דמיהן דתופק בע"זדמיירי
 ומיו דתופס דע*ז מבאן מוכח הרי וא*כ ואסורבהאיסור
 בברי דדמי האיבעי דאיפשט דאחר חהגהטך יובןושפיר
 רישא מ"ש והלא 5ריך נברי ביד דמים ח~פסת שאיטמותר
 בקיומו רוצה משום דהאיסור כדמשני ובע"כ סיפאומשש
 שו"ר בס*ד נכת וזה תופמת דמיו בנכרי דגם טכחוא*ב

 . עאש כעי*ז שכתב ז*ל להגרש*ק עבודהבעבודת
 בבת הי' המעות ונתינת הדיבור דהתם להלק 4ראהועוד

 הכא משא*כ למעשה המעות נתינת חשוב לכןאחת
 אח"כ שמקבל מה גם אז מעשה הי' לא 4שמירהדבשעת
 ע"04 )קי*ז בב*ק דאמדיח וכעין מע42ה השוב לאמעות

 ונחן נשא אם הבידו ממון והראה נכרים שאנסוהודמטראל
 הי3א דה*מ פטור בהד" ואמטי דרא בהדן השמטי דדיא.ל דר*ם אחמדא ואחף נכרים דאנסווע גברא ההוא ה%בביד
 מיקלי מעיקרא דטקמ" היכא אגי מעיקרא עליו אוקמי'דלא

 נגמר הי' 3בר ביד שם4נ דקודם דכיון מזוה הרי ע*שקלי'
 עשא ל8 אח*3 שט"נ מה גם פטור ה" מעשה אותה ועל"היזק
 מח4*ו לענין רא" הביא י*א סי' רמ*א ובתשובת אטודבלום
 המקץטה חין שוב בדיבור עשה שכבר "שלט מפניבכתב

 דמה*ם כתב א' אות ד' סי' תורה ובדעת ע"ש כלוםשאחריו
 5קודם השב ד3בר כית מעשה חשוב לא בדיבורמפגל

 המומטה אה3 במהשבתו הקרבן נאסך ובבר לפגלבמחשבתו
 ש9 סי' ח"ב צבי בנין בספרי המין ע*ש הוא מעשה לאו2ואח4כ
 שעת שהה השמירה שבשעת כיון הנא השה וא*כ בזה.מ*ש
 5זיק איט ל13 מותר ההי' מע2וה בו הי' לא בקיומורוצה
 חהב4 מעשה חשוב מעות דלקיחת אע"ג שאח*כ המעותלקיחת

 בהיטק נסתפק שליט*א השהשל הגה"צ ש*ב ידידי הנה~4(
 אם סיון ער*ח שהוא ש*ק ביום ג' בןשנעשה

 ביו*ד וושרמ*א בעש*ק לקדם או א' יום על התספורתלאחד
 אותו מלמדין שלימות ג' בן שיהי' מיד כתב ח' סעיףרמ*ה
 יום באותו ללמדו להתחיל ומנהיגיט עשש התורהאותיות
 יום עד האותיות לו להראות ימתיט וממילא אותושמספרין

 יום שבת ביום האותיות לו להראות נכון יותר דנראה וצ"עא'.
 ארי*ח ובצהאות ר*ח הוא א' שיום ובנ*ד שנים ג'מלאות
 ר*ס ס" במג'א הובא סכנה ושהוא בר*ח השעדות לגוזשאין
 תצ*ג דהפרמ"ג 2ץטאק על התספורת להקדים נכון הי'ע*כ
 תספורת 2ואיסור הדיעות לרוב אדם לבל אפי' מתיר סק*הא"א

 שלא ז*ל סהאר"י למנהגינו ואף עשש. ר"ח עד הואבספידה
 מאד*י החמיר לא דלתיטק נראה מ*מ שבועות ערב עדלגלח
 בעומר בל*ג בט תגלחת עשה בעצמו זי*ע הקדוש דהואז*ל

 ס' סי' ח*ד אלעזר מנחת בהיו*ת וכ*כ באשי נוהגין וכןבמירון
 בן שנעשא לתיטק לקץטות מה תמיד זה ספק יש ובכללעשש
 קפידה אין ואם לאחרו או להקדימו אם יו*ט או בשבתג'

 וקצת שבועות ערב עד להמתין דידן בנידן נכון הי'לאחר
 סי4 ברוקח וע"ץ בא*ד א' אות תצ"ד יעקב מהחק לזהרמז
 3שמחממן ההיטק עם עושין כיצד ע"ד סימן ובכלבורצ"ו
  ש*ב ימז8ר ע*ש. וכר תורה ללמוד השבועות בחגאותו

 שלים*א. השואלהגה'צ
 ביום האותיות לו להראות נכון דיותר דנראה מ*שוהנה

 בשו*ע דמפורש לעיין יש שנים ג' מלאות יוםשבת
 שלא מה מתחלה בשבת לתיטקות מלמדין אין י*ד סעי'שם
 ע*(0 )ל*ז בבררים ומקורו ע*ש שבןצ טורח כה4וםלמדו

 מסביר ק"מ( בטעות נדפס 4פ"ת ת*ם סי' הריב"שובשרהע
 ובגמרא ע*ש גדול טורח בו יש %מוד 4טה שמתחיליןשבזה



קשי השם מקדשי. ש1מ1 חשטתשאהת
 זיי*0 )בם*ק תשובח ובשערי בבאה*פ תקל"אפימך
 ז"ל חאר"י בשם חיים עץ בפרי ועיין חמלך. גןבשם

 אינו ולהקדים בעומר ל"ג על הרנמפורת עחשחרושנראה
 וערלתם הפטוק על קדו,יים פ' הקדוש באוה"ח עייןנבת
 שלא אפומים פירש לכם יחי' ערלים שנים שלשוגו'
 שלש שעד סשובל פרי שהוא תורה צפצוף פהםיצא
 שהתינוק הרביעית ובשנה לדבר יכול חתינוק איןשנים
 ישראל שטע לנו צוה תורח לומר ילמדו לדברמתחיל
 שאלה ג"כ ר"י סימן הבושם ערוגת בשו"ת ויעייןע"ש
 ג' דמשלים ביום לתנלחת הרמז הוא אי' עניןבאתו
 מלהקדים לאחר שיותר ג"כ ומשיב לאחר ואםשנים
 שהוא שבועות ערב עד לאחר פוב שיותר נראהע*כ
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רבר
 כתב הרמ*א והרי ע*ש. שבת עונג ביטול בזה דאיכאשם

 לקרות עצמו שירגיל כדי התורה אותיות אותושמלמדין
 לתינוקת מלמדין שאין בכלל ג"ב שזה אפשד וא"כבתודה

 הנ"ל. מטעמים בתחלהבשבת

 זה כגון ששחל תולדות פ' יחיאל מ9ה4ה בספר ראיתישוב
 שיתחיל לו והשיב זי"ע מבעלזא מוהר"י הגה*קלמרן

 ואפשר כתב והוא עכדה*ק שב"ק שלאחר א' ביוםללמוד
 התינוקת בלימוד להתחיל דצין הנ"ל גמרא מכחדהטעם
 התורה גהנה דבהעבת מודים דהכל והא בשב*ק חדשבדבר
 עיקר זה והי' אהבה מרוב לנשמע נעץ4ה קדמו דישראלי"ל

 ע"ש. שלהםתעטג

 לאחרו שנכון ז"ל ממונקאטהע הגה"ק כ*ק ג*כ לו השיב כן)ב(
 קס"א דעניא אפדקסתא ובהטו*ת שבועותבערב

 פסחים אחז'ל דכבר לאחרו נכון דלא וכתב ע"ז ג"כנשאל
 זה למנהג דאסמכינן וכיון בשעתא מצוה דחביבה ע"ב()ס"ח
 קדושים תנחומא במדרהם כמבואר יהי' עדלים שנים דג'אקרא
 כמה ליעת ד' בסוד בא דמי חדא יומא אף לעכבו איןודאי

 זמט דמשלים ביומא חינוך מצות בו בקיום לתינוקטיבותא
עכ"ד.

 בשעתא מצוה חביבה אי הפוסקים בפלוגתת תליא דזהונראה
 בזה האריכו וכבר המובחר מן אח"כ שיעשנהאף

 וע'.י עובדת המצוה אין דאם התה"ד דדעתהפוסקים
 בשעתא מצוה חביבה ל*ש יותר המובחר מן יעשנהשיטתין
 המובחר מן אח*כ שיעשנה דאע"פ סק"ב כ*ה המג"אודעת
 ואכמ*ל בזה עתיקים והדבדים בשעתא מצוה חביבהשייך

 הכנה מכח מצוה הידור גיכ שייך שבועות ערב עדולהמתין
 כנלענ"ה הפלוגתא בזה ותליח וטזורהלקבלת

 צ"ז סן' ח*ב בריסק מהד*ם בשו"ת ראיתי בזהבחיותי
 מאש בצ"ע שהניח הי"ד ז*ל מטאשנאדמהגאון

 דל*א הנ"ל תה*ד שיטת לתרץ י"ב סי' הגרשוני עבודתבשו"ת
 מהתו*ט המובחר מן ל9~טותה כשיכול בשעתא מצוהחביבה
 עשידית העני מביא בשעתא מצוה חביבה דמשוםויקרא
 שעירה או כבהעה ויביא שיעשיר עד לו ממתינים ואיןהאיפה
 ויביא שיעשיר עד לו ממתינים ואיז סלע מביא בערכיןוכן
 בהדוד יותר ל9היותה כדי מצוה מאחרין שאין הרי סלעיםב'

 להמתין התורה חפצי לא לכן שכיח לא דעשירותותירץ
 מעירוכין ותמה עכ"ד להמתין "ט דשכיח במלתאמשא"כ
 או רב הון ויוו,8 גוסם העני של אביו אם וואף ע*ץ()י"ח

 לוה4ו1ת אק ג*כ עשירות לו ויהי' הדרך על הוא שביםספיטתו
 דהתם אף מצוה הידוד עבור הקרבן או עירוכין שלהמצוה

 בצע*ג. והני1 יתעשדודאי

 נראח שחרוקח ובפרפ חהערח לקבלת תורה לטתןחכנח
 )ג( תירצת יפה לכאורח הרם"א על גר"א קו'וע"ך )ב( ודו"ק עוגח עם בשבהגות יתחילשהחיטך

 ~מר 8פשר האיך הדבר לחומר אבל נראחוכן
 האוח"ח ש קשה לי גם כזח. פשופ בדבר יפעהשהגר"א
 יחי' שנים ג' שעד תנחומא חמדרש שמביאהנ"ל

 כחטעח חגמרא נגד והוא תורח צפצוף בלאאפומים
 מתרץ חקדוש שאוח*ח שנראח אלא לדברשמתחיל
 דיברו אחד זמן על והתנחומא שהגמרא לשוטבמתק
 תורה מלמדו אביו ואז לדבר יודע שנים ג' אחרשאז
 הגר"א הקשה דכך ולומר לדחוק נוכל וא*כ ישראלושמע
 חג' אחר וחוא ע"פ ללמדו חייב לדבר שמתחיל מידחא
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צבי
 התורה חפצי דלא מדייק הגר,עוני דעבודת לק*מולענ"ד

 דמדוע התה*ד על הי' דקחטיתו ווךיטלהמתין
 באיווו ויעשה שיתעשר עד ימתין שהעני התורה אמרהלא
 שהחירה ואחרי שכיח לא דעשירות משום מתרץ שפידוע*ז
 אף נפמ*נ אין שוב שעתא רק ועירכיז להקד,ע דאיןגלתה
 וז*פ. בשעתא תלוי הבל 6*מ שביח עשידות לפעמיםאם
 שיהי מיד ומאמ הרמ*א כהב ח' סעי' ד6"ה ביו"ד הנה)ג(

 כדי התורה אותיות אותו מלמדין שלמות שנים ג'בן
 וז'ל י"ט אות הגד"א ובביאור בתורה לקרות עצמושירגיל
 )במחבר כנ"ל דייב לדבר ש6תחיל מיד דהא שיההו מביןאיני
 ובמדר,ן תורד( ללמדו מתחיל לדבד דמהטיתחיל ה'סעיף

 בתיטק מדבר הכתוב וכף ערלתו וערלתם קדושים פ'תנחומא
 לדבר ולא להשיח לא שא"י ערלים לכם יהי שניםשלש
 לתורה מקדשו שאביו קדש פריו כל יהי' הרביעיתובשנה
 משעה בגמ' כם4ש והעיקר וכו' להקב"ה שמהלל לה'הלולים
 השטול הגה"צ ש"ב וידידי הגר"א. עכ"ל ונם' לדברשמתחיל
 והאברבנאל והתנחומא הדם*א דדברי עוז כתבשליט*א
 התיטק דמשיודע פשוט והחילוק קחטיא כאן ואיןברודין
 במה פה בעל הגל ישדאל ושמע לנו צוה תורה מלפדולדבר
 שאמרו וזה בעלמא בדברים מלמדו הדיבוד לשכלשהגיע

 הוא דדם*א ודינא והמחבר הגמרא כלשון לדברטהטיתחיל
 מלמדין הר1חטונות על טטף אז שלמות שנים לג'כשיגיע
 לקדות עצמו שירגיל כדי הכתב( )מפי התורה אותיותאותו
 הגמרא א"ש ובזה בע"פ רק חחב אינו מקודם משא*כבתורה
 ש*ב עכ"ד מאד מובן הרמ"א ושיחת אחד בסגנוןותנחומא

 שליט*א. השואלהגה*צ
 אפרקסתא בספרו שליט"א 6בראשוי הגאון בזה העידוכבר

 בע*פ בחיטך מיירי דהש"ס די"ל קס"א עי'יעניא
 מיירי והמדרש וכו' לנו צוה תורה תורה מאי אמרושהרי
 עכצ*ל ישיח שלא המדרש ומ*ש הספר מתוך האותיותבחינוך
 ע*ש. המציאות נגד הוא שהרי יכול שאינו דוקאדלאו
 בזה"ל ה"0 )פ*א ת*ת בה' כתב דהרפב*ם לזה ראי'ולענ"ד

 לדבר סהשיתחיל תורה ללמדו חייב אביומאי6תי
 מעט מלמדו כך ואחר ישראל ושמע משה לט צוה תורהמלמדו
 ובסמ*ק ע*ש. וכר שש בן שיהי' עד פסוקים פסוקיםמעט
 תורה מלמדו אביו לדבר משיודע קטן בזה"ל כתב י"במ"ע
 מעט מקרא מלמדו ואח"כ ראשון פסוק וק"ש משה לטצוה

 עד מלמדו תורה זו מקרא ומפדש ל' בקידושיןכדאיתא
 ושמע משה לט צוה תודה אטו וקשה ע"ש. וכו' שש בזשיהא
 ומקרא פסוקים לאוישדאל

 ה1"כ דקאמר. כך אחר ומחי נינה~
 כהטה לט צוה שתורה שידע בע*פ מלמדו דמתחלהדהחילוק
 ומקרא פסוקים מלמדו שנים מג' היינו ואח"כ ישראלושמע

 וז*ב. הספר מתוךדהיט



 העטםייי1ישי "8ימן העשוב8עקטאלהזקט
 אין אבל אח*נ חמח ממילא חתורח וחאותיותשצים
 על חוא עצומח קחטיא וא"כ חגר"א מחלישפינראח
 שם תחפש לך "ט ואם חאברבנאל לי האץחגר*א

 חנר*א. דברי מובן שיח"חשפשר
 פוב אך %חתבשר לבשר וסצפח בלונ*ח דהש"תגיסך

ס26
 נר84ם ש23ה*לח"ק
 והנליל. בערבעשפ דק"קאב"ד

 עצ"ו מאמבר לפ"ק תרח"ץ אלל י"אב*ח
 בסלהמות בגבורח לוחם חמח%ל חגאון חרב ידידיכבוד
 בחדרי ובקי חריף מפארים שמו אורח עופחחתורח

 ש5יפ"א כ"ץ יהשל מוח"ר כש"ת וכו'תורח
 בעחמח"ם רומעניען במדינת יצ"ו ערדעךחאב"ד
 אורות פ55י שו"ת רמונים פרדם שו"ת כמף פירתשו"ת

 זקיקה באשח השא5ה בדבר כמשפפ84ץדןט"ת
 שב"ק טח% הים במדינת שהוא5יבם

 בברית נכנם 5א ואמנם דת דברי כ5 עי וסיעיגבפרהמיא
 ובוזח 5הכעים מומר הוא אופן בכ5 אב5 אחרתאמתח
 נתברר וכ*ז מח5יצה 5שמוע אף רוצח ואיט קודש5כ5

 תשאר 5ח5יצה זקוקה תהי' אם וחאשח כשריםבעדים
 בש ביידותו ה" המת בשח האו5ם ימי'. כ5ענתה
 בנים והייד הרבח נכריות עם וזינח מפורמםעבירח
 מותו וקודם כשר "טראל והי' תשובה עשה ואח"כמחם
 לחלוץ תצפרך ש5א כשרים עדים שני בפני 5אשתואמר
 מטעם להתיר כת"ה דן וע"ז לדבריו. פעם אמרהמא

 שידע מהטום לחלוץ תצפרך שלא שאמר זחדבודאי
 ופלפל מישראלית %ד לו והי' ישראלית עם ג*כשזינח
 זה בצירוף ואולם בזח לחרהר שיש טה כל ופלפלבנים לי יש באומר מ"ו קנ"ו באה"ע המבואר בדין בזחכבודו
 הרבח ולדעת בפרהם" שב"ק מח% חואשהיבם
 לדעת ליבום זוקק שאיט לו יש מומר דיןאחרונים
 ובשו"ת ובחגמ"ר חחולץ פרק במרדכי שחובאוחגאונים

 שימח שם אחיע בשושע האנם קרז בא ובמורמיימחצ
 נוכל לחתיר עוד מניף שיש במקום ורק מחלכח נדחחזו

 בצירוף דידן בנעו חש"כ שם כמבואר זח גםלצרף
 באופן לחתירח כת"ח רצח זקוקח תחי' שלאאמירתו

 בזח. ע10שז8מכים
 שח אחרבח ידעתי 3זה לחמכים אובללא84מובי

 אמירתו כח מברע מוטר חהש חיבםשאחיו
 עשא( )ע*ד דכתובות חא לבאר שאמרתי מחואקוים
 טשחת בפחות ובעל חגאי על ובעל בטלוחחמקדש
 אום )דאין גפ חימנו צריכח ח3ל דברי ובעלפרופח
 פרופח משהת בפחות חמקדש אר,א זנות( בעילד1עושח
 3חנך אבל פעי דלא חהש בהא נפ חימנו צריכחובעל
 מבור לחיות פעי דלא חהא בחא ופרש"יפעי

 ובקל גמר ח%כך ' קטישין יחי' פרופח בהשוחשפחות
 בחלכות בקיאין חכל לאו במלוח אבל קידושיןלשם

 כהיוח דבפחות חא נם דהרי לדבריו חבנה אין%כ4ירה ע"ש.קידדטין
 קידוש*ן מהלכות חוא מקודשת אינחפרופח

 פעמא בלא מלתא חיא וכי פעי, דלא חיא בחאומדוע
 דמקרש זו מחלכח במלוח דמקדש זו הלכח נשתנחומח

 דאהנה חחלכח בשניחם חרי פרופה משוחבפחות
 חחעם' עפים*ש בפשומ חדבר לבאר ונראחמקוד,טת
 יודע אדם לומר שייך דלא מטי ד"ה ע"א( )ם"חגיפין
 ע"ש ויוצאח מכירח קאמר רב דחא אחותו במקדשככו
 דאדם וחכותח שם ובשפם4ק ע"א( )ל בעירכץוכ"כ
 בדבר אבל אדם לשום מפק בו שאין בדבר רק שייךיודע

 שייך לא מ"מ מחם כאחד שחלכח אף חולקיםשנמצא
 בזח בחלקו אמוראים שנם חזינן דחרי יודע אדםבזח
 דכתובות הא מבואר וא"כ יודע אדם לומר שייךואיך

 דמוקדשת מ"ד שום דאין פרופח דשוה בהךדבשלמא
 אבל יודע אדם לומר שייך שפיר פרופה משוחבפחות
 קידושין בשהמ בזח מחלוקת שמצינו במלוחבמקד,ט
 עאיך לא מ"מ מקוד,טת דאינה שהלכח ואף ע"ב()מ"ח
 קידחטין בחלכות בקיאים חכל דאין כיון יודע אדםלומר
 חכל %או ר,ש"י דיקדק וזח בוין שפעה לחיותויוכל

 )א( כמאן חלכח לידע היינן קידושין בחלכותבקיאים
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 צבירבר
 לשון מלמדו שאביו הוסיף משג( )פ*א חגיגה בתוספתאוחנח

 אביו הלשון שם ובילקוט עקב ובספרי ע*ש*הקודש
 לשון מלמדו גרס שלא ע*ש תורה טלמדו לשה*ק עמומדבר
 השמי6ו בהלכותיו והרמב*ם לטאש"ק ע6ו מדבר וקהקהרש
 קלה מצהה חול מא0 )פ*ב אבות משניות ובפירשלגמרי
 לשון ולימוד הרגל 3הטמחת קלה שהיא בה שיחשבמצוה
 ובתורה עכ*ל אסח מילה חומרתה לך שהתבאר 63צוההקודש
 חעוספתא. דספרי הא שהשמיטו הפוסקים על תמה עקבתמי6ה
 לשה"ק לימוד הגהטניות בפירש שמזביר הרמב*םובפרט
 בארץ רק שטהגת לישב ורצה השמיט, הההה ובידלמצוה
 לשףח בהגותיו ךל ההת*ס למ4ש ייל ולענ*ד ע*ש."טראל
 את אבותיט "גהיט וני ד3הטום לי ונראה ח*ל פ*הס"

 בעוה*ר לגפרי מאתנו וסטכה בלשה*ק לק4ר מבליבניהם
 אדרבה הרי עכ*ל גלולים ינלש8ה  ואהיומה לבבל שגלו3ה1ום
 בלשה"ק לספר מסף במהם את שבותיט ומהנהףט אבץטעם

 הפוסקךם. % הע בהלכותיו הרמב*ם ואנמי1ושפיר
 משח לשעת שלא לענין קצ*ב ס" חףמ באת*ס דכתבותא

 שמים מלכות מכבוד און עוד חהל %עץ 6לשיהקהתפלה

 שההש הקודט לשון נקרא שלכן תשא 3י ר4פ הרמבץעפימ*ש
 ומצותיו טמרותיו נבי4ים עם בו משתמש  שהקב"ההלשון
 בלשוט המש סלך של בלשוט המלך עם 6דבר ההדיוטוא*כ
 אנשים השם עמו כלשון ומדבר אהשורוש 3מ*ש הדיוטשל

 שששי' לשה*ק %למדם להבינם יטרטע מבימם אינםקטמם
 אלקנו לדן זה כבוד יטעג לא תמך לומדים הגויםלשוטת
 טסח וללמדם להבינם שיטריחו ו3טנהו נראהע3להי4
 6בלי בניהם חת אבותיט  שהנהיגו רב מעשה להיפךכתב הרי לשה4ק 3סדר לדבר אבל  ש6תפ%ים מה שיביטהתפלה

 ואכמ*לל ב4ה להטריך ויש בלשה*קלדבר
 בקשים ה3ל דאין רש*י דלשון דחוק אש פיד,ש ולענ*ד)04

 בו ששרן הלכה אף משמע קךדושיןבהל3ות
 מיותר הוא קידהנין ותיבת חי בקפאם אינם כללמהלוקת
 קשיא טימו אם בהלכות בקיאים הבל דאין לומר דידהי'

 הלכא4 בשאר אף הה במטט הלכה ליזעבקיאים

 משוה פאות בין חההילוק רשקי ממ לפרש נראהולדעתי
 דבמאאת תאטר 6קה לעטע מגא לפלוהפרוטה

 1ד ברמב*ם במאודש השמבר במקח אף קנה לא פרוטהמשהה



 השםמקרשי עזמימן מזשוטתשאלא
 לו שיש בפירוש אמר שלא כיון דידן בנידןובפעיזה

 במה שכוונתו לומר שאין נהי' ישראליםבנים
 לו שיש הבנים בשביל לתלוץ תצמרך שלאשאמר

 מן הבא בן שאין יודע אדם לומר שייך דבזהמהנכרית
 אבל כן שסובר מ"ד שום וליכא הואיל פומרהנכרית
 בזה מהאחרונים איזה ולדעת שב"ק מחלל אחיוהרי
 ונהי' הגאונים לדעת זקוק שאינו לו יש מומר דיןלבד
 לומר שייך לא שוב מ"מ למעשה כהגאונים קימם"לדלא
 תזקק שלא שאמר במה שכונתו להיות ויכול יודעאדם

 מדבריו ראי' ואין זקוק ואינו מומר שאחיו כחטוםלחליצה
 שהאח זה רק כאן אין וא"כ מישראלית בן לושיש
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יי
 דפחות ב' סעי' ק*צ סי' חו*מ ובשו*ע ה"ד( )פ"אמכירה
 משא"כ ע"ש דבר שום בו לקנות דהטיבות אין פדוטהמשוה
 בקיוושין דדוקא )פ"ז( מכידה בה' הרמב"ם דעתבמלוה
 סעי' ר"ד סי' חו*מ ובשו"ע קנה במכר אבל קידושין ועילא
 רק התו מהני לא דמלוה הא וא"כ ע"ש. י"א בשם הביאוי'

 כוונח וזהו וממכר ממקת בה' ולא קידושין בהלכותהלכה
 במלוה למקדש פרוטה משוה בפחות מקדש בין לחלקרש"י

 משוה דבפחות כה2ום דמהני טעו לא פרוטה סה?והדבפהות
 בקיאין הכל לאו במלוה אבל חשיבות שום בו איןפרוטה
 במלוה אף הקנין מהני וממכר דבמקח כיון קידושיןבהלכות

 דינא כ"ע דלאו י"ל לכן קידושין הוי לא קידושין בהלכותורק
 דאף וסבר דטעה אמרנן יכן קידחפין הלכות לידעגמירי

 ע*א( )מ"ה דב*ק התוס' כתבי וכעי"ז במלוה. מהניבקידושין
 שיכול וסבור הנסקל שור בדין בקיאים הכל 2ךאין מבורד"ה

 דשרי סבוד לשחטו אפילו או מלאכתו בו לעשותלהה2הותו
 לענ"ד. ופשוט וז"ב קידושין בהלכות וה*הע"ש

 מסתבר דיותר להקל סברא להעיד יש הצעירה ולדעזעי)ב(
 רק ישראלים בנים לו שיש הי' שכוונתולומד

 אצלו שעמדו והעדים אשתו לפני כזאת לגלות מתבימ?טהי'
 הי' דאם מותו לפני כשעה נעודיו הטאת לעורר רצה 2ולאאו

 הדי דבריו פירש לא מדוע מומד הוא שלו שהאחכ.ונתו
 זה הי' ולא מקולקלים שדדכיו אח לו שיש יודעיםהכל

 לפטרה הי' דכוונתו דמוכח אומדנא ואיכא כלל אליולבזיון
 ישראלים. בנים לו שיש בנפשו דיודעמטעמ

 עתה דעד כשדות בחזקת לאדם דמוקמינן הוא כללא האועוד
 סעיף ל"ד בחו"מ כדקיימ"ל עדות לענין ואפילו כשרהי'

 דשעים אח"כ ינעשו גט על שחתמו בעדים ואף בהג"הכ"ג
 כשרות חזקת מכח לעלמא האשה ומתידין כשד דהגטאמרינן
 בשוחט והטו"ז ה,?4ך פלוגתת א' סי' ביו"ד ועיין עתהדעד

 דאפי' ג' סי' שחיטה ה' ובאשכל ע"ש למפדע פסול אישנפסל
 הכא מקמי דשחט מאי אמרינן לא הכא מקמי ושחטאה?תמד

 פ"ג בכורות בתוספתא כדאיתא ונבלה מומר ובחיטתהוי
 למפדע ולא שבתורה הכצות כל על חשוי ע"ז עלהחשוד
 והלאה ה' צוה אה?ר היום למן שנאמד ולהגא מכאזאלא

 נגבה שלא זמן שכל מסתבר הכא וא"כ עכ"ל.לדורותיכם
 כל על ועובר בפדהסי' שב"ק מחלל שהוא אחיו על)דות
 שבעלה בשעת וממילא כשרות בחזקת הי' כמומר ודינוהתורה
 שהחזיק מכח כוונתו הי' לא לחלוץ תצטרך שלא להאשהאמר
 ומסתבר כשרות בחזקת הי' עדיין דאז כיון למומד אחיואת
 מישראלית גם ממזרים שהוליד שידע הי' דכוונתויותר

 לענ"ד.וז"ב
 דלוה בהא הכותב פ' בכתובות הר"ן לפימ*ש להעיד ישועוד

 יהבינן לבע'ח אשה וכתובת תוב בעל עליו וישוקנה
 האשה אשה לי17א רוצה שהאיש ממה דיותר סבראמכח

 לחתיר לממוך אין לחודא וע"ז שב"ק מחללבמדה"י
 אוכל לא ולזה כד"ת להיבמה שיחלוץ עדואמורה
 בלא לשוק אמורה ולדעתי חליצה בלא להתירהלהמכים
 האמת כי בזה עמו ממכים שאיני המליחה ואתוחליצה
 אין תורה לאימור שנוגע במקום ובפרפ מכלאהוב

 )ב( לרב כבודחולקין
 באה"ר. ידידוש"ת בזה הנני יותדומאפם
 ומבורכת פובה ושנה כוח"ם בברכתוחותם

 באמבאך הערץנפהלי
 חנ"לראבד"ק

צבי
 צריכין הדין פי דעל כיון הריטב"א והקקזה להנ2נאדוצית
 ותירץ חלקה מהאשה יקחו קלה סבדא בשביל איך א"כלחלק
 סברא על סמכינן תפיסה מהני גבה אם דבויעבד כיוןהר"ן
 ח*ב מהרש*ם ובשרהע ע"ש לכתחלה אף להגבותוקלה

 לכתחלה דבחשש עגונה לענין לפי"ז כתב ב' לסי'במפתחות
 כל בטעם לכתחלה על לסמוך יש תצא לא דבדיעבדוהיכא
 ל"ו אות תק"ע ובקונטרס אחרונים הרבה וכ"כ ע"ששהוא

 ונ2אשת עברה דאם פוסק שם הרמ"א הרי ופו"כ בזגהאדכתי
 לה שיש נודע ופוח*כ יבם לה שיש ידעה לא כי תליצהבלא
 חוט דברי הביא ה' ס"ק ובפ"ת ע"ש. תצא לא מומדיבם
 יבם שיש ידעה אם דאפילו בוה יותר שמיקל י"ב סי'השני
 הי' שלא מחמת אם מלהנשא בי"ד בה מיחא שלא כל דתעוזב
 עוזב אח לו שיש ידעו לא סבי"ד מחמת או במקומהבי"ד
 יש שפיר מישראלית ממזרים לו שהי' הי' שכוונתו לתלותקיה סברא עוד דאיכא בכה"ג וא"כ ע"ש תצא לא זו הרידת

 לכתחלה. אף להקל לצדדמקום
 ג' ס"ק הב"ש לפימ"ש דידן בנידן לעורר שיש מהא[בם

 כרוב העיקר אז הנישואיז לאחר מומד נעשהדאם
 קע"ז שורש מהרי"ק בתשובת והוי ע"ש. דאוסדיםהפומקים
 מומר מצד להקל לצרף דנוכל דהא כתב שם בב"י גםהובא
 ורק מומר יבם בזיקת מתירים הפוסקים דרוב נ,שוםהוא

 נעשה דהאח היכא וא"כ ע"ש ומהו"ם רש"י לדעתשזעששין
 אוסרים הפוסקים רוב דאז להב"ש דס"ל הנישואין לאחרמומר
 קודם עוד מומר הי' שהאח מוזכר דאיט דידן בנידןא"כ

 דהי' לאמירתו לצרף סניף לעשות אף קשה א"כהנישואין
 מישראלית. ממזרים לו שישכוונתו

 גופו דלפסול ך סי' יו*ד מהרי*א בשו*ת לפימ"שובפרמ
 להעיד דוקא דבעינן פשיטא גמור כגוי לעשותומפה?

 הובא ע"ש ל"ח סוס"י חו*מ הש"ך וכמ"ש בי"ד ובפניבפניו
 צדק באבני ז"ל מסיגעט סגה"ק זקיל'~ כ*ק להלכהדבריו
 סי, ח"א אלעזר מנחת בשו*ת שתמה )ומה ע"ש. נ' סי'יו"ד
 והעיקר בפניו שיעידו דבעיח כלל מצינו ולא עליהםע"ד
 שבת מחלל מיקרי כזאה שען?ה מפורסים כשהדברתלוי

 במק"א הארכתי ע"ש עדות פסולי לדין דמי ולאבפרהסיא
 כתב תשובה תח*י ומונח צדק ואבני המרי*א כדברילברר
 בעל להגח*ק זה על שוה?יב מה הי*ד ז"ל מלאבאוופו מהגאוןיד

 נעשית אם יודע מי ופו"כ בזה( ואכמ"ל ז"ל אלעזרמנחת
 שמלעיז מהששלה הנראה שכפי בפניו עדות הגביותבנ"ד
 בוודאי מחליצח לשמוע רוצה א-מ ומה*ט דת. דברי כלעל
 כלל דינו אין א"כ בפניו גב"ע לעשות דין לבית באלא

 כלל. סניף לעז2ות מה כאן ואיןכמומר
 להקל שדעתו  ע*ג ס" אה*ע החת"ע שיסת לפי דאףועוד

 דרוב משום הקידחצין בה2עת מומר הי' לא אםאפי'



 השםמקרשי עחסימן ותשובותשאלותקית
 עחםימן

 יצ"ו דךדש%מאע1 תש"ג ויקרא א'נ"ח
 חמאוח"נ חרב לי כאח רעי נפשי חביב ש"ב אחוביכבוד

 יחפיא ולא השערה אל ק%ע חוב"פ ומגדימעוז
 שליפ"א איזראעל כאעיך אנרד?מ מוה"רחמפרח

 יצ"ו דוני4אש בק"ק תורהמרביץ
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רבר
 דברי הביא שלא וחידש ע*ש מפלת מיתה ס*להפוסקים
 בנעשה מחמידים הפוסקים דרוב להיפך שכתב הנ*להב*ש
 דלל שם כתב ףל החת*ס הרי עכ*ז הקידח2ין אחרמאר
 הכומר ע*י ישראל דת מכלל שיצא ממש במומר דוש5זה
 וקרוב נפש ס3נת בלי לדתו שיחזור אופן בשום אפשרשאי
 הההו ביהדות תשאר היא השפ" אהדיו תמשוך שהיאלודאי
 וגם נדה בבעילת אותה יחטיא הפחחז ל% אףכ מומרישאר
 דתיהם קי% כשלא .משש34 בי 5וגעין קנאין מומרבעילת
 ובל הרע לבו בשרירות שהולך רק מ3~מר והחשהבטכילה
 באן אין ירצה אם ישראל לדת לחזור הוא זמני'וצעתא
 נ*ו ס" ף בחלק 31*3 ע*ש מאליצה לפטרה נללמאלוקת
 י44ינו טה1ום ליבום אהיתו זוקק אינו דמומר להפוסקיםדאף

 לאומה ונדבק שהמיר במי דוקא זה בישדאל שםבהקכט?
 אמרו זה על לגמרי יהודות 6כלל ויצא האומתמשאדי
 דההש אע*ג בפרהסיא שבת המחלל אבל שם בהקמתעשמט
 הש*כ ע*ש. ליבום 4הצתו זוקק הוא מ"מ התורה לכלמומר
 מאלל ווההש רק כומר ע*י ישראל מדת יצא דלא דידןבנהץ
 הנשהאין בשעת כן ה" שכבד עדות כאן ואין בפרחסהאשבת

 בבורא. דא התיראאל
 צדק באבני ז'ל מסיגעט הגה*ק זקיני לכ*ק ראיתישוב

 קךדם מומד נעשה בין לחלק דאין ש3תב נ*ה סי'אה*ע
 בע*א שמתיר קע*ה סי' במהדי"ק קוהרי אח*כ אוהקידח2ין
 מומר בסתם סק*ג קנ*ז ובא1 הבע העתיקו מומרביבם

 הלא 6ומר סתם הדדב*ז תשובת העתיקו שם וס*הוהבאה*ט
 לחלק שאיז ומשמע הקידח2ין בשעת מומר ווהי' באופןהותט
 מהר*י דעת הביא נ*ו ובסי' מתירין כמה יש בזה דגםבהכי
 דהוי בפרהסיא שבת לחלל במומד אם שמסופק ז*לאשכנזי
 נכנס ולא הכלל 6ן יצא בלא מ*מ אבל התודה לכלכמומר
 ישראל שחטא אע'5 ח34 ע*ז בטומאת נדבק היא עכך*םלדת
 דמחלל לו השיב צדק והאבני וחליצה ליבום זוקק לעניןהוא
 בר לאו ובודראי דבר לכל ע*ז כעובד הוא בפרהסיאץ8בת
 אם וא"כ ע*ש אחרת לדת נשתמד שלא אף הוא חתליצהיבום
 לצדד מקום אולי הי בי*ד ובפני בפניו עדות אגביותה"

 בשףת ועיץ ז*ל צדק האבני זקיני לשיטת עגונה משוםלהקל
 ז*ל מאוהעל כמה*ג איני לכ"ק עוז סי' אה"ע משההשיב

 באג מאודשהחמיר

 לפימ*ש לדיגא תו,2ה העדה ברעיוני עלה בזהובהיותי
 הטעם דעיקר קט*ז סי' א*ז מהר"חבתשובת

 דמקזהם דכל טה1ום ליבום זוקק איע דמומרדהגאונים
 טימר ליבום שתיזקק דבע דעת זה ואין מקדש דרבנןאדעתא
 אי 6ומר דבקדוו1יז כיח ליבום זקוקה מומר באשתולכן
 מומר שהוא כיח דרבנן אדעתא מקדש שהוא לומדאפשר
 דעת ש4מן שניהם יודעין לו ומתקדשת מזה יודעתתזיא
 זדוע באור וכ*3 ע*ש. מיקדשה ואעפי*כ כן "שראלהכמי
 דרבנן אדעחא דמקךש דכל משום דטעמא תרוה סי'יצדול
 דאתי מילתא ומתקני דבנן דקיימי למימד איבא ומימקדש
 ובשוא? ע*ש טעם דר3י דדכ" כתיב והח וכון חקלה לידיבה

 איט דמופר דהטעם התא*ד דעת שכן "ביא ע*ג ס"חת*ס

צבי
 מקדש דרבנן אדעתא דמקדש דכל משום ליבוםזוקק

 מכש% לידי תבהש שלא מיני' לקידח2ין ובנןואפקועינהו
 מקדש ה" ישהאל דאח מומר זיקת בין מה*ט לחלק ג*כוכתב
 איט שקידש במומר משא*כ מיני' ואפקעינהו דרבנןאדעתא
 קידושין לאפקועי רבע מצי ולא דרבנן אדעתאמקדש

 ע*ש.מיני'

 או1ה בעדות דבע*א ל*ט סעי' י*ז בסי' הרמ*אולפימ*ש
 לזה זה קרובים המא וכשירים ג' של בי*דבעינן

 ו1ראת לשחר דומה אלא בי*ד דא*צ ודעתו ע*ז תמהובח'מ
 לקבלת ג' דצעי כהרמ*א החזיק ובב*ש ע*ש. באחד היאףה
 וטעם כתב מקח סי' ח'ר חת*ס ובשו*ת ע*ש. עכ*פהעדות
 תשע*פ הה*מ דברי וצדקו ידעע לא ג' של בי*דישיבת
 לתת*רה אבל בג' עדות לקבל ה%נו הדמ*א בעד הו%יקשהב*ש

 סי' יו*ר כאזש*ך הבהא קשל סי' ובח*ב עכ*ל. ידענו לאבג'
 שלא ע*א עפ*י מנאת שאם ל" שפשיטא יץ.ד סוס*קקכ*ז
 ב*ד דבעי דמלחא בטעמא והאריך תצא בי"ד הוראתעפ"י

 ע*ש. ג'של

 רשע שיטת לפי הטעם כתב כ*ב 4י' מינז מהר"םובשו*ת
 דהטעם ל" שורש ובמהרי"ק ע*ב( )קמ*השבת

 מקדש ו~בנן אדעתא דמקדש דכל כה2ום בעואדהקילו
 בי"ד הפקר מטעם ווךינו מיני' לקידושיז רבנןואפקעינהו

 וכמ*ש זעת בעילת לבעילתו רבנן דשוי' ומצדהפקר
 לכן אבא שירצה ע*מ 3תנאי דהוי כתובות ברישהראשונים
 "8 יפה בי*ד דרק לזה זה קרובים ולא בי"ד דייקץבעינן
 בעילתו ולשוי' ממוע ולהפקיד בקידושין למחות כחלהם

 עכת*ד. תצא בי*ד בפני הי' שלא כל ולכן זנותבעילת
 ע*י לשוק יבמה דמתירין מקום דכל לחדש ישומעתח

 שלשה של בי*ד לזה צדיכין מומר הוא שהיבםהצידף
 זוקק איט דמומר הא הנ*ל הראשוגים דלדעת כיוןלהתידה
 בי*ד ע*י שיהי' בענין א"כ אפקעינהו משום הואליבם

 בע*א כמו זנות בעילת בעילתו ולשוי' 6מוע להפקידשבכהם
 בס"ד. כנלענ"ד בעלה שמתהמעיד

 ד*ה ע*(0 )ק' שבה התוס' ל5ימ"ש לתרץ הנ*ל ובפשיטות)א(
 השפי' יבד כל ממעט החצרה דמןפירות

 ע*ש 5מעט איט הניטל דדבר דגזרו הוא ומדרבנןהניטל
 למץד דאף אלא ד*ה ע*ב( )ט"ז פסחים מרש*י הנראהולפי

 לכ*ע 5דרבנן אבל מדאורייתא רק הוא מכשידין איןתלח2ין
 דבר לי' דו1ה לי' ותיפוק פריך שפיד הא*כ ע*ש.מכשידין
 מקבל ואיט בתלהצין מהד* דמסתמא דאף טומאה 6קבלשהוא
 דלא משום שמהשל דקאמר לטעם גם הרי מ"מ מה"תסומאה
 דבר אפילו ממעט דמה"ת מדרבנן דק ג*כ הוא לי'מבטל
 טומאה מקבל ג*כ יבטלו אם אפי' הא דרבנן ונגדהניטל

 חהבן. בתלח2ץאף

 וברקיק דאורהתא לענין קאי דשמואל ממא אי דאףעוי"ל
 פריך שפיר מ*ם מדאוריתא טמא ל" מבטלדלא
 דבר דכל דחמרינן בהא מסתפק טו*מ מה' פי"בדהטל"מ

 וע*ד לבבי ישמהת חגיו4י יקיתראההשה"מ
 לפי*ד הלא פומאח חמקבל דבר רקיק הוי האפריך דמאי ע"ב( )י"5 ב"ב 3טם'קהפיתך

 דשטואל שבחבו ובשעת ד"ה ע"א( )כ' פמחיםהתום'
 נילש בודאי זח ורקיק מכשירין אין תלהצין דמיםס"ל

 )א( עכ"ק פוסאח יקבל ואיך תלהציןבמים
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 רק בכים נילהט איט דחרקיק בפשיפות יקלולענ"ך
 אין כהטקין ובשאר חפכשירין טשקיןבאאער

 פמחים ברשקי כמבואר לטהוברים תלושין ביןחייוק
 ראיתי )ויטוב מובא לי קשה דהוי מה לי יתורץרגניה ע"ש. ותלושין ד"ח ע"א()פ*ז
 בש"ם בחגחותיו הרשקש הגאון בן בזחשחעיר

 רקח פירש פירות מי ד"ה בתום' ע"ב( )י"פ בב"בווילנא(
 חביאו שלא ופלא כן פירש רק ערך בערוך גם)ובאמת
 כדמוכח הוא מכשיר דשמן דק %א שמן כגוןההום'(
 כהטקה חשוב דשמן ע"א( )קם"ד ושבת ע"ב( )ה'בשבת
 ראי' לחביא התום' שהוצרכו אצלי גדולה ופלאע"ש
 מכשירין במם' מפורהחת כהצנה היא והלא רשבתמגם'

 .דנר

 המקבל דבר ההש אם הטו5אה בפני חוצץ אינו פ8אההמקבל
 פי*ג הר*ש שיטת והבש לא או הוצץ אי מדרבנןטומאה
 חוצץ מה-ת טו5אה מקבל אינו דאם שסקל מ*ה5אהלות
 חוצצים מוכשרים שהם אף מכביצה פחות באו3לומשו*ה
 ע*4 )כן ב*ב התוסן וכ34 מה"ת טומאה 8קבלים שאינםלפי
 דהכמים אע*ג חוצץ בהלון ש"טב דע3ו*5 דמעמו ונכריד*ה

 מקבלי לא דמדאוריתא כיון מ*מ דבריהם לכל כזביםעשחים
 ע*ש. הטומאה בפני הוצציןטומאה

 דרבנן דטומאה מ*ל צקא לשבח בחדח2ין הרשב*א שיטתאכן
 הכא דאמרינן 5הא וףל שכתב בחלוו ממעט איטב"ב
 דאין שמעינן בעינן אוכלין כביצה טומאה לענין אילמאי
 כה2מע נמי והכי מכביצה פחות טומאה מקבלין14כלין
 מכביצה פחות בחלון ממעטין אלו פי*ג אהלות במס'מדתנן
 ממעט אינו רהטמא 5מעט טהור הכלל זה מיפא וקתניאוכלין
 ולא תורה מדברי לא טומזצה מקבל אינו מכביצה פחותאלא

 דאפי' דס"ל הרי עכ*ל ממעט הי' לא כו שאלו סופרים6דברי
 כשיטת מ*ל דהמקשן י*ל וא*כ ממעט. איט דרבנןבמי5שוה
 דהרקיק אע*ג לכן ממעט אינו ג"כ דרבנן דבסימאההו,צב*א

 שפיד פריך טומאה מקבל דמדהבט כיה עכ*ז בתלושיזה"
 והבן. חוצץ אינו לי' מבטל אםדאפ"

 כגון לשניי דה,מ הקשו דתוס' זה לסתוד ישולכאורה
 תוס' הלא הטפח את שממעטין כביצה בושאין

 שיעור בעינן מה"ת דרק ובכ*ד ע"ב( ~"ג בפסחיםס*ל
 מככיצה פחות אף טמא מדרבנן אבל טו5אה לקבלבביצה
 וקושית תלח2יז דהוי משום ג*כ נטמא לא מה"ת והדיע"ש

 גם איכא דרבנן טו6אה והרי דרבנן טומאה מכחהגמרא
 חוצץ. ואינו מבביצהבפחות

 שלמה במלאכת הובא פ"ב בב*בו הרשב*א לפימ*שאכן
 מבית לבינה ולא לר*מ דס*ל בהא מ*ו( )י*גאחלות

 שנא ומאי ממעט אינו 5דרבנן טומאה דאף דסה2מעחפרס
 דשאני ותירץ מדאורייתא דטהור 5שום דממעט בהלוןמעכו*ם
 טומאת משא"כ מדאורייתא עיקר לה דאית הפרס ביתטו5את
 נ*ב מ"ק כ*ח סו אה*ע הב*ש מ*ש וטדע ע*ש.עטהם

 קנאין כאיסור הוי דרבנן ושעות דרבנן חמץ כמו דרבנןדתרי
 במים טוהוכאצד מכביצה בפחות הששב ע*ש מהקת עיקךלו

 מה*ת עיקר לו כאין והוי דרבנן תרי ג*ב ההח הריתלחחין
 והבן. "תוס' הקשו ושפיר לכ*ע הטו6אה בפניוחוצץ

 שכתב ה"ב( )י4ב מת טומאת ה' הצה2מה במרבבת ראיתישוב
 ט"ז( )ה'ז כלים להר"ש וום המל"מ קר לתרץכעי*ז

 יקבלו לא שהכלים בעינן פתיל בצמיד המציליםדכלים
 מחציצה ומ*ש מציל איט דרבנן בטומאה השף כלל5ומאה

 וכתב מדרבנן טומאה ומקבלי אף חוצצים 5ה*תדבטהודים
 טפח חלתות דדך לחדר מחדד יוצאת שאטו5אה דמהלחלק
 בעכו*ם הלכך פי*ד שם מהרמב*ם כדמשמע מדרבט רקהו*ל
 דבתרי דרבנן הטו6אה בפני הוצץ מד*ת דטהוד הזיוןשמתם

 נהר דאורייתא פתיל צמיד לענין משא*כ גזוץ לאמדבריהם
 טהווים אמכית וכלי הואיל 5דאוריתא ס8א ימ" שלאדמציל

צבי
 שבתומ מה מתט5א מ*6 שבתוט 6ה שודפיו ואיומדאורחתא
 עליו ותולין מדבריהם טמא זטכית דכלי כיוזמדבדיהם
 תלחצין במים הנכשר מבביצה פחות לענין י*ל וכ*כעכת"ד

 בם"ד. הש*ש רבנן גזרו היא דרבנן תרידהוי

 יטומאה הדמב*ם דדעת הנ"ל המשנה המרכבת לפי*דעו4'ל
 מדדבנן רק הוא טפח חלונות דרך לחדר מחדרהיהצאת

 דית שכן סק*ב שע*ב יו*ד ז*ל הש*ך זקיני כ*כובאמת
 ובשערי ע*ש ע*ז תמה סק*ב שמ*נ ובמג"א ע*ש וב*יהטוד
 החת'פ בשם מק*ה קכ*ו תשובה ובשערי צ*ג סי'אפרים
 הפנ*י אנן הש"ך על חולקים אדם ובחכ6ת ש"6 מי'יו*ד
 דוד בבנין ועיע הש"ך שיטת ל"ה2ב האדיך דסוכהרפ"ב
 בזה, מ"ש הי*ד ז*ל הגה"ק אאמו*ר לכ*ק ה' אות א'סי'
 פריך שפיד דרבנן מטומאה רק מיירי שמואל הריוא*כ

 ט5א מיהו מדרבנן מ*מ תלח2יז דהוי אע*ג טומאהדמקבלי
 וז*פ. הנ*ל ברש*יוכמ*ש

 לתרץ 5"ב מ" ח*ג מהדש*ם בשוקת לפימ"שעוי*ל
 דדבר דהא י"ט ברכות הפנ*י לפימ*ש השואלקר

 א*כ מדרבנן רק היא הטומאה בפני חוצץ אינו טומאההמקבל

 יש הרי חוצץ איט טומאה המקבל דדבר ותיפ*ל פריךמאי
 דלכאורה לתרץ וכתב מדאורייתא טומאה שיהא לעניןנפמ"נ
 אבל מבטל לא לי' דאיחזי עבה מיבעי' דלא דמשני בהאקשה
 והממקנא הס*ד נחלקו איך לי' מבטל אימא דממאיסרקיק
 דלא בהא ע*א( )ט' בכתובות דקדקו וכה*ג במציאותבשיטי
 רוב ע*פ לה מבטל דלא רואות עיניט דודאי י*ל אכן לי'קים
 בביטולו תועלת לו שאין לפי דהייט דיול אך דמאיסאע"פ
 מפני מציל היא בחלון ממעט דאינו לדינא דקיימ"למשום
 וכל דממעט ,הו"א ממעט דאיט דקאמר לא אי אבל"טומאה
 רצון לו ושאיז כיון הטומאה מפני שיציל כדי לי' יבטלאחד
 ותיפ*ל שפיר פדיך ומעתה קצת דממאיס באכילתו כךכל
 כיוו הש'כ חוצץ אינו מדרבנן יעכ*פ טומאה ;מקבל דברדהוי
 יבטלט למה שוב א*כ יבטלנו אם גם להציל לו יועלשלא
 רקיק אר" מאי לדוכתא קו' הדרא שוב א"כ יועל ללאבחנם
 בפני שיציל כדי לה מבטל דממאים כיון דהו*א לשנויוליכא

 ודפח*וש עכ'ד מדרבנן מציל איט מ"מ דהא דץ'אהטומאה
 ומדרבנן כיון תלח2ין מכח קו' חך ג"כ מתורץ שפירולפיוז
 אם גם להציל לו יועל לא שוב חוצץ ואינו בתלח2יז אףטמא

 ודו*ק. פריך ושפיר בחנם יבטלנו היאיבטלט

 ל6לך מעשה בעל ז*ל טוייצען האדיר הגאון לפימ"שעוי*ל
 כמה דפדיך דהא יו*ד דוד לשבילי אם אבלבקונטרם

 חוצץ אפ*ה שיבסלט בעי דלא זה מכח להוכיח רצה אשרקר
 רקיק נקיט שמואל באמת דדילמא שמואל על הקושיאאין
 דלש משום אאר טעם ב" דאית שם התוס' וכסברתדוקא
 טעמו אבל ליפול ועשוי רך שהיא לפי הוח מעלייתאסתימא
 הגמרא על הגמדא דקושיות אלא לר מבטל דבעי כה2וםלאו

 ל" מבטל דבעי משום רק הטעם ע"כ ושם נמי בעבהדמוקי
 הוי דלדידן פמאה דמק4ל תיפ*ל פריך שפיד וא*כעכ*ד

 ח"פ. בשמהחל בזה ס*ל דלא מה*ת מכשיריןתלה2ין



 ההטםמקר,םי עמ עחסיש ותשובותשאלותי
 )ב(. הסכשירין כהטקין בהדי שמן דחשוב מ"ד()פ"ו

 מים בהדי דקחשוב דמכשירין דמתניתין א"ש51יקב"ל
 דלדידי' איירי במחוברים ע"כ בסיםולשמואל

 פ"ז פסחים הצל"ח מ"ש )ועיין מכשירין אינםתלושין
 מכשירין אינם תלושין דלשמואל התום' דבריבגוף
 בתלוש ואכתי במחובר מיירי שמן דנם והו"אע"ש(
 יש בשמן דגם והו"א ר"ח וכפי' מכשיר דאינוהו"א
 בזה להו ניחא לא התוס' אבל למחובר תלוש ביןחילוק
 ל"ח יין וגם כלל מחובר משכח"ל לא משקין בשארדהא
 דמכשירין וע"כ במחובר שייך דלא למשוך שיתחילעד

 וכם"ש משקין דשאר דומיא הוי שמן נם וא"ככי*לוש
 ראי' התוס' הביא ולכן בפשיטות שם מ"ז בפמחיםרש"י
 תלוש דהוי יין ע"נ שצף בשמן שם דמיירי ה' דףכהטבת
 ואעפי"כ תלוש דהוי בסל בהיותם מיירי קם"ד בשבתוכן

 וא"ש. כר"ח דלא וע"כ בהטקין דהוי בגם' שםאיתא

 רבה באהבה וחותם באהבתך הדבוק ש"בידידך

 ןך"ם אוקיןתיים
 דפה הצעירהרב
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רע
 נראה ולענ*ד ווילנא דפוס יוסף פורת בהגהות ג*כ תמה כן)ב(

 חצירו ה"א( )פ"ו גיטין דבירווטלמי בס"ד נחמדדבר
 הובא יהושע בשדה ימפרש כידו שתעשה מהו שליחשל

 לקבלה שליח של ח1ירו וז"ל ה"א( )פ"ו גירושין דהבשעה"מ
 אתרבאי מידה האשה דחצר כיון א5רינן 5י כירו שתעשהמהו
 דילמא או כעצמה שהוא בשליח נמי הכי אהד דברוהכל
 דריבוי ריבוי אמרינן לא אתרבאי מידה נ5י ד,2ליחכיון
 לפי"ז העלה ז' אות ז' סי' או*ח יצחק בית ובשו"תעכ"ל
 דילפינן מה אבל דקרא אגוף רק קאי לא למ"מ הלכהדה"ה

 בהגהות הבאתיו ע"ש הללמ*מ קאי לא דקראמריבויא
 ע*ש. ע*ג סי' צבידבר

 י"א( )ויקרא בתו"כ ילפינן מכשיריז 5שקין דשבעה האוהנה
 יטמא מים עליו יבא אשר יאכל אשר האוכל מכלמקרא

 והש5ן והיין הטל לרבות מנין מים אלא לי אין פה1קהוכל
 דשבעה דהא הרי ע"ש ישתה אשר משקה וכל ת"לוכו'

 הר"ב וכ"פ פה1קה וכל דקרא מרוביא הוא מכשיריןפה1קין
 וקרא הללמ"מ שעיקר כתב שם בפיה"מ והרמב"ם שםבמשנה

 ע*ש. בעלמאלאסמכתא
 זקיני דעת 5פח חור ע"י לחדר מהדר נמשכת דטומאהובדמש

 והמג"א ע*ש מדרבנן רק דהוא שע"ב יו*ד ז"להש"ך
 ש"מ סי' והחת"ס ע"ש 5דאורייתא שהוא עליו חולקשמ"ג
 שהו,ו רפ"ב וכתובות י"ח סוכה בהויטב"א שמפורשהביא

 ה' הר5ב"ם על כת"י הרדב"ז בפירש ועיין ע"ש.הללמ"מ
 האדם איז אם שאף שם הרמב"ם על שכתב ה"ג( )פ*גאבל

 אפילו האהל דכל דקרא מריבויא דנשמע טמא אהלבאוהו
 מכח דנש5ע חדש דבר והוא טמא ג*כ אחר בביתהטומאה

 ע*ש.ריבוי
 רק הוא מכשירין טה1קין ד,טבעה דהא להעיר ישומערטה

 אם אבל בתוכו שהמת באהל הוא שנכשר הז1כלאם
 ממקום נמשכת והטומאה טפח חור דאיכא ורק אחר באדרהוא

 כהריטב*א 5הלל*מ רק ההש גופא שאן טפח החור ע4ילמקום
 לחוד מים ע*י רק 5וכשר אינו כהרדב"ז דקרא 5רוביאאו

 אינו סה1קין שבעה ע*י הוכשר אם אבל בקרא 5פורשדהוא
 רק בשמרה לא דהללמ*מ או דרוביא רוביא חשיב דואנטמא

 חדשונ הערה וזה ארוביא ולא דקראאגוף

 עםמש
 ,צ.1כש4אל, לפ"ק תרצ"פ שנת בריתי את ואזכור לסדר ד' יוםב"ה

 החריף המופלנ הבחור מחמדי יקירי אחיכבוד
 י1רווי5פץ נ"י ליב יהודועמשיה נעלהמאד

 לך לכתוב הבפחתי את לקיים ממני שדרשתובענין
 דודנו כא4 של מדרשו מבית חידושאיזהו

 אציין דפה בקהי"ם ור"ם האב"ד נ"י מהר"שהגח"צ
 בימים דודנו מו"ר מפי ונשנו שנאמרו דברים שנילך

 שיעור. דחצי בסוגיא עיון שיעור בלימודאלו
 שיקךר חצי לם"ד הניחא ע"ב ע"ג דף יומא בגכ1רא)א(

 מאי מותר שיעור חצי לם"ד אלאאסור
 דלם"ד להיפך להקשות יש ולכאורה ע"ש. למימראיכא
 שיעור חצי אסור ביוה"כ מ"ם התורה בכל מותרח"ש
 הוה דידי' ח"ש א"ב מכביצה יותר הוא כותבתדהא
 ביום דאסור לאשמעינן אצפריך ע"כ מכזיתיותר

 חצי לם"ד אבל מותר התורה דבכל אע"גהכפורים
 להשמיעני צריך למה קשח התורח בכל אסורשיעור

 )א( אסוד. חתורה בכל גם הא דאסורביוהכ"פ
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צבי
 דהרקיק דאף טפח בחור המונח דברקיק הר"ח דדעת י"לוא"כ

 נגד דהא 5שקיז בשבעה שהוכשר אף נטמאבעצמו
 י5עט שהרקיק כשדנין עכ"ז דאור' טומאה הוא הרקיקטומאת
 מכח רק שהוא אחר לחדר החור ע"י הכומאה ולהביאהחור

 דגם דמכשירין מהמשםק ראי' אין דקרא רוביא אוהללמ"מ
 דאפילו דדטינן משבת לזה ראי' תוס' הביאו לכן טמאבכה"ג
 שייך עכ"ז מדרבנן רק שהוא תחלה נעשו דמשקיז הגזירהנגד
 ודאי הף דקרא ורוביא הללמ"מ נגד טכש"כ א"כ בשמןגם

 בס"ד. נכון וזה המכשירין בכללשמן

 היא דכותבת קיימ"ל ידהא לק"מ ראשונה ובהשקפה)א(
 בה' הרמב"ם וכמ"ש מכביצה מעטחסרה

 זביד וכרב ס"א תרי"ב סי' ובאו"ח ה"א( )פ"ב עשרשביתות
 פחות הוא כותבת חצי א"כ ע"ש, ע"ב( )ע"ט יומאבמס'
 )פ' ביומא כדמוכח יותר ולא זיתים ב' בה יש דביצהמכזית
 ובכריתות 5כביצה יותר מחזיק אין הבליעה דביתע"א(
 שהכזית וע"כ אחת בבת זיתים ב' לאכול דמשכחת ע"ב()י"ד
 ה"ט ביוהכ"פ דלהכי לומר ל"ש א"כ ע"ש.. ככביצה יותרל"ה
 ר*פ תמרים ובכפות מכזית יותר הוא דידי' דח"ש משוםאסור
 איסור בכלל שהוא כל אף אלא דוקא לאו דח"ש הוכיחיוהכ*פ
 מח"ש ביותר אבל מותר ח"ש דרק נימא לר"ל אף הוידאל*כ
 דהוי כותבת חצי דהיינו דיוהכ"פ ובח"ש איסוריםבשאר
 דח*ש וע*כ פריך ומאי דאסור ר"ל מודה דלטא לכזיתקרוב
 לפליגי ליכא לנו המקובל הה1יעור 5כלל שיצא דכל דוקאלאו
 ת*ש דמתיר לר"ל וה*ה דאסור למ*ד שהוא לכל ח*שבין
 בהו דלית כל מכזית מעט לפחות זית חצי בין לפלוגיליכא

 ע*ש. לר"ל מותרהשיעור

 כגון וז*ל לת*ש ד,ת ברן41י לפימ"ש להקושיא מקום ישאכן
 כדתע ליוהג*פ שיעור שהוא הגסה מכותבתפחות

 עכ*ל איכא איסורא ליכא כרת שיעורא שלים לא וכיבמתני'
 איכא כזית אבל הגסה מכותבת בפחות דמיירי סה2מעהרי
 דאסור 5ודה ר*ל דבכה"ג י"ל שפיר וא"כ איכא דאיסוראהוא

 לר*ל דפ*ל דהא להיעב*ץ שמים להם בספר 5פורה1 כןובאמת
 אמר דאכילה פה1ום איסורים בשאר 'דזקא הוא מותרה"ש

 שיש כל ביחהכ*9 אבל אכילה ליכא מבזית ובפחותרחמנא



יח ההטםמקרשי עפממן . ותשוטתשאלא
 מ"ם בכה"ת אסור ח*ש לם"ד דאפיו י"ל דבאמתאלא

 דאכילה בכה"ת דבשלמא מותר דח"ש חשאביוח"כ
 דאתי אלא כ*ש משמע דאכילה הסם"ג וכוצבכהוב
 אסור דח"ש י"ל שפיר א"כ כזית על וא5יקתי'הלכיצא

 וקים תעונה לא אשר דכהיב ביוה"כ אבל התורהמן
 מיתבי' לא ובפחות דעתי' מיתבי' דבכותבת לרבנןלהו

 הניחא בגמרא אמרינן וע*כ מותר דח"ש י*ל וא"כדעתי'
 למלקות שהוא כל מ8עם והוי מה"ת אסור ח"שלם"ד
 טתר דביוהכ"פ אמינא הוי דהא דאסור בכאן צ"לשפיר
 הכפורים ביום כש"כ ההערה בכל מותר ח*ש לם"דאבל

 )ב( ודו"ק. למימר. איכא מאי וא"כדמותר.
 האוכל ח"ז פ"א ומצה חמץ הלכות ז"ל ברכפב"ם)ב(

 אסור ה"ז שהוא כל בפסח עצסו החמץמן
 או כרת חייב איט ואעפי*כ יאכל לא שנאמר התורהמן

 מכזית פחות והאיכל כזית שהוא כשיעור על אלאקרבן
 ובכסף הרמב"ם עכ"ל מרדות מכות אותו מכיןבמזיד
 פחות ולמה קיימינן כ"ש האוכל הא לי קשיא כתבמשנה
 כ"ש האוכל כתב הבבא שבראש שלפי ונ"לפכזית
 המעפ מן מעפ כ"ש דאפילו ומשמע התורה מןאסור
 דאיסורא דנהי לאשמעינן הכא אתא כלל הנאה בושאין
 הראוי דבר שיהא עד ליכא מרדות מכות אבלאיכא
 להקרא הראוי דבר דהייט קצת גרונו ממנוליהנות

 הכ"מ. עכ"ל מכזיתפחות
 דמוקי ד"ה תוספת על ע"ב כ"ג דף שבועות במס'ודשה

 דאית שמעון דלר' המהר,ט"ל כצעב הכל כדברילה
 אסור הנאתן כדרך דשלא נמי לי' אית למלקות כ"שלי'

 עד אלא למלקות כ"ש אמרינן דלא להו דאיתולרבנן
 מותר הנאתן כדרך דשלא נמי להו אית כזיתדאיכא
 ח*ש לי' אית יוחנן ר' הא במהרש"א שם והקשהע*ש.

 ע"ש. מותר הנאתן כדרך ושלאאסור
 על יטליפ"א דוזי הקשה אלו מהרש"ל דבריועפ"י

 שהוא כל אמרינן דלא כרבנן דסוברהרמב"ם
 מותר הנאתן כדרך דשלא נמי סובר עכ"ח וא"כלמלקות

 דכל הכ"ם פירהט לפי אסור שהוא דכל כאן פסקואמאי
 )ג( זא"ז כסווורין דבריו ו4:"כ כלל הנאה בו איןשהוא
 לאצפרופי חזי דלא היכא דדוקא שליפו"א דודייתירץ
 דאסר למאן מותר הנאתן כדרך דהטלא המהרש"לאטר
 אפילו לאצפרופי דחזי היכא אבל כ"ש ש לוקיןדאין
 כדרך שלא דהוה היכא כ*ש. על לוקין דאין דאמרלמאן
 אסור דכ"ש הרמב"ם פסק שפיר וע"כ אסורהנאתן
 חזי דכ"ש משום כזית דאיכא עד לוקין דאין דסבראף

 מר' שהקשה מהרש"א קושית גם ליישב ישתפי"ך והכ"מ. חרמב"ם מיושב ושפירלאצטרופי
 יוחנן לר' לי' אית דלעולם לוסר דישיוחנן

 כדרך שלא הכי וכהטום כרבנן כזית דאיכא עד לוקיןדאין
 דעזזי כהטום דאסור לי' אית שיעור וחצי מותרהנאתן

 דחזי הטעם לי' דלית שמעון לר' משא*כלאצפרופי
 שפיר למלקוון שהוא דכל לי' אית ואעפי"כלאצפרופי

 קויטית ומתורץ אסור הנאתן כדרך דשלאסבר
המהרש"א.

 יוסא בסס' התוספת קושית גם ליישב יש אלורבנרברנו
 הנ"ל ולפי חלב דכל מפעמא קאמר לא אמאישהקשו לאצפרופי דחזי כיון ד"ה ע"א ע"דדף

 לי' דאית משום אמינא הוה חלב דכל מפעם דאיי"ל
 אף אסור וא*כ לאצפרופי דחזי משום הפעם אמרלכן לאצפרופי דחזי אף מותר הנאתן כדרר שלא אבלהנאה
 דלא היכא אבל לאצטרופי דחזי משום הנאתן כדרךשלא
 מותר הנאתן כדרך ד,טלא נמי לי' אית לאצפרופיחזי

 חאב"ד שליט"א דודי מר מדברי העליתי כ"ז היטבודו"ק
 השיעור. לימוד בעת דפה"ק.ור"מ

 שיחיו להודינו ואו"ש לעד טובך שוחר אחיךכ"ד
 בקרוב. ולג*ש תמיד לב"פ ואחכה יחיוולהילדים
 רירוויץ רכ4*אלהק'

 שליפ"א רלךוויץ מי42ה"ש הגה"צ לאאמו"רבן
 יצ"ו טעמישוואך בק"ק כעת ב~זאליז~טאהרב

יבן
 דזהו וי*ל ע*ש מה*ת אסור מבותבת פחות שההח אףנזית
 ביוהכ*פ ר"ל דמודה ה"(0 )פ"ו תדומות הידחטלמיכוונח
 ירחטלים בוילום אכן כזית עכ"פ דאיכא והייט אסודדח*ש
 למה דא*כ כן ס*ל לא דילן דהש"ס כתב שם הירושל5יעל
 בדברי ועיין ע*ש. כזית עכ*פ דאינא מבותבת בפחות 6וקילא

 הנ*ל מרש*י שהעיר הספר( 6דפי )ל*ו שו*ם לבעלשאול
 שמים לחם דבוי ווהביא דאסור מודה ר*ל ובכזיתדמוכח
 להקושיא 6קום יש ושפיר ע*ש. בזה הפלוגתא בהסברוהאריך
 נימא א*ל מאי לד"ל אלא לר"י הניחא דקאמר המקהטןעל

 כזית דאיכא כיון דאסור דקמ*ל ניחא דלר"לאיפכא
 דמודה הג*ל הירושלמי  דלפי בפשיטות להעיר דישובאמת

 האחרונים האריכו וכבד אסור דח*ש ביוהכ"פר4ל
 ע*ג כלל ח*א האוצר בבית ועיין הירושלמי שיטתלהסביר
 כל דפ"ל לר"ל 5ותר וח*ש להמפורשים נפלא דברשכתב

 הש*כ הקאה ע"י חזל*א שהך ולא  מעיים הנאת בעינןאיסורים
 בברכות כמבהאר הבליעה בית והיינו נפש דכתיבביוהכ"פ
 אחרי פ' ובתו*כ נפש טשום הצואר( )בהצד נפש כל ע*ב()ם*ד
 וכל פקרא סווד עוף בנבילת הבליעה בבית טלמאהיליף
 מןוש ר"ל מם ע"ש הבליעה בית הייט הנפש בביתמפש

 נהטום ביחהכ*פ אסור ח"ש וממ"לא גרה המ4ת משוםדהאיסור
 בהמפודשים טעמים כמה נאמרו ועוד ע"ש. הקאה ע*יחזל"א
 איפכא נימא א*ל מאי לר*ל דפריך דמקשן ס*ד מאיא*ג

צבי
 דלר*ל סבדתו הי' להמקשן דגם מזה נדאה ובפשטותקמ"ל מאי לריו*ח משא*כ אסור ח"ש דביוהכ"פ דקם*ל ניחאדלד"ל
 וז"ב. להתרצן בזה וכדס"ל מותד ת"ש ביוהכ"פגם

 לד"י גם אכילה כתיב דלא דביוהכ"פ חבר בלקוטי כ"כ)ב(
 קון בזה ומתרץ הנ*ל הסמ"ג לסברת מותדח"ש

 דל"ם שאע"ג דקם"ל ביוהכ"פ ח"ש דין נקט דלמההכפ"ת
 שם שאול בדברי וכ"כ ע"ש אסוד ח"ש ס"מ הסמ"גסברת
 ולר*ל בח*ש איסור וליכא דעתי' מתיתבא לא בודאידבח"ש
 6ותר בכזית והוא אכילה דכתיב במקום דהשתא ק"והוא
 מותר ח*ש בוודאי בכותבת דהשיעוד ביוהכ"פ מכש*כח*ש
 שכתב ע*ז סי' אר" קול בשר'ת ועיין בזה. שושליךע"ש
 יוהכאפ עדיף לא אכילה כתיב לא דביוהכ*פ דא;*גלהיפך
 בח*ש ופטור בכזית שהם תורה איסודי משאר בכותבתדהוא
 בעצמו ר"ל כדאמר היעו ביוהכ"פ אכילה כתיב דלא והאלר"ל
 אכילה לשת כתיב הי' ואי אפשד דלא משום ע"(:( )פ"אביוטא
 בכל כמו 6שיעור בפחות פטור וע"כ ע"ש בכזית סשמעהי'

 סוכ46ל. בזה והארכתי ע"ש. אכילה לשון דכתיבהתורה
 דכוונת פסחים עם"ס בחדחטיו החת"ס לפימ"ש לק"ם)ג(

 דבכה,ת שהוא כל יאבל מלא לדבותהרמב"ם
 א*ג עשש. שהוא כל אף אסוד ובחמץ ממש שיעור חציבעיע
 בחטץ מ"6 למלקות דכ"ש כד*ש ס"ל לא דבכה"תאע"ג

 וז*פ4 כ*ש גם אסור דקרא רבוי'דאיבא



 השםטקרשל ' פסימן ותשובאשאמה4נ
 פטמן

 לארמור לפ"ק תרפ"ם תרומה ג'ב"ה
 בקצווי המפורמם הגאון הרב ש"ב לכבוד וכ"משלו'

 מוה"ר כקש"ת וכו' ולושפארת לשםתבל
 שלים"א ענגילשמאל
 יצ"ו ר14-אמישליאבד"ק

 נושה חי' אחד יהודי בשאלתי. באתיאוקדיש%'ם
 החשבון עוד עעע ולא ערל אצלמעות

 אמירת ולפי מעוברת פרה הערל אצל וקנה לו חייבכמה
 חי ענל הי' הראשונה לבפן שלישי כעת הואהערל
 מקצת היהודי נתן הקנין ובשעת מת. עגל הפילהוהשני'

 ששאש88848שששששםש אא88ש4אאאש4 שש848 שא4שאש84נאשש84884ששנשם4שא4.

רנר
 סברת דהא טבנים אינם דבריו ראשונהובהשקפהי(

 מקצת רק נתז שהישראל דכיון שם זיסקינדהמהר"ם
 באמצע נכדי ניד הוי מעותיו נגד רק קנה ולא להנכרימעות
 מעות מקצת נתן אם אף הכא ה"ה וא*כ מבכורהופטור

 א*כ החוב במעות בבהמה קךנה שאין דנימצ ניוןמזומנים
 זיסקינד. למהד*ם ממש ודומה באמצע נכרי ידהרי

 סובא צ"ע זיסקינד המהר"ם דברי דבאמת לומר ישאמנם
 מעות מקצת גתן דאם י' סעי' ק"צ בחו"מ קיימ"לדהא

 עייל ואם הכל קנה אזוזי ונפיק עייל לא אם פרעוןבתורת
 בטל חי בעלי כגון חלוקה דין בו שאין דבר והוא (8וזיונפיק
 המר"ם מיידי היכי מסנ"פ וא"כ ע"ש כלל קנה ולא המקחכל

 בבכורה וחייב הכל קנה הרי אזווי ונפיק עייל לא אםזיסקינד
 באמר דמיירי צ"ל וע"כ כלל קנה לא הרי אזוזי ונפיק עיילואי
 דין בו אין אפי' מעותיו נגד קף; דבכה"ג יקון ערבונילי'

 בשם י"ג ט"ק )ובנת"מ שם ט"ו סעי' הדמ"א כמ"שחיוקה
 להיות רוצה איני ולומר לחזור הלוקהן יכול דבכור'גההעס'
 צ*ו סי' יעקב צור בשו"ת ראיתי שוב ע',8(. עמךשותף
 המר"ם דברי כן שמפרש הי"ד ז"ל מפראבוזשנאלהגאון
 עייך לא הרי לו חייב דהנכרי דידן גנידן וא"כויסקינד.

 וכ"כ בבטרה וט;הייב הכל ק41 ושפיר אזוזי ונפיק עיילכלל
 מעות וריג  שהי' רנכרי בפשיטות ע*ד סי' יו*ד רמ"ץבהטה"ע
 החוב על טסף לו יתן אם הפרה לו שימכור לו ואמרלישראל

 לדמי כסף מקצת דנתן כיון קנה דטודאי במזומן וכךכך
 חייב דהנברי וכיון אזוזי ונפיק עייל לא באם קונההמקח

 איכא הרי הכ(8 ה"ה וא"כ ע"ש. אזווי ונפיק דעייל שייך לא17
 וז"ב. מעליא כסףקנין

 החוב בעד קם; רק כלל מעות לו טזן לא אם אףאמנם
 הגה*ק זקיני כ*ק דעת בהפוסקים פלוגתא.איכא

 אם חדא ס*ס דהוי קי"ב סי' ח"ב חיים בדברי זי"עמצאנז
 ז*ל שהרמב"ם והגם קונה מלוה אם שנית בגוי קונהכסף
 וגם ה*04 מכירה מה' )פ*ג בגוי קובת שכסף שניהםפסק

 כבכור הולד הוי דעתו ולפי ה*ד( מה"מ )פ"ז קונהשמלוה
 קונים אם לחוד צד כל מספק אצליט שהדין כיוןאולמ
 דלא הולד ומותר ס"ס הוי לכן בכסף קונה גוי ואםבמלוה
 אים הרמ"בם ישיטת דגם האריך ואה"כ ישראלקנהו

 ע-ט.בכור
 יו*ד מהרא"ך בחידושי ז*ל מסאכאטשוב הגה*ק זוךניאכן
 שהי' בחוב מעכן"ם פרה ישראל דבקנה האריך ש"ךסי'
 במלוה קונה דאיט להפוסקים דאף בבבורה דקדחם לווריב
 לשיטת צריך ואין הפרה שפיר הישראל קנא בנימוסחמםמ"ם

 וקדושת דלהפקיע אמרינו אי דאף במלוה דקונההרמב*ם

 ~קח הנא4אר לו "8לם החוב עם החשבון ולאחרמזוטנים
 מאת הפרח על ה8אם8ארפ לו נונן והעכו"ם לביהעהפרה

 חסרה חזרח היהודי נתן ואח"כ הניסום. כפיהנאמאר
 המזוטת יוע והעכו"ם שתלד עד בה למפל המוכרלהערל
 אמר ולא שיהי' כט;ריוח לו יתן הפרח וכשימכורמשלו
 איט שאם להיהודי הערל אמר ופעם חלקו יהי'כמה

 ולא לו השיב לא והוא הפאם לו יחזור בהמקחמרוצח
 - דיע מה זכר עגל וילדה הפאם חזרהנתן
 המעות כל לו נתן שלא מחמת היתר למצוארד;נה

 זימקינד מהר"ם תשובת בשם כפ"תכמבחשר
 ואפעו המכירה כדי עד ליהודי חייב העכו"םהלא
 מעות בחע אבל החוב במעות קונה שאיז נאמראם

 )א(. גאכבמזומנים

צבי
 לח בבכורה קדחש שיהי' אבל בדיניהם קנין מהני לאבכוד

 ע"ש. הלוקח דקנה סטימתא מקניןגרע
 קנין מכח דקדוש רק כלל ס*ס כאן אין שיטתוולפי

 ונ*ג נ*ב סן' יו*ד ראם תועפת בשו"ת וכ*כדיניהם
 קנין מועיל דלההמיר קצ"ב יו*ד שלמה ביתובשו"ת

 ע*ש.דיניהם
 ק" יו*ד חכמים בעטרת ז"ל מליי8ניק הגאון זקיני דעתאכן

 מבכורה לפטור דיניהם קנין מועיל דארנו דנמוכ"ד
 וכףכ ע*ש בגכורה לחייב דיניהם קנין מועיל איטכ"כ

 וזמו טשראל דבקנה י"ב סעי' תמ"א סי' ז"ל הרבבשו"ע
 ועיין ע"ש עט"ם ברשות שהחמץ מותר כסף בקניןמעט"ם
 לאבדהם חקד ובשו*ת בזה מ*ש סי'ע"ח ח"א יושדבאמרי
 כהדברי ס*ס טכח להקל וכתב בכה"ג נשאל ק"א סי'קמא
 מבבדרה לפסור מהני סטימתא דקנין דאע"ג וכתב הנ"לודים
 ומועיל דרבנן קנין הוא דסטימתא מהני לא להתחייבמ"מ

 ע"ש. להתוריב ולאלפטור
 ה(צייך ל*ד סי' דוד בבנין הי"ד ז"ל הגה"ק אאמו"רוכ"ק

 קטימתא קנין והצוב 7חוד דבכסף נימא אי דאףבזה
 ל8 חוב ע"י בקנה אבל מזומן סעות בעד דוקא זהמ"מ
 ה4רה העט*ם יו שיקנה הקונה דעת סמיכת דליכאקם;
 דיכו7 דהא כ' סעי' רנ"ג בחו"מ דמגואר וכעין החובבעד

 שיש בהיואה הייט אי4רים שביד שלה הלואה 7הקנותהשכ"מ
 משום עבו*ם ביד לו שיש בה7וואה ו7א ישדאי בידלו

 סי' ח"א ש*י שצזשורת ונ"כ ע"ש יו שיפדש דעתו סומךדאיט
 קבת לא 17 שישלם העט"ם ע7 פומך דאיע דכיוןי"ו

 ננד להקל דקשה ומסיים ע"ש רא-טב"ם 7שיטת גםבה7ואה
 דאף הנ*ל והבי"ש ראם והתועפות המהרא"ך זקינידעת

 יידן בנידן מכש"כ וא"נ ע"ש. דיניהם קנין מהמ7חומרא
 לחחם יש בוודאי דעת סמיטת ואינא בעין מעות גםדאיסא

 וז*ב4לכ"ע
 בפקו"ה ז*ל מליסא הגאון זקיני לפימ"ש להעיד ישו7נאורה

 דבמקום דוגאזי בגמה ה1עס' דלפימ"ש סק"התמ"ח
 לכ"ע קונה משינה ומתנה במציאה כמו מעות חסרוןד7יכא
 דליכא כיון סשיכה קנין דמושי בחובו מגביהו אםדה"ה
 רהמש אמרה מעות הסרון דאיכא במקום דרק מעותחסרון
 ס*ד סי' בקציה"ח וכ"כ ע"ש מעות בלא ומקבה גמרדאיט

 הבא וא*כ ע*ש* שכ"א סי' יו"ד שיק מהר*םובשו"ת
  מעות וחסרת לביתו הפרה שלקח משיבה עשהשהישראל

 דקנה לומר יש העדל אצל מעות בהשה הי' דהדיליבא
 לחוד. משיבה מטעםהישראל

 ועודר להקנע כוונה שיה" צריך הקנינים כל הריאבן
 כטשהשר הנוונה דחסר קבה לא הם שלו וסבד הגרבנכסי
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 % שים ל4 שאם ם"נ צדק צמח תשובת ספעםדנן
 שיוכל מחמת הערל כבית עוד וחפרח המקחדמי
 לקח היחודי כי לכאן דמי ל4 בכור אים לחזורהערל
 ביד חבחמח של הפאם וגם לכיתו אחת 5עםאורוה
 עוד % ליוזן להערל שהבפיח מחסת לא אםהיהודי

 )ב(. הכל לו שילם כלאשיחי'

 כמבואר וססל"ת חולבות מפעם להתיר עכל אייאך
 חעכרח כשנה כי ס"נ שם"ז יו"דברם"א

 כחוגן ילדח כאולי חלב כך כל לה ואין מת עגלילדח כי מהב4ן אחרת על הנ"ל הפרח שיחליף מאתווביקש לחיחודי חעכו"ם בא ס~ן חעגל הפרה שהפילהאחר
 לכית הלך והיהודי חרבה חלב עם פרה צריךוהוא

 צבירבו
 וגה14*ת כ"ד סעי' עד'ה ב18"ם וכדקחמ"ל ע*ב( )נ"בביבמות
 הנברי משך שאפי' ק"ב סי' ועבודה"ג בסופו צדקצמח
 ובחת*ס עאש לקעת נתכוון שלא בית קבה לא להשקותההפרה
 הי' ווהמקנה שהקונה כיון מסירה לענין שי"ח ס"יו"ד

 מהני לא במסירה לקמת נתכתע ולא בכסף דקנהסבורים
 הגה"ק חו*ז לכ"ק קצ"ב סי' יו"ד צדק שערי ובשו"תע*ש
 שאר עם הפדה 'הגוי הנאיג ואת"כ במכר ז"למדעש
 מהני דלא משיכה קנין בוונת בלא המרעה למקוםבהמות
 אחדות בהמות גם והא לקנין כלל ניכר מעשה כאן דאיןכית
 לא לביתו הפדה שלקח שבזה הבא ה*ה וא*כ ע"ש.הנהיג
 קנאו שכבר דסבד כיון משיכה קנין לשם הבוונההי'

 כמפיכה. קנין חסד א"כ והחוב מעותבנתינת
 הגה"ק זקיני לכ,ק קל"ז סי' יו"ד צדק אבני שבהבו"תוהגם

 צדק השעדי על וחולק הנ"ל בשצלה ג"כ נשאל ז*לטטיגעט
 אומדנא מכח כוונה בלא אף המשיכה בכה"ג דטהניודעתו
 ושלי מבכורה לאפקועי כדי הפרה את יקנה שהעכו"םשרצה
 משוך א"ל הי' ודאי מהני דלא שי*א היהודי יודעהי'

 בכל הפרה הגוי שיקנה שדעתו להכי דעתו ואמדינןלמרעה
 כ*ח סי' באה"ע וכדאיתא מדיתוה"ק המועיל האפשריהאופן
 אהץה בו לקדש לחבירו חפן במשאיל אמ2ה קידושילענין
 ש"ך סי' בפ"ת הובא ל*ז סי' דע"א בשו"ת שכ"כוהביא

 מבבורה לאפקועי המשיכה בקנין טדצה תהדי אעדאמדינן
 ידאה מדעען2 הגאון שאם ואקוה ומסיים בזה עודוהאריך

 ע*ש. אתע בהסכמה יעלהדברינו
 ל"ד סי' דוד בבנין הי*ד ז*ל הגה"ק אא15*ר כ"ק כתבכבר

 מהגוי ישראל בקנה משא*כ לגוי הפרה כשמכר דוקאדזה
 משיכה בקנין דרצה סהדי אנן ולומד אומדנ4 ליכאהא

 משיכה קנין מועיל יהי' לא אם אדרבה דהא מבכודהלאפקועי
 יתחייב המשיכה קנין מועיל יהי' ואם מבכודה 6טורהיהי'

 בכוונה שלא דהוי דידן הקנין מהני לא שוב ממילאבבכורה
 משיכה קנין הוי דלא לומר יש דידן בנידן ה*ה וא"כע*ש
 וז"ב. משיכה לקנין כוונה בלא דהוי כיון לביתו שהוליכהבזה
 רק לחזוד יבול שהעבו"ם מטעם בתב לא צדק בצמח הנה4(

 שנתן המעות להעכו"ם ולהניח לחזור מצי דישראלכית
 דלא בכור ל"ה אלם גבד העבו"ם אין אם הפרה ליקחולא

 כנגד אלא קנה דלא ערבון בתודת המעות נתן אםמיבעיא
 מ"ם פדעון בתודת נתן אפילו אלא שותף העכוקם הוימעותיו

 העכו*ם אם הכא וכ*כ ע"ש. בכוד לקה לדחותו ישדאל יכולאם
 שנתן המעות להניח ישראל ביד הבדירה אז אלם גבראימ

 בבוד. ול"ה העכ1"ם לו יחזודוהחוב
 מעות עבו"ם דבנתן ס*ד סי' שם בצ'צ לפימ*שאטגם

 דפדה דכיון ישראל אצל וילדה פרה לו לקעתל"4ראל
 שעבודא דאלים ודאי העבו"ם שנתן מעות 4תן מהמת באהזו

 לתפוס לו יש מעותיו ישראל לו ישלם לא שאם הפרה עלדגזי
 גברי יד לי' הוי חובות בעלי לשאר קדימה דין לו וישהפרה
 יד הוי דלא מישראל גוי שקוגה למעחן ומי ולאבאמצע
 משאר טפי בהפרה זכות לו אין דהתם משום באמצענכרי
 בחתאס גשב הובא ע*ש. קצ*ד בחףמ כדקחפ4ל חובותבעלי

 ע,,4* שט"ויףד

 והבטיהו בה לטפל העבו"ם אצל הפרה שהניח הכאוא"כ
 ארצות ד' תקנת מדע הרי מהריוח חלק וליתןלשלם

 סדערה בידו ונמצא לכולם לשלם לו ואין בע"ח לכמהדבחייב
 ו*ל הב*ח זקיני וכ*ד בע*ח לוואר קודם הוא אז אחדמבע"ח
 והארכתי ע*ש ארצות תקנת מצד לא דינא מצד צ"ובסי'
 ~4 הב84 ה*ה אךכ עוש. צבי דבר בהגהות ע"ב סי' לעילבזה

 טמילא הפרה שפיטם בזה בע*ה משאר קדימה דיןלהעבן"ם
 באמצע" נכרי כידהוי

 הגה"ק מרן עט"ר אאם'ר לכ*ק זו הערה אמרתיובילדותי
 דוד בבנין נד6סה לו והה4 אותי ודהה הי*דז"ל

 ובפרט במדינתמ ארצות ד' של התקנה נתפשסה דלא ל"בסי'
 דלת לחול כדי בבורח רק הי' דהקתנה נ"ה סי' חו"םלהחת*ס
 וגם ע*ש וממבר מקח בדרך סתם ולא עולה עושהבפני

 תקנת אשכ עבדינן לא לגוי תקטזא ע*א( )צ"ו בב"קכדאמרינן
 דכית מסתפק אכן לעבו"ם ולא לדידן רק נעשה לא ארצותד'

 ברשותו היא דהפרה כיון תקנה בהך נפמ"נ איןדלהעכו"ם
 יהשוב אם ישראל לטובת הנפם*נ ועיקד חובו על הואובטוח
 התקנה מועל דבכה"ג לומר שייך שפיר א"כ מבכודה ל6טורעי"ז

 אם דרבק תקנה לענין ש*ע סי' ה"א ש"י בתשוותוכמ"ש
 לטובת הנפם"נ דעיקד כיון נכרי אצל גם לדאורייתאמהני

 ע"ש.ישראל
 בקצוה"ח הובא הלוי הד"ש לשיטת בזה מאז הערותיועוד

 הבהמה בגוף העבו"ם קנה בשכר הבהמה העבו"םשפיטם דע*י י"ל א*כ הכלי בגוף קונה דאומן סק"ד ש*וסי'
 להקל מצדד י*ב סי' וח"ג ע"ה סי' ח"ב מהדש"םובשו"ת
 דהא סקכ*א ק"כ יו"ד ולוזש"ך כלי בשבח קונה אומןמטעם
 ולהפוסקים מדאודייתא קנין הוא כלים בשבח קונהדאומן
 והבאתי ע"ש בבבוד מהני דרבנן קנין אי תלי' דרבנןשהוא
 דהפיטום השואל שהעיר קפ"א סי' ח"ב יושד מאמריג"כ
 קונה אומן ומכח ארצות ד' תקנת מכח באמצע נכדי ידיהשב
 קונה דבאומן ומד(ה2ונים הנ*ל מהתת"ס לו והשיב כליבשבח
 לגמוי קני דלא משום באונסין מתחיב אוע כליבשבח
 שיך לא הבהמה בגוף עושה שאיע וכל מזונות לפני' נותןרק
 דהוא כתב שם הי"ד ז"ל הגה"ק אאמו"ד וכ"ק ע"ש קונהאומן
 לה שנתן מה ע"י הבהמה את השביח מ"מ דהא קלושהסברא
 הרמב*ם וכם"ש הבהמה בגוף שבח נעה2ה זו ובפעולהלאכול
 ע*ז בכרשימ שנתפסמה דבהמה היהק )פ"ג מזבח איסוריבה'

 שנעשה ושומן דהבשד הדי ע"ש נשתנה שהרי למזבחמותדת
 כיון דמותד אמדינן באיסורא דק המאכל כגוף הםמהמאכל
 חבידו דממון דקיים'ל ממון לענין א"כ להתידדנשתנה
 א*כ ע"ב( )ל"ח בביצה כדאמדינן בטל דאינו בשלושנתעדב
 ע*י ניכר דהבשר כלי בשבח קונה אומן בזה לומר שפירשייך

 ואביא לאטל שנתן המאכל עצם הוא והפיטוםשנתפטמה
 שגילגל נכרי לענין ס"ג שכ"ת יו*ד קדושים הדעתמדבדי
 בשבח קוגה דאומן משום מחלה פטורה יהא לישראלעיסה
 ע,ב( )י' שבועות מתוס, והביא עכו"ם של עיסה והויכלי
 האומנין לשכר מפדישין הקטורת דמותר דהא מפדישיןד"ה
 שצריך חדשה שבה של הקטודת אוטני פיטום בשכדמיירי
 ש*ו ס" בקצוה*ח לפימ'ש מסתפק אבן הדשה מתרומהליתן



 החשםמ4ישא 8א .אן אשטתאלחי
 כדרך טחדדים חלב ווימשך הפרה את לראותהערל

 כי וראח היא פובה אם החלכ בדבר לראותחשחרים
 הי' לא חי ע4י ילדה שלא וסחמת בהדדים חלב אזה"
 מקום "1 אולי ע"כ העכו"ם כאטירת הרבח חלנלה

 סזה יוושר ססל"ת אין כי וממל"ת חיכות מ5עםלחתיר
 )נ( האדרבה מקחו להשעמח הי'ולא

 הדבר טשפפ את להשיבט א"פ שיסחולונא
 באהבה וזש"ת ש"ב לנצוזידידו

 ויסבלום יחזקאל נתןחקי
 יצ"ו לאראט4ראבד"ק

 פאמיטן
 יע"א מונק14מהט ל8"ק תשקא ויצא א' יוםב"ח
 החמיד בחדר"ת החו"ב חנאון הרב ידידילכבוד

 אימך מו"ה כש"ת וכו' וכו' בנש"קחםפורמם
 יצ"ו. בערעגמ14מ האבד"ק שלים"אשמיינמעץ
 כמאות ישבע אשד דו"ד בענין באהבה,*אעןך?טון"ה

 הנראה כפי חו"ד לכתוב הננילכה1פם,
 משפם להוציא בעוזרנו יהי' והשי"ת דועה"ק עפ"ילע"ד

אמרע
 ננתב ובו הבע"ד שני בין שהי' הקאם8ראטיםבמ4בר

 מאיזהו יהי' מהנבררים א' יופיע לאשבאם
 מבלעדו. הדין לפמוק האחרים השנים יוכלו שיהי'פעם
 ונקץטה חנבררים, השלשח בפני הבע"ד פענואח"כ

 לא זה )אך א' בדעה השלשה כל בהמכמתאורפהייל
 באורפהייל עוד ונכתב קגא"ם( גם הי' אם לפנינונתבדר
 איזהו הבע"ד בין עוד יצמח שבאם הפמק אחרחנ"ל
 להפמס כפופים והבע"ד האלו, להנבררים ג"כשייך אזי בפניהם, שנעשח הפשר פמק לפי הלז מהממהרדו"ד
 ידונו והם לפניהם לבוא הדבר ומחויב ביניהםשין1ו
 מהפמק ממתעפים ביניהם דו"ד עוד נצמח אח"כביניהם,
 הנבררים את לקרוא השליש טאת תבע והתובעהנ"ל
 הנ"ל, האורפהייל יסוד על ביגיהם לדה הבע"דואת

 בקגא"ם וקבלו לפניהם, שפענו ואחר כן, קץטהוהשליש
 שטצד והנברר השליש כתבו כאשר הבע"ד.מאת

 התובע, שמצד הנברר גם לפנינו העידו וכאשרחטעבע,
 ביניהם הכריע והשליש דעתה את מהבוררים כאו"אחוה
 מאות עשר תשעה סך להתובע ישלם הנתבעאהטר

 השליש, עם א"ע צירף הטעבע שמצד והבוררכתרים,
 עמד ביניהם, נתקופפו הנבררים ששני מחמתאך
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ינר
 קונה דבאומן  בשבועות והר"ן והריטב*א הרמב"ן בשםסקקד
 ע*ש לגמרי קני דלא מ,נום באונסין מתחייב אינו כליבשבח
 כלי בשבח קונה דאומן קנין יועיל לא בכור דלענין י*ללכן

 עכת"ד. גרוע קנין דהויכיון
 בסכר מתיר סק*ג בפ*ת 4ובא לא סי' רע=א בשו"ת)ג(

 ילדה כבר שטא ס*ת מטעם וחולבת לחוךבכסף
 פוטר איע דה5ב דקתס"ל ואע"ג בנכרי קונח כסףושמא
 לושקה סיעוטא סמוך וקיימ*ל כיון בהר%*ש מבוארחזטעס
 ילדה בלא דחיבת מיעוטא סמוך אמריע משו*הלחומר%
 הוי א"ג ילדה דלא לחזקה זה דמחזקיע הדי ילדה דלאלחזקה
 בכטף מ*פ קףל בסי כדקתמ"ל מהני דלן ותקה במקוםס*ס

 מסלקא ילדה אא*כ חולבת אינז ידוב ס*ס הוי שפירוחולבת
 חיסיר ושלגא פלגא הוי לווקה מיעוסא ססוך דמכחיחזקה
 8*ו כהובות החיס' למ4ש וטכהנתו ונבראה עכ"דע ס"סהוי

 חשל"ש לדעת עצפ שצירף אחדי ה2תבע שמצדהבודד
 4ען וה1ליש אז אטד לא חנרחת כפי וע*כ לביוע,תםע
 תם הוליש והנה הב"ד, בט91ב הבע"ד לשניהפסק

 השני פשר ג8סק כדעהם עומוים הנתבע שמצדהנברי
 חנשל, לפמקים כעו4 סיזצח איט והתובעמכתכיהם, שרארני וכמו עחא, ועתם כן או וכדעתס נ"גהלז

 ביניהם שנדון ורוצה לפגיע פעטתיו מחדשוהציע
 אורפחייל לו יש כבר כי נהטיב והנתבע דדינא,מעיקרא

 האורפהייל, ימוד ש הנ"ל הראשון מב"ד פשר אח"כוגם
 חתובע עץטה כי ל4השר וע"כ לשניהם, א"ע להחזיקורוצה
 נגד אדרבח כ"ד, רו1ות בלי בערכאות חוצאוהבעליו

 עזיין ה" לא בבערענסאם כי השל"1, הרבהתראת
 לו שיחזור עוד הגתבע תובע ע"כ אותו( שיתרה מיע"י

 חטה1ה מהמך יותר הרבה עולים שהההמאות מההתובע
 החוצאות גם ואף הנ"ל, שבפשר כתרים מאותקץטר

 עולים התובע של להאדוואקאפ לשלם התובעשהוכרח
 בם"ד. בזח לדון מה אנן ונחזי יותר,הרבח

 שרירים הנ"ל מהב"ד הנ"ל הפמים שני "ה"יהנה
 הוא האורמהייל הוא חראשון הפמקקיימים,

 כי בקנא"ם, גם הי' אם לנו נתברר שלא אףבחוקפו,
 הוא קנין צריך בשלשה פשרה אם הדין בגוף נםבאמת
 י"ב אות י"ב מ" ובברכ"י הראשונים, מחלוקתנ"כ
 הראשתים אותן אשר ישרים תומת מפר בשםהביא

 והאריך הרונע המה קנין א"צ בג' דפשרהשמוברים
 מ' בשם מביא אעפי"כ ע"ז, ופקפק הברכ"י בזההרבה
 נינהו, יחידאי לאו כי קנין, א"צ בג' פשר אשרשימות כהני לי, קים לומר יכול המוחזק אשר כהטהכהטאת
 חמוחזק נ"כ יחידאי הי' אם אף כי שיי הקשהוהברכ"י
 גם אם משפק הוא דבריו ממטקנת הנראה וכפינינהו, יחידאי לאו באמת אשר שם האריך אך קי"ל, לומריכול
 נם הביא האריכות ובאמצע יעוש"ה, נינהו, רובאלאו
 בב' פשרה אהטר ובש"ך בב"ח שהובאו הרש"לדברי
 הם הר,ט"ל דברי אהטר הברכ"י בזה והאריך קנין,44"צ
 בין ביניהם לדון מהם ומבקשים הנבררים אוהדיינים לפני באים הבע"ד אם בין לחלק הייע טכרעת,דעת
 בע"ב לפני גם או דידן(, בנידון )וכמו לפשר וביןלדין
 או קנין, א"צ בשלשה ואז בפשוה, רק יודעיםשאינן
 ומזומפים הבע"ד, של לתנר נכנמיס הדיינים אשרבאם

 צריך בשלשה אף שאז ביניהם לדון הבעעד אתמעצמם
 בשם הברכ"י שהביא האחרונים מדעת ולאפוקיקנין,

 בשלשה קנין א"צ אופן כל שעל הרשאל שדעתששברים
 שיכחין שהכגהג המקומות באותן שאף שםוסיים

צבי
 אבל לסייע ממון לחזקת כח יש מנייהו דלהד וחדא ד*הע"(4

 1' סי' צבי גנין ובספדי עשהט. מסייע לא הדדי בהדילתדווחחו
 הטשב הה*ח פעמים שני לצרף עכל ל% חזקה דכל בזההארכתי
 ס" יו"ד ז*ל מייבאיויטהם מהגה"ק צדק צמח בשו*תועיין

 ח~בת ראיעה לא אפילו כיון .שגים ג' בת דבפרהרכוז
 ע*ב( )י*ט בכורות בסהונה כמבואר ילדה שמא ספיקאטחשב
 דחלבת הרוב ע"ז כשעסף א*כ ספק מץשב ישמעאל לר'ד4ף
 שכבר מסל,ת בעכו*ם ולהכי דמיעוטא  מיעוטא המיעוטהו*ל
 הךין ע*ש דחלבת בצירוף שאלה ע*י כשהוא אף מהניילדא

 ע*שהבבה*ג להקי ב-ב  שפ0ק קם"ז סי' ח*ב ג' מהדוראבטוטו*ד
 ד%ינו ע*ו לסמוך דיש כתב בכךר מערבת המדובעןדי

 חולבות ארגן בהמח2 רוב הדיז ומעיקר חומר1אלא
 עשש. י~דות א"כאלא



ק8" השםמקרשי 88פש. 4זשמטת -שאמח
 וכדעת חייינים אצל הבקיד ב14 לא אם גם ק*"ללחטד.
 שבישלשה הדש"ל פומק אושן בכל אשר האחרוניםדגי
 שאים מי 8מ אעפי"כ והש"ע, כהב"י הילח קנין,א"צ
 כהב"ח קי"ל לומר יכול מוחזק הוא בחפשררהנה

 פי' בפ"ת בקיצור דבריו הדון"ל-)והובאו עלשחולקים
 י"א(. אותי"ב

 לומר יכול בהפשר רוצה המוחוק שאם נשמעממילא
 שלפנינז דז"ד בנדון כמו ובפרפ כרש"ל,קי"ל

 פי' לפי גם שמתאים וכפי להנבררים, באוע1חבע"ד
 ש חלק שם הפ"ת אמנם הרש"ל, בשימתהברכ"י
 ביניהם הי' לא אם אף זה וכל עיי"ש, בזההברכ"י

 ביניהם דה" דידז בנדת מכ"שקאם6ראמימם,
 לפלפל משם שום אין אז החוק, כפיקאמשראמיפם

 להאורפהייל, א"ע להחזיק יוכל לא שהמוחזקולהסתפק
 עמוקים מים שו"ת בשם מביא ו' אות פ"א כ% בד"גועי'

 המוחזק קנין בלא בקאם9ראמיפס אורלהמראנ"ח
 דדינא פפיקא הוא ז"ל לדערע והנה העליונה, עלידו
 שום אין אז בהאורפהייל רוצה המוחזק באם עכ"פוע"כ
 עצמו להחזיק יוכל לא שהמוחזק לומרסקום

להאורפהייל.
 פד"ד, הוי קנין בלא קאם8ראמיפם אם טפי' בזהאך

 אם הייט בזח, לפלפל ז"ל מהרש"ם הגאוןהאריך
 אם וגם כזה, אורפהייל ע"י מהמוחזק להוציאיכולין
 אנ"ם קנין הי' אם הכחשות שיש או נרנברר שלאהיכא
 לקבל עצהי"פ כדין עשו מסתמא שהב"ד אומריםאם

 ובשו"ת עי"ז, מהמוחזק מוציאים ואם בק"ם,מהבע"ד
 לומר דמהראוי צידד כ"ה פי' ח"ה הנ"למהרש"ם

 2585ש4שא49 י859 " ט!54שו81895 ש55ש ו אש 4וא5ש , א סו4 68ו הם ו םםו4שט,א םא4ו1טשחחיא ח , צ ע 419 י ו , ה4 ם9 ם תטש ףוט4 ח :אש894

רבר
 המריב=ל שיטת בהסבר כהב שם יוסף בברכי :הנה)א(

 דה2יבי ולא קנין שהי' לומר הדייניםדנאמנים
 ידעו שלא נינהו ד,2פילי דדיינו לימרו ולא בעד.תנוגעים
 בדבד נוגע דה2וב לא הנאה הך דמשום קנין צרינהדפשרה
 אבל ממון או איסור צד סשום אלא נוגע דמיקרי אה2כחןד7א

 עכת"ד. בדבר נוגע דיתשב אשכחן לא כבוד הבשתסשום
 )פ"ד כתובות בירה2למי חזינן דהא הוא כללא דלחוולענ"ד

 ממונן על חסו ולא כבודן על חסו הג7יל אנשיהי"ד(
 דאיכא הרי ע"ש כבודן על חסו ולא ממונן על חיו יהודהאנשי

 ממפוע. כבודן על יותר דקפדיאיגשי

 בבה2פט פנים תבירי לא י"ז( )א' דברים הספרי כוונה זהראו7י
 בשה פלוני איש תאמר שסא דיינים להושיב הסמונהזה
 דבזה והייט ע"ש דיין אושיבם קרובי פיוני איש דייןששיבט
 הרי ע*כ ולסה2פהתו לו כבוד הוא דה הרי הדיין יהי'שקרובו

 תעוד כבוד הבאת  דע"י בקבלה סכרעת דעתו ואיז נגועהזה
 בנגיעה וכמו דייז להיות ראוי יה" שלא מי את לבחודעיגין
 אין מזה וטהנה באה באיש חפץ שהוא דכיון דחיישינן ט?של

 ג"כ השיב כבוד מחמת בהנש; כז כמו בקבלה מכרעתז'עתו
נוגע.

 טגע דחשוב טפי לומר יש יבזיונו דטגע היכאובפדט
 רב אסר ר"ה אמר ע"א( )כ"א בכתובותוכדאמרינן

 מהם אחד על ערעור וקרא השטר לקיים שישבושלשה
 נוגעים .לטו דהוי ופרש*י ואותגנ עליו מעידין איןמשאהמג
 ה*ה תנ*כ ע"עה בדין פסול עם שישבו לים. שגגאיבעדות
 טגעים והוי בזית הוא קנין דבעי תדין ידע: שלעבכ2"ג
 מזה העיר בעצמו שהמריב*ל ' 'שהביא שם במהרש"םשו"ר

 מדאי' לזה וה"ר קנין, וקבלו כדין הב"ד עשעדביאי
 צריכים שהדיימם בדין בהג"ה י' מעי' ל"פ פי'בחו"ם
 אמרו לא שס התובע, ביד פם"ד שנתנו להנתבע%פר
 לו אמרו אם שכחו ואם פרעתי לפעון הנתבע יכולט

 הש"ך שמביא וממה עיי"ש, לו ואסרו כדין שעשוחזקה
 דנאגצים מהריב"ל שו"ת בו1ם- י"ב שת י"בבסיי

 דהא נאמנותם %"ל ע"ז ל"ק קנין, 17חי' לופרחדיינים
 מץ5ם כדין, עשו שמסתמא אמרינן זוכרים אינםאפילו
 דסי' בהא אבל בהפשר. יתרצו לא אם לחזור הבע"דביד שיה" באמת א"ע ופמכו קנין הי' לא באמת דדלנהעדי"ל
 לעשות דבידו כיון הבעעד ליד הפם"ד שנתנו כיוןל"פ

 נהעו אם וכן כדין, דקץשו חזקה אמרינן בזה עי"ימעץ1ה
 עי"ז מעץטה לע7עת הבע"ד שיוכל )מהאורפהייל
 )א(. כד*ן שע"שו לוטר מהראוי בלשונםבערכאות(

 כמו הוי קנין הי' שלא הדיינים יאמרו דאם העירוע?ד
 ש שח%ק בברכ"י שהובא הפ"ם לדעת ומגיד,חיזר
 אין ג"כ בהו ושייך לעדים דמו דהדיינים וסוברהש"ך
 כם"פ דלשימת כיץ זה לדחות רוצה ושוב ומגיד,חוזר

 להוציא אף )חייט קנין בלא מהניקאם6ראמיסם
 ומגיד. חוזר ובכה"ג דפעו עביד א"כ וכנ"ל(מהמוחזק
 באין עכ"פ ופיים פועין לב"ד חיישינן אם מפלפלואח"כ
 להשיפת שאף )היינו כנ"ל י"ל שפיר ומגידחוזר

 תלינן מהמוחזק להוציא בקאם68ראמים קניןשצריכין
 מהרשד"ם מתשובת ג"כ והביא כדין( עשודמסתמא
 בפשיפות שכתב התשו' באמצע י"ג סי'חו"מ
 הפשרה ש קנין הי' אם הבע"ד בין הכחשה שישדהיכא
 בע"כ והיינו קנין, שהי' שאמר זה יותר דנאמןפשיפא
 )ב(. כדין שעשו דחזקהמנגמא

 1חשחא15אאשש.4שששטאח5י%4,אשאאוששוי1מ"5שהשא4שה""פווש4הה9~ש4.ח5וו

צבי
 פ' ס" חו*ם ח*ב והסרי"ט 7גטאי גנאי לדמות לנו דאיןזתי'
 )במהרשו*ם סמטח נגיעת דוקח דבעי ג"כ והע7ה ג"כמתרץ
 דוקא דבעי מהרי"ט בשם שהעתיק הדפוס טעות נויאהשס

 ע"ש(. כבודנגיעת

 למזוזץת דבודקין ע*אפ )ון' בב*ב לר"ה ס"ל דמה"ט י"לוא71י
 ע*ש מבזי קא לא והשר מבזי קח דהא %סות בודקיןואין

 ח4יש לכן וגנאי בזיון באיכא לנוגע דחייש לשיטתו דר"המשום
 מר ע"א( )מ"ה בעהנדרין וכעי"ז דגופא. מצערא לבזיוניטפי
 דטח ופיש*י דגאא מניהא טפי לי' עדישא דאינש בזיוניסבר
 דגופא צערא דאיכא חשע"ג למות ותשהא בלבושה שתיסקללה
  עדיף דגופא נהתא סבר וסר להפשיטה אותה תבזהולא

 בזזג מ*ש ס*ו פ' סנהדריז ה' שמח באור ועיין ע~ט.מבזיוני

 לא בזה"ל כתב שנ*ח אות הדינים כללי מלאכי ביד הנה)ב(
 קבוע. בבי*ד אלא אמרינן לא טועים לבי"דחיישינן

 לא שע1 לפי בדין שיו17כים אלו אבל בדינים בקיאיםשהם
 קע"ג סי' ח"ב במבץ"ט וכעייז ע"ש כ*ד סי' הרא"םשו"ת

 דאמריע ,דאעיש סק"ג י"ט ס" בפ"ת דךבא הרדב=זתשובת
 ה*מ דייקי לא בי"י בתר ובי"ד סועין לביוד חיישיקלא

 ירוחם רביט כתב פעך ודיקיע דייקינן האידנא אבלבזטניהם
 ד%קיט הלכך בדינין כך כל בקיאי לא דהאידנא הרשב"אבשם
 עכ*ל. זה בזמניט כ*ש ככה הרשבוח של בזמנו ואם בי*דגתר
 שבעדי באנרותיו לאדסב*ם ובפרט אבתרי נעני סה אעוא*ג

 רגילין עשרגן לפי בדינין בקי איט גדול חכם אפי'הנוצרים
 י41ריכו ייז להם ונשיבוא לדון מניהיז הנוצרים שאיןבהם

 הדבה בתלמוד שיהפשווע עד אותו ידענ ולא מדאי יחשר2ן



 ימטממקדק2י פבפימן ותשובותשאלותי8
 טצד אלא אטרתי הגוי אימור מצד לא באמתאנל

 כל כדין השם לטחוק לגוי לומר לישראלשאמור
 ומה עקא( )צ' ב"ם עי' איסורין בשאר לעכו"םאםירה
 דגוי מ"ב ס"א מי' אפרים בית בשו"ת דמצאשכתב
 שקולים דלדעתו רק בב"א כן מצאתי לא אני מקפןקיל
 עפי"ד דרבנן באימור קטן ע"י להתיר כתב דבתחלההם

 אף עכו"ם לענין שם ונותן טשא וע"ז יבמותהרשב"א
 מ"ם שבות לעכו"ם אמירה אימורין בעואר גםדקיים"ל

 אימורין בשאר אמירה להתיר דעתו דרבנןבאימור
 אי ואף וז"ל כתב אף אמנם ד"ה התשובה במוףושם
 שרי קפן או עכו"ם ע"י מ"ם אמר בידים דגרמאנימא
 וכו' מה"ת מיחייב לא הכי גופי' איהו עביד דאיכיון
 מתשובת נראה וכן מבקפן יותר בעכו"ם מיקל אינואבל

 ודעתו אפרים הבית בשיפת עואזיל רצ"ו יו"דמהרי"א
 אימורים בשאר לגוי או לקפן אמירה דרבנן דבאימורנ"כ

 מקפן. גוי ע"י היתר יורנר שיהי' לא אבלמותר

ינו
 כל אמרינן למחיק שניתנה כיון סוטה דמגילת הידושלמיעל

 ע*ש השם אען דמוחק לאו וליכא דמי כמחוק למחוקהעומד
 הנ"ל. אפרים הבית בזה קדמווכבר

 בהיאור ישאד שהחדס סשרבע"ה ידע אם הכא ה"הוא"כ
 שיתקיים מתחלה כתבה לא הרי ממילא להמחקוסופו

 השליכו ושפיר השם מחיקת משום כלל איסור הי' לאממילא
 והבן.ליאור

 דאמר ע"א( )קי=ג טסנהדדין בזה להעיר ישולכאורה
 עיד נעשית אינה מזוזה בה שיו2 עיד כלד"א

 כליל ו2ללה כל ואת העיד את באה2 ושדפת שנאמרהנדחת
 א' לה' כן תעשון לא דכתיב אפשר אי מזוזה דאיכאוהיכא

 לשדפה אפשר אי אזכרות בהם וכתב הואיל ומזוזהופרש"י
 ישדוף עצה איכ(1 הא וקשה ע"ש. תעשון דלא קדאמשום
 והיכא דדבנן איסור אלא דליכא לנכרי אמירה ע"יהמזוזה
 וא*כ דבנן אסרו לא ודאי הנדחת עיר מצות לקייםשצדיך
 השם מחיקת איסור דאיכא מזה ומוכח העיר. לדוןאפשר
 ה" לא ולכן דלפ"ע לאו ישראל לגבי איכא וממילאלעכו"ם

 העיד. לדוןעצה
 אמאי שהקשה וקמ"ב ק"א מצוה המנ*ח לפימ"ש י"לאכן

 עושה והלא הנדוען עיד נעשית אינה מזוזהביש
 דדך אלא אסור איט השם ומחיקת עץ2ה מצות לשםחשע

 הכא הש"כ פוסקים להרבה שרי לתקן ע"מ ובעושההשחתה
 זו דמצוה דכיון ותירוץ כלל אסור יהי' למה למצוהדמתכוין

 כשעח2ה אף השחתה הוי יאבד להשחית הוא הנדהת עידשל
 י*ל כן וכמו עכת"ד. השחתה 4וא המצוה דהרי מצוהלשם
 הרי ההשחתה הוא דהמצוה כיון נבדי ע"י להשודה עצהדאין
 והבן. המצוה הוא דכן כיון וה2חתה חשוב שיקמ2ה שפןבבל

 דמזוזה שם כתב הש"י דהא המנ*ה דברי הבנתי לאאמנם
 והמצוה השחתה חיוב בכלל ואיט הוא שמיםשלל

 דאם קשה עדיין א"כ המזוזה על כלל קאי לא 4גוחת עידשל
 השוחת4 מיקדי לא הנדחת עיד מצות לתקן ע*מטשחית

 וצ"ע. הנדחת עיו נעשית אינה אמאי א"כלמווז4
 ז*ל מלאסק האדיר הגאון זקיני בם*ש בזה יהעיר ישועוד

 הדמב"ם שיטת לתרץ כ=ט פסחים עמ"ס הרן"דבתדושי
 שם התוס' כם"ש להבל"ע הוי דב"י אע"ג עב"י בחמץדלוקין
 הוי ביו*ט לשדוף דאסור כיון פסח של דבז' כתבוהמל"מ
 דאיגוב"ם דהא עליו השיג והמגיה דתשבותי עשהכמבטל
 לפדד ביו"ט גם יכול אשכ לדוח וזורה דמפרד כחכמיםפסק
 מה לפי חדש דבר ז"ל זקיני וכתב ע"ש לעף2ה ניתוקוהוי

 בשבת למחוק אסור עוגה על דבכתב סי' או"ח בשו*עדקיימ"ל
 אם גם ולפי*ז ע*ש כמוחק ד4וי ולשבדו ל%כלו אסורגם
 במוחק דהוי לאכלו דאסור לומד יש נמחקין שאינן משמותכתב

 שם שכתב כגץ לעשה שביטלו דמשכחת די"ל ניחאול8י*ז
 שוקת ובספרי ודפח*ח עכ"ד לבער יכול לא דתו נמחק,2אינו
 דבנכרי נימא ואי ע*ש. בדבריו הארבהי ט"ז סי' צביבנין
 שביטל עדיין השוב וא א.כ מה*ח השם מחיקת איסורליבא

צבי
 ראי' וע=כ לשרפו לעכו"ם למסרו בידו הברירה דהאלעש4
 איסור איכא ולישראל לנבדי השם מחיקת איסור דאיכאמזה

 לפ"ע.סה2ום
 החשה דבד דדוקא שלוחין ה' אפדים המחנה יפימ*ש י=לאך

 אם אבל מהני נמי עכו*ם ע"י עשה אם ה"ה מהניממילא
 ע"י בנעשה המצוה מקיים דלא ה"מ ממילא בנעשה מהנילא

 הוא דתשובותי המ"ע אם וקר ט' מצוה ובמנ"ח ע"שעכו"ם
 המ*ע לקיים כדי הפסח קודם חמץ אחר לחזוד וצריךבקו"ע

 המצוה נתקיים ממילא חמץ לו אין ואם בשוא"ת רק שהסואו
 ומרשותו ממנו נשבת החמץ שיהי' הוא דהמצוהדתשובתי

 קיים ג*נ חמץ לו ואין זמנו וכשהגיע זמט קודם הושבתואם
 ממילא מקיים ולא בקו"ע דהמ"ע נימא או וא"כ  ע"שהמצוה
 המ*ע שביטל השוב ושפיד עכו"ם ע"י מקיים דאיטה"ה

 ואכמ"י. בזה להאדיך וישולוקין
 קו' לתרץ מקום יש השם במחיקת אסהר דב"נ נימאואם

 וקטלוהו פסח קדבן דאכל חדמאי בההוא הנ"להמפור"2ים
 קמ*ב מצוה במנ"ח לפימ"ש י*ל ולהנ"ל קטלוהו דאמאיותמוה
 קד,2ים בשר או דמים זדיקת לאחד קדשים בשר שודףדאם
 שמים קדשי דהם כיון תקץ2ון דלא לאו על עוברקלים
 משודף גרע דלא זה ביאו עובד השחתה בדדך שודףוההש
 ג' מצוה חכמים במשנת וכמ"ש ועה בלאו דעובד הקד,2עצי
 הזה בלאו עובדים מקלקלין או ששודפין המקודש דבדדכל
 אמאבד דבד בכל אלא שדיפה דדקא ולא הקדש עצי דוקאולא

 ע",2. הזה בל(צ עובדים המקודש דבד איזהומקלקל
 כשרפו חשוב זה הרי פסח אכל עכו"ם דאם לפיאונראה

 נעטיתא בהאי ע"א( )כ"ו במ"ק וכדמוכחומאבדו
 ופדש"י קדיעות שתי לי איחייביז השתא אמר למיבלעי':בעא
 למ"ד שהעיר כ"ב פסחים רש"ש ועיין ע"ש כנשדףדהוי

 הייט ביעודו בשעת דשלא ע*ב( )י"ב ולפירה2"יאבחא"ש
 לקמן מפרשא וכדמוכח קודם יום שלשים וה"ה עז,2בתחלת
 חמץ ולהאכיל לאכול שדי איך מצא לא שאם ד"ה ע"ב()כ=ז

 די"ל ותי' שדיפה ע"י שלא מבערו הלא קודם יוםשלשים
 זכר כשריפה הוי המזון המעכל ודים בבעל אשד הטבעידחום
 מריצה הסקה היתד בה י*ל בזו אף ע"א( )ל"ב בפסחיםלדבד
 הוא הרי פפח אכל עכוום %ם ה"ה וא"כ ע*ש. כלבולפני

 חייב הי' ולכן א' לה' כן העשון לא משום ועובר ונאבדכנשרף
 בס"ד. נכון וזה הרגוהו ושפידמיתה

 דהיא הבנתי לא מאירות והפנים אטדים הבית יגדתובעיקר
 מזבחותם בנהיצות תקף2ון דלא ל%ו תלוטההתורה

 ולאבד מזבחותם לנתוץ היוב דאיכא אופן ובכל ע"ז שםואיבד
 בד"ה שם אפרים הבית כמ"ש השם מחיקת על עובדיםשמם
 הצווי שבא באופן דק השם מהיקת אסדה לא דהתודהאמנם
 האוהרה באה זה ועל תתוצון מזבחותם כמ"ש א' לה' כןלעשות

 דרך רק אשר השם מחיקת ומה"ט א' לה' נן תעשוןל4
 ע*ש השחתה דרך דק הוא דע"ז דגתיצת דפשיטאהשחתה
 אם אפי' אסוד השם מחיקת דלענין רנ"ו יףד ההת*סונ*כ



קש השםמטששי 8נטט טשובטשאלות

 "ט דיותר דעתו שם ח' סי' ח"ו החתאם בשו"תזדלת
 ראי' אין כהטם גם אכן קפן מע"י גוי ע"ילחתיר

 קפן י,טראל מע"י גדול "טראל ע"י יותר סתיר שםדתרי
 בכל מצינו %א ע"ש בפעמא במילתא שםוכם"ש
 שיעשו זו בשאלה להתיר האחרונים שכחמנוהדרכים
 לבהטי ובשו"ת קפן "טראל ע"י ולא דוקא גויע*י

 מונה נ"י מע"כ שחביא קצ"א סי' יו"ד מהדי"קמרדכי
 ע"י למחוק או קדירח קליפה זה בענין דרכים ג'שם
 דעכ"פ לחעיר ד"ט ואף עדיף נוי דע"י כתב ולאקפן
 שקיים ~כח"פ כיון שרי נוי או קפן דע"י להביא לותי'

 קפן. בהדיחטח
 מבקפן בגוי יותר חומרא יש דאדרבה לענ"ד נראחאך

 במה חיים הדברי כוונת לפר,ט שם שהביאעפי"ם
 קפן ע"י להתיר דאין חנ"ל אפרים הבית על2וחיק
 ע"ש לטחוק קפן ביד שכוסרו ס"ת בזיון דאיכאמשום
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רבר
 באיזה נפמ*נ אין שמם את ואבדתם דהמצוה צבע בכלנכתב
 בכותב וה*ה ע*ש. תעשון לא משום חייב וממילא נכתבצבע
 בנו אם דאטו תעשון לא על עובד ג"כ למחוק ע*משם

 שם הי' אם או לעולם להתקיים ולא קבוע זמן עלמזבחותם
 התודה הלא ולנצתם יאבדם חיוב ל,כא קבוע זמן עלע*ז

 הוא וזה שמם ולאבד מזבחותם לנתוץ דהחיוב כתבהסתמא
 במחיקת ה*ה וא,כ קיים הטמם שמזבחותם דגע כל עלמ*ע
 ממילא למחוק דעומד דידעינן אע*ג קיים שדהצם זמן כלהשם

 וצ*ע. למחקו אסורעכ*ז

 זקיני מכ-ק תשובה נ*ב סי' משה השיב בשו"תוראיתי
 דהא התשב*ץ ליהטב שהאריך זי"ע מסיגעטהגה"ק

 להמחק עומד שהוא במקום דוקא היים במחיקה שדידגדמא
 דבד על כתוב הי' אם אבל בשדו על כתוב השם דהי'כגון

 בעומד אעששי קשה ולכאורה ע"ש מה"ה אסוד גדמאהמתקיים
 דמי כטחוק ה*ו להמחק דעומד כיון דא,ל שרי גדמאלהמחק
 הענין להסגיד ההאדיך בידים למחוק אטד אמאיוא"כ
 דהטם ימחק שלא התודה הקפידה השם מחיקתדאיסוד
 התודה דצון כי המקום בעיני מחועב עצמו מצדוהמעשה
 בידים מווק שאינו היכא אפי' א"כ יתקיים הנכתבשהשם
 שוהטם התורה דצון היפך נקץטה סו*ס נמחק דילי' בגדמאאלא

 כתוב כשחשם דוקא זהו אך אסהר גדסא אפי' לכן נמחקהנכתב
 שלא הקפידה דהתודה אמדינן שמיד להתקיים שיכולע"ד

 שא*י ע*ד בעומד אבל ממילא אפי' המחיקה מעשהיתעבד
 אק מאליו להמחק 2ועומד בשדו על שכתוב כגוןלהתקיים
 דבד דזהו בעולם ויתקיים ימחק שלא הקפידה דהתודהלומד
 דהתודה דק לומד מקום ואין להמחק עומד דבלא"ה אפשד~ואי
 בעולם שההא זמן כל בידים ימחק לא שהאדם בכה*גאמדה
 בנמחק אבל בידים מחיקה דויים התשב"ץ כתב יפהולזה

 עכת*ד. שדי וגדמא האדם על איסור ליכאממילא

 באים אפילו אסוד דהצם דמחיקת דלאו להדש ישולפי*ד
 שהשם התורה דדצון המצוה דעיקד כיוןמהכוין

 התודה רצון היפך נעשה ממילא בנמחק ואפילו יתקייםהנכתב
 הפעולה על דק הפועל על  דנין השין נטחק  הגבתבשהשם
 אף וא*ב מאליו אפילו ההצם ימחק שלא לראותשההיוב
 היפך נעףטה סוף כל דסוף הלאו על עבד ג"כ כונה בלאבנמחק

 התודה.דצון

 דעיד ע*א( )קי*ג( בסנהדרין התו*ח קו' לתרץ באוארוח
 לא סשמאי הנדאת עיר נעשית איגה טזחה בהשיש

 סי' ביו"ד עיין לגוי דסוסרו חיכא וק"ו מכש"כט6*כ
 לגוי לכצסור לענין מהרי"ל בשם בהג"ח ס"ברצ"א
 חמג"א שכצזב כעין השם חילול קצת איכא ונםמזוזה
 בזיון איכא למעץצח מ"ם קפן ע"י דמתיריןלהשיפת טי ע"י שרי דמדינא אף וא"כ ודו"ק סק"ח רם"דסי'

 )ג(. מגוי הלבו"ם דיבר לא ע"כ מבקפן בנוינדול
 ושי"ז ש"ו סי' יו"ד חת"ם בשו"ת ראיתי יהוכעין

 שציין ס"א סי' ח"ה מהרש"ם בתשובתהמובא
 שכתב בב"ם הרא"ש דברי לפר,ט שכתב נ"י מע"כעליו

 גוי ע"י אפילו מום להפיל אין דרבנן הזה בזטןדאפילו
 מ"ם מותר לנוי דאמירה דשבות שבות דבעלמאאע"נ
 חנאון סרן ופירש אמור דקדשים חומרא משוםהכא

 ומיחזי חדבר דגנאי כחטום הרא"ש כוונת זי"עבעח"ם
 דיות וכמה נשתברו קולססי' וכמה בקדשים מוםכמטיל
 עי"ז אירע תשות וכמה בכורות ספיקא בדינינשתפכו

צבי
 בטעמא המפור,ןים לפימ*ש א"ש ולהנ"ל עכ"ק. עדל"תנימא

 על לעבוד מכוין האינו עשה המצות לקחם כוונתו דהאדעדל-ת
 וא"כ עכ*ד התודה בכל מותד מתכוין שאים ודבדהל"ת

 עדל*ת יומד ל*ש מתכוין באינו גם דאסור השםבמחיקת
 יקדע דלא לאו דלגבי במפתחות ישדאל בחמדת העלהוכעי*ז
 הלאו דשור,ן הקדיעה אסוד מתכוין באים דאף עדל"תל*ש
 ע"ש מאליו אפילו המעיל יקדע שלא לראות ק~מוטלהזה

 והבה תעשון דלא לאו יענין י"לוכ*כ
 בגדמא אפי' ולבן יתקיים שהשם התודה דכוגת מ*שוחנח

 דכיון מסתבר הוא התודה דצון היפך דנעשהאסוד
 חטם מזבחותם בהתיצת תקףטון דלא לאו התהרהדחלתה
 שלא דהעיקד הפועל על ולא הפעולה על התודה כונתבעדאי
 דלא דהלאו נשמע וממילא ומצבותם מזבחותם בעולםיהי'

 ע*י בנמחק ולכן הפועל על לא הפעולה על ג*כ הואתעשון
 דאים דהיכא מ"ש אכן חייב התורה דצון היפך ונעשיתגדמא
 שהקפידה למימד ליכא בשדו על בנכתב כמו להתקייםעומד
 על דק האיסוד ובכה*ג אפשד אי דזהו בעולם שיהיהתודה
 להבין זכיתי לא שרי בכה*ג גדמא ומסילא יקהטה שלאהאדם
 הף להתקחם דבעומד לשניהם הקדא כווגה לחלק אפשדדאיך

 טונת להתקיים עומד ובאים הפעולה על התודהכוונת
 הפועל. עלהתורה

 תלי' השם דמחיקת הנ"ל והחת"ס אפדים הבית לפי"דועוד
 הנכתב שמם את ואבדתם של המצוה והדי שמםבאיבד

 אם אף החיוב בוודאי תתוצים מזבחותם של והמצוהבע"ז
 העולם מן להתעקד אזלג אם אף לעולם להתקיים עומדאים
 וא*כ ולעקדם יאבדם החיוב קיום להם שיש זמן כלעכ"ז
 עכ*ו להמחק בעומד אף וא"כ תקמטון דלא הלאו קאי זהעל
 למהקו אסוד יהי' מאליו ימחק שלא זמן שכל התודהדצון

 לסבדת אסוד גדמא ע"י אף וממילא הקדוון שמו באיבדולדאות
 וצ*ע. ז*ל הגה*קזקיני

 בשבת ביהכנ*ס לבנות להתיד דאין כתב שם המנ*א)ג(
 לשום מניהין האא אין הזה בזמן כיבקבלנות

 לעשות אנחם נניח האם בחג בפדהסיא מלאכה לקץטותאדם
 דכענח מ' סי' או*ח סופד כתב ובשו*ת ע*ש דהצם חילולאיכא
 כולם שיאמדו יותד השם חילזל שיש בונים כשצבודהמג*א
 מחללים ומנהיגיהם חראהטיהם ומחריהם הם אחתבאגודה
 פדהסיא במלאכת דוקא שחך וזה ע"ש. בפרהסיאשבת

 ואין בפדהסהא שאינו השם מחיקת לענין מוטא*בובציבוד
 דהטם. חילול בכלל אים השם מקדוקאע כלל יודעהעכו*ם



 השםמקדשי פבטימן אשובמשאלותי
 נוי עקי אפי' מום בו להפיל שהתיר אחד נםואין

 מכחט והוא עכ"ל הנ"ל מפעם וע"כ ישראל ע"ימכש"כ
 בדרך שחנחני וב"ה בזיון בזה דא*כא הנ"לכמברתי
 הנ"ל)ו(. סברתי עליו לתלות רברבא א*לן למצואאמת
 שמתיר מי מצינו ולא הוא כן ממש דידן בנידןדנכט

 )ה(. גוי ע"י המחיקהלמע,טה
 להקל להיפך סברא ד"פ לומר מקום הי' כיראם

 קמן מע"י יותר השם למחוק לעכו"םהאמירה
 דאף פ"ם סי' או"ח שערים בית בשו"ת שכתב:פי"ם
 בתדירות אבל באקראי דוקא היא שבות לנכרידאמירה
 אסור זהו ויו"פ שבת בכל כולאכה לקץטורז לנוילומר
 אחרים ע"י אפי' יעיטח לא מלאכה דכל מקראמה"ת
 דנזרו באקראי אפי' האמירה חכמים אסרו זהימט:ם

 ע"ש. בקביעות כן לעשות יבואשלא
 וכדומה בשבת אלא גזרו לא דע"כ י"ל אול*רמעתה

 למיחש איכא שפיר ע"כ בתדירות באשהוא
 משא"כ בקביעות להתיר שיבואו אפו באקראיאפילו
 רחוקים לעתים אלא בא שאינו השם מחיקתל;נין

 אין בכה"נ אילי א"כ לטחוק צריך שיהי' לעניןשיהרמה
 סכרא הי' ע"כ הקבי;ות אסי האקראי לגזןר'מקום
 אתי דילמא דהטעם בקטן משא"כ נןי :"ילהתיר
 קמן ;"י ייתר לאסדר יש ;"כ אימורין בשארלמיסרך

 בזיון חשש סקים דיש יבפרס נכונה הסברא כ*ואם
 כאשר אעמודה משמרתי על אני ;כ"ז וכנ"להתדרה
 בזה לקמע נוי בין לחלק שאין בדבר ;יון בלי אזאמרהי
 "ט ואדרבה לענ"ד האמת הוא שכן רואה אנידכ;ת
 )ו(. כנלענ"ד קמן מע"י יותר נוי ע"י להחמירמקום
 בעובדא ה"ג( )פ"פ כלאים הירועלמי ע"ד שהעיררב?וץ

 לפני קם לא שר"ח יוסי בר' ישמעאל ור' חייאדר'
 עצמו התנצל ור"ח עליו והקפיד המרחין בכיתריב"י
 מעיין ר"ח הי' שאז שם הוא שריב"י ידע שלא רבילפני
 ר"ח לומד הי' דאיך וקשה ע"ש אנדה תהלים מפרבכל
 וכתב והידור קימה שייך לא שם הרי וגם המרחץבבית
 ראה שלא החידוש עכ"ד החיצון בבית דמיירילפרש
 והידור קימה שייך שם דרק הנ"ל וממעם החיצוןבבית דמיירי כן שמפרש במקומו משה הפני דברי נ"ימע"כ
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צבירבר
 דהסימה בעיא דהך הראב"ד על הקשה שם הרא*ש הנה)ו(

  ע*א( )ל*ה בככורות הלא לקהיש ה*זיינן א*פשיטאלא
 בזה*ז אסור נמי נכרי דע*י בקדשים מום במטילמסקינן
 חש*ז מדרבנן אלא אסור עאאינו אע*ג לנברי אמידהסה2ום
 מינה גמרינן ולא הוא דקדשים חומרא פשום דהתםמתרץ
 כמו קטו ע*י גם איסור בהמשנה קתני בבכורות שם והריע*ש
 מספינן דרבנן דכאיסור הרוטב*א לקייטת הש*כ נכר,ע"י
 חימרא משום התם דובאני ג*כ לחלק צריכין ע*כלשטו

 לקדשים בזיון בזה דאיכא החת*ס כהסברת הה"עודקדשים
 הנ*ל חיים הדברי וכמ"ש בזיון איכא קטן עץי דגםוהיינו
 מע*י נכרי ע"י יותר להחמיר מההה*ס ראי' איזוא*ב

 ודב.קטן
 מה ומ*מ ס"ח ח*ו החת"ס זה*ל הלא בעיני חידוש)ה(

 ה ש ע מ ל ו ה כ ל ה י נ*ל קמאידקואילתן
 ע*י יעשה קסן ע*י א*א ואם למחוק קטן לגוי לצתתכנ*ל
 ישראל ע*י יעשה א*א ו(וםגדול

 גד~
 שלא קטן ע*י לא

 דאינו בץ2בת בפק*נ כמו אהר במקום להקל למסרךאתי
 המחיקה דמעשה כיון הכא חמד זה מטעם קטנים ע*ינשץ2ה
 כוונה בו אין וקסן הותר שמים לשם הכתנה ע*י רקאסיר
 מפורש הרי עכלה*ק בידים אוסור 5" מספינן נמצאודעת
 גף להקדים למעשא להלכה דל החת*ס מרןשדעת

 קטן.מיירחל גד~
 דלהפוסקים כ' סי' באה*ע שכתב לשיטתו זשזילינראה

 הוי לא הגרמא אפי' דאורייהא לאו לעכו*םדאמיר"
 מקרי ויא ישראל בשביל דנפש" אדעתי' 'עחיה דגוימשום
 רק דעת בן עשי שלא סאל" המעווה כשם5טה אלאהגוסא
 בקטן משא*כ ע*ש. הההש מעש" ופהמציא ישראל דעתעל
 דבה2אר שבה'ג או*ה בטו*? "ובא ו"טהר הרמב*ם שיטתהרי

 אי ואף ע*ש הגדול לוקו; בידים לקטן ספי אםאיסורין
 מ*מ ע*ש, מדרבט רק הוא הטור דלדעה שם כהפרם*גנימא
 פוסקים ולכמה דעת בו *הן שהקטן בית גרמא עכ*פחשוב
 גוי ע*י לחקדים שיטחו ע*כ השם במאיקת אסודהגהמא

 ת*ב. 5קטןסליתן
 ח*ב ההם בדברי זי"ע סשמעצ הקדח2 ה10ע איני דתאועוד

 להה*ר אפרים בבית ם8*ש האריך ק*כ קי*ט ס"יו*ד
 לכל כמו הגא לקטן חשם דסהיקת 8שום ק% ע**מהיקה

 הד"ח כתב וע*ז דיגדל סרך סה2ום רק אסור שאינוהמצות
 שנותן הגדול על 6ונח האיסור רק הקטן על איסור כאןדאין
 לקטן ליתן זה דבר עח2ה הי' אם ובוודאי השם למחוקלקטן
 כדמוכח לקרוע חייבים העומדים מס"ת הקדוש שםלמחוק
 שטתן במה הגדול ע5 דהאיסור בכה"ג וא*כ ע*א( )כ*ובמ*ק
 לו ומוסר לקטן שנותן בזיון יש ואדרבה אסור בוודאילמחוק
 באבני ז*ל מסיגעט הגה*ק וזקיני ע"ש למחקו קדוששם
 במוחק שממרי אפרים הבית דעת מצדיק קי*ד סי' יו"דצדק
 דאסור מודה דה2חתה בדרך אבל בזיון דליכא לתקןע"מ
 אפרים דהבית כתב י"ג או"ח יצחק בית ובשו*ת ע*שמה"ת
 אסור ממש מחיקה אבל דרבנן איסור רק דהוא בגרמאמיירי
 הד"ה דסברת ומובן ע'הט לקרוע וחייב לקטן לספותמה"ת
 דבזה לקרוע ג"כ דחייב למחוק לנכרי בידים כשנותן ג"כשייך
 הנותן על הוא דהאיסור כיון לקטן נכרי בין חי5וקאין

 ופשוט.וז"ב
 ודעת כוונה בו אין דקטן דכיון ז*ל החת"ס סברתובעיקר

 להביז זכיתי לא לי' מספיט ואין איסור המחיקהחשוב
 מעשה 6הני ע*ב( )כ"ב ובגיטין ע"ב( )י*ב חולין במס'הלא
 והרשב*א כוונה דבעינן בדבר אף ע"ג עומד בגדולקטן
 שהקסן סה2ום ע"ג עומד וגדול בקטן גט מהני דלהכישם
 נכתב שיהי' פועל הגדול של ומהשבתו הבתיבה מעשהעושה
 לו ויש ע*ג עומד שגדול ע"י הכא ה"ה הש"כ ע"ש.לשמה
 ואין לתקן הכוונה להקטן הי' כאילו דה2וב לתקן ע"מכוונה
 נ*ז סי' ח*א הלוי מהרי*א בשות ראיתי שוב כלל. איסורכאן

 הדבר איסור דלגבי קצת אחר ובאופן הנ*ל מר,2ב*אשהעיר
 מהמת מזיק אינו הקטן דמעשה מצטרפין שניהם עמאיןפשוט
 איסור אינו המקץ2ה בלי הגדול ומדה2בת מדה2בה לושאין

 הביא שלא וחידהט ע*ש כלל איסור שום נעה2ה לאוממילא
 להיפך. בדבריו שמפור,2 הנ*ל החת*סדברי

 ולולי דקה ס"ב ובסי' ועוד ד"ה שם אפדים בבית ועיין)ו(
 דבמילה להראשונים קטן לענין גם זו סבראשבתב

 דאתי חי"2יע יא האי כולי מתרמי דלא וביוהכ*פבט"ב
 שכיח ולא אקרעי דההח השם מחיקת לענין ה*הל6סרך
 דמותר מודה הרמב*ם וגם לססרך דאתי חיק2ינן לאדמתרמי
 הרי ע"ש בגרמא כמו דדבנן איסור רק כשההא לקטןלספות
 וז*ב. קטן ישראל לע*י נכרי ביז לחלק אין יו סברא טבחדגם



יש . השםמקרשי פבפש ותשוטתשאלות
 בספר. לעיין נ"כ שרי דאפם וממילאע"ש

 רק תוא תתיצון בבית שתי' לזה התכרח עיקררדץנדץ
 כהנד אבל תהלים במפר טקיין הי' דרן4תמהא

 דשפיר תחיצון בבית דהי' לוטר הכרח אין והידורקיבטה
 ריב"י מפני לקום צריך הי' ומ"מ הפנימי בבית דהי'י"ל

 מופלג תוא דאם סע"י רמ"ד ס' ביו"ד דאיתאעפי"מ
 בהנ"ה וכתב מובהק כרבו דינו רבו אין אפי'בכתמה
 שהואדמי

 גד~
 מופלג נקרא בכך בדורו ומפורמם הדור

 גם שציין תפת"ש שכתב לפי"ם וא"כ ע"שבתכמה
 תרמבאם על אבן פור תנ"ה בשם מק"ג שם נ"ימעלרע
 בכ% שהוא מובתק ברבו דבאמת הלת"ם עללתלוק
 א"כ ע"ש וכו' המרתץ בבית גם בפניו לקום צריךמורא
 שבח עיין הדור וגדול בתכמה מופלג הי' הריב"יכיון
 מובהק כרבו דינו א"כ כפוף הי' ד"ה ברש"י ע"א()נ"א
 הפנימי בבית אפילו מפניו לקום צריך הי' שפירדר"ת
 וע"כ תהלים, בספר מעיין דהי' מהא הראי'וע"כ

 ההידור מצד הוא הוכתתו שעיקר הפנ"מ עלהתידוש
 כך כל ראי' אין מזה ולדעתי המרתץ בבית שייךדלא
 שפיר הלימוד מכת אך הנ"ל הפו"א כסברת נאמראם

 )ז( הוכתהאיכא
 דברכות הך מכת להוכית נ"י מעכת"ת שכתבןמה

 השיב ואביי מר לאביי רבין מדקרי ע"א()מ"ז
 רבין של רבו הי' דאביי מוכת אנא מר לאו השתאועד

 רוצח ומזח פר ע"א( )כוב בשבת לרבת אבת דקריכפו
 לעטוד צריך כצבתק דברבו הנ"ל הפ1"א כדברילתוכית
 אינם דבריו עכ"ד הפנימי המרחץ בבית אפי'מפניו
 קרי האביי משום מזת ראי' איך תדא כ% לימובנים
 מר זח בהטום לאביי קראו דגם מר בשם מובהקלרבו

 שאיט רבו רק תי' לא דילמא מובתק רבו שתי'לתורות
 לזח צריך אין ולפים"ש מודח הפו"א גם דבזהמובהק
 שהי' כהשום מר לי' קרי שפיר כ% רבו הי' לא דאפי'כלל

 )ח(. וכנ"ל תדור ונדזל בחכמתמופלנ
 דאין "א ש מעם לטצש נ"י מעכה"ת שתתרומה

 קימח שם אין וגם תמרחץ בית בפתחמכבדין
 )לקב בקידושין דאטרו כיון פשופ הפעם לדעתיותידור
 המרחץ ומבית תכמא מבית ותידור קימה דאיןע"ב(
 ומאותן הידור בה שיש קימה והדרת תקוםדכתיב

 והוא תדין תוא כן אם הידור, ליכא דכתיבהמקומות
 )פ(. הנ"ל במקומות כיבוד דליכאהמעם

 חשש כהשום פעם למצוא נ"י מעכת"ת שרצהומה
 עפי"ד מויע כשתוא טהמרתץ יצא שלאסכנה

 בפ"ז הכ"ם לדברי יענה מה פ"י ארץ דרךבמם
 מקום בשום כיבוד כהטום ליכא דביציאה הי"במברכות

 קץ*ו תעירו כאשר תמוהים הכ*ום דברי כיואם
 גם תמובא הברכות במעון כתב כבר אבלהאתרונים
 שם רש"י דטדברי נ"י משתו שתביא רננת כנףבשו"ת
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צבירבר
 ע*א( )ל*ג דבקדושין ~ש( בדבר תשובות כמה ולענ"ד)ז(

 שיקפד רבי בר ר*ש לפני קם לא דר*ח"גירסא
 א~ר דהא מסתברא ה*נ הקאמר בראי בבתי דמייייומוקי
 ובמס' ע*ש שאני לאונסי דלמא ודחי המרחץ בביתלהרהר

 אין וא*כ ע*ש. קגאני 5אונסי ג*כ קאמר ע*ב(זבחים)קוב
 דהא הורצון בבית שהי' תהלים בספר מעיק דהי' מזהראי'
 קימה מפני הראי' עיקר הש*כ איסור כאן אין ואז לאונסוהי'

 בבית הסברא דמצד כתב הלח*ם דהא ועוד (ב) וז"פ.והידור
 דטעמא כיון לאחר רבו בין לחלק אין המרחץ וביתהכסא
 אים 5י ומה רבו לי מה טיטף מקום דהוא משום הואדפטור
 כדקאמר הוי דרבו משני ולא שם מהגמרא ראי' ומביארבו
 כתב טו"א דבהגהות אף וא*כ ע"ש. לו שניתי חומשיםשני

 לעמוד צריך ומרחץ בבידיכ אף מורא מטעם דהואדברבו
 לר*ח ס"ל דילמא קם שלא ר*ח על ריב*י הקפיד איךמ"ם

 וע"כ שם והידור קימה 5'"ם ברבו דאף דמסתברכהלח"ם
 כתב הרמ*א דהא ועוד מ( והבן חיצון בבית והוימוכח
 זקצ*ך וכם*ש בדורו ומפורסם הדור גדול שיהי' בעינןדלזה
 דורו חכמי משאר יותר היים בחכמה מופלג דהךבסק*ד
  עצמו להחזיק ענוה מדרך ואין ע*ש מובהק כרבו דינוולכך
 משום להקפיד לו הי' היא דורו חבמי מכל יתר הדורלגדו5
 דדיב"י ע*א( )נ"א בשבת שם ברש*י מפורש ואדרבהזה
 הי' הלא הנשישת כבוד מפני רבי לפני ויושב בפוףהי'
 דרכו שהי' הרי עכ"ל ממם שגדול אע*פ לפניומורה
 דודו מחכמי לגדול עצמו להמזיק ולא כפוף להיותבקודש
 החיצה בבית דהי' וע"כ זה מטעם מקפיד המ לא בוודאיא*כ

 הדור. גדול שאיט למי אף והידור קימה חיובוהי'

 קדחפים פ' בשאילתות מפורש ואדרבה ענוה שייך לאוע*ז
 יקרא למיעבד בע"כ לי' מוקמינן קאים דלא דמ(עק'

 סגי ואיכח הליף כי אביי ל"ג בקידושין כמבוארדאורייתא
 ופירש מיקמי' וקיימי ידא להו יהיב קיימי מצי הנאדיתבי
 בי לפניו שיקומו להכריח תורה כבוד מפמ לחכמיםשחוב

 ובסדר ע*ש אבח מפני שיקומו כדי לזקמם ידו סוטךאביי
 מ8רש לתנצי*2 שאלה ובעמק הכהן אביי אותהדורות
 עשה מצות כל על כמו כופין שבי*ד מיבעיא דיאכוונתו
 ורק בבודו על למחול לו אין בעצמו הרב דאף קם4לאלא
 עם ומשון לפני היש בכבודו ליזהר שיודעים תלמידיולפני
 אץן 2הדאי הדור לגדול עצמו לההזיק משא-כע"ש.

 וז*ב.להקפיד

 מופלג שיהי' דבעינן הב*י בשם כתב הש*ך דהא ועוד)ד(
 הדור דגדול עלי כמו דורו חכמי משאר יותרבחכמה

 חכמי משאר יותר בחכמה מופלג שהי' מצינו לא וריב"יהי'
 מהחלה רבי הי' ר*ת ולפיוהן מרבי גדול הי' ולרש*ידורו

 והידור  קיטה וווב אין א.כ ע*ש נתחכם ואה*כתלםידו
 וז*2נ פנימהבבית

 ס*ק ברויה ובבהטנה במג*א הובא בס*ח לפים*ש ועוד,ה(
 להרהר מותר עבירה הרהור בלבו נכנס דאםי*ג

 מצלת שההירה מאיסורא 5אפרושי דהוי תורה בדברישם
 עפר' שאמר מזה להוכיח אין א*כ ע*ש רעיםמהרהורים
 ששת עשא דילמא החיצון בבית שהי' תהלים בספרמהרהר
 היוור מצות מכח רק נשמע לא וע"כ עבירה הרושרמחשש

 והבהוקימה
 כל דסוף שליט*ח השואל הה*ג ידי"נ דברי צדקו הנה)ח(
 ושייך מובהק כרבו דדינו מוכח מר לאביי רבין מדקריסוף
 קף קוטה ולא הטו*א לשיטת הפנימי בבית גם והידורקימה
 קימה ל*ש בלא*ה דבמרחץ יונה הרבינו על רננההכנף
 למעט צריך לכן והידור קימה שייך מובהק דברבווהידור

 ח;בן. נקי ששרם משום המרחץ ביתפתח
 לפירש התמוה  עיקר)ט(

 הבג-

 יונה הרביט בכהנת  רננה
 דשם אע*ג מכיבוד המרחץ בית פתח למעטדבא

 נשתנה ומה סעי*ד. רם*ד רמ*א כם*ש והידור קימהשייך
 כלום. תירץ 5א וע*ז והידור לקימהכיבוד



 השםמקרשי 8ניא ותשובהעשאלהינ
ש  בכניסה רוקא כה1מע ח5ווחים כל בכניכעןש
 יויא יאהד נכנם אחת אפי' הייט ולדעתי ביציאהולא
 ,טניהם שאין כיון להנכנם כבוד לחלוק צריך היוצאאין

 )י(.נכנפים
 איכא ביציאה דנס הגמרא כפשמות נאסר אםואף

 אם כי שייך לא ט;מי ;יקר אכתי כיבודמ,טום
 בעי פעטא ועכ"פ נכנם ואחד יוצא שאחד וכנוןביציאה
 דידי לפעטא אבל מכבדין אין שניהם בכניסתלמה
 ממקומות המא הידור דאיכא במקומות ח"ד דבאמתניחא
 ההעם' לפיאד ובפרפ זה כל ל"ש מהודריםשאינם
 בכ"מ כיבוד איכא כאחד יוצאים שניהם דאםץזכתבו
 כיבוד מקום בשום ליכא סכנה סרך שייך איא"כ

 אסורים התום' דברי כי אם י"ז סעי' רם"ב בסי'כמבואר

 דמק~תו פעמא עכ"פ אבל המרחץ בבית ולא בדרכיםרק
 )יא(. כלל פספיק אינונ"י

 ;"ך עינתב הנ"4 רננה כנף השובת :"ד שהעיר מהאך
 שאינו המרחץ בית פתח לסעפ דבא יונההרבינו

 כפבואר הידור ל",1 בלא"ה המרחץ דבבית והקשהנקי
 עין העלים דאיך נ"י מעלתו והקשה מ4ד רם"דבסי'

 קיטה שייך החיצון דבבית שכתב שם הרמ"אטדברי
 )יב(. בזה העיר יפה המרה,ן בבית אפי'והידור
 מיני בכל וברכה שלו' בשום ואסיים אסתגרובזדץ

 ועבודה עה"ת לישב ויוכל בתורה האפורותברכות
 אכיה"ר קרוב ובזסן בענלא ובפרפ בכלל ה'לישועת

 יוננרייז הלף יחזקאלהק'
 יצ"ו 5רעשוב בק"קרומ"ץ

 צנירנר
 יוצשוים בשניהם דוקא הכימ דשיטת י*ל יותר ולט"ד)י(

 כפשטות דמכבדין סודה יוצא וצתד נכנס באחדאבל
 במחלוקת* לאפושי שלאהגמרא

 לכן סכנה סדך איכא נכנס ואחד יוצא דבאחד דכיון וי"ל)יא(
 אף לכבד לסעות שלא מכבדין אין נבנסים בשניהםאף

 וז"פ. יוצש4 מםתד נבנסבאחד
 ה' שמח בשר לפימ4ש במחלוקת לסילתא סעסאואמינא

 סקום הוא הכבוד דכל הכ*ס לשיטת טעם פ"זת'ת
 לעסוד ר,1אי תלמיד אין שאמרו וכמו שמים שםשמכבדין
 מרובה דבו כבוד יהא שיא ועדבית בהטחרית יותר ובומפני
 הגדול מכבדין אין סזהה שאין במקום הש*כ שמיםמבבוד
 בדישא, עקר דימינא דכרעי' ביאתך דרך קביעחעהוהמזוזה
 על יתברך שמו לכבד הכניסה על הס1 המזתה עציךא"כ

 הטזוזה קביעות שאין ביציאה כן ואם דירתו לביתהבניטה
 וכמו מתוזה עליו טיאין לכותל הוא ימינא וידי' זה עלמורה
 מזוזה זה מימינם חומה להם והמים במכילהס1שסשמרו

 עליו שאין בפתח מכבדין וואין כמו ותו תפילין. זווכהטמאלם
 ובבהמ*ד בביהכנ*ס ולכן ביציאה מכבדין אין כןמורהה

 ולכן בכיבוד חייבין יתברך לשמו ככבוד ככולו אומרשהכניסה
 שהי' יהברך שמו מכבדין ביציאתן שהי' המקדשבבית
 הרמב*ם וכמ*ש פניהם מחזירין הי' שלא כניסתן דרךמהלכין
 וה1ם אפשד מקדאי ביומא לה ויליף הבחידה בית מה'בפ"ז
 שייך זו שברא חו"כ חרפח"ח. עכ"ד ביציאה גם כבודנוהג
 מזוזה עליי  קואיז ככותל חשוב או יוצאים כשח1ניהםדוקא
 בבודו יהי' להגדול יכבדו ואם מזוזה חיוב ליכא היציאהדמצד
 ואחד נכנס דאחד היכא אבל שמים שם שמכבדין מכאזגדול
 שוב שמים כבוד סויכא מזוזה ~וב אימא להנכנס הרייוצא
 מכבוד יותר שמכברו חשוב זה אין להגדול אז מכבדאם

 ומסתבד לדגכנס שמים כבוד גם איכא בכה*ג דהאשמים
 אז יוצאים שניהם אם ודק דמכבדין מודה הכ*מ גםדבכה"ג

 וז*ב. לשיטתו מכיבודפטור
 הפתוח גדול מחרד שבפתח יוצמח הנ"ל שמח האורולפי*ד

 פתוח שההש או אמות ד' על ד' בו שאין קטןלחדר
 או קטן להחדד כשנבנסים כיבוד שייך איט שבחירלגינה
 לדוזדר מהגינה או קטן מהחדד חזרה כשבאים רקלהשינה
 הרי*ף שסביב דהש*ג הכ*מ. לשיטת כיבוד חיוב איכא אזגדול
 שאין קטן לבית פתוח גדול בית הי' שאם כתב מזוזהה'
 הה1 והרי נחשב גדול של שפתחו במזהה חחב אמות ד'בו

 עקש במזוזה העב שהוא לגינה (1 לוה*ר הפתוהכביה
 הס~רזה דורוב לרה*ר ה18שהת לבית דמי דלא תמהובקש*ע

 שהוא ההדו אבל לרחוב הבית מן יציאה או הגניסה עלההש

 בטל לדירה רשעי וואיט מפני סמזוזה דפטור מד"אפחות
 או*ח פתים ובמטשז ע*ש חד והכל הגדול הדר יגביהוא

 לרה"ר הפתוח דבית דכית דטעמו הש"ג דברי מסבידשצ*ח
 בו שאין קטן לבית פתח לו שיש בית ה"ה א*כ בסזוזהחהב
 וריב להקטן פתח אותו אפ*ה סתום הס4 קטן והביתדע"ד
 דלמיסתר משום בית איט דע"ד בו ,נאין בית דהאבמזתה
 הו*ל וא"כ קאי למיסתד האי ע*ב( )ג' בסוכה דאמדינןקאי
 הקטן בית כותלי דהא ידה*ר כפתוח ההוא הפתחמסש

 ע*ש במזוזה וחייב לדה"ר כפתוח ודינו ליסתדעומדים
 לקבוע שצדיך לפי"ז הוסיף דפ"ו סי' יו"ד פתיםובמנחת
 היכר יש אם אף להגדול הקטן מביה כניסה בימיןהסזוזה
 הפהוח דבית פשזט וזה לרה*ד כפתות דהוי כיון בהקטןציד

 הכניסה בימין במזוזה חייב לדה*ר ציר שהיכד אףלדה"ד
 ע"ש. להלכה בזה והאדיך לביתמדה"ד

 נחשב להקטן גדול בתדד ביוצא הרי כיביר לעניןוא"נ
 מהחדר בחזדה ודק כיבוד וליכא מזוזה בו וזאיןכפתח

 לי ויש להכ*מ. כיבוד חיוב איכא להגדה מהגינה אוקטן
 ואכמ*ל. שמח האוד בדבדי להאריךעוד

 דאין פיר,1 דר,צ"י יונה ודבינו ר,1"י פליגי דבזהונראה
 כל בכניטת כלומר למזוזה הדאוי בפתח אלאמכבדין

 ביהכנ"ס ודפתח פיר,1 והד"י ופרצות דרכים למעוטיפתחים
 וכו' לכך ודאוי נקי שהפתח כיון סזוזה שם שאיןאעפ*י
 דלהכי יונה הדבני דשיטת הרי ע"ש. אלו את אלומכבדין
 סברת ולפי לכך וראוי נקי שהוא משום מכבדין ביהבנ"ספתח
 כמו ביהבנ*ס בפתח כיבוד חיוב איבא בלא*ה הדי שמתהאוד
 לשמו כבוד כולו אומד שהכניסה כיון מזחה בו ש"שבפתח
 דהרבט מזה ומוכח מזוזה עליו שיש כפתח הא הדייתבדך
 דס*ל י*ל רש*י משא"כ שמח האוד לסברת נחית לאיונה

 וק כיבוד החיוב בביהכנ*ס אף וממילא שמח האורכסברת
 בו שיש בפתח וכמו היציאה בשעת ולא ההבנסהבשעת
 הייט פתחים כל בכניסת כלומר רז1*י לשון ומדיוקמזוזה
 בה1עת רק ג"כ שהוא ביהכנ*ס פתח אף לרבות באשכל

 והבן. מביהכנ"ס כשיוצא ולאהבניסה
 המרחן ובית הכסא בית כתב דהמחבד לק"מ ולענ"ד)יב(

 ע*ש לכבוד עשויים ושאינם לפי פטוריםוכר
 בתדר דמיירי ע"כ הכסא דבית דומלא המדחץ ביתומדנקט
 מחלק לא דלהכי ה"א( )פ*ו ת*ת ה' הכ"מ וכמ"שפנימי

 והרהור כיבוד לענין לבראי גואי בתי בין במרהץהרמב"ם
 חשש לא הכסא דבית דומיא המרחץ בית שכתב דבזהד"ת
 במזהה חיב החיצת דבפתח י*ל וא*כ ע*ש. יותרלפו,1
 נקי לשח דנקס יונה הרבינו א"כ וכבוד הידור משוםודריב
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 8נטימן
בעזה"י
 יצ"ו אומוה*ר לפ"ק תרפ"ו דכרימעש"ק
 הגאונים, לגאח המפורמם הצדיק הגאון חרבכ"ק

 ועה"י נ"י *ה"ח פונים, אליו "פראלאלפי
 הדרתו ישראל על וחם"י,שה"ת
 שייפ"א ליב מררכי טו"המרן

 יע"א סט*ף ול דק"קאב"ד
 מרדכי לבושי שו"ת נחמדים ספרים המחבדבעל

 יראת בכל והשתחוואה בקידה ושתה"ק4מקד,טדך'25
 שלימ"א התורה שר הדרג"ק פני אחלההכבוד

 השאלה תורף וזה דע"ת חוו"ד למעשה הלכהלהחציבני
 לציר נפל אחת בשר חתיכת זה הוא כי יאמראשר
 האשה שראתה ותיכף טליחה שיעור תוך מהבשרהיוצא
 הי' לא כי ידיעה בחסרון אותה ומלחה פשםהוציאה

 בראשונה.הודח
 דנפילרנה דנהי לאיסור פשומ הדין ריהמא לפוםרהנה

 שנמלח קודם שנפל כיון הוא כלום לאולציר
 האשה שמלחה כיון מ"מ ברמ"א ס"ו ע' בסי'וכמבואר
 בלא שנמלח בשר דין עליו הוה א"כ הדחה בלאתיכף

 ס"ב. ס"מ בסי' לאיסור דינו דמבוארהדחה
 כיון דאול* החדש בדבר לידון בעיני נפל כןאמנם

 במקום לי' מהני ציר האי א"כ בציר קצתשנשרה
 הוא חדתא מילתא ודא והואיל בדיעבד. ראשונההדחה
 וירווח אשיחה אמרתי ז"ל רבותינו בה העירו לאאשר
 אכשל לא למען במחוני אשים וב"ש ב"ה ובהשםלי

 ח"ו. הלכהבדבר
 דהדחה מבואר י"א דין קל"ב סי' הרמ"א כתשו'וץנה

 דשאר דאפשר פירות במי מהני לאראשונה
 עליו. פליגו ס"ז ס"מ וש"ך ובמו"ז לי'. ממרשיכהטקין

 רמ"א ולדעת פלוגתא בהך ג"כ תלי' בנ"דולכ14ורה
 לומר מקום דיש נלענ"ד העיון אחר אמנם מהני.לא
 הרמ"א של מעמו עיקר דהלא בנ"ד מודה הרמ"אדגם
 דזה ונראה לי' מפרשי משקין דשאר משום הואז"ל
 איך א"כ עצמו מבשר יוצא זה ציר דהא בנ"ד.ל"ש
 א"כ כן אומר אתה ואם לבישרא, לי' דמטרשינאמר
 בו יש בשר בכל דהרי בשר במליחת ידינו מצאנואיך
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רבר
 הע*ז נקי שאיע פנימי נפתא 5יש ע*כ המרחץ ביתיטעט
 דאין וק~כ מכבדין אין בלא*ה שם הא רבטת בכנף תמהשפיר

 וז*פ. דבריו וצדקו מר5ץ פתח למעטכמנתו

 מטרשי משקין ד,טאר ברור לדבד כתב לא שם הרמ"א הנה)8(
 הטבעים כל דאין משום כן לומר דאפשר רקלי'

 לי' מטרשי טבשר היוצא ציר דאף אפקוד 8*כ ע"ששוים
 אף עצטו דם להוציא להמלח מונע אינו ועכ"ז אחרלבהטר
 בקי  ש5י' חכמז"ל ידיעות לע יש ע"ז דהא ציר בתוכושיש

 גם בו שיש אף מבשר הדם מוציא שמלח סומרובהטבעות
 הבשר מרככים דהמים משום הטעם דשם נאטר אם ואףציר
 בציר בשר נפל דאם יול עכ*ז לצאת לדם מונע הציר איןולכן
 מליחה ע*י הדם יוציא ולא לבשר לי' מטרשי הציראז

 יוצהא מים ע*י נתרגך דעכשר שאם הטבע הח* שגןדאפשר
 לא לציר הבהצר נפל ואם הציר יעכבו ולא מליחה י*יהדם

 והבן. ל" מטרש" דהציר טהבשר הדם .יוציא

 ל*' טמרשי הציר והא מליחה מהני איך א"כ וצירדם
 כבר שיצא או בבשר עדיין הוא אם בין לחלקודוחק
 מפר,טי ל"ש דבציר אע"כ כלל סברא אין דזחמהבשר
 דנחי די"ל הוכחה זה אין העיון אחר דמ"מ אלאלי'.

 מרככים. המים במים אותו שמדיח כית אבלדמפרשי
 הרמ"א לדעת מסתפק הייתי גופא זה דבאמתאלא
 במים אח"כ שטדיחו מה סהני אי לי' דממרשיהיכא
 תשובה. בדרכי הובא בזה שנסתפקו מצאתי ויטובלרכך
 ב"י לדעת שנסתפק ס"פ סי' רעק"א בהנהותויעיי'
 יעיי"ש פושרין אח"כ מהני אי לי' ממריטי קריםדמים
 ואמל"כ. ובפמ"ג ק"ח ופו"ז ס"ד ל"ו סי'ויעיי"ל
 מפרשי בו דל"ש הסברא טזה נראה עכ"פ שיהי'ואיך

 )א(. עצמו מבשר שיוצא כיוןלי'
 מתוס' הדחה במקום מהני דלא לכאורה להוכיחדנר4עץ

 יצא ולא דהשוחפ אמתני' שהקשו ל"גחולין
 בתום' והקשו מטואבים. בידים ונאכלות כהטרהדם

 מאי איתא ואם בזה והוכשר בראשונה דהודחתפ"ל
 היוצא בציר שהודח לה פהשכחת שפיר דהא להוקשי'

 התמצית דם אפי' דהא מכשיר אינו וודאי וזהמהבשר
 אע"כ הפו"ז, וכמש"כ האיברים דם וכש"כ מכשיראינו
 יש דלכאורה אלא הדחה. במקום מהני לא דצירמדכח
 ול"ל מקשין שפיר התוס' דאעפי"כ אלא דאיה"נלדחות
 אחרונה הדחה אבל ראשונה הדחה דתינח בצירדהדיח
 בציר יבשלנו דאיך בציר אפשר אי דזה איכ"למאי

 )ב(. במים הדחה צריךוע"כ
 מאוד התמוהים רמ"א לדברי פיתרא אשכחנאןעפיייז

 דאסור ס"ז ס"מ בסי' ומו"ז הש"ך שתמהכמו
 ע"כ מוכח טחתוס' דהא עליו ותפמו פירות במילהדיח
 התוס' קויטי' תהדור דאל"ה מותר ראשונה הדחהדגם
 דעל ניחא ולמש"כ פירות במי דל"א ראשונה הדחהעל

 קושי' ועיקר בציר דאפשר לק"מ בלא"ה ראשונההדחה
 העיון דאחר אלא אחרונה. הדחה על רק ע"כהתוס'
 מהבשר היוצא בציר אפשר אחרונה הדחה גם דהאז"א
 ואמ"ל( )וישל"פ לזה אותי והעירו מליחה שיעוראחר

 דראי' נראה העיון ואחר התוס', מדברי ראיתינוונשאר
 התוס' בתי' באמת נכלל דזה די"ל הוא כלום לאוזו

 פירות מי וכוונתם פירות במי שהודח כנוןשתירצו
 רוכלא כי אפו וההצס' בי' מיכשר דלא מידיוכיו"ב

 )ג(. מכשירים שאינם המשקים כל וליזלילחשבו
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צבי
 וסמ*ש מעליו הציר יגנב 5דחה דאחר עצ5 יש לזה הנה)ב(

 בעי לצלי גם דהא לצלי דמיירי להתירץהר"ן
 כדי אלא אוסר דאינו וכתב הבשר פני שעל הדם מפניהדחה
 שם ובפאירי מותר והשאר החוצין את קולף הילכךקליפה
 וז*פ. הבשר מעל הציר להעביר יפה בקנות דסגיהוסיף

 ט"ו כלל יעקב במנחת לפימ"ש זה על להעיי יש ולענ*ד)ג(
 לי' מטרשי פירות דמי הרמ"א דסברת נ"דאות

 5דם שהבא הבשר לרכך כדי ראשונה דהדחה לטעמאקאי
 הלכלוך להעביר שהוא דהדחה לטעמא משא"כ מליחהע"י
 הדם את יוצא ולא 5מע המלח נתמלא שאל*כ החתיכהשעל

 כיח פירות בטי גם 5דהה מהני שפיר הטעם לזהשבחתיכה
 דנימא דז5 גמובן ע"ש הלכלוך להעביר רק לרכך צריךדאין
 משום לטעמא רק הוא קמייהא הדחה במקום 5הנידציר

 8ינו בידשה הבשר לרכך כדי לטעמא משא*כ 5לכלוךלהעביר
 א5טש בר"ה וטט*ש שריק משריק דם ד85 הצירמרכך



 השםמקרשי %1א ותשעבותשאלא9י
 הובא המרדכי מדכרי לנ"ד ראי' להביא דאיןוטן*ה

 בדין כ"פ ס"ק ה8"ך י"ח ס"ק ע' ס*'בפו"ז
 הדהח בלא דחה"ד וכ' מליחה קודם לציר שנפלבשר
 ומדיחו. כשחוזר מותר אלא הדחה בלא נסלח מקרי%א

 דאל"ה הדחה במקום מהני לא דציר לכאורהומשמע
 די"ל חדא כלום מוכח דלא נר4*ה כלל, להדיחהלם"ל
 יפה הדחח צריך דלכתחילה כהטום לכתח"יח רקדהוא

 כמבואר עוה"פ להדיחה צריך דהא ותו א', בם'כטבואר
 שם כמבואר מותר ובדיעבד ס"ו ע' סי' שםברם"א
 ראי' נראח ואדרבח מ"ג, ס"ק וש"ך חנ"ל פו"זויעיי"ש
 כשמדיחו מותר לשונו שהעתיק הפו"ז מלשוןלדבר*נו

 רק הדחה צריך דאין ומבואר ומלחו וחוזר הציר""מן
 )ולענין כהנ"ל. שרי בדיעבד וממילא שעלימהציר

 מדינו גרע דלא הדחה דצריך פשום וודאילכתחילה
 הנ"ל(. רמ"אשל

 דדם כיון הדחה במקום מהני לא דציר סברא י"לא~בפנבט
 לרכך פועל דאינו אפשר א"כ שריקמשריק

 משריק ל"ש בכלי הי' דהציר כיון י"ל אמנםהבשר,
 הדם דטבע כיון דעכ"פ סברא י"ל דאכתי אלאשריק

 )ויעיי' לרכך טבעו אין בכלי אף א"כ שריקדכהטריק
 ל"ש או"ח של דדינו שר"ל במה כ"פ ס"ק שפ"דפמ"ג
 זה )ום"ם בזה וצ"ע ודו"ק( שריק דכהטריק בדםרק

 בצלי רק אינו שריק מושריק דדם דהא לומר דוחקנראה
 כן להוכיח יש מיהא דז"א התום' לשיטת במליחהאו

 לדהות ו"ט דמא ד"ה ע"א קי"א חולין רש"ימלשת
 דוודאי י"ל בעין דם משום דהדחה ולפעמאואמל"כ(
 בעין הדם עמו מעביר מ"ם שריק דמשריק דנהימהני

 שריק. כוטריק לא דבלא"ה בכליבפרט
 גרע דלא מחני ע"כ בעין דם משום לפעם84 י"לןוש1

 דנשרה דכיון ס' ס"ק ס"ם בסי' הש"ךממש"כ
 יש ום"ם בעין. דם חשוב לא תו ונכבש במיםונחערב
 כיון י"ל וגם מעל"ע. בכבוש איירי דהטם וגםלדחות
 הדם את עמו מעביר אינו שריק דטשריק הדםדפבע

 וצ"עבעין
 טמש"כ הדחה במקום מהני דלא סברא עודרנר84ה

 בפעמא כ"ם ס"ק ע' סי' בש"ך הובאהאו"ה
 בו אין דציר כהטום ג"כ הדחה בלא שרי לצירדבנפל
 אפשר א"כ ד"א. להבלע ולא עצמו חוא להתבלע רקכח

 ולא בעצמו להתבלע רק כח בו דאין דאמרי'דכש"כ
 או בעין דם לפעם א"כ חליכלוך או בעין דםלהעביר
 רק כח בו דאין חסברא דבאמת אלא מוהני. לאל*כלוך
 בשם י"ח ס"ק בכחט"ז הפם"ג כתב עצמו הואלהתבלע
 תפל, ופמא מליח כפהור דהוח כחטום דהיי"םאו"ח
 וליכלוך בעין דם להעביר אף דמהנ* י"ל שפיר בנ"דא"כ

 מכחט"כ לי' מטר,טי ל"ש דבציר עוד ראי'ננלע"ך
 בלא סלחו אם מיהו וז"ל ס"ו ע' בסי'הרמ"א

 אפי' מהני דאיך וקשה שרי לציר שנפל לאחרהדחה
 טהני ומח לי' מ6רשי ל*ניר שנפל כיון הלאבדיעבד
 פעמא % סומכין דבדיעבד לומר ואין אח"כ4מליחתו
 ס"ב בחג*ח כמבואר ריכוך משום %א בעין דםמשום
 חאחרונים דחרי ברור דבר לאו דזח חדא ז"א ס"םבסי'

 רק התיר לא דחרב ום"ל ויט"ך פו"ז על שםחולקין
 אלא רעק"א. וחי' בפם"ג יעיי"ש שנית ומליחהבהדחח
 ד6עמא טמכין דבדיעבד והש"ך הפו"ז לשיפתאפי'
 מש"ז ס"פ מ" בפם"ג מבואר הלא מ"ם בעין. דםמשום
 כהטום לפוןם אף אסור לי' דממרשי דמטעם י"זס"ק
 הכבה"נ על שם )וחולק לי' מפרשי מטעם אסור בעיןדם
 ג"כ מבואר כ"ג בדין פ"ו כלל בתו"ח במנ"יועיי'

 לדעת מיושב אינו אכתי לדידהו דאפי' אלאככנה"ג
 דגם פם"ג לדעת א"כ ואם"ל( הנ"ל ופם"גרעק"א
 מוכח וכן לי' מפר,טי כהטום אסור בעין דם כהטוםלטעם
 שא4ן ראי' איכא א"כ הפם"ג ככהט"כ במו"ז שםבאמת
 סי' מש"ז ויעיי' לי' מפרשי ל"ש דבציר תשובהעליה
 בראשונח. הודח דכבר ל"ש ולרכך וז"ל סקי"חע'

 )ד(. לי' מטרהטי ל"ש לציר דבנפל לחדיאמבואר
 דל"ש דנהי לומר בראש מקום יש עדיין דט"מיינלא

 אעפי"כ ג"כ, לעיל שהוכחנו וכמו לי' מפרשיבציר
 להוכיח יש ובאמת הבשר את מרכך אינו;כ"פ
 כם*ם" אווצ מרככין "ואינו שכ' הרם"א תשו' מלשוןכן

 דלא דהטש יש לי' דמפרש* סברא בלא דאףמבואר
 דאפשר כ' דמילתא לרווחא דהרמ"א אלאמרכך

 ההטש כאן אין בעין דם לטעם א"כ ע"ש לי'דמפרשי
 ל*' מפרשי דמפעם שכ' הנ"ל הפס"ג לדעת)אפי'
 תקנח נראח חי' א"כ בע*ן( דם כהטום לטעם אפי'אסר

 וחוא ס"ב בם"פ המחבר כמש"כ שנית למלחולהדיחו
 שפיר בעין דם דלטעם מהני ממנ"פ דבזה הרא"ש.דעת
 %טעם וכחנ"ל לי' מ6רשי דלא כיון בציר חהדחחמהני
 וכש*פת שנ*ת ומליחה בהדחח מהני שוב א"כלרכך

 חערות* דכבר אלא ובמק*א, בפו"ז שם וכמבוארהרא"ש
 חדם דפבע מ,טום בעין לפעם אפי' מהני אידצ"ע

 בעין. הדם את מעביר איע אולי א"כ שריקדכחטריק
 דעת מבואר מפא פירות במי הלכה לעניןההגה

 הש"ך וכדעת ראשונה הדהה אף דמחניהפומקים
 פירות בכר להחמיר נראה הפם"ג דעת אמנםוטו"ז.
 במי הדחח להחמיר בשפ"ד נ"ג ס"ק ס"ם בסי'מדכ'
 כש"כ א"כ ימים ג' ששהח בשר לעגין אף פירותבמי
 תמוהים חפם"ג דברי אלא )ה(. ראשונה הדחהלענין
 דעת לחבין טצ6ערים אם חרא,טונים על הלאאצלי

 צבירבר
 סהיום פירות במי ראהיונה הדחה טהני לא שלארט*אטהרי

 ראשונה הדחה מהני דלא ג*כ דס*ל מוכח שוב ל"דמטרשי
 לדוכתא. הרמ*א על וטו"ו הש*ך קו' והדראבציר

 אם מקמ ל" מטרשי ציר אם דאף להלק יש ולענ*ד)ד((
 מצי לא הבהטר ובתרכך בראשונה הודההכבר

 הדאה. ע*י כבר שנתרבך הריכוך להעביר כך כל לי'מטרשי
 במי שנשרה בעת ימים ג' דבתוך דכיון י"ל ולענ*ד)וק

 דאשונה כהדהה שיהיי סועל דאימ החלטטפירות
 נתרכך דלא הבשר בוה בתהזק כבר א*כ לי' דטטרשיטשום
 לדון עוד א"א ימיס הג' בעברו ולכז פירות בטי וה1רוי'עשי

 פיוו21 המי ע*י נתרכך ד,1נטו לקהיא דרבנן ספקמכח
 תכץ9 כתב הפלתי הנה ספק בשאר דכש*כ הפלתי בשםום"ש
 אין זת ופכה 14חטה אימתי הבהמה בשהיטת ספק ישבאם

 פוהר דבכה*ג מליחה בלא ימים ג' עברו כבר אם יודעיםאם
 העמד דאמרינן הג4ינים חומרת רק שהוא מצד רק ולאמדינא
 נדה בריש וכדאמריע דמת והשתא חיים בחזקתבהמה
 ע*ש* דנשהמה הוט והשתא חזקתה על חי דהעמדובכ"מ
 ת*ב לא 1 מועיל פירות מי אם בספק שייך לא זוומברא
 סי' 1בי במן בט8רי טמ*ש להעיר יש הפלתי סברתובעיקר

 88ת רק חי הזקת שץיך ולט השו*מ בשם כ*ה אותו'



קצה רהטםמקישי 8נטימן הזשובותעמשלות

 תו"ה דגרי על ופו"ז הש"ך באפת שהילקו וכמופירות במי ראשונה הדהה הרע"ה שההמיר במהקוישים
 ניקום ואנן דרבנן נמילתא בפרם להקל ראוי הי' שםוגם

 הומרא רק דהוא ימים נ' ששהה בבשר עודוגינזור
 דאין כ' ומה"ם י"ב במעיף שם הש"ך כמש"כבשמא
 בנקה"כ גם ושגה והזר יתירות הומרות בזהלבדות
 מ"ל ומהיי"ם יעיי"ש. נרנא בי' שדא דהריב"ששם

 ואף מהם. א' להשליך דא"צ י"ד במעיף נ"כלהש"ך
 הולין מתום' וש"ך פו"ז קשי' שיי דל"ק הרמ"ארבינו דברי קרושים דעת לקיים כ' ל' ס"ק בשפ"דדהמם"ג

 לדבר כתבה לא נופי' התו"ה הלא אעפי"כאמתיים וודאי רמ"א דברי אם אף הלא אעפי"כ יעייי"8ל"ג
 א"כ לי' דמפרשי דאפשר לי' ממפקי' מפקי' רקברור

 מבואר והלא ימים נ' ששהה בבשר נהמירמהייכ"ת
 אזלינן ימים נ' ששהה בבשר דספק י"נ מעיףברמ"א
 דבהגהות ונהי מפיקא. בהא נהכרר אמאי א"כלקולא

 רק הותר דלא דאפשר רמ"א בדברי נסתפקסהרש"ק
 וכו' נ"י ועך נמלה אם מפק ואם מדכ' ככרכשנמלה

 הוא כש"כ דאדרבה לי' פשיטא מיפשם בפלתימ"מ
 התו"ה מדברי מוכה נשענ"ד וכן עיי"ש. פפקב,ןאר
 הו"ל איתא ואם להקל "ט דבמפק דמתם ו' דין רכ%

 יש אולי ומ"מ יעיי"ש. נמלה בשכבר ד~יקאלפרישי
 ידיעה. בהמרון מפק הוה לי, מפרשי אי זה דטפקלהלק
 עפי"ד י"ל דאכתי אלא העולם לכל מפק דהוה די"לאלא
 ממפק יצאנו אשר שיעור לנו שיש כיון צ"ה מי'פו"ז

 ואמל"כ. במים להדיה דאפשר היכא כאןכ"כ
 ליישב שכ' הנ"ל פמ"נ דברי תמוהים דן מן דבראלא

 מהדהה רק להו קשי' לא דהתום' רמ"אדברי
 בעין דם ננד מ' דהי' אפשר ראשונה דהדההאהרונה
 כהטא"כ איירי ובדיעבד בעין דם משום דפעםום"ל

 יעיי"ש. שעליו ומלה דם ננד מ' דליכא אהרונהבהדהה
 למוף לירד אוכל שלא נרמו עונתי כי אעשה מההנה
 הלא ומלה דם ננד מ' דליכא בכך מה הדא קדשודעת

 דם ננד מ' דאיכא ההתיכה שנחייבש כנון להכהצכהת
 דם ננד ואדרבה ם' מעיף ברמ"א כמבואר ששייומלה
 בש"ך הובא נופי' רע"ה ככהט"כ מ' שיהי' רהוקבעץ
 לא אהרונה דבהדהה מש"כ לי תכוה ותו פ"ו,מ"ק

 ם' במעיף קיים"ל הלא שעליו. ומלה דם נגד מ'כהטכהת

 כהשכהת שפיר א"כ מצפרף שבקדירה דבריםדשאר
 דם"ל כ' ומהיי"פ בזה הרגיש בעצמו הפם"נ ובאסתלה

 דהלא תמוה יותר וזה מצפרף דאינו רש"לכשיפת
 הלא )ולפי"ז מהרש"ל על והולק דמצפרף מ"להרמ"א

 כ"ז. וצ"ע כמרשל( מוכחמההעם'
 תו"ה דברי ליישב קדוימים דעת לקיים שנלע"דרכ8ה

 להתום' להו קשי' מאי להקעץת ישדלכאורה
 אם הדהה בלא לאכלו תקנה איכא הלא בהדההדהוסשר
 יש דונת לפי כדם"ל בעין דם כהטום דפעמאנאמר

 איכא הלא א"כ תום'. בדברי ובפמ"נ בפו"זמפר,טים
 יהתוך דאם ואף מביב, מביב הבשר להתוךתקנה
 הא אעפי"כ א' במעיף כמבואר בעין דם יצאמביביו
 דוהקא כהצום במכין חתך דדוקא בש"ך שםמבואר
 ז"ל הר"ן לפימש"כ ומכש"כ בה. לן לית ביד אבלדמכינא
 סק"א בשפ"ד בפתיהה ובפרמ"נ להתרכךבמענהש
 יש א"כ ההתיכה שע"פ יובש מבהוץ רק לרכךדא"צ

 במכין. אףתקנה
 הדהה על קשי' דעכ"פ הקשו שפיר דהתום' י"ל*~כ8נמ

 םביביו במכץ התך אם מהני לא דבזהאהרוגה
 מעש1ה על ההולקים לדעת פ"ה מ"ק לקמן הש"ךכמהם"כ
 במעשה להקל דאין מיימו כהב"ש פ' ובתום'דרש"י
 אהרונה. הדהה על עכ"פ התום' הקשו שפיר א"כדרש"י
 מוכה לא התום' דמדברי נכונים רמ"א דברי ממילאובזה

 על דהא אהרונה הדהה רק פירות במי להדיהדמותר
 דעל דכיון בם"ד וא"ש לק"מ בלא"ה ראשונההדהה
 מפעם הרמ"א ההמיר הכרה כאן אין ראשונההדהה

 דנמתפק מה לפשופ יש הללו תום' דמדברי אמינאי*8נב )ו(. כנ"ל לי' מפרשידאפשר
 לבפל מותר אי מליהה לה' בפתיהההפמ"נ

 כיון התיכות יהאר עם נמלהה שלא התיכהלכתהילה
 מוכה דהכי ונראה לאמור וממיק הוא היתרדעדיין
 בהדהה הוכשר דהא בתום' הקשו מה איתא דאםמכאן
 לדברי אמנם כ% הדהה בעי ולא לה לבמל מציהא

 ל' מ"ק בשפ"ד לפיבהט"כ ראי' כאן אין נופאהפמ"ג
 נמי השתא א"כ יעיי"ש בדיעבד אפי' איירי מצימתני'
 בדיעבד. איירי דילמא קשה לכוזהילה לבמלדאמור
 ואמרתי לעיל. דבריו שהבאתי כמו הפמ"נ כ'ובאמת
 )ז(. אכמ"ל אבל הללו רמ"א דברי ליישבעוד

צבירבר
 דסע6ידין לומר שייך כדרכו במת דבשלכטש בטהרג ולאנדיגו
 קאתי' היים ההיקת איתרע לא דמסתמא היותו הישזעל
 לו שקרה וק הי הזקת נשתטת דלא בנהרג אבל 6קודםלו

 יכול הי' שבאמת כיון הי לחזקת סותר אימ וה שנהרגטקוה
 לענין י"ל כ-כ וא*כ ע*ש ןןטתרג מקרמ שחמזהיהה רקל4רות
 כאן אין מקודם נשהטה אס מסופקים ואנו שנקוחטהבהמה
 בשו*מ שו*ר שמ1הטה מקרה שהי' כית הי הזקת פכהלדת

 ומסהם הפלתי על סברתו 6כה כן שמתמה קפ*ב סי'סמוו*ק
 כשמש. ברורשזה

 דאיז מוכה דמכאן ריב*א טשם הביא דהרשב,א המענ*ד)ק
 הא דאל*כ וסבשל סולה אלא הבומר ל4?יאצריך

 דלאהר עליו תטה חתרקשב*א בהן ש"תץצ בסיםהוכשרו
 עיום שבקדירה במים הוטשרו הא בשכלין מאיךהג"שול
 בשר ששום הריב*8 בכהנת לפרש דאין כתב ו1צ8סוסהדושי
 ומדיה 1ס1לח מד*א הגסוא יסאוש ת:י הדחה בעי לאלקדרה
 סוהזק *הן דם סשאן יצא עהמ* בשר י1שה טינתו 1*סאלא

 וסיידי בעי מליהה ומיהו 6ליהה קודם הדהה בעי ולאבדם
 כיון פירות במי הי' נמי אהרונה והדהה פירות במישבישלו
 ע*ש ל" דממטרשי בהטום פירות במי מהני לא דאהטונההדחה משא*י פירות במי סגי המלה להפיץ רק הוא אחרונהש4דהה
 פירות ובסי לקדירה א*נ בתוס' כן מפוה1 דהרמ"א י*לוא*כ
 בדם חיהזקה ,דלא צריכה לא דאה2ונה דהדהה כהריב*אהיים
 הדחה לעולם אבל פירות במי הי' והבישול אחרונהוהדהה

 ההבן. לי' דמטרשי פירות במי מהני לאראשונה
 טוסאה לקבל  שהוכשר אהד בשר עם לי' טבטל דאם לק*ם)ז(

 לאכול יכול איך הדהה וע"י בהשחיטה דם שיצאע*י
 וז*5. האוכל יטסא הא מסואבותבידים

 היא אם בדוב מיעוט בביטול הפוסקים הקרו כבר האועוד
 דפיגול בהא ע*א( )ע"ה בזבהיט רש"י ושיטת דליתאסמאן

 ברוג בטל דהמיעוט ד5טור ואכלן בזה זה שבללן טמאונותר
 ובשטמ*ק ע*ש כמותו ונה" בשסו ונקרא הסבטל עלונופן*
 ופ"ג ספי8 ה*א לתערובות בפתיאה ובפרס*ג א' אותשם



 רגשםמקרשי 8נפמן השוטתשאהת9י
 אבל י"ל. הרם"א כהשח רביפ דברי לקיים אט1אוכ"ז

 פירווב במי דמותר ומו"י ש"ך דעת הלאלחלכה
 ופו"י. כהש"ך ג"כ לי' פאהפ כ"ז אות בח" חוו"דויעיי'
 ח"ב הרדב"ז בתשו' וכ"כ מהרש"א הגליון גםוכ"כ
 אינם אם אף המשקין" "בכל דהה"ד עוד והוסיף ל"זסה
 בנליון בפר"ח וכן אפרים. ביד דכריו חובא כהטקיןמז'
 בהדחה אף פירות במי החמיר למצעחילה כי אףיו"ד

 אשםותאחאפשאשצשםשחשאחשש"ווווועששששוא" % שו888זשששםש84ששושת1חחווחוהשששששששש58ש
 יין

דבר
 אי וא*כ בזה. עתיקים והדברים י*ד כלל העמקיםונש"צנת
 מסואבות בידים ונאכלת קתני איך דנתבטל דמיידיניסא
 בהם שנתבטל אהר בשם שנאכלת רק שמו על נקראת לאהלא

תהנ
 דמיירי התום' קו' לתרץ הר*ן מ*ש על להעיר ישולכאורה

 בשצמצא דגם )ודחה ומליהה הדחה בעי דלאב4ימצא
 ד,צ'ס ס*ד אץך דא*כ עקש( פני' שעל הדם מכח הדההבעי

 המל*ם לפימ"ש ב(%מצא א*א בקדשים דהא בקדשיםלאוקמי
 שמוכל מה דגם בבד*ה הרא*ה כשם ה*ח( )פי*א שבתי9

 קרבנך כל על בכלל דההצ בקרבנות מליחה צריךלכהנים
 הרגלים דשעירי ע*א( )ע*א בפסחים ד(8מרקץ והא מלחתקריב
 השבת מוסך ובמנ*ח ע*ש מליהה דצריכים דףיע חיימנאכלים
 להוציא מליחה צריכים דבקדשים חזהצ בדבר העיר וףאות
 ובפרט מה*ת אסור פירש שלא אברים דדם להרמב*סהדם

 לשרוף יניח איך הע*כ עליו עובר וב"סלו שמלחו דדםלרש*י
 פמשקה ובעינן הדם שואב האש הא והאימוריםהאברים
 אהשכ להקריב לא אבל בכך מצותו וותלב זריקא ודם"ידאל
 הדהה ג*כ וצריך תחלה למלוח דצריכין ווףכ דמו עםה5שר
 להקריב צותה התורה והרי קיעליו והמלח דורם מפניאה*כ
 מלח בלא כהקריב היא הרי הדיחו ואם להדיחו המןר מלהעם
 דמו להפליט לא אחרת פעם הוי לקרבן זו דמליחההע*כ
 בקדשים דצשובה הדחה ג*כ צריכים הי' דלפי,ז ומובןעכה*ד
 יפל*ט לא ראשונה הדחה שבלא ס"ט בירוד הטעפיםלכל
 וא*כ אומצא בקדשים לאכךל בהץכחת לא הש*כ דמוהמלח
 לאוקמי דגמ' ס*ד השיך ח1ני' ראש1ה הדחה ע*י נכשרכבר

 בקדשים.מתנ"
 הנ*ל הר*ן על עיעיר חולין עמ*ם סופר בכתב ראיתיוהנה

 יושו איע בידשים דהא באומצא לאוקמי ח-אדבלא*ה
 )מ*ח מגחות מתוס' וכדמוכח חי בשאוכל קדשים אכילתמצות
 משום ע*כ והיינו חי לאכ% זכות דאין שכתבו חטא ד4הע*שם
 ס*ד הי' איך וא"כ קדשים מצוה משום חי כשאוכל יוצאדאין

 עכ*ד. גקדשים לאעקמידגמדא
 )צ*ט במנחות מפהרשת סהצנה הא דלמאורה י"ל ע*זולענ*ד

 נאכל יוהכ"פ של  שעיר בע*ש להיות יוהכ*פ חלע*ב(
 יפה שדעתן מפני חך כש5וא אותו אוכלין חתבבליםלערב
 לזקיני ומצאתי חי בבשר קדשים אכילת דיוצ(1ין הריען"צ
 וכתב ע*ז שעסד ומתוך ההאיל ו1ער טעם בגרוך ז*להבשון
 לטלטלו מותר מלוח בשר )קכ*ח( בשבת להמבסורלי"צב
 חזו חי מלוח דב,עו הרי לטלטלו אוסר ר*ח תפל בהצרגהצבת
 וכ*םלאכילה

 מתוס-

 שאכלו והבבלים רב דיה ע*א )ם*ו יבמות
 שיטת מכח החעיו*ט "צ וי מלוח שאכלו ג*כ מ%דיחי

 הבבלים אכלו ושפיר י*כ ,צא בא אף מליחה שמצריךהרמב*ם
 בלא אבל יפה שדעתו למי אכילה דדך הוי דאז מליחה ע4*חו

 עכוד. קדשים אכיות מצות יוצא איט שפירמליחה
 מ"די פקךשר חשף בקדשים לאוקמי דגמ' ס*ד הי' 11פירואףכ

 כהבבלים רי"צ ססהשבות בקים נאכלין עכ*זבאומצא

 הט*ך כפווי להקל דעדע דיעכד לענין אבלאחרונה
 שם השה כ"ג דין פ"ו כ% הו"ח דברי על מנ"יוי1ניי'
 בדיעבד אבל לטזח%ה רק וינו אמר לא הרם"אדאף

 דמוהאי4 הרם"א גםסרדה
 כית מ*ם להכריע בשפלוהף כדאי שאיני אףע"כ

 פירות במי אף מיחהם בת כאן אין פומקיםדלרוב
 היש א8יפת על לטמוך נראה הי' פירות במי א8"ע"כ

ה

צבי
 קר ומתורן מליחה וע*י באומצא אכיל" הזשוב יפהשדעתם
 הדחה צ*כ דבעי להמנ*ח קשאה עדיק קהציתי אכן סופר.הכתב

 בקדשיגנ לאוקמי סוד האיךא-כ
 עו8ה מצות כתב הי*(8 )פ*ה אסוה*מ ה' דברמב*ם י*לאמנם

 על שגאמר למובח שיעלו קודם חקרבנות כללמלוח
 מלח בלי לכ%בח שקרב דבד לך חוין מלה תקריב קדבנךכל
 חלק ריא מלה טעון למזבה הקרב חלק דדוקא מזה ומשמעע"ש

 סתם בד"ה ע-ב( )י*ח נדרים התוס' לשון ישמע וכןהנאכלים
 אסוד נדר שלמים בשל אם מליח כבשו עלי הדי דאמרבהא
 קרבנך על כדכתיב גבוה בהצר למלוח ה" דרגילותוכתבו
 והלק ומשומע גבחה ב11ר שמדייק הרי ע*ש מלחתקריב
 דשלמים שם רש*י כשיטת ודלא סלח טוען לאהבשכלין
 ימים לשני נאכלין שהרי קרבעת משאר יותר מלחצריכות
 הסהנים אכילת חלק דאף ס*ל דוש"י דמוכה ע*ש אחתולילה

 מתני' לאוקמי ד,צ*ס ס*ד הי' שפיר וא*כ מלח בעיוהבעלים
 הרי הנאכלין דחלק כיון מסואבות בידים דנאכליןבקז,1ים

 הדחה מכח רק הקשו שפיר ולשיטת" לתוס' מלח טעוןלא
 והבן. המלח מכחולא

 אכילת של עווה דהמצות העלה ציו בסי' דהשאג"אעוי*ל
 חוכיא להוד כזית על %א הקר1ץ כל על קאיקד,צים

 דשיבא אע*ג עדלקה 'דנימא דטקףצה ע*ב( )צ*ו מזבחיםראי'
 מצוה איכא כזית כל דעל וע*כ שבעצמות המוח בלאבשר
 לא ועצם כתיב דטתמא הראי' מדחה קל"ד מצוה ובמנ"חע*ש

 הרבה שנמנו המוה עם רק לאיש כזית אין אם אפי'תשברו
 היא דהמצחה ודעתו 5מוח עם רק כזית לאחד יגיע ולאאנשים
 שלא לאכץל המצוה רק דאכילה קףטה מצות כל כמו כזית עלרק

 ע*ש. לקטנים אף המותר ליתן ויכול עתר לידיי1א

 טעת בעלים באכילת דגם רש"י לשיטת דאף י"לולפי"ז
 הטתר כה1א*כ המצהן  שמקיים בהבזית היעומלח
 אף לאכול יכ% נותר לידי יבא שלא לראות רקשטחויבים

 הי' שפיר וא*כ נותר יהי' לא סוף כל דסוף מלח מבליתפל
 1"11 מסואבות בידים ונאכלין בקדשים מתנ" לאוקמיס*ד
 יהי שלא וק ונאכלין באכילתו המצוה שמקיים מהכויתחוץ

 בס*ד. ואקש מליחה בלא ב,ומצא לאכ% מצי שפירנותר
 חולין עמץס יצחק בבאר שהעיר מה לי"צב נראהובדברינו

 גהשם תס*ב סי' בארהת הטהר לפימ*ש חדשבדבר
 5מלח ני מחמיץ מלוחלחת חטה במלח נמצאת שאםמ"כ

 ההש דמלח ס*ל והטור פירות מי בכלל האינו המיםמתולדות
 מקרקע שחופרין דבמלה סחלק 0ק*ז ובמג*א פירות מיבכלל
 אותו שמבשלין שלנו במלח רק ופלובחץיהו מחמיץ איעלכ*ע
 מלח הוא בשףס המחכר מלח דסתם ובמחהש*קממים

 לקדירה דמ%די ההומ תירצו איך ילפיא ע*ש ממיםשמבשלין
 ע*י ויכשרו דלא תינ5 קש5 אבתי הא פירות בפי הוזץעדק

 גהצא דהמלח המלהתה ע*י דהוכוארו ניסא אכתי אבלהדחה
 בצ*ע* תעיחו חדשה 5ערה חזוא כמיםחשיבא



וא השםמגן"שי 8ו 8נ %ק אאיבחשפשלא

 קייטהל דבלא"ה כטן שגיוק ונ%יהה בחדחהוזקנח לי דיש הדהה בלא בנמלה פ"ב( ם"8 )בס"פכשירין
 שם נרט"א כמכואר בע*ש ש בח8"ם 4לכוות%ו
 ה" 5ירות במי חורח כבר אם בדיענד עיכוגש"ך

 ש%ונ ~מלחו להדיהו לפמוקנ*ל
 דמותר ונמלה לציר בנ8ל דקמן במאי כש"כ8%רק

 דאז וע"ש ה5"ם בלא )אף שנית ישהולהדיחו
 כיון פירות ממי דעדיף כ%רנר( כלל הדחח בלאאף

 נ"כ י"ל א"כ ל" פפריפי ל"ש דבציר דשכדעזידכבר
 בעין דם דל6עם כהנ"ל םמנ"8 שנית סליהחדמהני
 להרנרכך כדי ול6עם לי' פ6ו,שי דיא כית רהפ,פליכ84
 אי דאף ב5רפ לעיל, ככהש"כ שנית מליהח טח%ושוב
 להקל וע"ש בהם"ם קיי"ל הלא להדחה כ% בטהנילא

 לחלכה. כנלענ"ד כלל חדחה בלאאף
 שלי6*א כחורג"ק יסכים אם בחגאי בהבתיכ"ו

 השם לעבד* עבד בזהוהנני
 שליפ"א הדרנ"ק כ1ל םרחוקכהפרטץוח
 נריטיאלך שב12אלהק'

 שליפ"א ה*רע דק"ק אב"דבהה"ג
 יע"א 14ננדה*רהופ"ק

 זצוק"ל הבהפם עיינת בש סחוםפ הנאוןנבד

% 4 % 4 % ש 4 ש 4 ש א פ
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 דש ששמעיע יק אי ש המתני' יש פעריוב5שיפות
 ולאפוקי מסהשבות בידים ונאכלין בשחיטהדוחר

 מהקרקע שחו5רין במלה כשמלחו משכתת הרי וא*כמר*ש
 ח*נ המליאה ע*י הוכשר הנש "וא מיםילש9

 מתני' לאוקמי יגמרא ס*ד דאיך להעיר יש ל5י*ואכן
 כל למלוח עשה מצות איבא בקדשים האבקדשים

 בבד*ה הרא*ה בשם ה*ח( )פי*א שבת ה ובצמי4מהקרבנות
 כל על בכלל וומא מליחה צריך לנהנים שבשכל נאתדגם

 במלח יליף עשש0 )כ*א מנחות ובמס' וכנ*ל מלח תקריבקרבק4
 משליכה הים ע8ירש*י סדומית סלת זו תשבית ולאתמלה
 מלח שמביא סדומית מלח מצא לא שאם ומניןלאנפה(

 ת*ל אדם( ובידי נעשית הקרקע מ )פרש*יאיסת"רוקמת
 שהובטחו בראשית יסי מששת למלח כרותה זחזבריתתקריב
 דהמלח מזה ומוכח ע"ש במלח במזבח ליקרב התחתוניםהמים
 קי*ט מצוה ובמנ*ח מקרקע ולא ממים להיות צריךלקרבן
 בדיעבד דהא לכתחלה על ורש*י המדרש סץנת דע*בכתב
 הש*כ ע*ש מקרקע במלה אפילו דכשר תקריב מקראילפינן
 ממצוה בקדשים הא בקדשים מתני' ד4יקמי וגמ' ס*דהאיך
 מליחה ע*י הוכשרו וא*כ במים מבא במלה לכתחלהל5לוה
 בחלק וכן מליחה בעי לא 4בעלים דבחלק א*שולהנ"ל
 ס*ד הי' שפיר לבן מליחה בעי לא אושר מכזית ועץהטתר

 והבן. בקדשיםלא1קמי
 ל' ס'/ק ש5*ד ס*ט סי' ירשר הפרם*ג לפים"פ לומר ישובלא*ה

 קאמר ולא גאכלין מדקאמר גדיעבד מיהרידהמתני'
 מצא שלא באופן לאוקמי דגם' דס*ד י*ל הצ*ב ע*שיאוכלין
 הוכשרו לח ולכן בדיעבד דיצא קרקע במלח ומלחו סדומיתמלח

 התבה המליחהע*י

 ב' ויקרא עה,ת דהרמב*1 אולי לשיטתו ותוס' דרש*יונר4אה
 להם להיות כבוד דדך שאיע 8פני ויתכן ח-ל כתב י*אפ'

 וכ-כ  עכ*ל ל5תחך גא הקריבאו 5טעם 5לא מגלי הפלואשם
 חזהירנו וז"ל קי"ט ל"ת בסו-ט הרמב"ם וג*ב ע*ש י*גבפסוק

 8ר%מן
 8ראשאורץ ת"ש אייר ער"חב"ח

 וכו' הגאה הרכ ש"ב ידידי לכבודשוי"ר
 שים"א שמטעל שלמה נגפעסוה'ר

 יע"א מונק84מהט בקאקחם"ץ
 רא*תי הנה באתי ערטה ועל וט' באהבהאהישכת"ה

 העתיק מקואות ה' על תשובחבודכי
 חלב. ע"י םקוה להכשיר שהתית אחרוניםמכמה
 רצה לא זי"ע מצאגז שםרן שמפורמם באשריפענ"ד
 מנכדיו שמעתי כן ועפר חול ע"י רק בחלבלהכשיר
 צםח בעל הנה"ק וכדעת הראשתים ומהחמידיםהנה"צ
 להאמין קשה לכן ועוד םקאמינקא והגה"ק החדשצדק
 בדרכי שהביא הנ' ויפאר לוי קדושת בעל הנה"קש

 בחלב. שהכשירותשובה
 נקובים כלים ע"י הי' ההכשר שעיקר לפענ"דולכן

 רק וט"כ ושו"ע בקדמונים ההכשר עיקר זהכי
 קצת שנשאר מה בחלב נ"כ הכשירו תוקףליותר

 וזהו גקובים הכלים מן שנפלו שחששו סיםבהמקוה
 בבלים לא אבל הא"ח כם"ש הנקכ נמתם וומאלחומרא
 גקובים בכלים להכשיר החמירו והמחמיריםשלמים

צבי
 תשבית ולא יתעלה אומרו והוא מלח מבלי קרבןמהקריב
 שאין תגיע מלח מהשבית שהזהיר שאחר עולם מלחברית
 עהשין החפל שהקריב ומי לו טעם שאין התפל להקריבמותר
 וכ*כ עכ-ל מלקות ה%ב מטשת או קרבן כלומר לוכרטעם

 בכלל שהוא נראה ובפשטחת זש טעם קי*ט טצוההחיטך
 לגדזלה למשחה בעיט קדשים רבאכילת בש"ס בכ"דראמרינן
 בכלל ההא לכן מלח מבלי תפל אוכלים חינם בוודאיהמלכים והרי ע-א( )כ4ח בזבהים כדאמריע אוכלין שהמלכיםכדרך

 ח"פ. לגדולהלמשחה

 לגדולה דלמשחה ס*ל בכור ד*ה ע"ב( )ע"ה בזבחים תוס'והנה
 בעלים באכילת לא אבל כהנים באכילת רק מצינולא

 דהטעם מפטירין אין ר"ה ע"א( )פ*ו פסחים ורש"יע*ש
 לגדזלה למשחה הקרבטת כל חובת שכן השובע עלשנאכל
 )קי*ט בפמחים הרשב"ם וכ"פ ע"ש אוכלים שהמלביםכדרך
 )נ*ט בפסחים דס"ל אזיל לשיטתי' דרש"י וטףאה ע*ש(ע*ב
 כהנים באכילת בין "ש עשה קדשים דאכילת 0שאר ד*הע"ז0
 באכילת עשא מצות דאיכא וכית ע"ש ישראל באכילתובין

 לנרולה  למשחה המצתז שיקיים בעיח שפיר לבעליםקדשים
 שידה' כדי מלח טעת הבעלים חלק דגם לר,ם*י ס*לולבן

 ד"ה  ע*ב( גי*ב בב*ק לרש*י ס*ל ומה"ט ולגדולהלמשחה
 גבחה משלאן בבשר הבעלים ובין ושוק בחזה כהמם דגיזאבל
 כי ד*ה ע*ב( )נ"ב קירושין ברש"י וכ"כ ע"ש דקוכיהוא
  ענ*ל בגמצר בעלים בין ושוק בחוה כהנים בין וז*לקזכי
 אהער ואכלו עשה מצות היא הבעלים דאכילת דכיוןוהייט
 אכילת רק היא הדיוט אכילת לאו דאכילתן טישב בהםכופר
 קא גבוה בהצלד1 אמרינן בכהנים דיק שם ות"ל ותוס'גבתל
 ולא לגמרי שלהם ההש הבשר ישראלים הבעלים אבלזכי

 באכילת עשא מצות דליכא דס"ל י*ל זכי קא גבוהמשלחן
 וימב*ם דעת שכן להוכיח י*ט ביצה הצל*ח כם*שהבעלים

 אנילתן הכהגים אותם שאוכל שמדייק ה*א( )פ*י מעשה*קבה'
 בש4נילת עומה סצות איכא לכהנים דדוקא דמשמע ע*שמצוה
 רק לגדולה לסהפוחו בעינן לא ולכן ע*ש לבעלים ולאקדשים



 ראפם טקר"ף -. 8ה פךסיטו אשובותשאלורנש"
 הגה"ק שכתב כמו אבל וחול בעפר המקוה לייבששח"כ

 חלב ע"י להכשיר זצוק"ל תשובה דרכיבעהם"ח
 לפענ"ד. צ"ע שלמים בכלים גםדכה2מע

 ברמיזות יבקי והטעתיק המסדד הי' שכ"תןבאשר
 ודאי גם תשובה דרכי בעהמח"םהגה"ק

 לעיין ימחול מהם שהעתיק הספרים עדייןשנפצא
 גם דעתם היטב באר ייודעני מהם שהעתיקבהספרים

 יחי'. ינפשי מקוה בהכשר זצ"ל המהבר הגה"קמנהנ
 לי אמר שליט"א מיללער יואל ר' הה"ג הרב 3י0יבבם

 שלי"טא מקאלאשיטץ הצדיק הגאון הרבבשם
 העתיק בסופו מק:ה תורת ובמפרו זו העתקה ;לשפקפק
 להכשיר שה"ו החדש צ"צ בעל הגה"קתשובת

 )א(. ע"שבהלב
 לתש:בה הטצפה ידידוש"ב

 ךךאקם אבאהק'
 8ראעןאןויי'ןאבד"ק

 פהסימן
 יצ"ו קאוועשר מעזא תרצ"א אייד ז'ב"ה
 וכו' המפורמים הגאון הרב למע"כ וברכהשלו'

 שלים"א אוסטערליץ שכמךאלמוה"ר
 יצ"ו כ2ישכ~ולץאבד"ק

 מנשה מוה"ר העלוב בדבר קבלתי מכתבואעקרש"רצ
 אותו שעובה רבקה שרה אשהו עם הכהןאפרים

 שלו מחורה והרבה החפצים עמה ולקחה שנהזה
 יגרמה לו אשר כל על פפענדוננ לעשית לערכאותומסרה

 שלא בה והותרן סעכ"ה לפני לרי"ת וקראה רב הפסדלו
 וגם לקולו שמעה ולא בישראל דין יש כי לערכא:תתלך
 ממאנת והיא פרוע בראשה תלך שלא מבקשבעלה
 עפ"י ורק עכו"ם בגבינות להכשילו רצתה וגםבזה
 תתעבר שלא בידים פעלים ;ושית וגם מזה ניצ:לסיבה
 לדי"ת לעמוד הזמנה כתב לה שלהנו דפה בי"ד אנחנונם

 האשה ולפי כלל ;נתה ולא היהדות בדתולהתנהג
 כמה לפבילה ירדה לא מבילה שערי עלהממונית
 הכשילתו אז זה דבר אמת שאם הבעל ולפי"דחדשים
 בעלה ננד חדשה אנצייגע עוד עשתה וגם נדהבאיסור

 ממרח וטם שלח תכשיטין שצגב דהיינו קרימינאלעגץ
 שכוונתח שרואים ממטת בעניני פעמים ב' עודאותו

 השאלח. עכ"ת לו ש"2 מה כללאבד
 '2ענין ד' מי' ח"א באה"ע ו"ל הת"ם מרן כ' כברהקגדן

 על חחוב שטתחילה רבנים ק' בהיתרהתקנה
 כדאי אם ולעיין לחקור המאורע אירון דנלו שתחתהרב
 וחנה הנ"ל ענין ש לדין בזה הנני ע"כ להתידהוא

 לי12א לו להתיר דיש בפשיטות לומר מקום הי'לכאורה
 מקופיט אנשי שכל היות רבנים ק' ע"י אשתו עלאשה
 דהייט אשתו עם לדור פה אהלו תקע מעת שהואיודעים
 ישראל לבר כראוי תמיד התנהג חתונתו אחרתיכף
 ולעוטת למעלה הנכתבים הדברים מן ג"כ וכנראהכשר
 טוחזקת שהיא ממה וחוין מזה להיפך היא האה2הזה
 הממירות מן תהלוכה מכל נראה הנה לכעסניתכאן

 וא"כ אחת בכפיפה עמה לדור שא"א נגדושעשתה
 לגרשה מצוה דלכאורה ר"נ מי' חחו"ם בח"ם מבוארככר
 לא ור"ח שרב שמציע וטה בדעותי' רעה היאאם

 הרבה בהם הי' זה שלעומת מפני הוא נשותיהםגרשך
 אז כאלו דברים בהם נטצא לא אם וע"כ טובותמצות
 משום אם אף וא"כ לנרינה דמצוה לדינאהדרינן

 שלא כנון ע"ד עוברת נקראת הי' לאהתנהגותה
 בירור או אחרת ראי' או עדים הי' שלא אוהכשילרזו
 שיטות ויש התראה הי' שלא או מרוצה הי' לאשהיא
 על אשה לישא להתיר אפי' מהני לא התראהשבלא
 לדעת שנוטה נראה ז"ל ההת"ס )וטרן  לנרשה אןאשתו
 בדעותי' רעה בלא"ה היא דאם לכך מהני ה:י ;נ"פין(

 דבר בה 3מצא לא דעכ"פ כיון לחודא זה משרם לונתיר
 הוא הרי אולם ז"ל. ההת"ם שם שמאריך ןכמומוב

 לחודא. ע"ז מעשה לעשות שקשה מסיקבעצמו
 כמה מכח דהא זה לכל צורך אין שלנו בנידוןאולמ

 דבר ראשית דעת, על עוברת ממש היאדברים
 מודה ז"ל החת"ם נם ובזה פרוע וראשה יוצאתהיא

 דהוי כאן ומכש"כ לנרשה כדי התראה צריכהדאיננה
 בפני אותה הזהרתי במישקאלץ בהיותי נם כיהתראה
 שהרי בה התרה שהבעל שהודית ועוד שליט"אהדר"ג
 הי' לא לבעלה הזה בדבר שומעת הי' שבאםאומרת
 כוצבתה נם אבדה ממילא ביני' ודברים ודיןמריבה

 )א(. פקפוק באין דת על עוכרת היאדהרי

רבר
 התוס' מדייקי ולכן גבוה אכילת שהוא כהניםבאכילת
 כהנים אכילת היינו גבוה בשר לטלות היו שרגילותבנררים

 ואכמ"ל. בזה עוד והארכתי גבוה אכילתשהיא

 בערגסאז אברק"ם הגאון לש"ב ישראל מקוה בספר ועייןא(
 הגאון זקיני מכ"ק זה בענין מכתב שהגיא הי"רז"ל

 אגיו בשם כן שהביא ז"ל קראשנוכ אב"ר .רוד מוה"רהקרוש
 מוהר"ש מרן הגה"ק ובשם ז"ל חיים רברי בעל מרןהגה"ק
 וחול בעפר רק פירות מי ע"י להכשיר שאסרו ז"למבעלזא
 מכ"ק מכתב העתיק וכן יקרות. במליצות הזהב לשונוע"ש
 שכתב ז"ל באבוב אב"ר שלמה מוה"ר הקרוש הגא~ןהו"ז
 רשכבה"ג הקרוש הגאון מו"ר מרן מכ"ק שמע לא בעצמושהוא
 שאמרו אמת מגירי מפי שמע רק זה בענין רבר קוזםזללה"ה
 חלב שפיכה ע"י הכשר בהאי לי' ניחא לא אשר שאמרבשמו
 שפעם והביא תדל בסדינים המקוה לנגב רק אחרת משקהאו

 מבע הי' אחד ממקום ועכ"ז עפר וובה והטלת בחולהכשיר

צבי
 מזעיר מעט רק הי' ולא הכותל מתוך המקוה מאמצעלעיל

 חלג הרבה שפך רמילתא ולרווחא נגוב נעשה גרולהובעבודה
 בשס שם הביא וכן ע"ש. שאובין חשש שום היה שלאכיון
 היי דלא במקום שרק ז"ל מסיגעט מרן הקדוום הגאוןזקיני
 פירות מי ע"י להכשיר הוסכם חול ע"י להכשיראפשר

ע"ש.
 שלא יוצאת ואלו ע"א( )ע"ב בכתובות ההלבה מקור)א(

 ואיזה וכו' ויהודית טה2ה דת על העוברתבכתובה
 באה"ע קיימ"ל וכן ע"ש, פרועה וראח2ה יוצאה יה:דיתרת

 משום בזה ואין בע"כ לגרשה ויכול שם וברס"א ר' סעי'קט"ו
 אשתו על אשה להתיר לעניז מבש"כ ואעכ ע"ש.חרדר"ג
 הר*ן בתשוגת כמ*ש בע"כ מלגרש יותר רקיל רבניםבמאה
 ע"ש ג' סי' אה"ע וחת"ס ק*א סי' וסה*ת א' סי' ובנבי"קל"ח

 עש2ן נ' סי' ובח"ב נ' וסי' ד' ס' אה*ע ח"א חטםובדברי
 שסקיס. הרבהוכ"כ
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 דכרים ארבעה יש בעת שנם מסש סוסרת שרןאושד.

 55ענדתג שעשתה דהייני בממת ב' אותושממרה
 הערכאות בהוהם תכל ו3חתם נדונתה על סהורה כלעל

 במסחרו לעסוק יכול שאיט הדשים כשמונה שזהבאופן
 3נדו קלאנע שהעריכה ב' לחיות" ופמשזכלום

 הספקתה על לחודש פעננא ק"כ אותו יהייכושהערכאות
 האנצינע א( טפו מסירת דברים.וב'

 שהבעי
 ננב

 על שאמרה בזה נתחדש )וכעת שלהו*כשיפין
 ב( אותו(. שיענשו מבקשת שהיאו;מאנזאפצוננ

 שיפתהו פעננא סיעת שלש בערכאוו*שהניהה
 לעתיד שלו קרעדיט כל אבד ו;י"ז נגדוהקאנקורז

 וא"כ כידוע קרימינאל הוא אז בידם יעלה ח"וובאם
 סמומר ונרועה כרודף ודינה למוםר מוחזקת היאהרי
 )ב(. ע"ד עוברתהיא בודאי וא"כ לעוה"ב חלק לה ואין מאוד חמור עוןוהוא
 סי"ד מהדו"ק אה"ע מרדכי לבושי :שו"ת ראיתיוהנה

 דמעיקרא אלא להיתירא ומסיק כיו"ב על שםשנשאל
 מוסרת יהי' למה וז"למתמי'

 בכ~
 הלא ע"ד עוברת
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צבידבר
 בזמניט דמ*מ לי אמר זו תשובה ראה כחמצר אהד רבוהנה

 שה~כים ב"ן מתפרצים שרבים זו במדינהובפרט
 דהזינן בזה ע*ד עוברת בכלל אינה ודאי ראש בפרועהנשים
 ע*ד עוברת בכלל הוי שבוודאי מקיימת ואינה בטדרתדאפי'
 מהרא"י בפסקי מבואר בזה מתפרצים שרכים בזמניטמ*מ
 לעוברת לדונה אם היטב דקדק דצריך קט"ו סי' בב*שההבא

 עכ*ד. זה מכהע*ד

 לענין ת סי' אה"ע השרוז הבצלת בשו*ת  העיר כעי"זובאמת
 דהוא קט"ו בשו"ע ג*כ דמבואר געלה אתמקללת

 ט' סי' המדיר בפ' רוא"ש לפימ"ש עכ*ז דת על  עוברתבכלל
 בשלמא וא*כ ע"ש זטת השש משום הוא יהדות ררתדטעמא

 ומנלה אדם כל על ומדברת פרוע ור*שה ריוצאה ד:הכל
 מה בפניו במקללתו אבל זעת והשש הציפותא איכאזרעותי'
 כל הצופה דהיא רכיון ועכצ"ל איכא זטת והששפריצותא

 הזטת על ג"כ השודה לכן בעלה אימת עלי' וליכא נגדוכך
 וא"כ הוא רשיעא שמ"נ האי כולי מדהציף בש*ס מציעוגם

 לאינשי להו רקילא דמאי דה8ור לענין קי"ט ביו"דלהמבואר
 דזה ואף לאינשי להו דתמירי מה על לעבור עי*ז השודאיט
 טובא לאינשי דקילא הזה בזמן ה"נ ע*ש יותר גדולאיסור
 והוא לפעמים בפניו מקללתושתהי'

 יק~
 קטטה משום אותה

 השודה תהי' דסשו"ה בזה*ז לומר א*א בהדאי טובאושכיהא
 שתהי' אביט לאברהם בת הנהת לא כן נאמר ואם זנותעל

 היכא הדר"ג להתיר שטענו לא ומעולם בעלה תהתיושבת
 עכת*ד לגמרי רגמ*ה תקנת ויתבטל מדיבה בעלתדהאשא

 בזה*ז. ראהם פרוע לענין ה*הוא*כ

 ה*ו יתבטל דאל*כ בזה כלל לומר אפשר אי באמתאמנם
 דבעוה*ר כיון ע"ד עוברת בריני בשו*ע האמווכל

 ה*ו הרצועה דיעתרה נימא וכי מאד עד גדול רמריצותבזה"ז
 פרוע לענין ע*ה סי' 8*ה דוד בשבילי זו מדוכא על עסדוכבר
 יוחית דת זה אין שוב שנפדץ שבמקום לומר דאיןראש
 לבטל אפשר וחי לעולם זה בשביל כטלה יהודית דתד(רן

 סהסום דהוא דכל דחשעי' מקרא והביא הטתפרצים ע"יהשו*ע
 במשנא  ועהן ע"ש. מתפרצים רבות אפי' מהני לאפריצות
 הרא"י ובפסקי ע*ש. זה נגד שצהה מה סק"ה ע*ה סי'ברורה
 הזה שבדור יען מקיימות ואינה נדרות דלענין מדייקשם

 שם ברשב"א מבואר וכבר בנדרים פריצים ונשיםאנשים
 היא גם אם אף  בתובתה אברה לא נדרים על עובד הבעלדאם

 נדרים על עובר איט הבעל גם אם לדקדק צריכין לכןעוברת
 נדרים על עוברת האשה ורק עובר איגו דאבעל  היכאמ,פא*כ
 ופשוט. ח*ג כתובה בלא דתצא שגה8ד*ע הדין נשארבוודאי

 היא ובודאי ממומר גרזע דמסור לי' דפשיטא מה הבה)ב(
 ט'  סעי' ב' ס" דביו*ד בזה, צ*ע לענ"ד ע"דעוברת

 ש"ימה פסול לענין כמומר דיט מסור אי דעות ב' הביחברפ*א
 המהבר פסק ד,שם דר*ל הש*ך וסתב קי*ט סי' לעיעתמין

 שם בש8*ד ועחן ע"ש. מהרש*ל וכ"כ  כשרת מסורדשהיטת
 שם ס*א ל*ט באו*ה כדקיימ*ל סופר להיות פסול ומסורוהא

 איט בקשידה שאינו כל וכתבתם וקשרתם רכתיבהטעם
 דאעפ*י כתג סק"א ובסר*ז ע"ש. הוא דמומר משום ולאובכתובה
 חכמן4ל עשאוור מצות עול שפורק כיון מ"מ בקשיראדישנו
 ע*ש סדרבע רק שפסול דעתו ונראה בקשירה שאיטכסי

 הא אם מסתפק וקל"ת קל"ו סי* יו'ד סופר כתבובשו*ת
 ע*ונ מדרבע רק או מדאוראתא היא לכתוב אסודדמסור
 לפי"ז תש*ב ע*שי בזה האריך רצ"ט סי' יו"ד מהדי"אובשו"ת

 הדר"נ היתר לענין מומר דין למטור איןבוודאי

 מסוד דין לו אין מ*מ ברמ*א ס"ה שפ*ה סי' דבהו"מועוד
 אלא מסור מקרי דלא הרבה עי"ז הבירו שהפסיראע"פ
 הולקין ויש שלו את להוציא במתכויז לא אבל להז:קבמוזכוין

 לעדות לפסלו מסור דין לו דאין מהרש"ל בשם שם ובש"ךע"ש
 נפשו פדיון וצריך העמוד על לכפותו רשי ומ"מולשבועה

 אהר באופן להציל אפשר לו הי' ואם הבי"ד עיני ראותכפי
 שבן מ"ו מ*ה הו"מ ה"א היים ובדברי ע"ש מסורהשוב
 עתיד כן דאין דלא ודיק כידוע ויי שבקת לא דאל"כההלכה
 לשלם וץיב דרק ומסיים הללו בזמנים ובפרט הדין אתליתן
 כ*ו סי' הו"מ ש*י ובערך ע*ש בזה שייך לא מסור תקנתאבל

 הש*ך לפי*ד מצדד שלו את להציל בערכאות שהלךבסיפר
 מהרש"ג בשוית וכ"כ ע"ש בכה"ג מסור דין לו דאיןהנ*ל
 אלא איט סת*ם לכתיבת מסור פסול שכל דכיון כ"ו סי'יו"ד

 את להציל כיון אם לכן בדרבנן פלוגתא הוי א"כמדרבנן
 ע*ש. בכה*ג מסור דין לו דאין לקולא אזלינןשלו
 שלה את להציל כדי הי' לבעל שמסרה מה שכל הכאוא"כ

 כדי הם8 ההספקה שגקשה מה וכן שלה הנדוני'דהייט
 זה כל הרי שלה תכשיטין שגנב ההשד וכן נפשהלההיות
 מסור בכלל אינה ממילא שלה את להציל שרוצה בכללהוא

 הדר"ג. היתר לענין ממש מומרתלהיותה

 לפסול שלא לצדד י"ד סי' הרמ"א בתשובת לפימ"שובפרם
 הם  הציר ראשי קצת שקילקוע משום מסור שהי'ער

 רישי להיות נאמנים מפורסמים מוסרים שקצת כיוןתקנתם
 קשוט וקושו התקוששו וכתיב העם ולשפוט ההוא בעתהעיר
 באומר למסוד ויתד ראה העד וא*כ אהרים ואה"כעצמך
 כי ממוט ולא הבירו גוף המוסר רק מסור נקרא שאיןבדעתו
 בלא לאינשי תהמוד לא ע"ב( )ה' בב"מ וכדאמרינן בזהמורגל
 תהמוד לא על השוד ואיט בשבועה כשר לכן להו משמעדמי
 לפסלו מהסס לבו ומה"ט אמת הדע וואין אעפ"י דעתולפי

 לענין בזה"ז צ"ו סי' רע*א בשו"ת וכעי"ז ע"ש זהבשביל
 בזה שהאריך פ"א ס"ק ב' סי' תורה בדעת ועיין זקןגלוהי
 נעשה בעוה"ר ועכשיו בזה"ל כתג כ"ג ס*ק ס"בובפלתי
 שאין ומבש*כ לעדות מכשירו מהרש"ל ובתשובתכהיתר

 עכ*ל. בהצתיטהלפסלו
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 ביד חגפ חבעל שישל"8 שאחר דעתינו בכ"זא1לם

 שתקבל בי"ד התראת להאי8ה לה נשלחשל"פ
 יוכל אזי הנפ לקבל תרצה לא ובאם ברצונח כדתהגפ
 אצל ה1אר ווצפ הנ"ל פסק עפ"י אע"א יקאהג1
 מיד לקבלו תוכל מעקשותה תסור שבאם כדיהשליח

 כראוי.השליח
 "נ"ל להב1 והתרנו נ' של בי"ד הושבתיר מ" א' חלק באה"ע ז"ל החת"ם מרן דברי לקייםוכרי
 לו להתיר ארצות מנ' רבנים מאה חתמות הקבץלאקח
 מאח חתימת ואחר הנפ השלשת ע"י אע"אל"טא
 הכהן יךסף בן אפרים מנשה להבעל לו נתיררבנים
 שלא ובתנאי אלי' בת רבקה שרה אשתו ש אש1הל"פא
 הגאונים הרבנים כהשון בוה ונבקש המדינה חוקי ננדיח"

 העינון מכבלי חזה האיש להציל היא גדולהמצוה כי האפשר בטקדם וקתם חות לשלוח שליפ"אונדולים
 דמורד בשטעתין כטבואר מדאירטעא קשה דגבראועיגונא
 כמבואר עבדינן ז"ל דרגמאה שלוחת" ואנןומורדת

 יע"א. מעזאל1יועעטך פה בעאה"ח וע"זבמ5ומקים
 יוננרייז הלוי אנשיל אשרהק'

 והגליל יע"א הנ"ל דק"קהרב

 פ1מימן
 יצ"ו ך4מבף%ךע חוצ"ב חקת ד'ב"ה

 ירו"ש ובקי החריף הרב כבוד מציון ד'יברכהו
 נ"י שטערנהעל מענרל מנחממחו'

 חובב"א ירלשליםבעה"ק
 לחתונת נסיעתי בדרך היותי נם הפרדותעכ1ם הייתי עת הלב את משמחים בח"ת מכתבו מאזהגיעני

 אדמהו אטנם ~כ"ת להשיב היוס ונזכרתי נ"י החו"בבני
 ע"כ תורתו מעלת על יעיד אשר מכרטנו ע"פ רקאכגהו

 שהרבה הרופאים נאמנות בענין העמק עם אמראשך הסליחה. אתו בשבחו מיעפתו אפשראם
 באימורים עליהם לממוך אם הפוסקים בזהדברו

 יש זו אשה ואמרו לרופאים ששאלו כ"ב בנדהובגם'
 למים תפיל קליפות כמין מפלת שממנה בטעי' מכהלה
 ייהוכיחו ומהרם"ל חרא"ש ובתשו' פמאה נמוחואם

 בתשו' הב"י אבל הרופאים אשוירת על סמכינן דלאטכאן
 מכאן למד אדרבה אדום חצץ יענין קצ"א סףובע"ד

 )א(. ארופאיםדממכינן
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ינו
 4ה2ה  ק~מענו ולח דאינו ולא איסודו ופשוס מדאודייתאוךא

 שבסוף דבתקגה ואע"ג וז*ל החת"ס כתב בע"כטתגדשת
 קיל בע4כ לגרש דשלא דהך מבואר ו"פ מד"ם מהר*םתשובת
 אדם יהי' ולא המסה צף המתחלת בתקנה שם  שנ"כטפי
 המתחלת דבתקנה קהלות ג' בדשות לא אם גט לודוקרשאי
 מג' אנשים במאה רק להתירה אין נשים כ' לישא דאיןחרם

 מבואר חשרי ע"ש ר"ת בתקנת זה לפני שם וכ*כ יכו'ארצות
 שיהי' הותסה לא וגם קהלות ג' בדצוי סגי בע"כ גסדלהתיד
 דבנים מאה ובעי דחמיד נשים ב' לישא משא"כ מבוררטעם
 בלישא החמירו התקנה דתחלת אה"נ נ"ל לזה מבוררוטעם
 נהפשטו בע"כ לגרש שלא דהאי קמן והא תורה משל טפיחזוק בעי בעלמא קסטה משום אלא שאינה דמשום טפי נ,2יםב'

 רגפ*8 עשא ומשו*ה נשים דב' הך סהטא*כ עליהםקבלו
 שהוא בזדף1 לעקור טפי לט חטרר עתה ומ*8 הרגהאזנים

 דלא מכהשר שם דהא סק"ד בד"ם על" תטח1ב44מוצ
 למימי תפי דאמרי' רק אמירתם עלממבינן

 לא בגכף שהובא דברעמפתא מיו את שיכל כ"תוהנח
 במקומו בירושלמי גם למים תפיל הדברים סיוםנטצא

 א5. לדברים ליתנהו חתוספתאשחביא
 פמקא הוא לטים תפיל ד"ה מן בגם' דנם נראהע"כ

 מה אמתני' וקאי ב5ושרין אר"ל למים תפילהדשה
 וע"פ בפושרין שהוא לומר ר"ל בא למים תפעששניט
 של ל5סקא למים תפיל הללו הדברים נשתרבבופעות
 גם וכו' קליפות כמין מפלת שהיתה במעשהסק1ה
 הוכיח ז"ל שמחרי"ק ברופאים לשאול שיש בייןחפיפה לנבי ב' סעי' קצ"פ ס" ברם"א המהרי"ק מובריהעיר
 להם הי' שלא מפני הדבר והוא הנ"ל כ"ב בנדהמנם'

 כנ"ל. התוספתא כלשון רק בגם'הני'
 כל אין אבל ומתקבלים נכונים מאוד הדבריםהנה

 שו"ת ועיין באחרונים בזה קדמוהו שכברחדש
 יעקב, בהטכנות מבעל כן שהביא י"ג סי' ח"אמהרש"ם

 עפשפיין מהר"א גשם ל"ו סי' החדשות ב"ח בשו"תונם
 העתיק שבתוה"ב וז"ל כנ"ל הא' אופנים בב' לתרץכתב
 וכן למים תפיל בהו גרים ולא בקיצור בנם' עובדיהני
 כנראח נם1ד דחוק הלשון ובאמת העתיקו לאהב"י

 עכ"ל. לי' דנרים ז"ל באשר"י אךלמעיין
 הרופאים בדברי מיומא לסים בתפיל ליישב כרנבגם

 כו' הוו ברית בני רופאים דהני שהוסיף רקהוא
 דמה בסוסנר כתב כ"ב סי' עה"נ בשו"ת נםעיי"ש
 ונמצא עצמם הרופאים מדברי כ"ז למים תפילו1אמר
 הרופאים, אמירת על דממכינן כאן מוכחדבאמת
 סי' יחזקאל כנסת משו"ת הביא חנ"ל מהרש"םובשו"ת
 למים תמיל בנם' שנקם דמה בידו דמקובל שכתבל"ב
 העיר שלא אצלי וחידוש עצמן, הרופאים מדבריזה

 כנ"ל. עה"נ בשו"ת זה בפירששקדמו
 דרק לחלק הב"י שדעת שם עה"נ בשו"ת כתבעןך

 מום הפלת ע"י במלתא עלה למיקם דאפשרהיכי
 עלה. למיקם אפשר דלא היכי כהפא"כ עליהן ממכינןלא

 לו יש זה שחילוק יתכן דנלענ"ד כבר בזהדכיז1נרןי
 כזה לומר אשה נאמנת דאמר כנ בנדה בנם'מקור
 חכם פלוני איש פיהר כזה להו איבעי' ואבדתיוראיתי
 התם וכחטני ואבדתיו ראיתי כזה סמר נאמנת ת"שמהו

 אנן ניחזי קמן דאיתי' הכא אבל ופרש"י לקמהדליתי'
 כזה או ראיתי כזה דהאמירה משום ההסבר ונראהעכ"ל
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צבי
 כל מהחת*ס נעלמו דלא הרי עכ*ל. וכר החמישי אלףאחר

 טאה ע"י להתיר יותר דקיל להלכה דעתו ועכ*זהתקנה
 בע*כ. 5לגרש אשתו על אשה לישארבנים

 בזה"ל לפרש כתב ע*א סי' יו*ד ח*ב חהם דבדי ובשו"ת)א(
 הרופ4רם על ס5כו לא דחז*ל הפשוס לפענ"דאך

 איכא מי בגם' מתמה וכאשר כזה להפיל האשה ידך שאקורק
 לדם דרך שאין דידעו לפלא זה הי' לחכמי5 גם ~כןכה*ג
 יכולו לא ברי' למין וגם בתה*ה ובמבואר כזו בצורהלוהות
 להגיד ל"רופאים שאלו ולכן כזה להפיל דפושה דרך דחיןלדוט
 ש5צף' ארופ4רם ואמרו הללו וצורות החתיכות של סיבםלהם
 הי5נחןם המא אללו צורות טמט לצאת ואעוכל ב14שהטכה
 מופ1ש8 לצ(8 האספים בעימ דחוק שהמ פה לזה רקחן*ל
 צודהן לצאת 5קום ש"8 הרופאיפ הודיעו הע*ז כאלהצורות
 חתיכות (ן דברמ דם הוא נימחע אם חז*ל בחט ו,אהכאלו
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 למיסמך אלים דלא האדם דעת של אוטד רק הואפיהר
 )ב(. דמלתא עלה למיקם אפשר בלא אם כיעלח
 ע"פ ארופאים לסמוך לענין ג"כ הדבר הואולפי"ז

 למים תטיל חכםים אמרו שפיר דעתןאומד
 אאומד סמכינן לא דמלתא עלה לכוקם דאפיצרכהצום

 )ג(. עלה למיקם בא"א משא"כדעת
 )פ"ו ופקדון שאלה בה' הרסב"ם לפים"ש הערתייאמנמ

 אין אמוד זה שאין לדיין והעידו עדים בבאוה"ה(

 ברורח ראי' וה שאין בעדותן חיהיסים ברדמוציאין
 טח אלא לויין ואין דעתו אוטד אינו דעתןואומר
 לדון לו אין דהבי*ד מבואר עכ"ל עליו סחשכתשדעתו
 על לסטוך להבי"ד אפשר איך א"כ העדים אוטדע"פ
 שדעתו מה אלא לדיין לו אין הלא הרופאיםאומד

 אחרים. דעת אוטד על ולא עליומומכת
 אותו אומדין ע"א( )ע"ב דניפין במתני' לפי"זןקעמה

 דסמכיע חרי גם זה הרי מת הראשון מחייאם
 )ד(. מדב"ו בשו"ת שחוכיח וכמו הרפאים אוטד;ל

 ו,,. .י': .!ש4א4שש=8ש4ואש4יא448י4פ4"שש4שוווואיאשש"ו:,יי
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ששש448אשאאלו:

צבירבו
 לא ואם הוא דם ע"כ נימוח אם ולכן לעולם י5ח לאמכה
 רק לדה"ל נאמע לא שהרופאים וכלל ממכה הוא ע"כנימוח
 הרו18רם הודממ כזה בא מאין חז"ל ספק לגלהע שהודיעומה
 שומעין אין בודאי לכן כלל. הי5עהם לא הדיז בעיקראבל

 עכ"ל. ז5נםלרופאי
 דחביא להא דמי ולא בזה"ל כתב קפ"ח יו"ד בב"ה)ב(

 התם דשאני ואסדתיו דאיתי כזה לומד  אשהנאמנת
 דאיתא הכא אכל טועה דאינה מסתמא תלינן קמן לדםדליתי
 לדכד דגלים איכא לאו אם הוא טהור אי לן ומספקאקמן

 הי' ולא החכם לה שטיהר מה הוה דכזה וסברה היאדטועה
 נאמנת אינה דלהכי רשב"א בשם הב"י כתב דכעי"ז עכאלכזה

 למיקם יכלינן ולא לן איבדוד לא דלדידן היכי כידדילמא
 היץ ע"ש. ואינו הי' כזה וסבדה עלי' קי5 לא נ5י איהיעלי'
 דהכא רק דעת אומד. על למיסמך אלים דלא משוםדלאו
 טהור אי לז מספקא דאנן כיון הי4 דטועה לדבד רגליםאיכא

 וז"כ.הוא
 הגרשוני עבודת תשובת הביא קע"ה יו"ד חת"ס בשו"ת)ג(

 ונ"ל וז*ל וכתב הרופא מהימן לא לברורידבאפשד
 ומומחים בקיאיס רופאים רוב ע"י דהכא לדינא נכונהסברתו
 המקור מן דמים ודוב דם רואה מחזקת יהוציאה באאתה
 )ובשו=ת ע"ש. לבדורי צריך דחזקה לדעזנגד דוב שכאוכל

 אמידת דכל עבה*ג דטונת ג*כ כ' ב' סי' אה"ע שיקמהר*ם
 נסיון עפ"י דק דהוא מידי וכל נסיון עפ"י דק הואהרופאים

 לבררו צריכין לברורי דאיכא היכא ברוב ולכך רוב רקהוא
 עבודת של דהטעם הרי בזה( ז'ל חחת'ס רבו קדמו וכברעכ"ל

 דעת אאומד סמכינן ולא לבדד צדיכין מרוב דלהוציאהגרשוני
 הרוב נגד הוי ל% דעדותה ואבדתי דאיתי כזה לעניןמשא"כ
 לבדר צריכין הי' לא שפיי הוא כשיה מראה אם דניןדהא
 לפי למשקרת אותה מחזיקין שאין בב*י הובא הרשב"אכמ-ש

 צתה מיהיקין אין ודק לה וספרה שנאמר דממימשהשהתודה
 רגלי5 דאיכא היכא ודק ע"ש הסהם מן בדמיונותבטועה

 וז"ב. נאמנת אינה אז היא דטועהלדבר
 מתורץ רוב מטעם הוא הרופאים דכ4מנה הנ,ל התת*סולפ"ד

 על אלא ד"ה י"ב סי' ח"א מאדרות הפניםקו'
 איך א*כ תורה באיסור אף ארופאים דסמכיעהפוסקים
 דלקטול רחמנא דאמר מרוצח דוב ע"ב( )י*א בחוליזילפינן
 הרופאים דאמרו 5יירי וילמא קושיא ומאי הרג טרי5הודילמא
 טריפה הי' שלא הנהרג האיש זה של במזט מכיריםשהי'

 עכ"ק. אדאאים בזה סמכינן דלא מוכח ע*כאלא
 דאזלינן למסקגא רק הוא ארופאיס דסמכינן דהא א*שולהנ*ל
 בהבחנתם סועים הרופאיס דגם מיעוטא איכא דןדארבת*ר
 דדילמא רוב בתד ושזלינן מרוצח הג5' הוכיח שפירואאנ
 דהא הרופאים הגדת ע*י מיידי דהקרא יא"ל הרגטריפה
 רוב בתר דאלינן מוכח ג"כ הרהשאים הגדת ע"י מיירי אםאף
 דשמא הרופאים ע"י הרוצח להדוג אין למיעוטא ניחדצדאם

 בס*ד. וז"ב רוב בתר דאזלינן וע"כ דטועים מהמיעוטאהמה
 דשם לתרץ כתב י*ב סי' בשערים בנודע והנה)ד(

 גילו לבריאותו שב ולא חולה שהי' כיוןשאני
 לו גרם הראהיון דאהי השמרינן לרופאים להאמיז הואמלתא
 ממ-ש לאעיו ויש עכ*ל. אחרת מחולי ידעינן דלאמאחד
 גזמן בקיחיז אט זשין וי*א ט' סעי' קמ*ה סי' באה*עהרמ*א
 עכ*ל. הרהצאים מאומדטת הזה בזמן לסמוך אין ולכןהזה

 סי' אישות ה' מהטוני בהגהות מקורו מציץ י"א ס*קוהגד"א
 הא במשענת (מש4 הלך לא אפילו אה ובנידת שם וז"ל ע"של'

 ח~לי שמחמת ויאסרו בקיאים רופאים שיאמדההו בעיאומדנא
 הזה בזמן בקי מי ועוד איתו אמד ומי מתהדאשון
 ואפי' לשוק יבמה להתיד עליו שנסמוך אומדנאבההוא
 מחיי שיאמרו בקיאק ע*פ בעי אומדנ4 מיהו וכו' ראתלפי'

 הזה בזכע ד(9מדס8 פיר,8תי וכבד מתני' כקתני מתהראשון
 דברים מבמה יפשן בשמר לא דה8מא להקל סמכינןלא

 עכ*ל. מת הראאשון חולי מחכען היא לחליו החולה אתשמחזירין
 להא5ין שיא יוהר מסתבד דכאן להישך סברא שכתבהדי

 ש5חזירין מדבדים יפה נשמר לא שמא דחיהציקלהדופא
 הראהיון. מיילי מת ולא לחליוהחולה

 זה בענין שאאריך ס*א ח"א א"ש עמודי בספדרראיתי
 הפוסקים הנ*ל הרמ"א דברי הביאו לא דלמהומתפלא

 כתב לא בעצש הרמ"א וגם הרופאים נאמנות בעניןשדברו
 הגיה לא ב' סע" ר*נ סי' בחו*מ אבל גיטין בה' דקזאת
 לסמוך ארן דהאידנא הג-ה לא ה' סעי' קפ"ז ביויי וכןכלום
 דיש בעצמו הרמ*א כתב ב' סעי' קצ"ט ובסי' הדופאיםעל

 דאף הדמ"א דדעת והעלה עליהם ולסמוך הרופאיםלששל
 55ק להוציא אף עליהם לסמוך ויש הרופאים בקיאיםבזה"ז
  ערוה אוסור הומר לענין ורק בדי*מ כלום הגיה לאע*כ

 מגיה ולכן הרופאים על לס5וך שלא להחמיר תשזצדצרייתא
 עכת*ד. לשוק יבמה לעניןדק

 ואם 5מון דבר דבר ערוה ילפיע דהלא צ"ע דבריוולענ"ד
 אמאי 5מון להוציא אפי' בזה*ז ורופאיםב4מניס

 לעגונה. בעגע וטצש"ב  9רוה לענין ג5 נאמניםלא
 הוי לא לשוק דיבמה נ*ד סי' אה*ע הנובי*ק דדעתובפרט

 רק בכרה ההש במיתה לא אים שהרי שבערוהדבר
 )ועיין ע*ש. סק*ט קנ*ז ס" אה*ע בפ*ת דבדיו הובא ע"שבלאו

 מלאסק הג4מ זקיני לכ"ק מ*'ב כלל ור'ב דיר אהבתבקונסדס
 טתירין אי לכהשאל*ס נפל כשיבם לשוק ביגמה שנסתפקז*ל

 יבמה אי דתלי כתב סי' ח*א יעקג ובחיות ע*ש.יבמתו
 הי*ד ז"ל הגאה-ק 884טד-ר וכ*ק ע*ש שבעדוה דבד הוילשוק
 ז*ל ה~ו*ד בעל זקיני תשובת הביא ט' אות ב' סי' דודבבנץ
 לשוק דיב5ה הוא דהע"שר דדעתו ה*י סף של5ה חטדתבספר
 נחמיר איך וא*כ כזהנ ה4עהמשי ובטק"א ע"ש שבערוה דבדהוי

 ש*ע. טמק מלהושניא יוהר לשוקביבמה



 השםמקרשי צ%ש ותשצמהש4יותי
 ממת לחרצאש אין זה שמשום רק זח נ' דחרמב"ם י"ל8עש

 אוטדנא מחני דלא קיימץל דבלאח"כ היתומיםמן
 ע"ב( נ"ה ובתום'כתובות מכון להוצ*א מובהק טימןאפי' מהני רצ"זדלא וסי' רנ"פ טי' בקצוה"ח ווךיןלחוציא
 נם ע"כ לחוצהש באומדנא פליגי הממחשל רב שאםד*ח
 י"ל שפיר דברים שאר לענין אבל מיתומיםלחוציא מחני לא' אומדנא מטתם עדיף אפי' אחרים דעתאומדן

 טפן על כתה נשפופ איך ורכהצים שקצים דאכליטים טבי ש בנוי הרופאים חככמ2 שכל דכיוןקע"ה ס" יו"ד וכשו"ת לע"ז בחידושיו חחת"ם מ"שרגנענין )ח(. דעתם אומד עפ"י חרופאים אמרת שדסמכינן

די
 טעם שכתב אלא ד*ה י*ב סי' ח*א פם*א בש1*ת ועיין5ק

 דאורייתא באיסורא ארופ84ים לספוך טכלדלח
 היעה אשכחיע ריא וידע ראה ש עד וועא כתיבדבתורה
 הףפ הבט2ם ע*פ ומ1המדים הרופאים ודברי בראוהעלא
 היכא רק ל5אמינם חע לבן ברורה ראאת 5שוב לאחכמה

 שם והרמב*ם עקש. בעל6א מלתא גילוי אלא ארטשדבר*הם
 שאין בעדותן מיהומים 6יזץ מוציאין ד14ן בלשוטמדהק
 אומד של עדות 6הני דלא כמו וא*ב ע"ש ברודה ואי'זה

 דאורייתא ב4רסורא הרוסש1ם דעת אוטד ירעל דלא ה*ההדעת
 היא. םץרה ר4וה ד~9ביוו

 השפי' שנתרפאה הרופא דסשמן קפ*ז בס" דק%ס*לוה84
 יהוא ררבק איסור רק ליכא התם סץת ברואהבהוזשקה

 דוסת להשסקים ואף מדרבע דה1א יק%מ*ל וסתמטעם
 כש 6עשה ע"י הבא וסת אבל 5קבוע וסת ההטדז9רייתא
 וסה הא מ,ת ורהשה מדרבע רק הוי לא בקבוע אפילוקפיצה
 ויי ולא קבוע וסת מיקרי ולא התשמיש כמעשההתלה

 דמה*ט מ*ט סי' יו*ד וצובי*ק הכמ*ש טשמן לכןסןשטדייחם8
 בלא להתידה דם ברואה לרופא לה4צ1ןאין

 סבילו~
 ולטמוך

 לאישר דטגע כיוו 1חה דם שאיט הר5צאים דבריעל
 ע*ש*תורה

 איסורא איתחשיק דבלא הפוסקים לפימ*ש לומר "צוא1לי
 זטזד עד באכטטן סגי לכ*ע שבערוה דבר וצ* לחוגם
 המרישק דלשיטת למעליותא בחד רק הוא ש92סקיםחשלוגהט2
 בדגר אף א1 איסורח איתותיק לצ יאם בחזקה תליא ע,בשורש

 ע*ש סזא בקידזשין הר*ן ועת וכן תרי בעינן לאפצצה1ן
 שנים בעיע שבערוה דבדגר פ*ח יבמות הרשב*אולשיטת

 אפי' שבעדוה דבר בליכא אבל איסורא אותח4ק בלאקש
 אה*ע דצובי*ק ל5יס*ש א48כ ע*ש. בשמן ע"א איסורחאיתהשק
 איסוד 5זקת וגם ע*ש, שכערוה דבר הוי לא דנדה נ*הסי'
 ולא נדה דם זה אין הרופאים דברי דלפי כיון הסוליכא

 9סרין התם הריפאים אמירת ובלא לגדה כללאו5שץזיק
 כשאנו איסהר חזקה חשוב זה אין אבל נדה דם היא שמא6ספק
 שטגע אף דבכה"ג י*ל שפיד לכן לא (9 נדה ום 15א אםדנין

 ר14ין דעת אומך 6כח דיצא אע*נ הרחצא שמן תודהל4יסור
 בו?רדע ראיהכ(ע

 דלענין מפורש כתב ובשבת בע*ז דהקה*ס לק"6 יענ*ד)ס
 ספק אלא יהא לח ויוהכ*פ שבת לחלל נפשפקוה

 להחמין קהייתו קץך ויוהכ*פ שבת דוחה נמי נפשפיקוח
 ללששמין נחכל איך בכרת שויא נדה איסהר לעמן ממשלהם

 לט אין שבעוח,ר כיון חשראל לרה8ר השפילו עבו*םלרופ4י
 דאם4 גופי' טבעי על בנוי חבמתם ובל העציהםלשי6ים מדרש בבית למדים יו1רשול דושאי "כל הרפואחץ הי2צותמדדהי
 "9דאל לגופי רא" סשה ואין גופי' דחביל ורטשיפשקצים

 )ל,א דעא כנם' טפ" דחביל עכו"ם דשאני 85ראלשל
 דעבד שם ובהצם' ואתסי לד"א נברי לחהוא לי'עבד אשי בר שיכו דרב ( ))ע' בניפץ טציט הריאבל

 זקנים של פבען דלטד ( )קנקב כהיבת הערותינמ )0* ל"טראל לרפאות שידע כדי לרפחשחלחתהכם
 ( )פ4ב קידד8ין בירחטלמי וחרי הגלעדימברז"י

 )ז(. ודוק חוה עכו"ם ברזיליאמר
 בשאיפת חחלכח בע עסו ולפייל לרישום שראיתיזה

 דא*י.אוירא
 ויידענפעלך נרצם ידעץוחנני

 יצ"ו ה4טשבך4יועאבד"ק
4 8 8 ש א א א א ש א א ש א

צבי
 עושז2 שפיר וא4כ ע"ש. איסור בהצום להקל מדבריהם לדתוש1ו
 ס*ל דתוס' אע*ג לנברי לרפאות הטאון בר*א שימירב

 להוטתנם 9ושו5 אם מ*מ לרפוא151 אןסור דאיכאבהששיא
 דעכ*פ משום שרי כן ע*י ישראל %פשת שיוע כדיברשאה

 פקוחי ספק ובמקום ליעאראל יועיל אם פפק חרפואה זההי'
 לעט*ם לרפ4ית איסורא 5ך על לעבור אף  12רי לי97ראלנפש
 ונתרפט2 לנברית זו רפואת 5רח1צ שעשה השאלת הי'ואם

 ישראל לבנות זו רששטן לעשות דיכול 11שן*ס מחרהבוודאי
 כרת חיסור לענין לסגצוך עכל דאיך תמיהתו עיקר רקג*כ
 וז"ב לטמרית 5גסיה שעשו כית הצשה שט2רפאה לומרדנדה

ופשוט.
 בזה"ל בע*ז שם ,8כתב קווצי' הך נטץרץ דה1א42ס נראהוו1ד

 ליב2ה מטבעין שהעלה הרושאים על ססט הבב1*לואם
 שקלו 4הטר ישראל חכמי הי' בזמניהם כ*ב( )בנדהוכדומה
 בטבעי אלא שסקים אינם זמניט רופאי אבל בוזנתםזה

 דכל אע*ג הש4ס דב2מצ  שמדייק הרי עכ*ל גטשד צל*עאו*ה
 גופי' טבעי על בטי אשר ש"ה מחבמי אז גם לקוצתכסע2ם
 בעצמם שהביט 1יט בדערנם זה שקלו עכ*ז שקציםדאנלו
 ובעסקם ישראל של לגופים עט"ם של גופים בין זהחילוק
 השיק1ל ואחרי בדעתם החילוק זה גם שקלו ל"שראלברפהשה
 גמן' 4צי לסמוך יבולים הי' לכן לישראל 5רפאה נתטהדעת
 הה עח9קלו הני כתוך ג'כ הי' בהדאי שימי רב הרי וא*ב1ה

 % החת'ס קף ועיקר לעט*ס לרפ4צת שרי הי' ולנשבועתם
 11*ב. או*ה בטבעי אלא שסקים ש1נם שידוע זמניטרופאי
 במ*ש ויי ישראל יברויל* ס*ל דהבבלי י*ל ואולי%

 הר*ת בשם שאני ד,ה ע*ב( 1*ד בכהובותהתוס'
 הגלעדי מברזיל* וקנים של טבען ילפינן שפיר יכןע*ש

 זקנים של מיתה ל12מונים ה*א( )פב בכ1ריםובירושלמי
 לדוד אמר ברזילי וכן שנה שמתים בגבודות ואםטאששצר

 5רי ע*ש* לרע טוב בין האדע הוום אגבי שנת שמוניםבן
 יליף לא אבל ברזילי אמר הע לישנא רק קא6רשבירושל6י

 עבו"ם דבר!ילי לשיטתו והירושלמי נא2*ט דתתנ 5שמה8רמנ"
 מני'י 'למילף אפשר אי לבןהי'

 קפא בסה הב*י שכחב בהא להעיר יש אהת*ס סברתולפי
 המתעקת אשה סותרת שיהי' לענין לו1כיח 5רצבשאבשם
 ממא שט2רפצה ד4צמר הרהאו פי על לבעלה מ,תברהשה
 6ומחת זה ק6יע ללס2ר הרהצא גאטש בירח9לטידאמריע
 דבקמיע להלק יש ההת*ס ולפי*ד ע*ץ9* פעמים י בוודפאתי
 חי9 הש2צאה לפנולה שנחטאהם בש8ות כרנב*ם וצאהלא
 שקצים דח1י גופים  טבעי על חבטי האומים מחטמתנלקה

 הטחבת ע*פ רק יודע ששרט רפואחת משאהכ בשמן לכןהרמ11ים
 שלא בהמטתו ש8כ"ר הימר טפ1ם מבעי על שבםיהכמתו
 8ורש בבית לומדים 15ח8מה ו% הה9טיש בשש2 עורתראה



ח תשםמקרשף %8א 1חצבהשאלה

 %8א
ה
 השקק, הציך יד*נ בדיחה קע הםצוה הנחת
 ויקידש, רבא פפרא פהורה, ה' תראה בתורוקטתל
 הכהן צבי נמצזלי ה' ה"ה פאריווע דאתינור

 א~ם ונריא לע~ם לעד יאיר נרוושיחשרכפע
כיר"א.

5דידי9
 ברמב*ם כת"ר הע*ר אשר העיהו ש בם4ד משיבדנני

 אבדו דאם שכהב הם14 וכצספין הצוידין מה'פ*ה
 דאומין דטוצמע אהר להם ויביזצ הלהם השבדהכבשהם
 ע" ע"פ דוהה הלהם שתי דאין הצן' וזה ביףפ,שתו

ששששששששאאא טוווווויוואא

רי
 שקצים דאכלי גופים טבעי על הבטי והכמיהםלאומים

 דבאמן. מהירושלמי הא" איןורמ,ןים
 משום בזהא לרופ4רם להאמין דאיו ההת"ס סברתובעיקר

 בשקצים גופיהי דהבול נכרים בגופיםדלומדים
 קפ*ז סי' יףד פתים במנהת זיל מטודנא הבשה כתבורמשים
 ורכהשים וחקצים ל(ציל רגילים הגכרים אין דבה*ז לופרדיש
 4רו יצוף וילי לענין 4א במצוה דאיגו דישדזשל סה8וםהשי
 שמעתי ואני עכ*ד. שם בע*ז התאו זה כעיו יכמהש ב1הלהלק

 בין ורטהמים שקצים אכילת ביותר נתפשט זודבמד*נה
 לדוומשאע ז*ל הושן*ס דה18צת והדדאהגכדיננ

 בה' שפוסק הרמבףם שיטת לתרץ בהקדם נהאה ולעב*דט0
 אין הלאם דץשתי הה( )פ"ה השע81יןתמייין

 ע*2ס )צ*ה ובממעת בפנים דסופין תטסק השבת אתדוהין
 בליבת ארססלא א*3 6קדש דהגור בפנים דא8ייתן למאדפריך
 קשה הש*כ זו שנה לא זו ששנה דמי בתוס' ופי' תבדאומשני

 עכ*ש בלינא דאיפסלה הגמדא קד הרמב*םעל
 הא הקשו אפי ד*ה עקא( )נ*א במטדת תוס' דהטהונהאה
 שלא הוי מאתטול אפיי' א*כ בזמע אלא מקדש שדת כליאיו

 נפשזמיל א-כ שבת דהי דלא כיון ותי' בלינה ניפפל ה5אבזמט
 ע*ש. זמנו ויינמי

 הגה*ק זקיני כ*ק דהגה ל4עיר "שולכאורה
 זי*ע סשוהעי

 בכל דקהשהל מה לפי הקו4ה אמור פ' גהצהבישמח
 4' בשבת בדאמריט פטורין שעשאום בשנים שבתמל14כות
 שבת מה' פ*א כרמב*ם כמבואר מדרבע דחסור ודקע"04
 להגור פת שנהן מי והנה במקדש שבות אין קיסףלהזח

 דשבת ספ*ק וכדמוכה אופה משום הייב הוא כברעהתוסק
 דאין אף בשבת נאפות להיות יכול וא"כ הפסה אתמשלשין
 ד4יריהזא שבת הילול בלי להיות יכול מ"ם שבת דוהה4עמיתו
 יכול שיהיד אף לתנור הפת כל בשלשלת שלשלוהוששנים

 עכ*ק.לקץצוהטה
 סופ*ה הבהירה בית בה' הכ"מ לפימ*ש לומד ישובפ,ציפווו

 שבות און אמרינן א בלאיה אפשר כשאידדוקא
 אצבת מערב דהטבות לקץטות אפשר שהי' 4יכא אבלבמקדש

 מערכת המד בשדי ועיץ ע*ש במקדש שבות אף והתין ה"לא
 פפהים בתוס' מפודש .וכן בזה הרבה שהאריך רפ*ג צהאלף
 דדבנן שבות אף אפהר מע"ש  לעשות דב844שר ע*ג()ס*ו

 חשבם4ל. בזה ארוכיס והדברים ע*שבמקדש
 לעשהז וב4ששד דינע אוסהו איכש דמףפ כיוז יילוא*כ

 במו1ש את1ת ד1נידו לח פמם?בערב

 בדרך כשמשלההו הקשו אתה ד*ה עא0 )ש' בפסהום הוס'והנה
 ביו*8 לגאש ימל שאיט מ8גיגה פדאוצ טציזצקה

 שאא לא 8נח שש "8 שיצ 8*א )דף יש8השק
 נכד ע*ב סףי כצדצת גופא דגכה ~ישנא ביו"8גאהרת
 4מ4ר לחם והבהש הלהם ואבד וה*נפו וכגשים להםתכיא
 ששש פהיכן כנ*ל צ"ב נ"כ כו' הצופה פעון הלהםאוחש
 וחשן ~ומר דוחהע זה ואפה בעכר ~ומר אהרלחם

 שהא *ודא סי בשו"ת ע' דוחק, נ"כ זה *ותרטעיו"פ
 צץב ישכת הר*ן עפ"ד לומר מקום היה וזשיי ס"המף
 חשף 8"ע, עי עבר הא כו' פפור ובעה'ב הייבח4י
 קסהנ דעא הרפב"ם וכן דהגמ' כאן נימא כן וכמוע"ש שטש* סשרפר פפור הכוונה רק כעת אחרי לאדמזה
 עדיי4 וצ*ע פם~. הראוון ~הם אחר להם לביאדצריך

 )א(.עכ"ק

צבי
 דיכול ותי' בשני אזי לא בראשה הזי דלא ת:יה לתהוסמוצץ
 ע*ש. דרבנן דתד1מין דישתיה 8ן ר4צשת ביום הוישותלבוא
 ראשון ביום דזירחתא איסור איכא דז4ם לתוכף דס*להרי
 כיח ורק הזי לא השוב דדששון תשלומין כולן למ*דא

 בראשון הזי חשוב לבוא יבול 81ה*ת ררבע חיסור רקדליכא
 רו*ט בשבת לאשוה עצר* איכא דמה*ה כיה 4בא ה*היא*ב
 וממ"5א וביף'ם בשבת זמט הוי מדאורהתא א*3 שניםע*י
 דאע*ג בזמט שלא דויי יו*ט ו,ןיב שבת בערב הוצור יקדוםלא

 איסור מכה 6*ם ויו*ט בשבת שמין אין דרבע שבותדמכה
 קו' הדרא ת9'כ זמט יף'ם וערב שגת  ערב השוב לאדרבע
 הא בלינה וזףפסל מקז,צ ד4וצוד פריך משר לדונתאהתוס'

 בזסע1. שלא מקדש וצרת שיאין
 דבתוסש*א ובפרט הוא ר"ם 6תנ" סתם דהא י'לאכן

 ס*ל ר*ם והרי עיש ר"מ בשם סתני' הך תניאדמנהות
 בעשותה דריש דלא אהב יבול חה יכול זה ע*ק )צ*בבשבת
 בלינה דאיפסל סאץיך שפיר לשינאזו לר*מ וא*ב ע*שלוגי
 שבת ערב הוי שוב וביףם בשבת לאפות עצה דליכאכיה
 דשנים דפוסק הרמב*ם ו4ףכ טקדש ותטד זמט יו*טתרב

 שלא רהוי משום בלינה דאיפסל קש4 לא פטוריםשעשאהי
 להיות שבת דוהה האיט בפנים דאפייתן פסק חטפירבזמט

 בס*ד. נבון הה יהיד ע*ינאפה
 הלהם יאבד הכבשים רבאבדו הרמב*ם דכוונת י*לומעוטה

 דנגר כיה יבהאו ששנים ההט אהר להםויבו4ן
 ביטול שיש מקום במקדש שבות משום בכה*ג גזרו לאבאבדו
 לא חצפיר אחרת עצה אין ביו*ט כעת דהרי דאתיהזאמצות
 הרמב4ם לשה מדיוס ויהי' במקדש שבות סהצום בבה*גגזרו
 ולהנ"ל ל'*אייכדלעיל גקם לעיל רבים לשה "יטאףשבתב
 איסור יהי' שלא באופן יביאו ששמם לדייק דכוונהוי"ל

 ויו*ט שבת דוחה אפייתן דאין משום אפור וליהידדאורייתא
 בס"ד.תףש

 המעם בתב ה*ם( )פ*ה שם הרמב"ם דהבה להיץ עודואמינא
 ולא דלכס מקרא יו"ם ריהה להם שתי אפייתד4הן

 למ*ד מקשה הגמ' הא יו"ט מה' פ*ג בטעה*מ והקשהלבבוה

 דאית ולמאש לגבוה ולא מלכם ומשני ביו*ם נעשין שבתצרכי
 הע*א ביו*ם נעשין שבת צרכי אין מד4ירייחא היאהללי'

 הרמב"ם וא*כ דלכם קרא צריך לא הואיל דל*ש לחם בולאעצות
 ביו"ם נעשין שבת צרכי ואין הואיל דאמרינן כרבהדפסק
 ק*ה יו"ד הפלתי קו' עפ*י בטעה*ס ותי' דלבם קראלמץל

 לאפות אפשר הא יו*ם להם שתי אפיית דוהה איטהדחמאי
 בביצה להאב*ש כדס*ל יפה נאפה שהפת מפני פת שארעם
 אהד לפת אלא שא*צ אעפ*י פת תטד 4האו דמלאת ע*א()י*ז
 דראכ"ש סעמא ד4ייגו ובעסיףם בביצה הפנ*י לפימ*שאגן



 רהטפמקר,טי 5זסימ4 ותשובאעשאיותח
 לא יו"פ דוחה הלהם שתי עשיית שאין לעניןוון2ה

 במתני' מבואר חד4ר כי ז"ל ריש"י לד' צריךהי
 לדברי ע"ב( )ד"כ ובב*צה שם ובגם' דטנחותסךפי"א
 טדארייתא כו' בע"ט קרבין אין ונדבות נדריםהאומר
 מבואר וכן יע*ש, כו' הלחם שתי דהא חזינמי.לא
 ו4עז"ל ח"ח, שם גופי' ז"ל הרמב"ם וכ"פ )ם"ז(בפסחים

 מעיו"פ באפה אבל בעיו"פ, לאפותן צריך לכרעץילהנ"ז
 לחלק נראה שאינו מה יו"פ, שדוחה אה"נ ביו"מונפסל

 )ב(. הוא דד"ת כיוןכן
 דוחה עץטייתן שאין לה נקם מתמא ז"ל הרמכ"םןבם

 ולהכי כן את"ל הנח לגבו', ולא דלכם ומקראיו"מ
 לא נפסל אם שגם דמבואר ז"ל מרש"י כת"ר להסייתי
 דגברא ז"ל הרמב"ם ש תקשי לא מהא אי אחרת,יאפה
 יביא נפסל דאם סבר ז"ל הרמב"ם קרמית,אגברא
 כת"ר דמייתי דמנחות ססוגי' קיומי' ודיןאחרת

 אחר". לחם"והביא
 הו"ל הא לענ"ד ואפה, בעבר לומר שכתבןכחה

 הו"ל דיוץ לגבי דכל לצדד "ט ואולימהבב*ע,
 ,ישי"א4ט44:וים4שןה4ח4שוקע4צחששט4אוםטםטוםווןש,ו,ו.אן~טו,וט'ש 4חאאאט44וה4,4ש4חו, ,, י,,

דבר
 נמי הותרה לצודך שהותרה מתוך מכח מותר שבלא"המשזם
 יפה נאפה פת האי לכן קצת צורך שבעינן רק לצורךשלא
 לנכדי ולא מלכם דנתמעט נברי של בפת אנן קצת צורךחשוב
 הצדיך ולכן הרבה פת לאפות מ4שי לא מתוך מהניולא

 דעכ"פ יוקשה דאל*כ לגבוה ולא דלכם מקרא להדיאהרמב*ם
 פפה שהפת סמך על פת שאר עם הלחם עותי לאפותלשדינן

 היקרים. עכ*ד מחיך קימל דהאישה
 דמה"ט התוס' כוונת לפוה2 כתב בביצה שם הפנ"יוהנה

 מדאודייתא איסוד להתיד שיק- לא יפה באפהדפת
 דרבנן חיסור רק דליכא מתוך או הו4יל דשיקי היכאאלא

 ע"ש. לכת4ילה אף להתיר יפה נא5ה ד8ת טעמא הךמהני
 הלחם שתי אין דסהצרהה ובביצה בפסחים רש*י שיטתוהנה

 לשץ2ותו 2ואפ12ר מכשירין בכלל דה1א סהיום יו*טדחשה
 הגע פריך ה"ג( )פ*ו פסחים ובירח2למי ע*ש יו*טמערב
 בשבת לחותכה ראוי איט הרי *בלת לו שנולדהבעצמך
 ראוי הי' לא הרי שבת דוחה איע למה בו8בת יבלת)שנולדה
 ראוי יבלת מין ומש2י בעולם( היתה לא שעדיק מע*שלחחגו
לחתוך

 מ8אעמ~
 אות ל"ז ס" או*ח יצחק בית ובשו*ת ע*ש

 דכל שכתבו סעמא ד*ה ע*ב( ך' יבפות מתיס4 הקשהב'
 מע"ש לעשותה אפשר שאי מצוה מכשירי משתניודוכתא
 בישול תורה מדמעטה ת*כ ר*א 1 כדתע עצמהנמצוה
 ולפי עצמה רציחה ה*ה מאתמול לעשות אפשר באישוילה

 אף דוחיז אין דמכשירין בהיפך מבהשר הדברהירדשלם?
 ומתרץ מאתמול אפשר מכשיריז ומין הואיל מאתמולבא*א
 ויש הוזרל שבת דוחין איו מכשידין שום דמדרבע ס*לדתא'

 ווףטצ החכמים חילקו לא בער*ש לעשווע שטא5שדמכשייין
 מכשירין מדאתייחש! אבל בירחשלמי חץבלת דהזאהטעמא
 עכ*ד. אדאורייתא קאו ביבטות והתוס' יאוצוהבגתש
 החלות שבדו דאם ארמב*ם מינת דחע לומר 4שומעתה

 אחר פת עם לאטת ה*עו אהר לחם יבוזיביו*ט
 4וי תורת דין דנגד סודבנן ובין מדשריהןא בין מותרדיה"
 השוב הרי ההלות ש2אבדוכיח

 לעשותו אפשר שאי מכשירי
 מערב אפשר באי דאף הירבנן תגד יו*ט ודחתה יו*טמירכ
 נגד דמאני אהר פת עם לאפוה עצה איבא 4יי אסורירש
 דאין בטעמא לעל שכתב שהרמב*8 ט4שרי דרבעאוסור
 וו4מ*ט לכלול דכינתו *-כ דלכם 8קרא יר4ם דחית הלחםשתי
 ששיר לבן "רל "טעה*מ כדברי אאר 8ת אם אף לאפותאק

 או לאחריני, גם נפמל אי קמא4 רבנן בה דעמדוכההוא
 קגרנע יומא דהכא משום נם בה, נמי דאיפלגובשוגג
 ואין בכ"ז להתיישב ויש קע"ד, סי' רעק"א תשו'עי'
 כלל הם"ם מע' בכ~ים שד"ח ועי' להאריך המקוםפה
 גם שכבר אלא כו' ושחפ עבר )ד"כ( ביצה וע'ע"י,
 דאם ניסא אי אך בהני, אלוקמה מלתא דהיק"לנת"ר
 הרמב"ם בדעת לומר רוצים שאנו וכמו דוחה,נפסל
 דאפף כן ז"ל הרמב"ם דעת דנם האמת אבלניחא,

 וכם"ש. יו"פ דוחה אין,נפמל
 מבעי יו"ם ד"ה שם פמחים רש"י דסדבריאיברא

 לא טאתםי למונבד אפשר דהוה וכיוןשכתב
 הלחם שתי דהא ד"ה שם בביצה גם ע"ש, ליו"ט לי'דהי
 ובשפם"ק ע"ש כו' מעיו"פ לאפותן ויכול הואילוכו'
 דוחה. דבנפסל לכאורה נראה שם, ז"ל המאירידה"ר
 ולא לכם שם בפסחים משני דכי דאפ"ל מלבדהנה

 ז"ל ורמב"ם דחי, לא בכה"ג וגם חילוק איןלגבוה
 מכשירין נמי אתמר דכה"ג זאת עוד לה, נקפהכי

 )ג(. מע"ש ל;"טותןשאפשר
,
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צבי
 באופן ג*ב וויינו אחד לחם יבץע הזחם בשנדו דאםכתב
 ד4עו לאפות אין הלחם שתי אבי הדבה פת עם לאפותהנ"ל
 עדיץ נשאר הא מ"מ מעיו"ט לעשותך שא"א רכשידיןדהוא

 בס*ד. נכון וזה דרבנןאיסוד

 לא וכי ד"ה ע"ב( )ב' גיטין ההוס' למ"ש דכוונתו נראה)ב(
 דלא ע*ב( )מ' ובסוכה ע"ב( )מ"ה בב*מ וכ"מבעי

 דהא כיון הכא והוה לדיעבד לכתחילה בין חילוק מה"תמצינו
 ה*ח שם הרמב*ם וכמ"ש מה*ת ההש יו"ט דוו7ה עשייתןדאין
 לדיעבד, לכתחלה בין לחלק אין א*כ לגבוה ולא דלכםמקרא
 פסחים דבתוס' בראשונים סתידה בזה דיש נודע כבראכן
 לכתחלה בין לחלק מצינו בדי*ת דגם מפודש ע"א()י"א

 ונשב קל"א סי' ח"ב יעב*ץ שאילת בשו"ת ועייןלדיעבד.
 איברא ד"ה א' סי' יו"ד יוסף ובברכי פי"ח ש"ושמעתתא

 אלא אינו זה כל הפוסקים לכל ומיהו אדיכות בזה דישכתב
 הכתוב ש42 דבעינן רווחת הלכה בקדשים אבל מיליל,2אד
 מקום ה" דבריו ולפי ע"ש חוקה קרא דלכתוב אולעכב

 קד,ןים. דהוא לחם שתי לענין הכא זהלחילוק
 ד"ה ע"ב( )מ"ו בפסחים התוס' לפימ"ש כן י"לובעא"ה
 הואיל נימא יו"ט דוחה לחם שתי אפיית אין למה שהקשוהואיל
 שכיח דלח כיון להתיד הואיל אמרינן דלא ותי' פריק בעיואי
 להתיר לכתחילה דהייט התום' דכוונת המרש"א שם וכתבע"ש

 ניסא שני מעשר מצה גבי אבל שם בקריאת חלהלאפות
 בדיעבד מצה י*ח יוצא שיהי' להתיר אפילו הואילשפיר
 ען'כ המרש"א לשיטת וא"כ ע"ש עלה מיתשל ובעי הואילמשום
 בדיעבד אבל לכתחילה רק הוא יו*ט דוחה עשייתן דאיןהא

 כתב שפיר וא*כ פויק ובעי הואיל מטעם דוחהאפייתן
 ביחס. אף אחר לחם יבואו הלחם נאבד אם דבדיעבדהרמב"ם

 הואיל. מסעםוהיימ
 לומר להרמב*ם דלמה הנ"ל הטעה"מ קר לתרץ יש ובזה)ג(

 ולא דלכם מקרא יו"ס דוחה הלח4 שתי דאיןהסעם
 ביו*ט נעשין שבת צרכי למ*ד רק קאמר בגמ' האלגבוה
 למ-ל ביו*ט נעשין שבת צרכי דאין פוסק 2מהרמב"םוכיון

 עכ*ק. לגבוה ילא לכםקרא
 נימא לו שנפסקה לוי בן גבי ע*א( )ק"ג דבעיריבין י"לוזפי"ז

 אם דפליגי ופרשוי עונבה אומר ר*ש קחטרהבכ2ור
 כיון לעשחתן אפוור מקרי אף בשבת הנימ8 שנפסקהבכה*ג



 ה,טםמטרשי פזןמןותשובהת
 לא יו"פ דוהה חלחם שתי עשיית שאין לעניזיעה

 במתני' מבואר הד4ר כי ז"ל רוש"י לד' צריךהי'
 לדברי ע"ב( )ד"כ ובביצה שם וכגם' דמנחותס:פי"א
 מדארייתא כו' ביו"מ קרבין אין ונדבות גדדיםרששומר
 מבואר וכן יע*ש, כו' הלהם שתי דהא היינמי.לא
 וז4ע"ל ה"ה, שם גופי' ז"ל הרמב"ם וכ"פ )ם"ז(בפסחים

 מעיו"ם באפה אבל בעיו"פ, לאפותן צריך לכרטהילהב"ז
 לחלק נראה שאעו מה יו"ם, שדוהה אה"נ ביו"פואסל

 )ב(. הוא דד"ת כיוןכן
 דוהה עשייתן עאשין לה נקפ סתמא ז"ל הרמב"םןנם

 ולהכי כן את"ל הנה לנבו', ולא דלכם ומקראיו"פ
 לא נפסל אם שגם דמבואר ז"ל מרש"י כת"ר להמייתי
 דגברא ז"ל הרמב"ם על תקשי לא מהא אי אחרת,יאפה
 יביא נפסל דאם סבר ז"ל הרמב"ם קרמית,אגברא
 כת"ר דמייתי דמנהות ממוגי' קיומי' ודיןאהדת

 אהר". להם"והביא
 הו"ל הא לענ"ד ואפה, בעבר לומר שכתבדבפי2

 הו"ל דהץ לנבי דכל לצדד "ט ואולימהבב"ע,
 , ו ,,י

 'וןווטטווש:ט תא444א0444שווואא4שעא,שם יםמא4ש44א4א44א4נ4ש4.יש444זאם4ש,

רבר
 נמי הותרת לצורך ש5ותדה מתוך מכה מותד שבלא"המשום
 יפה נאפה פת האי לכו קצת צורך שבעינז רק לצורך2ולא
 לנכרי ולא מלכם דנתמעט טברי של בפת אכן קצת צורךהשוב
 הצריך ולבן הרבה פת לאפות מ5שי לא מתוך מהניולא

 דעכ"פ יוקקוה דאל*כ לגבחה ולא דלכם מקרא להדיאהרמב*ם
 נאפה וזהפת סמך על פת שאר עם הלהם שתי לאפותלוודינן

 היקרים. עכ*ד מתוך קיימל דהאיפה
 דמ5"ט התוס' כוונת לפוהצ כתב בביצה שם הפנ*יוהנה

 מדאודייתא איסור להתיר שייך לא יפה באפהדפת
 דרבנן איסור רק דליכא מתוך או הואיל דש"ך היבאאלא

 ע*ש. לכתהילה אף להתיר יפה מ8פה דפת טעמא הךמהני
 הלהם שתי אין דסהיו-ה ובביצה בפסהים רש*י שיטתוהנה

 לעשותו שאפו4ר מכשיריז בכלל דהוא מהיום יו*סדחשה
 הגע פריך ה"ג( )פ"ו פפהים ובירהצלמי ע*ש יו*טמעדב
 בשבת להותכה רשרי איט הדי יבלת לו שנולדהבעצמך
 ראוי הי' לא הרי שנת דוהה אינו למה בוצבת יבלת)שנולדה
 ראוי יבלת מין ומשני בעולנמ היתה לא שיזיץ מע*שלהתכו
 אות ל"'ז סי' ש*ה יצהק בית ובשו*ת ע*ש מאתמוללהתוך

 דכל שכתבו טעמא ד*ה ע*ב( ע4 יבטות מתוס4 הקווהב'
 טע*ש לעשותה אפשר שאי מצוה מכשירי משויניןדוכתא
 בישול תורה מדמעטה ו"ןשב ר-א פ' כדתט עצמהכמצוה
 ולפי עצמה רציהה ה*ה בם8תמול לוחצדת א8השר באיפחרלה

 אף דוהין אץ דמכשיריז בהיפך מבהשר הדברהירושלמי
 ומתרץ מאתמול אפשור 5כשיריז ומהן הראיל מאתמולבא*א
 ויש ההאיל שבת דותין אין מבשירין שום דמדרבע ס*לדתהד
 ו5יעו ההכמים חילקו לא בער*ש לעשותו שהא4שדמכשייין
 מכשירין מדאורייתא אבל בירחצלמי היבלת דהזאהסעמא
 עכ*ד. אדאוריה~א קאי ביבמות ההתוס' 5מצוהכגוף
 ההלות בשבדו דאם הרמב-ם בינת דזהו לומר "טומערטה

 אהר פת עם לאפוה הייו זטשר לאם יבו4ןבי41ט
 5רי תורה דין דמד מדדבנן ובין מד4ירהתא בין מותרדיה"
 לעשותו אפשר ש4ר מכשירץ השוב הרי הולות שנאבדוכית
 מערב אפשר באי דאף הדרבנן הצד יו*ט ודהחה יו*טמערב
 נגד דמהני אחר פת עם לאפות עצה איכא איי א4היייט
 דאין בטעמא לעיל ש4כתב שהרמב-ם הח4שרי דרבציאוסור
 אא4ה*ט לכלול דבינהו ע-ב דלכם מקרא יו4ט דוהא הלהםשתי
 שפיר לכן הנ*ל הסשה*מ כדברי אהר 8ת אם אף לאשותאץ

 או לאהריני, גם נפסל 44 קמאש רבנן בה דעמדוכההוא
 קגרנג יומא דהכא כהטום נם בה, נמי דאיפלגובשוגג
 יאין בכ"ז להתיישב ו"ט קע"ד, סי רעק"א תשו'עי'
 כלל הם"ם מע' בכ~ים שד"ח וע" להאריך המקוםפה
 גם שכבד אלא כו' ו,4הפ עבר )ד"כ( בישמה וע';"ז,
 דאם נימ4ש' אי אך בהכי, אליקמה מלו2א דהיק"ל:ה"ר
 הרמב"ם בדעת לומר רוצים שאנו וכמו דוחה,נפסל
 דאפי' כן ז"ל הרמב"ם דעת דגם האמת אבלניחא,

 וכם"ש. יו"ם דוהה איןנפסל
 מבעי יו"פ ד"ה שם 5סהים רש"י דמדבריאיברא

 מאתםי למעבד אפשר דהוה וכיוןשכתב
 לא

 הלהם שתי דהא ד"ה שם בביצה גם ע"ש, ליו"פ לי'דהי
 ובשפם"ק ע"ש כו' מעיו"ם לאפותן ויכול הואילוכו'
 דוהה. דבנפסל לכאורה נראה שם, ז"ל המאירידה"ר
 ולא לכם שם בפסחים משני דכי דאפ"ל מלבדןץנדץ

 ז"ל ורמב"ם דהי, לא בכה"ג וגם חילוק איןלגבוה
 מכשירין נמי אתמר דכה"ג זאת עוד לה, נקםהכי

 )ג(. מע"ש לג"טותןשאפשר
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צבי
 ב4צפן ג*ב והיינו אהר להם יבו14 הלהם ב4בדו דאםכתב
 דאף לאפות אין הלהם שתי אבל הרבה פת עם לאפותהנ"ל
 עדיץ נשאר הא מ*ם מעיו*ט לעשותי שא*א לכשיריןדהוא

 בס*ד. נכון ווה דרבנןאיסור

 לא וכי ד*ה ע"ב( )ב' גיטיז ההוס' למ*ש דכוונתו נראה)ב(
 דלא ע*ב( )מ' ובסוכה ע"ב( )מ"ה בב"מ וכ"מבעי

 רהא כיון הכא וה*ה לדיעבד לכתהילה בין היליק מה"תמצינו
 ה"ה שם הרמב*ם וכמ*ש מה"ת הוא יו"ט דןתה עשייתןדאין
 לדיעבד, לכתהלה בין להלק אין א"כ לגבוה ולא דלכםמקרא
 פסהים דבתוס' בר4ה2ונים סתידה בזה דיש נודע כבראכן
 לכתהלה בין להלק מצינו בדי*ת דגם מפורש ע"א()י"א

 ובשב קל"א ס" ה*ב יעב"ץ שאילת בה4ו*ת ועייןלדיעבד.
 איברא ד*ה א' סי' יו"ד יוסף ובברכי פי*ה ום*ושמעתתא

 אלא אינו זה כל הפוסקים לכל ומיהו אריכות בוה דישכתב
 הכתוב שנה דבעינן רווהת הלכה בקדשים אבל מילילשאר
 מקום הי' דבריו ולפי ע*ש הוקה קרא דלכתוב אולעכב

 קדשים. דהוא להם שתי לענין הכא והלהילוק
 ד*ה ע*ב( )ם*ו בפסהים התוס' לפימ"ש כן י"לוביא*ה
 הואיל נימא יו*ט דוהה להם שתי אפיית אין למה שהקשוהואיל
 שכיה דלא כיון להתיר הואיל אמרינן דלא ותי' פריק בעיואי
 להתיר לכתהילה דהיים התוס' דכוונת המדש"א שם וכתבע"ש
 נימא שני מעשר מצה גבי אבל שם בקריאת הלהלאפות
 בדיעבד מצה י"ה יוצא שיהי' להתיד אפילו הואילשפיד
 ע"כ המר,ם"א לשיטת וא"כ ע*ש עלה מיתשל ובעי הואילפה2ום
 בדיעבד אבל לכתהילה רק הוא יו*ט דוהה עשייתן דאיןהא

 כתב שפיר וא*כ פריק ובעי הואיל סטעם דוההאפייתן
 בירט. אף אהר להס יבואו הלהם נאבד אם דבדיעבדהרמב*ם

 הואיל. מסעםוהיינו
 לומר להרמב*ם דלמה הנ"ל הטעה"ם קו' לתרץ יש ובזה)ג(

 ולא דלכם מקרא יו*ט דוהה הלה4 שתי דאיןהטעם
 ביו*ט נעשין שבת צרכי למ*ד רק קאמר בגמ' האלגבוה
 לם*ל ביו*ם נעשין שבת צרכי דאין פוסק שהרמב,םוכיון

 עכ"ק. לגבדה ולא לכםקרא
 נימא לו שנפסקה לוי בן גבי ע*א( )ק"ג דבעירובין י"לךלפי*ז

 אם ד8ליגי ופרש*י עונבה אומר ר"ש קה4רהבכנור
 ביון לעשותן אפשד מקרי או בשבת הנימא שנפסקהבכה*ג



ח השם:.טסישר . פיא ותשופתשאלית

 שבסו"ם טרדכי זכרון ב,שו"ת הובא בירושלמיוכפבה*ר
 כה"ג דגם אית.ח"י א' קונט' ח"ב יו"םמלבושי

 )ד(. ע"ש כו' יבלת מין ה:בת את דוחהאינו
 שהקף ודע ד"ה ל"א פי' שבוז דעי ח"א בינה אמריוע'

 ד"ה ב' ר יבמות הוסם' ע"ד הנז' הירושלמיק
 בית משו"ת זו קו' שהביא שס טרדכי יכרון יע'מעטאנ
 בחרי"ף טתבאו וכן מ"ש( ו;"ש ל"ז סי' א"חיצחק
 המובאים ובספרים יצחק ;יני בם' ו;' דשבתסופי"פ
 שם, ועה"ש של"א סי' א"ח שבנה"ג ובפרפ בע"ז,שם

 בדב"ק לעמוד נעת הפנאיואין
 הנ"ל ופסחים בביצה רשיז"ל דברי פשפ דקמןד12הך

 חיכי כי ביו"ם קבוע האפי' זמן דאיןלומר
 אפה ללא בינו ואין קבוע, זמנו זה כהצום חשובלא. נמי ונפסל אפח כי א"כ מעיו"ט, לאפוהע ויכולדלידחי
 בדעת מוכרחים והדברים כלום המש זה לעניןמעיו"ט
 אנכי רואה קאמדע הכי ביומא גופ" דאיהו ז"לרש"י

 הש"ם קאי דעלה גופא ממתני' מוכרח דהדכרבעניותי
 הא איתא ואם מב' פחות נאכל אין. דקתני שםבפמחים
 א"ו לא', נאכל ביו"ט לאפותו והוצרכו דנפסלהיכא

 )ח(. יו"פ דוחה עשייתן אין עניןדבכל
 דברי ג"כ והם ד"ב שבת הר"ן עפ"ד כת"ר מ"שנם

 גפשיטות לזה באנו אם שם, והרא"ש ישניםהתום'
 וענ"כ תקנה, לו ואין צריך )ד"מ( גיטין ש"ס להביאיש

 היינו )ט"ו( בסוכות הש"ם במסירת המצוייניןבמקומות
 )מ"ו( נזיר )ט'( יבמות )ם"א( יומא )מ"ח(עירובין
 )ט"ו( דברכות ההוא )אך הכי, נמי דאיתא )ח'(הוריות
 כמו אתמר בדיעבד להחמיר דהתם לדקמן עניןאינו

 כופר וחצי דקתני הא על )דמ"נ( גיטין וע"עשיע"ש(,
 ה"נ אף ע"ש, לך ואין עיתן ראוי רבא ואמרליורשיו
 דוחה שאינו תקנה לו אין יביא ז"ל הרמב"ם בד'נימא

יו"ט.
 ולא לדשבת לא לראי' דומה הנידון דאין האמתאבל

 במעשה לה דנקט הש"ם לסי' מיבעיא לא הנהו,לכל
 קאמר ושפיר באיסור, אלא לי' כהטכחת לא והכאוהביא
 דמצד אלא קאמר לא דשבת ובההיא דוחק, דזהכת"ר
 בהכי מתני' כולה הא קתני דבעשאו ואף מותרשבת
 דבזה אלא ופטור, היוב :לענין אישור, דבר בעשהמיירי
 ז"ל הרמב"ם לדברי אף אלא טותר, שבת דמשוםקאמר
 והטצוחצח, הצח בלשונו הדרך זו לא יביאשכתב
 דדינא גופא לאשמעינן הכי קאמר הש"ם דאי זאת גםאף

 וע' תשובח, ל;נין ונ"מ כלל, טתסר לא שבתדמשום
 בההיא וכן לדינא, נ"מ עוד שם אטתני' ז"לבוערעק"א
 ובגיטין גלא"ח סגי דלא קאמר דינא הנהו .וכל מ'דגיפין
 חסר הי' מח הכא ליתן, דראוי קאמר שפיר)ט"ג(

 וטה הלחם יאבד שכתב טה רק כתב אלו ז"להרמב"ם
 אחר. להם :יביא יוטר שה,סיף במה השטיענושמועה
 לא לע"ד טקום לה רואה אינו הקושי' עיקרח~טפנמ

 לא כי ז"ל הרמב"ם בדברי ולא הגמ'בדברי
 שאפו להיות ויכול הבאה, אלא אפוי' או עשי' בהםנזכר

 שחפ טע"ב( )מ"ו שם במנחות וכדאיתא מעיו"טיתירות
 בשם לומר צדד כת"ר שגם וכמו חלות ד' ש כבשיםכ'
 מה ידענא ולא בינינו. מצוי זה ספר ואין יודא, מיס'

 )דכ"א( יוטא רשיז"ל דסדכרי אמת הן בי',כתיב
 וכ"כ מ"ה פ"ה אבות על בפי' דבריו הם וכך כ"תשהביא
 היו שלא כצזבו דלא )דאף שם ויטרי ומחזור ז"להרב
 גם שם אבות על ומתז"ו וברש"י בעומר, אלאמרכין
 דאל"כ הלחם בשתי נם כן צ"ל ע"כ כ"כ, לא עומרנבי
 אולי יתירות עושין היו דלא נראה אחרים( יביאולמה

 זה טעם שבשביל בדבריהם מפרש אינו ז"להרמב"ם
 הנם.הי'

 מציאות אבל יתירות לעשות רגילות היו דלא אפשרגבם
 לדברי תקשי דלא ניחא ובזה מעלמא, שקלתלא
 ישנים בתום' ועי' הנ"ל, מהש"ם ז"ל ומח"ו ור"גרש"י
 היו שלא לפי בעומר פסול נמצא ולא כתבו שםליומא
 לעיל דאמרי' ואע"ג בקונט' כדפי' אחר להביאיכולין
 שכיח לא מ"מ תחתי' אחרת ומביאין עומר גבי)ד"ז(

 ע"ש. אחרתלמצא
 דיביא דההיא לענ"ד צ"ע הללו התו"י שדבריאיברא

 כדאיתא הוא ורבי המחובר מן אפי' היינואחרת
 לרבנן הכא ורשיז"ל שם, וברש"י ע"א( )דע"בבמנחות
 בליל נקבר שהוא תחתיו להביא אחר אין שכתבקאי

 בעי דהתו"י לומר נראה הי' וכבר כו', יו"טמוצאי
 א"כ אך שם אבות על בתפ"י ועג"כ כרבי גםלאוקמה
 וע' צ"ע, וזה לפצא שכיח לא במחובר וצם לומרכונתם
 לסופו סמוך הרמ"ה וא"ש בד"ה ש"ב מצוהכסנ"ח
 אחרת שם יש אם בידו העומר מנחת כנטמאכתב

 ע"ש. כו' בלילההנקצרת
 הכולל כללי פמול בהם נמצא שלא המתני' בפי' י"לגם

 חסרה מדתה היתה שלא משל דרך שאפו מה כלאת
 פסוהט"ק. טה' רפי"ב רטב"ם ע' יתירהאו

 ן1.1111י,,וןןן11 וווון;מן.1,1 . ו י, י .ןןןן1,ן,,ן,,י ן,וו1;114.1, י111יו ,ןו. ו.ו ון י.וו11ןו.ן , 1;יו ,.ןלןא, ,וויי,11,1 , ווו11וי.ן.וי1 , ,. י ,11,י,, ,' 1 י י י 1;ו 1י,ען"י י(ןיי4,1לו4,ן,ו,1,ן, . י.,ו ן י . ,ו.ן ' ,,,.י.ו , , , י;.ן י יי . " יי 11ווו.וו11עטו4 ;ןן 1 ואוןו11;11יו,ו,יןו 4 ;1י,ו יויו

רבר
 שבת בה' והרמב"ם ע"ש הנימא נפסקי לא עדיעדאתמול

 לעשותן  אפשר אי מיקרי דבכה"ג כרבנן פוסק ה"ו()פי
 דלהרמב"ם י.ל וא"כ שט, הכ"מ וכמ"ש ודהימאתפול
 ביו"ט אחר יחם יבואו הלחם נפסל דאם הי"א הי'לשיטתו
 ולא דלכם קרא קמ"ל לכן בעיו"ט לעשותן אפשר אידהרי

 והבן. יו*ט דוחה אינו דנפסל בכה"ג דאףלגבוה

 קאמר לא דע.כ קמ"ו ס" ח"ב מהדו"ק טשו*מ ועיין)ד(
 דמבשירין בפסה רק לחתוך יבלתראוי ופיזהירושלסי

 דאורייתא במלאכה אף שבת דהי מע"ש לעשותן אפשרשאי
 דלא דחי לא לכך מאתמול להיות היבלת שאפשר פ5לגן

 ובמ*ש שבות דק דאיע לדרבנז כשעגע טשפ"כ מועדומיקרי
 שעלתה גהן לעגון אלימא ד"ה ע"ב( )ק"ג בעירובקרשץ
 שבה דחי טאהשפל לם"טל" לי' אפשר דלא בשטת יבלתבו

צבי
 וא"כ ע"ש. מאתמול אפשר שאי כל שבות על גזרו דלאוהיינו
 ובעיע דאורייתא מלאכה שהי'א ביו"ט אפוי' לענין הכאה"ה
 קבוע זמע ל"ה ביו"ט לאפיתו דאפשר וכיון קבוע זטעשיהי
 זמנו עדיין מיקרי לא שנפסל דעי"ז בנפסל אף דוחהואינו

 .ז"פ. מועדו עי"ז טיקרי דלא התם כמוקבוע

 פחות נאכל אין דקתני מהמתני' ובדח שום אק ולענ"ד)ה(
 לאפותז והוצרכו בנפסל בא' נאבל גם קתני ולאפב'

 וכהלכתא כסדר הכל בנעווה מיירי דהמתני' לומר .דישביו"ט
 פי"א מבחות ישראל בתפארת בתב וגעי"ז פסול שנזדמןולא
 על יותר ולא מט' פדית אין נאכל לחה"פ דקתני בהאמ*ד
 כשלא והיינן ויותר לי"ג דנאכל דמשכח*ל דאע"3 עשראחד
 מיירי כדיני בגסדד רק דהגא די"ל ח' וכטהענה כדינונסדר

 הטחב וה"הע*ש.



 ההמםמקדשי 8ה פז1ט ותטיבחזשאלח1
שידך  ק*ה ס" סי*ד דל שהתי *צ* רחותי 

 ו%כ' או"נ ש"ז טצהץ במג"ה הוב'דשטק*ז
 למה הלהם ,8ת* ר114"3 הוי סיהא סהשהו דריהאלהוכיה
 ט"פ לצורך פת חמלש  שתים ט*8 יו"8 דוהיםאינם
 משום ומותר יפה יפה נא8ה שת עטו 'להם בףא5ד
 ואאר אה8רות לתם ב' ואין בזמנן ט%4ת להם וישתייףפ
 אשיטען הלהם שתי הוי צ*ע ודבריו יע*ש, כףהפת
 היין הואל הא יףפ ט1רך ה%ין שם יא5ה ואיךב5נים
 שכ*כ לדבריו שהיך לא וזה הוויין קא ממע*וה%ין %אי לד1 האיק ומש1 ,שם במנהות וכדפקשטעבעזרה
 קא* לא נמי שיניהש דהא* וב5רפ מעיקרןבההמץ

 )0. וצ"ע יע"ש בהוץ 5עו אלאהתם
 הראשהות ב' ת5מלנה שאם מעיושפ יתירותשפה ה" המוקדשין דסן דיאל מוה לק"ם וזישי דקמןימ4ל
 היתירות הב' הן הרי הפס%נה * אם אהרות ב'יקהו

 בהוץ. אה*כ שודו דמים בקדושתכדמעיקרא
 ז"ל הרמכ"ם לשת נ"כ מבדא ה' באות שם במנ"הועיין

 קודם הלהם שתי נפם14 ואם כתב ף באותהמם
 צ"ל אך כנ"ל אהרים יביאו אהרים הן אם בודאיהעבודה

 דכבשים דפוסק ההאב"ד לדעת כתב ה' %4ת בסוףשם
 אם כבשים בלא מביאין אין %הם להם בלא אףמקריבין

 נזדטן ואה"כ כו' כדינם הכבשים והקריבו כבשיםה"
 דוהה אין הש אהשכ להם נזדמן מהיכן הקרבהביטעת הי"ל שלא טכית קשה ודאי בזה ע*ש. כה להםלהם
 היו לא אך כבר א5יות א%היו ליהשב "8 ובדוהקיו"ם,
 המפתה שנאבר כבון שיהי' צד כאשיזה להבהאןיטלין

וכיוזנ24

 ושמה כשר הג לו מאהל והנני ההג בברכתואהתום
 ההותם ת5ש היקרה נפשו כ94תעיהיו"8

 תרצ"ו ניסן י"ג יעשא תימאליניקיפה

 ס"פ הביב ן רפאלה%ם
 דפה הס5רדים לעדת הראשףרב

יח8
 *ע"א ווך4גוב תרצ"ובקה
 ב1ה"ר כקש"ת יפ"ת הו"ב המאוה"נ הרב ידי*נכבוד

 יע"א ידעלק*בןין אבד"ק שיפ"א רימהשבט%דכי
 סאדערין שקורין הנשים אודות כמש8פ.אהדש"ת

 תור ובהגיע צפרניהם לגדל דרכם*הטד
 ישראל בנות כמנהג שתם להתוך רוצות אינןפבילה
 כדת ה*ו הפבילה יתבפלו קייהן נהמיר ואםהכימרות

 ש8%להע. עכ"ד לשןותמה
 הוצץ אי% נקי שהציפורין דכל ה5וסקים רוב דעתהנוז

 ש"ד בהנהות אלא הדין. פעיקר הלכה הה*וכן
 ואץ פיפ בי%כו יהי' שלא דא"א פהשום לההמירההשש
 סהק קצ"ה ס" בש"ך נמבואר בשש הומרא אלאזה
 אין הפבילה שיתבפלו השש שיש במקום חש"ככ"ה

 שיהי' טפב ע"ד מהן עין מיים י1ב ש"ולההמיר
 מקפידות שהם דידן בנידן וב5רפ מזידין יהי' ואלשוגגין
 שייך לא פבילה בלא אף נקיות צפרניהן שיהףמאד

 במס' הראב*ן כדעת הוצץ גופא דהציפורין משוםיאי זו.הומרא
 הש"ך שהזכיר )ומה שם בש"ך מובא שכ"ו סי'נדה
 פהרה בסדרי כתב כבר ראב"ן( וצ"ל פעות הואראב"ד
 כ' סעיף בשו"ע פסק וכן דינא בהאי יהיד דעתשהוא
 הוצץ אינה עצמה דהציפורין הראב"י בשם ממרדכיוהוא
 ועוברת ופורהת להתוך ועומדת גדולה היתה אםח*פי'

 הבשרמכעד
 א%ינן דידה דבתר הרמב"ם דעת לצרף שישרבפרם

 בדעתו הב"י כם"ש להומרא בין לקולאבין
 אדרבה אלא להתכן מקפדת אינה שהיא וכיון קצ"הרם"י
 נשים דרוב אע"ג וארוכות גדולות שיהי' מקפדתהיא

 דעת מ"ם פבילה בזמן להתכן מקפידותהכשרות
 מק5דת אינה שהיא וכיון אזלינן דידה דבתרהרמב*ם

 אדם בני רוב אם דעלמא רובא בתר דאזלינןשם בב*י הובא הראהצונים לדעת אפי' דבנ"ד לי נראהךיזך הוצצה. ואינה מקפיד שאיע מיעופהו"ל
 דעתה דבפלה הוצץ. מקפדת אינה דהיא אע"גמקפידין
 כאן מ"ם קצ"ה רם"י בשו"ע כן ופסק אדם כלאצל
 הרמב"ם פליגי לא דע"כ אזלינן דידה דבתר מודיםכו"ע

רבר
 בפלוגתא הץל" יו*ט מה' 8*ג בסעה*ם בזה קד15 נבר)0

 פ4ג במל*מ ובם*ש הב*ע ש%ך ב3ה*ג אר ותוס'רש*י
 קס*ה ס" ח-ד תניבא מהדה בשר'ם וי*נ ע'אש שחיטאמזד

ע*ש*
 מפרש הפלתי דהא הפלתי על תמהה כאן אין לענ*ךאכן

 בליבה יפסול ד%הכ 8קדש הת%ד ישץ וכעןקושיתו
 כדתנן שהוא בכל אהמרת המן הגוף קדושת עליהם איןא*ב
 את דואון בפנים *מהתן ול46ד השבת את דוהה תיצובויץ אפייתן מקדש ההגוד 4הן ולמ*ד זו שבה לא % ששטה מיתברא מפרשי תוס' הרי ו484כ ע*ש* וחתוא גכל שסרתן קדשיםקדשי
 שפיר באוץ דאשיעצן וכיע ע*ש. בלינה יפפול שלאהשבת
 וממילא אחר פת עם בע*ט בועץ לאשתצן יסל דהו*הקשה
שח  8  * 4 א  א  ב %את ב*   * % ש  ה  8 ש *ט  ש   ה" 

מ% ש מאת  א *   
 פגי בצמזז בשח-תז לש%ו ושתי ס*לשפ ר*ש' זץשש י*לוגנ(

 בו%זו-"ן נטי אסרטזן מטר דקא "8ל*ם בגא'ירוש%"ש*י

צבי
 דל*ש אהר פת ע*י ביו*ט פגי בבית נאפה אינו אאגאיד*ש עי עכ*פ קשה ואע החט שבת הה ד ושיע מודה ר*שויי

 בעזרה. הוליןסהצום
 הולין בפת התנור למלאות עצה דאיסא הנ*ל מהפלתיוהנה

 דשתה*ל ע"א( )צ*ד במנהות דמבואר דהאמוכח
 לא גבוא של שמהכברות הייע ב' ב' ולהה"פ א' א'פ1ת
 במנ*ה וכ*כ עמהם לאפות מותר הולין פת אבל יותריהי'
 מנהות בתוספתא מפורש הא קשה ולכאורה ע*ש. ש"זמצוה
 הלהם שתי של מרובע כוורת כמין לה הי' תער מ*8()פי*א
 וסה8מע עב"ל שתים מהזיק הי' לההופ חסל אהד מהזיקהי'

 לאמות מצי(%ת הי' חעאיך יותר מהזיק הי' לא בעצסודהועור
 שמהשל מצפה בועהות ר4רתי אכן הולין פת ביהדעמהם
 התוס,ונא לפרש שכהנהו וכצראה צ*ה מנהות הגם' שסציץשם

 כמין ודומה בתער לה ה" כוורת כמין שם בגמ'להמבואר
 לא הה כ%דת כפין הי' החגור דבתוך והיס מרובעתטבלא
 וסשמפזי יותר מאזיק הי' בעצמה הת%ר אבל יותר מהזיקה"

 ע*שי בצ*ע העץח ס-א ס" שלד יד בשו*ת12כ*ב



ר8 השםמסששי 8הפש צהשוטהש%תת

 זה שדבר גופה על חוצץ דכר "8 אם אלאוהרשב*א
 דבר הוא אם דדיינינן אלא תמי4 בהשע טונעבודאי
 רוב84 בעער האזלינן להר,שב"א מ"ל באת לא אוהסקפיד
 אמרינן אדם בני בדעות הלי' זה דדבר דכיוןדו%מא
 מקפדת 4ינה דההש אע"נ מקפידין אדם בע דרובכיון
 המק5יד מיעופ בכ% והוי אדם כל אשל דעתהב8לה
 דבר כאן יש אם דנין אע דידן בנידן אבלשחוצץ
 הפעם חוצץ גומה דחצצרן הראב"ן דכתב דחאחחוצע
 לחועך העומד וכל לחהעך דשטד משום הב"יכם"ש
 לחתוך העומד היתרון הצפורן חבור והו"ל דמיכחתוך
 ועיין ע*ש בעינן מים לביאת דראוי הסהדיםכבית
 בכה"ג הכלות שערות בענין קצ"ה סי' חת*םבשו"ת
 אין דהיא כית אזלינן דידה דבתר הריפב"אמודח
 לחתוך עוטדת אינה הזה הצפורן נטצא לחהעךדרכה
 דערטה דבטלה לומר א"א דמהשתא כחתוך הויהמש
 חותכות גשים שרוב במה לנו מועי המה אדם כלאצל
 לחתוך עומד הזה הציפורן אין סוף כל דסוף צ5רגיהןאת

 דהואיל לומר כזה מציט דלא דמי דכחתוך נאמרוחאיך
 מלתא וממילא כחתוך הו"ל חותכות נשיםויטאר

 דידה דבתר מודה הרשב"א נם דכאן פובאדמסתבר
 דרכה אין ואם כחתוך הו"ל לחועך דרכח אםא%ען
 כלל חוצץ דבר שום כאש וליכא כחתוך הוי לאלחתוך

 )א( ברור.כנלענ"ד
שששאשאששששא

רמ
 חציצת דעיקר נחליט אם לצדד מקום יש כ*ז הנהא

 מסתבר דמי וכחתוך לחתוך דעומד 5שוםהצשודן
 משא*כ אדם בני רוב אצל דעתה בטלה ל*ש דבזה~מר

 להתוך חכמז*ל דתקנה דסקל פוסקים ושאר דיעהלדה4ערי
 6תחת והבצק הצואה לנקות אפשר דשר מחששהצפרנים
 בניקור להתיר יש אם בצ"ע הניח ש*מ סי' ובמג*חהצפודן
 המ*ח דמלשון כתב ל*ט ס*ק קצ*ח טהרה ובסדריעיוע
 סמצינן לא ודאי דבהא צפרני' כל ליטול בשכחה דמיירינראה
 בשכחה ורק בכולן ולהשגיח להדהר לה אפשר שאי נקורןעל

 וא*כ ע"ש. הניקור על לסמוך דיכולין נראה אהד צפורןליטול
 ותקטת גזירות מהך הוא צפרניהן לחתקי מקפיזץת רנשיםהא

 תנקר שהיא האומרת הצשה הש*כ חציצה נשאר דשמאחכמז*ל
 ובטלה חכמז"ל ותקףז גזירות על עוברת הרי צפרני'היסב
 לחתוך חכמזאל כתקנה לעשות המקפידין רוב נגדדעתה

 וז*ב. בדיקתן על לסמוך היאהצפרנים

 וגרר עייג מטעם שהו14 הכמז"ל מנהג דכל טדע שכברובפרפ
 סי' לעיל בזה הארכתי ונבר כלל התרה מהנילא

 רתמה הפר"ח רברי והבאתי אחוריים ניקור תקטע לעניןכ*ג
 קג*ב סי' או*ח החת"ס אבן המחבר בשיטת סתירה בזהדאיכא

 שיק ומהר*ם צ*ג יו"ר צדק ואבני מ*ח יו'ד ח"א חייםוברברי
 התרה שום סהני לא וגדר דבסייג להלכה דהעיקר רס*ויו*ד
 הרבה בזה חתארכתי המחבר בשיטת סתיוה שום כאוושין
 חומרת שההש הצפרנים לחתוך שנהגו מנתג הך ה'ה הש*כעש.

 ח*ה. ו"שתיר גדר לפרוץ אין בוודאי סייג מסעםהכטז*ל

 אבד'ק להגאון צץי סל ח*ב בריסק טהר*ם בשרהע ועי*ן)ב(
 עשיה על וא%חל באומה שעשאל ומ*ר דלזמאתאד

 שו" בכל הפאה חשר וציחר זשש 1שה חשהך%
 ש פר ש4 רשת ואעו טמ שא *שו י%זתחשש

 צש פפל יא% אחר ן 9ששת % שייחצפשא
 חדת שיט שא ע השת שם " ויד שת"פמאה

ש לי"  % % א ש   8 ש 6   8  

 בל איטר וצץ ל כףק ,וע4 בט" הפ"ח כתבוכקץ"ז
 רובא בתר הסאומין בדבר אזלינן דלאתשקץ.

 נפש חוא אם בדבר מאוםין העים דרוב דאע"נדעלמא
 המא ת11קץ. בל בהשום גב" ליכא בו מואם ואיטהיפה
 וה"ה ע"ש אדם כל אצל דעתו בפלח בכה"גאמרינן
 רק דעלכמש רובא בתר אזלינן לא דטי כחתוך למיטרבמ'ד
 אין ואם כחועך חו"ל לחתוך דרכה אם א%ינןבדידה
 חמקפיד דבר לע4ין דדוקא כהתוך הוי לא לחתוךדרכה
 אזלען דעלמא דבוער ום"ל הרמב*ם על הרשב*אחולק
 מקפדת אינה דהיא אע"נ מקפיד*ן אדם בני רובדאם

 המק8יד המיטט הגזירה בכ% והוי דעתה בפלהאטרינן
 דיחז דבתר הרשב"א מודח דכר כחרעך לכרמר לעניןאבל
 זח חותכים דעלמא ורובא הואיל למימר דליכאאילינן
 בנידן וממילא אזלינן דידה דבתר ס"ל אלא דמיכחתוך
 שלח צ5ורן אין לחתוך דרכה אין האשח דזאת כיוןדידן

 חחוצץ. דבר שום כאן וליכא דמיכחתוך
 מהם עין להעלים לסברך מקום דיש לענ"ד נראהןבכן

 אבל להקל להדיא להם להורות שאין ודאיוהא
 ההש המקפיד מיעופ רק דהא הצורך מן אין בהםלמחות
 רש"י מדברי הבין דהתום' נהי' מדרבנן אלאואינו
 בריפב"א מבואר הא חוצץ מיעופ אפי' דבנוףדם"ל

 מ*ל ר,ש"י דגם ום"ל הרעם' על שחולק ד' דףעירובין
 מדרבנן)ב(. אלא אינו המקפיד דמיעופ הפומקים כלכדעת

צבי
 אבל לטבול בבואה הטבילה קוערי לסגוד שלא מסכיםהוא

 יר4ן למען הנשים שאר עם כמו יהי' לא עמהחהתנהגות
 יעשו שלא יראו ומזה בהסכמה זה שאין העהרותהנשים

 עקש.כתועבתה
 שלא בצשה כעי*ז נויחל ל*ח סי' חאא בשמים הריובהטו"ת

 שנים כמה באיסור בעלה עס וש5שה לנדותהטבלה
 אהע תטבדל אז ביום לטבול לה יתירו באם אמרהוכעת
 דרבנן איסור להתיר לט דחלילה ופוסקים מש"סוהאריך
 ותראה ע*ש. דאור%תא איסור על תעבור שלא כדיבתרירות
 טבילה להתיד שלא דידן לנידך גם ש=כים ה4יותושעיקר

 צפרנים. לקיחתבלא
 על בעובר דאף בדץ שהאריך שם בדיסק במהר"םוראיתי

 יאמר ע*א( )כ' ביבמות כמבהשר רשע מקרי דרבנןאיסור
 טקרי דלא הוא קדדש חכמים רברי טקים שאיט כלרבא
 השני חוט בשו*ת בשו*ת 6*ש והבהא ע*ש מקרי נמיו,4ע
 דבר* על דעובר דהא לחדש שכתב התשובה באמצע י*חס"

 וומצה בקום דבריהם על דעובר רוקא הוא רשע נקראחכטים
 דהעובד הרמב"ם וכמ*ש רהצע נקרש4 ל~4 תקף4ה ואל בשבאבל
 כתב זה וטבח ע*ש רשע מקרי לא בשוא*ת חכמים דבריעל

 בקום חכמים דגרי ביטול מיקרי דל8 דירן במדן להקללצדד
 במניעת רק חכמים דברי מבטלת הוא בהטבילה דלאועשמ

 עכ4ד. צפרניםנטילת
 כדיט הסבילה הוא ועשה קום על דנין אט דהכא ראולענ*ד

 חציצה שום יהי' שלא להיות צריךדהסבילה
 שנדע הצפרנים ונסרלת והבדיקה החפיפה חכמז*לובשתיקע
 העוברת אשכ חציצה שום בלא תהי' הטבילה שמעשהבבירוד
 הרי חכמז*ל תקנת לפי כראוי ובדיקות חפיפה בלאוטהכלת
 רבנן רברי נגד חישה בקום הטבילה מעשח עחפית.היא

 וז*ב. ועשה קום תשובחצפור
 שלמה בית בשו*ת למ4ש ע בםבדא שס%נתי ראיתיעיב

 אדרבע העובר דגם רא" שהביא ל ס" ח*איו*ד



 ההטםמקד,שי פפ 8ת םימש מששיבותשאלהזי
 אהצ הוצץ ט8א דצ8ורן דם"ל הראב*ן דהומרתוהצ

 ומבואר ללי ווהבאתי ככ1 הטתריט ביתאלא
 המתרים דבית דהא רבו בו4ם כ"ב דף קדהטיןברימב"א
 בסל"ם מובא מדרבנן אלא איט מים לביאת רשיבעינן
 תרתי והףל מ4ד מ" טב"ק טייז מקואות מה'פ"א
 כמו הדין עפ"י האי9 יהיד דשת הראב"ן וזיוץשדרבנן

 כרבנן קתמהל דאגן אחרת בתשתבה בזהשהארכתי
 לזרוק העומד כל אמריע %א ום"ל ר*ש עםעטהולקים
 קכ"ד רם"י באה"ע הפ"ח בזה שדאשריך ככן דמיכזרוק
 דמי כההוך לחתוך העומד כל אמרינן דלא וה"הע"ש
 הצפורן דאין שפמק המרדכי דעת היא דזה כתבתיהשם
 העומד כל אמרינן ולא כר"ש קיימאל דלא משחםחוצץ
 ה"ב פ"ד ה"נ שעה"ם ועיין ואכם"ל דמי כחתוךלחהיך
 יעלים אלא בהן למהות הצורך מן דאין נוטה דעתיע"כ

 להלכמע. בם"ד כנלענ"ד מזהעין
 ידידושה"8 אוהקנ בזהוהנני

 עהרעננרובער אליעזר בח-רכיהק'
 יע"א 11ראנוג1אבד"ק

רבר
 בד*קות לענין רבא דקאמר ע*א )י*ב מנדה רשע נקראנשוא*ת
 ע*ש רשעה נקרצת תשמ"ט לפני בודקה אינה דאםהישה
 אסורה אכמז*ל דאמרו וכיון זו ראף לדהות כהב ל*בובס"
 עבהה בדיקה בלא ששימשא מה א*3 שתדבק עדלשמש
 ובדיקה הציצה עניני לענין כן וכמו ע*ש. ועשה בקוםאדרבנו
 הרי הצפרנים נטילת בלא הטבילה אסרו וצהכמי*לאהרי

 ה*ב. ועשה בקום הכמז*ל דברי על דעוברת השובהעוברת

 ראי' שהביא סףי כלל ריש מערכתבשדי_המדוראיתי
 ה*ה( )פ"ר בתוהות מירחצלמי מ2*ל השני איצסמד

 בניו לזץ הייב אם לו )הצאל יחתנן ר' לגבי אתאעוקבא
 )מניי מרי מגן אףל בניך טן עוקבא אףלהקמנימ(

 רבק לך
 על שעובר רשע עוקבא )קרא בניך טן רשיעא עוקבאא*ל
 עבר לא והרי קרב0 הטירי פ*מ בניו ע שאינו הפמיםדבדי

 וקרי" תעשה ואל וטשב אדרבע אלא כללאדאוריתא
 נקרא בשהש-ת ה3מים דברי על בעובר דאף ומו3הרשיעה

 עכ*ד.רשע
 דהא בניו את זן דלא משום לאו רשיעה דקר4ן דהחולעב*ד

 לזון מחתב אם יוהנן מר' השאלה לש(יל דבאהזיע
 עהשלו לזון שמהייב לו שדהטיב דאהרי הקפיד י1ח11 ר'אך
 סתירה מכאן ואין רשיעה וקר4ן הקפיד זה יצל זאת לךמנין

 השני.להאוט
 משום לבנים מזוטת ההיוב קאמר שם דבירחטלמי י*לועוד

 הצאו שלא והבנות תורה( שילמדו )בשביל תודהתלמוד
 לההבזות( דר3ן ושאין מיטת ימצאו לא 9ום רוהץלתרבות
 האב על היוב הוא לבנים תורה לימ1ד היוב והריע*ש.

 קראו ל3ן רעה לתרבות יצ(9 שלא לבטת וגעמדשרייתא
 ושיצאו לבניו תודה דלי8וד פ*ע ביטול דגורם רשיעהר*י

 אי9ור על עובר דבסתם ראי' מ3אן השין רעה לתרבותבנותיו
 ה,8* ד,צע נקרא בשהש*הדרבנן

 שנששל וראיתי ה*ג אהיעזר שףת ליזץ באוכעת
 לשנות לבלי לבן על לדבר דראוי וכתב ל*ג בס"ע*ז

 אם ארלם הטבילה קודם הצפרנים המטלות הנשיםממנהג
 פטבילה עי*ז לדעצבע מכשול לידי לבוא ויצלו נמנעהדבר
 דוקא ומקפידהץ הצשרנים "יטב מנקות הנשים כי לצדדיש

יש8
 יצ? פעהעראויחרם4אש היצ"ונ"ה
 עצום הייף הה"נ םחוהגי אהובי לכבוד וכ8'םשלום
 רנהשל מוה*ר כש"ת וט' במו"ם ומהטלם אליובקי

 דבהכנאם רב שליפ"אבריםק
 גמטכר נתקבל אשת"כ בהנםקהרא גאי לההי* שטיהזק באהד שאלהע ע"דאחדקטה"מ
 להצר ורוצה בו חזר זמן ול4הער אחרבביההכנ"ם
 אתם שמהמת ב8ענה חזקתו להאשיק הראעיןלביהכנ"ם

 ד*ה ע"ב( 49ב ביומא ההום' לפים",ט י"לןלכ4*ויעץ טהמפ4 עזבממת
 וי"ל לכהציהא הלכוצא תימא וז"להלכה

 המנו ש הממונה לפרט הזה בזכח אפף נפם"נדאיכא
 ונם לשררוצ חוזר האונם שכשיעבור אונם מחמתועבר
 עטות מה' בפא' הרמב"ם וכ"פ עכ"ל לשני כבודנוהנין
 ונם ריור וצהראהצון להורות הזין הי' וא"כ ה"גיוהכ"פ
 בו שנם כיון בהודש אחת פעם לכה"פ יקראהשני
 ע*א( )כ"ח בברכות המעשה וכעין כבוד לנהוגצריכין

 )א(. ע"ש. ור"נ ברעאב"ע הוריותובמוף

צבי
 בתר אליט מקפהים אדם בני שרוב היכא ורק לגזחלבלי
 וגם אצ8תץ על 6קפידים אינם בנ*א רוב גאמת והכארזבא
 ומה 4שזופרא 5סישהצ טבילה בשעת רק מקפידות אינןהנשים

 אלא 15קפדה בעצ6ה כאטהיא הוינו בדיעבד גםשההמירו
 ארצם בנ*א דרוב היבש גם 6קפדה שהיא ובכה*גשאצכהה
 איגה כשךהיא סהצאה3 בסק*א הוי*ך ונמ*ש ההבץ5קפדת
 בזה 3ך וטבול לגזוז שלא דוקא רהמש ואדרבה כללמקפרת

 מקפהיות הטובלות שדוב רק סקפידים בנ"א רוב איןאם
 לצדד ש*ש טה כתבתי זה כל מסיים ולבסוף רובא הוילא
 רבותיט בדברי מפורש היתר מצאתי לא ב(צשר אולםבזה

 אין וע*כ מוה הורבא ליפוק דלא להחט ראוי וגםהאהרונים
 לפהות לבלי הסבילה בבית לצוות דק מצרש היתרלהורות
 העשתוה הצפרנים להסיר סתרצות 12אינן האלובהנשים

 עכ*ל.במאניקר
 קו' לתון מ"ט ס,ק קנ*ג המג*א ל5ימ*ש י*ל ולענ"ד09

 הגמ' איצטריך דאמאי התוס, עלהמרש'א
 לעבהחתו הוזר דושמטון בזה מודה נמי ר*מ הא יוסי כר'ליפסק
 איבה 5שום מ5רמעת כבוד שום לשני יהא שלאדהיינו
 המג*א כוונת מפרש וקף צ*ט ס"ק ברודה ובמש1הדראשון
 שום % קרתט ההנו לשני גם כבוד דנוהגין התוס'דמ*ש
 אצ9'כ הי עהיא מעשה וכההוא ציבור בצרכי כבוד שלמינוי
 בלשון מדיוק ופכן ובאמת ע"ם בנשיאות הלק שוםלרב"ע
 סהטום מפרצסות כבוד שום לשני יהא שלא שכתבהמג"א
 גם 3בוד ווטהגין להי5ך כתבו התוס' והרי דר(1שוןאיבה
 שזצאך ממה הכבוד נותנים דאם הוא דההילוק וע"כלשני

 לראצףע מים מעוצה בההוא ולכן איבה שייך אזלהרחשון
 אלק שום לו ה" המא בירמטלמי שם כמפורש אב*דלהיות

 אב*ר בתהשר הי' בהח-צ אהת פעם שדרש והאבבשיאות
 ביחזהצ אהת פעם דרש שהאב*ד הצנהג כך הי'דססתמא
 לי843 וקינץ הנשישת כבוד בזה נגרע ולא הנשיאברקתת
 3אגו ולא לשני כבוד טהגץ וגם התה(' שמדהק וההנואיבה

 6קודם זשהי' הכבוד שבתלק דהיכא ביניהם הכבורשסהלקים
 או84 5שה ששרית בשו*ת ועיין איבה. שייך לראשוןרק
 ו5פראת בזה 6'"8 שלהו'8 ראזין משא ר' להגאה כ*ו9י'

 קרהשת לענין הש*ב ע*ש. בהמג"א ברורה הסשנה לפירששביה



8א אשובחי18ח א השםמקישי 
 חיים באורחת כמבואר ההתמטת בין חייק איןהענה

 ובחו"ם המומקים כשם כ"ב וסע" כ' םעי' קנ"נםי'
 מצוח כל תשנ"ח םי' חםידים םפר וו"ל ל"א. םי'קם"פ
 מכיאו ע"ז נענש אותו עושה ואיט לקץשווצה רגילשאדם
 אין ויו"פ בשגצע קורא בעל לחיות שסוחזק דסירחמים ובשערי אפרים ובמפה סק"נ תקפ"א ש"חבפו"ז

 )ב(. חזקתו ממנוליכוול
 כ"ב םי' קנ"נ ב14"ח חמחבר דז"ל ז"א באמתאכן

 העשיר ואח"כ לאהר חמצוח הקהל ונתט עוני אואונם חשירע נלילח כטן מצוח בשום רנע שהואאדם
 חמצוה הקהל שנתנו בשעה אם הטצוח * שיחזרוורצה
 עם הוא ונחייצה וכו' להען חראשון ביד םיפק ח"לשני
 שמתגו בשעה ח0 אבל זכותו אבד לאחר להען חקהלוואר
 טתן עוהי' סה להטע םיפק הראשת ביד הי' לאלשני
 עכ"ל. למצוחו חוזר וכו' במצותו לזכות רוצחועתה

ש ש ש 8 ש א ~ש""וו,ו

ינר
 יהלקו דאם י*ל שפ"ר הקריאה רק הוא ההתמטת שנ5שוה
 טהר4ושון. חיק דלקחו איבה וה1ש איכא שוב יקרא השניוגם
 "נ*ג ברורה במשצה הובא י*א ס" ח*ד הרדב*ו בשו*ת)ב(

 בפירש הקהל הו,1והו לא דאפילו ק"'בס"ק
 מיאו לא או שתקו חתקהל רב זמן מעצמו שההדק כלאלא
 צדק באבני ז*ל מסיגעט הגה*ק זקיני 4בן עקש חזקההוי
 החסור הזקה הף אם מעצמו 5אזיק בדין האריך י*ב סיאן*ח

 שקמ1 במצות בהחהק דדוקא למעו1ה להיכה ומסיקלהעבירו
 בו לההזיק לו היתה ומידם במתנה הקהל לו נהט שבדמים
 כלל חוקה שום לו חין בוודאי 4ה כן החזיק מעצמו אםאבל

 והוביח בחנם אפי לאחד וליתנו להעבירו הקהל בירורשהץ
 דעת נהשה וכן ע*ש. כ*א סף ז*ל הלף מהרי מהא1ובתכן

 ו' אות מ*ב אף ס*י ח"א חיים בדברי זשי מצאט הגה-קזקיני
 אינם הבע*ב ש מעצמו "וח1ק דאם טי*ב חזקתלענין

 על רק איסור ואין אחר שו*ב לקבל ויכולין לומשועבדין
 ווקבלחוו היף קבלוהו ויהקהל ה"כא משא-כ גבולו להשיגהכא
 גבת השגת תהכא בקבלתם לו ומיתעבדו לעולט הוילסתם

 ע*ש. הפועל את שובר בכל כמווגדלה
 8תאלא ש תקכ"ה( בשצת 1דשס ט*ו חלם אור  בשי"תומצאתי

 או בפרנס דדוקא ח*ה בפרק "מרד3י מלשוןהוניח
 בדמים המצוה לקה או הקהל לו שנתט שנתמנה במצוהמתזזק
 ה85 אקהל נהגו בלא מואש*כ  טעטה 151 ש"1 הזקהשהוא

 דלא אששר טעטת עמר ש4ון חזקה והוי בדמים המצותח"
 דצלמד דכוושתם ומפרה1 הנ*ל מתוכף הת:יח ולבסוף אזקההף
 ההר ראשון מת קהשם דמודה יוסי ר' דברי מטוף פרצס.דץ

 81מילא המוץש*4ב קוי ומתודץ ר*ט מיקרי לא ומזהלעבחחעו
 ג'ב מקרי טענה עמו ששרן בהזקה אפ" במצוה במוזאקמוכח
 קיאין אף רשמשין בנטצ לעבודהו חהר דהשני הי3י דכיו1קה
 אן משך % אלא השני נתמנת לא מחחלה דהא טענהלו

 כיון וע*3 דשיפין במת יתיר לכאה תו*נ ראשה ש5אונם
 עכת*ד. חזקה מקרי טענה 1מד שאיז אף אחה פעםשהחזיק
 דיחיד אהא כתב לא8 סעי' קמ*ט ס" בחו*ט שהד*מוחגם

 לשטת אסוד בו קוראים שהציביד חעחיק ס-ת לוש"ש
 מעצמד ובהואזק ומשפע ע*וו טענה עמו ש"1 בוהקהדה1נו
 י*ט אא "תומים ו1ט כתב כבר אזקה ו1י לא טענה לוואון
 משלו לקיאות הקהל שאס3ימו 14מר רק דלקחו הסענהחמן
 ה*ט בניטין "שן בבית מערבין מן נלמד דהא טענה הףהי1
 אלא שט "1 סעטו ומה ג' סיף שס*ו 14*ח ובשו*עעט0
 חשה הי' המא והציכור הקהל בוח4כמח דה" 4שידשעיקר
 מ5א1"ב הש*כ ע5ץל קה"ץ 15 בו54 לל5 11ם מבאיבאקיאי

 אפם פענת זח שאין כיון זכותו שאבד מבואר סוהחנה
 רל"ב ביו"ד חרם"א וכם"ש כזח קפן מכום ובפרפממת
 מבואר וכן אונם חשוב לא חרבה אפ" טמוןדאונם
 מ"ם במם"ע עיין שם חחולקים ונם שפ*ח םי'בחו"ם
 אבד א"כ אונם חשוב דלא מודים כ"ע קפובמכום

 קנ"נ םי' וםג"א שמיאש יאהם כמו ח" שזהועוך )נ(.זכותו
 לא הוא והרי מצוה גבי יאוש דכהני מ"םס"ק
 מי' חו"מ ברם"א ועיין אוהע יםלקו חב' שהקהלחחשוב
 ובקצוח"ח יאוש חוב גבי הטהני חמרי"ק בשםקפ"ג
 מצדיק וחוא המרי"ק על שחולק הח"צ ש חולקשם
 ובנתיבות בתומים פםק וכן וחמרי"ק הרם"א דבריאת

 עיין יאהם מחני פקדת נבי תם ע"ש. אפריםובבית
 כיון כודים כ"ע דידן בנידון אבל ופקדון חוב גבייאוש מהני דלא החולקים להפומקים ואפי' אפריםבמחנה
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צבי
 בהחשק אף מעליא אזקה דהף ההודה קריאות הקהלינץ

 טענה. עמו שיוין חוקה חשוב ההאסעצמה
 שכתב מ*א ס*ק קנ*ג מהמג84 זה לחילוק האי' "1יכאורה

 למהות יכולין אין מתים לקבור ווהחזיקוחנשים
 לזכות רוצה אחד כל המצש שבעשיית לקבור וןבאוכאהרים
 במצות חזקה דיש מ*ב סע" לד5קמן דסותר תמוה והיאעמ*ל
 שההזיקו דמ"די ועכצ*ל מתים קבורת מצות "ןהנהומיזע

 טענה. עמו ש4רן באזקה והףמעצמן
 ליה1ב ובתב ע*ז וועמד אן ס" מו1ה ברכת בשו*ת ראיתישוב

 כיון המצוה קנה במה מעות נתן בשלא קף1הדלכאחרה
 קהל בפני דהף כיון ועכצ*ל כלל קנין שום הףשלא

 הרמ'ח כמ"ו1 קנין צריכין אינן קהל דברי כל א*כובהסכמתם
 וכדומה כגלילה במציה כשההדק וכ*ז ף סעף קס*גבדו'מ
 פתים לקבור 3שהאזיקו 5ה1א*3 הקה5 מעשה מקרי ודאישהה

 לקבור שהחזיקו משום דאטו הקהל טעשה הץ לחפשוטדזה
 שמת יחיד דכל קבודה במצות ג"כ יזכו מקודם אאמתומתים
 שברשותם אלא המת קרובי על טוטלת המצהה דהאאח*כ
 ויבאו באחיים למחות יכולין אין ווףכ לאהר המצוהלמסור
 מעות בלא אף הקהל בהמכם במצחה במאזיק אכללקבוד
 גהוחזקו אף התורה קריאת לענץ ה*ה חףי ע4ש. חזקההוי

 מעליא. חזקה הוימעצמן
 קי*ג אוח ברורה בבה1נה לפימ*ש בזה לחלק יש היענ*1)ג(

 הראשון ביד סיפוק הי' המתבר לשוןלפרש
 מה כפי לתת ב"דו סיפוק הי' בעניו או באונסו שצםהייט
 חול ח*ה פרק המרדכי בלשע כן מפורש ובאמת עשששרגיל
 לח אעפי*כ לשעה דינרין עשרה תת רא.כן ביד סיפוקהי'
 ביד סיפא ה" 5א ליששבר 2ינתנו בשעה אט אבל וכדדצה
 וליתן במציע ולזכות להזור )ה י בידו שיש ועתהראובן
 כית למצותו שחתר נראה ה ל י ו ת ב כ דיטריןעשרה
 ידו לאל ש"1 ה' ברכו ועתה עני שהי' הניח אתסשמחמת
 דמיירי הרי ע*ש וכו' דיומא בפ"ק כדאמרינן למציתוחוזר

 שם בלבחצ הלאין וכ*ה דינרין העשדה משלם הי'רמתחלה
 חשף לקנותה מצוה בשום רגיל ו1הי' אדם וינא הךשהעתיק
 נעשה אם תליא הףכ דיאיין עשרה בעד קנה דמתחלההרי
 ליתן רהנה אה*כ ורק דימיין העוורה ליתן יכדל שלאעני

 14נס יאו ממק דאונס אמריע הלא ל8צותו חוזר אזכמתאילה
 ליתר יכול ה" לא עני נעווה חשת*כ בהנם בקורא הש*כהוא
 לא מיקרי זה הרי אאר במקום לקבל יטל שהה השכרעל
 ה' בר5ן אם ואקחן בשת אקטד לא בהנם לקראות בידומיפק

 לקג*ד. ח"ג כטקדם בחגם לקראותתכול



איכ 18ש חשבח%  השםמקהשי צ 
 ב5הש*מיון גראה וא"כ יאוש דמחני כים חסרתדלית

 )ד(. חזקותוד14בד
 בחו"ם הרם"א דז'ל חזקח ליכא להשני תם נראחאק

 וחחויק ס"יז לו שיש יחיד ל"ו סי' קם4פסף
 ם"ת לציבור ה" אם שלו בם"ת תטיד קוראשהציבור

 ואם לשטהע ואמורים חזקח מיקרי בשלו כשקראואחר
 בתה וחנח ע*ש. חזקח מיקךי לא אחר מ"ת לחם ח"לא

 אחר קורא בעל לחקחל חי' לא הב' כשחחזיק אםמבואר
 רק לקראות חתחיל חשני אם הא"כ חזקח מיקרילא

 אחר קורא בעל לחם ה" ולא כהשם הר4הטון שחלךאחרי
 המצוה ליתן הקהל ביד והברירה חזקה מענת לואין

 שרוצים.למי
 לפשר הש"ג מ" מהדו"ת ש"י בתשורת דמפורשהעןרי
 אחד שבת יקרא אחד שכל לכבד יש ע"כביניחם

 )ח(. בם"דכנלפענ"ד

 ניבצלער ןת8לה חשנהק'
 פעועערערמ*ימאמ דק' ור"םאב"ד

 עה"ת ישראל תולדותבעחמח"ם
 אה 1 םשעזששהשששטשםות4שאשח שאששום8אצששםם5חםאששםש4 ש1חשאששטסששחחשש1שחשש84ש4ששטתח

די
 העלה חהימ 1 6שה ב"שמח יי*י 6אוהש הגה*ק זקימונ*ק

 יש מ*מ אונם הוי ממון דאום ושוסקים לשיטתדאף
 שיפסיד ובין ממט ליטול ורוצין בהץ שכבר 8מון ביןיחלק
 אלא דאל*כ כ% אונס ג4;רי לא דזה ממון הרווותעי*ז
 ופטור בממון שנם ארא נמי ממון הרושת דבהפסדדנימא
 משום אדרבה הלא ממת הרוחת משום שעושה משוםלעדות
 משום אדרבה הלא 5מון הרואות משום שעח1ה משוםלעדות
 ממון באונס דאטס משום מלקות בה עשין עבירה ו1יזה

 דהרי יותר בזול שהיא ריוח דבהפסד וזי14 אלא מעעשופטור
 הוי זה בזול לקנות להרויח ורו1ו רק בשר לאכהצריך
 מרובה דבר בין יהלק דאין 5מון אגם הוי היא הריוחהפסד
 במה לפו,1 רשי והי' לשעוריז דבריך טות דא*כ מועטלדבר
 אונס הוי לא 5יובה בסך אף הריוח דבממעת א*ו מועטדבר
 בה' כמבה4ר מהפסד ריוח  מניעח דשאגי נלל ממהבשינס
 שהתירו שבת בהן וכן האבד דבר לענין אבילחע ובה'חוה-מ
 במוציא כן התירו ולא לנכרי כיסו לתת בדרך שהחשיךבמי

 אי אף הב4ו ה*ה וא*כ עכת*ד זה חילוק די*ל וע*כ5ציאה
 עדיין ה" שלא בכה"ג מ*מ אונם חשוב ממון דאונסנימא

 וז*ב. אעת השוב לא בוודאי בידוהמעות

 שנת%אש ברורה ראי' שם יש דאם מד%ק המנ*ח חנחהק
 וליכא זמן כל מפהמא וא*ב ע*ש חשקתו אבדממט

 שמעולם טוות אם ומבש*כ בחזקתו הוא הוי שנתיס11בידור
 הוש1שון למקומו ויחזור מעמדו שיוטב סהכה והה טתיקנשלא

 י*ג קי' יחזקאי כנסה בשו*ת ועיק נאמן בוההאי בהנםלקראהת
 דחק ט' מ5גלה ראי' והביא המראנ"ח בדברישמפלפל

 ע*ש. הרשי' מדאה ואת*כ לעבודתו .חזרדטייאש

 אעו לנן בשכר קורא הראשון הי' שם ש*י בתשורת חנחהי
 בשביל היא עשה שכר דסשביל ביון במצוהחזקתו

 ס" קשד בר5-א וספ*ש הקהל ו1ל אגשעה והקת ת8*כאצסיה
 יא1כר  שהותז מי של דהמצוה שם ובש"ך ל*ד סעףר8ףב
 ש,וה לעש 15ןשששה( לקשת יכ~לין 4ין ודאי ו1כרו)הל9נין
 חשדא פעפ שייך לא י4ה אאד שבת יקרא אחר אצלפשדה
א * אש%א  5 ח   8  5  8  

1מוצ
 ת"ש שלח לב"ח

 ישף1 ד"שטקם*צש *ערסהמ
 נפלא ובקי קשץם חוץף חח"ג *דת*פ לכבודשוכפ"ס
 כשאמו84 91ים "פיט*ל ביח"ר וטמקיםב"ףם
 יש-ו 9וח*רדיץ 3שרין בבק*ק אב"י"ייפ"א
 קבירל לנטןיקרתו
 ה"עח כל "י וצחצוים שנ 'טק באחד ה,טאלחךביקנר

 וזשנח כל חדשים ובע"ישי קריאוז קגהואחד
 )א4 הטפמיר שייך למי בשבת להיות חלור"ח
 ובראשי להקונח יא המפפיר שקנה למילפענ"ר

 חדשיכם ובראשי רק קנה לא הוא כיחדשיכם
 דפמקינן הגם השבת וביום לקרות מתח%ין ר"חובשבת
 הכחנה את מגרע אינו המנין על דהמופה רם"גבמי'
 וזח לו קוריו חדשיכם ובראשי השבת וביום גםוהכ"נ
 חוא רק המפפיר קונח אחד הי' לא אם לומר 'שייךהי
 המפפיר לו מניע הי' שפיד חדשיכם ובראשי קונהלבד

8 ח ש"חנש5מחששטש1הץ8ט5ש8411 ש84ש414שש ש 8אחשחש 

צבי
 סה1ום אלא שבתא בהדא דורז1 אוזד כל להיות ראוי דהי'כ*ח
 אאד גבתר יה1הפשין מלכים שני דאין כן עשו לאקבאה
 אהרת 5צוה בהזקת אבל בנשיאחע ווקא 4ה א-ב ע*ש.בשוה
 קוהא שהי' שם וכ*ז עכץד* לר4א1ון בשוה יאחר ליוקיכולין
 הוא וילו מצחה ואזקת הרי בחנם שקרא בנ*ד 5שא*כבשכר
 צחר קורא בעל להם הי' שלא בעת קרא השני אםוב5רט

 כלל. הוקה טענת להשני איןבהדשר
 שנלה דכה*ג וכן ו*ה ע*ב( )מ*ז מיו התוס' לפימ*שאמנם

 הראשון ששב אף שנים כמה ושימש תחתיו אהדומיע
 ע*ש שנים כמה תחהיו זה שימש ,1הרי לעבודון חחראיט
 או4ר שיהה דר*ל כתב 2ום נדר מס' על ראש ברכותובס'
 פסו9 לו קןאירע מי כדין מפניו נדדמה דהטבי שיהאלגמרי
 מיט1ו דשם לגמרי לעבודחן חוזר דואשון תחתיו אחרומיט
 להשני דמימ וכץירי ההס' משא*כ ליומו 12עה לפילהשני
 שימש וגם ההאשון יהזור מתי יודעים אינם דהאלחלוטין
 שוים שניהם ולהכי וה1ני לאיבה גם לחוש יש שניםכמה

 דמביא בשה עדיף שגלה הסה1וח ואפ*ה כה*ג ויז "1ולשניהם
 והששון ווד*ל למימר ליבא אבל המצות נל על הבאפר
 בגדים המרצבה הא עדיף משוח למה דא*כ כלל חוזרחיט
 9ר מבקא דמשוח ס1ש תוי כה*ג חביתי ומקריב עבודהבר
 על הב4 פר מביא שעבר משוח גם הלא המצות כל עלהבא
 דיש ה*ה סו*כ עכ*ל. עדיף בגדים מרובה השפ*ה המונותכל

 לאיבה לחחי יש רב זמן בהירה קרא השני דאם בנ*דלומר
 אהד שבת ישיא אחד שכל הפשוה השד פב ויכן ג*כדשני

 בס*ד.כנלענ*ד
 נ*כ אאק בזה ג*כ נשאל כ*ח סי' לדוד קרן ב2י*ת04

 שקבה למי 9א מפט"ר שקנה למי שייךדהמפטיר
 שם ובשובת רביעי שפ קנח דהש משום חדשיבםובהששי
 כדא דקרו באתדא ע*א )ב*ז בב*ק וכוש4מרינן עליומשטיר
 כ4ע הת*ה וממבר ל5קח נפמ*נ וקאמר וניתא ואביתאכדא
 888שהד לו מכרו יא א"ב דביעי 2וס ן עליי על דאיןכית
 כמבהשר מעולה בשבת שמ% ו*ח של מפסיר דעל"תחקש

 8ום8י לגבי 8קודש מקדי ר*ח ד8ופפ* ע*04 )צ,שבובצים
 גם בשבת 5פטיר של העליוח כל יק5ה כיון מ*ם ע*שמפם?



8 צא השטת8מת  וחםכצווו 
 אחד דהצ טק משא*כ נ*כ חשנת וביום דשרמח8

 )ג4 % שמגיע י"ל "85פירש"4ץ
 נכסיו דאמר חחא ע"ב( )פ"ח כהובות מממי *התץש"

 לרכ אמר יפוביח אמריע 5וביח רב ה4תאל5וכ"
 מ"ם מוביח נמי נכ% מוגיה דברב חגם אמר לאפוביח
 לא כאן עצי חכי צביה % כן כיון לא דחואאמרען
 חדשיכם וברואשי קרי4צן רק אורצ מקנין חרו ההשקטו
 פובי' רב הי' אילו כן וכבן דהצב1* וביום קרי4צןולא
 שק4ה שזח אגי % שייך דכווזער ס8ק חי' לאשזד
 שקנח ערטה אבל לו אייך דבווזי"צ ס5ק חי' לאהושג

 )נ4 מפפיר שקנח לטי שייך א"כאחר
 דיליף ע"ב( )ב' יומא בריש סשרט זח כעיןהרונט84

 אישש ופריך אדומה דפרה מצוח דיו*כ צוחועזם
 ותי' "שראל בני את צותו ביום דכתיב דקרבעתצוח
 ט"ם ומאי ופריך מצוה צותו דנין ואין מצוה צוחדנין

 חוא זו הכחן ובא חכהן הטב ישמעאל ר דביוהחגא
 דדומח דליכא חיכא כרלי הני ותי' ביאה חוא זושיבה
 עיי"וצ ילפינן לי' מדדםי לי' דדמי ד4ויכא היכא אבלל"

 )ד(. כאן כןוכמו
 אם לענין תקפ"א בסי' תשובח לשערי שייכות זה41ין

 ב' יום של התקיעח שייך למי בשבת חלר"ה
 אינה בשבת שחל חודש ראש של ו1הקרהשהמפני

 חי' דשבת הקריאה נם ואם בחול יפחלכהקריאה

 אבל לשם שייכות ששלתינו חי' א*כ דת%כחקריאה
 חקריאח ע*כ שונים חחתול דאצבת הקריאח איןבאסאן

 3ה4 בם"ד כנלפענ"ד מפפיר להקונחאוייך
 רבח באהבח דוש*תידידו

 נינצלעך ח*בחק'
 חנ*לאב"ד

 צאטימן
 יצ*ו נרור'ך פח לפ"ק תרצ"ז שנת ראח א'ב"ח

 והחכם בתורח חנדול חרבני לכבוד וכפ"ם וברכחשלו*
 הטר4י מוח"ר וכההשלם

 נ"י 14למאן
 דקחלהצו חקחלראש

 בכוונת שכ' ומה נכה עי קביתי מטצבו84ץד,טדד'בם
 וכו' בויינים להוציא ד"ה ע"א( )ם"א בניפילרש"י

 דחייט שןזת יפמי הוי לא סקייא נזל לר"יומיהו
 קשח לא ואעפ"כ מדרבנן לעדות ליפסוי רש*ישכוונת

 ל" נראח לא עכ"ד הופפח קודם ניתנו דזח הרש"שקר
 עליו "ולעבוד בח ממיים דהא ר,צ"י בכוונת כןלומר
 הרש"ש שתירץ וכט קאמר דמדאוריירט5 משמעבלאו"
 לדבריהם וסעד כן. תירץ איתן מצפה בהנהותונם

 חוי דלא ר"י מודח "ומיחו שכתב רע"ב בפי'משנאתי
 שרע"ב רדוע עכ*ל בלאו" שיי לעבור דזירייתאנזל

 )א(. רש"י של בעקבותיו דרך מקוםבכל

צבירבר
 16קדם קדבן אוזה דנין דשם יובן חשהילוק עסת*ד. סמץע

 כהצל דמוקדש ר*ח מוספי או דתדיר שבת 12ס4י חייהקרבה
 ואצ2ת כל של 5פמיד ו4קנה הכא משא*כ מועד דאיקרישבת
 בהצנה פעמיפ ב' יזד5ש ש1א א5שד שלא דצמר 14א 1הוהדי
 שבתות כל של מפ5יד סת5א לו בש8כרו ה8*כ בשבתד*ח
 עמו לחעטת להם הן' דאל*3 בכלל זו מפטיר גם הריהשטה

 וז*פ. בר*ח שחשל  שבתחן ב' הני על כיטעם שאיןבפירש
 שבוצת שי המפסיד בלל 5כרו לא הקהל אם האף ולענ4ד)01

 ח5משטיר זכות נשאר בשבת שי% בר*ח עכ*ז 5כרוהש8ת דכי ר*ח של הדשיכם ובראשי רק אדםלשום
 לאחר המפט"ר הקהל מנרו אם לי דמה המכידו; כקודםל"קהל

 זה ואין רגדעי רק מברו דלא כיון אצלם הוכות שבשאדאו
 ה" ובכה*ג ברשותם. ה5פטיד נאם8ר הרי 5פטיר רקרב"עי
 בשבצ* כחצחל ,אגם הקני' גהטאמן בפירש להתנתן הקונהצריך
 חז,שיכם וגצץששי גם אז ,שקודע כיון שלו המפטידיח"
 פסההש השעל הותבה דבלא א' סעי' שי*ד פ" בתו*מובעיא

 בב4ד. תו-ה עקוו הצעל שידע כיון ה84דפחצל
 ששמו ל5י כיה שהשכ*ם אמריע דהתם ד5י לא ולענ*ד)ג(

 שום טובי' לסר ו4הו 5וב" לבר ולאטובי'
 ובהאשי ק24 הבש 14י הכ84 משא-ב ימ8כ*פ בדבריזכות

 תןום הקריאה 41תוסיף בשבת נהשהל הגא חשמפקהדשיכם
 בר בליכא ד8י לא תע מ5ביר?ב בכלל ג*כ ון' זה אםהשבת
 קהצצ לזה מף כן2ה1. קאצודאי לטוב"דאמדינן ה1תנים5וב"
 מ*מ זששפ5יו שקגה אאר ליכא אס אף הב84 5ושא*כטובי'
 בשב*ק בחל 851 הז,טיכם ובראשי דק לו מכרו שהקהלהספק

 השב 85טיר ונקראת השבת וגעם גם,שקהרין
 ואם 5צתן התיבות 9"הי' בעינן דגז"9 ד5י לא %ענ*ד1(

 אחד אענק שיהי' שכ*פ בעיע שתת התיבותאק
 ליכא אס אף הב84 משאהכ 5עליא 8*ש העי ובהצה שיבאבמו
 הפפ5יד 4או 5ו2קהל שה 4סה במה פ*5 הם8מיר ,שקטתאאר

 ת*8* הו,שיכם אטהאשי רק ק4ה שלאאהיי

 רק הי' ר*ח שבת של הקדיאה אם דאפילו ולענ*ד)ה(
 קנה לא דהוא כיק קנה לא ג*כ חדשיםובראשי

 ח*פ. התקמהת לחזקת דמי דמא כלל מפטיר12ם
 פסול ל*ה דלר*י לפרש לו,צ*י למה דלכאודה י*ל ולענ"דמ((

 דהוא מפרש ר*ח הלח בל(1 עליו ולעבחילעדות
 בד2-4ים. להוציא והנפמ*נ נא-בריהם גזלרק
 דקרו ה*א( )פ*א סצה הירושלמי עפ"י י"לובפשימות

 ע*ש הללמ"ם שהוא שלישי לדופןמדבדיהם
 מדברי לכצצוב שדרכו כהרמב*ם המפורשים מזההיכיחו
 יה*ה סושרים ופיוקצום התהרה מן שהם דברים עלשפרים

 היני זצן מדאורייתא ג*כ הוא סדבריהם שהם כותבאם
 שבמקום בהב ט' סי' אה"ע חכסים עטרת בשו-ת דלהמון

 ע"ש. כח1רה מפורש לשאיע ר"ל ומדבדיהם כותבשהרמב*ם
 י*ל וא*כ בזה מ*ש ה' סימן הפוסקים כללי חמד שדיועיין
 מדבריהם גמור גזל דקאסר דד"ה נימא ילא רש*י בוונהדזהו

 וו*ש סה"ת שהואכווטתו

 מציאת אמרו למה 5קשים דהמפור,טים י"ל פלפולובדרך
 מציאה דבבל ומשמע מדבריהם רק גזל בהם איןקטן

 זוכה הקט שיה" ראוי יאוש ע*י הנקנה מציאה חירי כןההו
 קונה במחגה כמו מקמ2 אחרת דעת חיבא שהרי מדאורייתאבה

 עד בעלים סדשות נפיק דלא ביאוש כן כמומד4וריתא
 תמ*ח חהם ב5קוד ז*ל הגאון כם*ש זוכה לרשותיאתי

 מקנה אחרת דעת איכא הדי וא"כ סק*ג רס"ב ס"ובנתה*מ
 ע*א )ס*א ב-ק ותוס' )י*ב( בב*מ רהן*יוכמ*שש
 לומר שייך לא הדי ברירה איו דק%מ*ל י"לובפשיטות

 שתו מקטן אחרת דעת גצבידה ביאושדאיכח
 יגביה מי ושנבידה לבעל טתברד מי' לא היאוש בשעתיהא

 עבורו האב"דה מקנה האבידה שבעל שנומא (8ת*בהאבידה

 שע'" באבההה אף 5ה"ת וב" ליכא ששיר %ק הקיש1"
יחהש*



818 אשטהשאלחי  השפ6ט"1 צב 
 חסדא דר' מימרא חש"ם חעמיד דלמה הדברוגנ%ה

 דהייט . נמור גזל 'טאשצר ר"י דברישמפרש
 וקפן. שומה חרש דמציארת אפסיקאמדבריהם

 בב"ם חיים התורת שבתב מה לפי בפשימות לומרנ"ל
 למימר דליכא סדבריהם גמור גזל בד"ה י"בדף

 כיון מדאורייתא זכי' לי' לית ודאי דשופהמדאורייתא
 דלכאורה לתרץ וכוונתו עכ"ל. הוא דעת ברדלאו
 גזל לישנא דהא קאמר טדבריהם שר"י חמדא לר'מנ"ל

 )ב(. הוא דמדאורייתא משמעגמור
 לי' לית ודאי שופה דהא כן דלי"ל התו"ח אמרועווז

 ובבא וכו' דמצה4ות בבא אבל מדאורייתא.זכי'
 לומר ר"י בדברי הוכחה שום לנו אין וכו' המנקףדעני
 כהטבהט גמור גזל לשון ואדרבה סדבריהם הוא גמורדגזל

 וכו' המנקף. עני אפימקא במתיין דשאן תדעמדאורייתא
 ודאי וזה גמור גזל זח הרי ביד ונתן ליקפ אםתנא

 ה"ג. פ"א ומתנה זכי' ה' כחטנה בלחם ועייןמדאורייתא
 של פירש על הוכחה לנו יש חש"ו מציאות בהאמשא"כ

 הש"ם העמיד וע"כ סדבריהם גמור נזל דאמר חמדאר'
 מקום דכאן חש"ו דמציאות פיסקא הך על חסדא ר'דברי

 ר"י. בדברי כן לומר ראי' לו יש דכאן בהטוםכבודו
 ר"י פעמים ג' ת% למה דלכאורה עוד אעורריאבב

 אלא בסוף. אחת פעם רק הול"ל גמור נזלאומר
 ר"י פליג דלא ולומר לטעות לנו יש דאז לומר ישע"ז
 דהול"ל קשה אבל וכו' המנקף אעני דהיינו אאחרוןרק

 וטטת חי' מציאות ולומר אחד בבבא הכללמינקפ
 דרכי מפני גזל בהן יש המנקף ועני חש"ו מציאתדגים
 שפיר בהטמע הוי שוב וממילא נמור גזל אומר ר"ישלו'

 )ג(. ועיין אכולהו ר"ידפליג

 באחבח דו,1"תידידי

 ןןיים זאבהק'
 יצ"ו גףוך"ך דפה הגאב"דחתן

 ..מיחצב

 קע"מארק .י8"ק תש"ב הרהם*ם להודש כ"אב"ה
יע"א

 ידי"נ בור לל"ק ארוכים 8ובים לחיים לאלתרכוח"מ
 חו"פ צים"ע המובהק הנאין הרב היקרמחותני

 מוה"ר כקש"ת הדרתו ישראל עלהמפורסם
 שליפ"א אוננאר הלוי רודשמואל

 יע"א נייסייז4 דק"ק ור"םהאב"ר
 בתשובה הנני שלים"א, מחר דכהדר"גחטקד,טתמן"ק

 ענורענתו אשר בדבר צ"ק שמאהבה
 עם לעשות מה כדת העני חוו"ד לשמועתרבנו
 כתבים ע"י או סהדת ממש יצאו אשר כאלוהאנשים

 מה אבותיהם את לחמות כדי יצאו בניהם או נשיהםאו
 שבקדושה דבר מכל להרחיקם יש אם האבות שלדינם
 התסנות לאיזה המה ורשאים ראוי' אם וגם לאאו

 השאלה. עכ"ת עמהם להרשהוען אם :גםבקהל
 דינם היוצאים אלו אם לדון אנו צריכין ראשנחהנה

 מצב בעוה"ר ידוע והנה נמורים. ככופרים אוכאנוטים
 לה להם מלהם סרוב נפשיט לעפר שחה וממשאחב"י

 ו%תרמ באיש רוח קסה לא וכמעפ יום בכלהמתחדשות
 עלה לקול ורועדים זוחלים- והנשארים מהרבהמעים
 כרובם בגולה לילך יצטרכו שלא הטלפול מאימתנדף
 ברעב ונורא איום מצבם אשר ממדינתינו אחב"ישל

 לחלל ההכרח וגם רח"ל כל ובחומר בערוםובצמא
 טעו כצאן מאהב"י כמה יראה ומחמת ן:דוטהה:ב"ק
 ולמחסה להצלה להם יהי' מהדת שהיציאהבסברם
 ומהם בפועל ממש יצאו מהם הנלווע. מעךל"פטור
 בדת ימתנהגים רח"ל שפד כתבי להם הסציאואשר

 עבירוה. מלעשות ונזהרים בצנעח כסקדםיהודית
 שלא בחשבם ופועים כשוגגים סהם הרבהובנאמת

 ועליהם תוה"ק דת נגד מאומה בזהעשו
 בשו"ת כמבואר כאטסים ולדונם זכות ללמוד ישבוודאי
 מחוחגי להנה"צ בתשובתי הבאתי י"א מי'הריב"ש

צבירבר
 יוטי ר' החט יוסי לד' ומי"ו רש*י כוונת דזהו י"לומעתה

 משפהת לא ברירה שין ע"ב( )כ*ה בגיטין דם"ללשיטתו
 וממילא יאוש ע"י" בשהי' אף מדאורייתא גזל שיהיבאבידה
 והבן. הוסשה קודם מדובנן אף לעדות פסול איט יאושבלא
 לקטן זכי' שייך לא דבאבידה לומר יש דלכאורהעוי*ל

 דסהני הא דבאמת אהתו מקנה אחרת דעתמסעם
 במקום חוב לבעל תופס דהוי אע*ג לחבירו זכי'במציאה
 לחגרי' נמי זכי לנפשי' דזכי מגו ואמריע משום לאחריםשחב

 לזכות יכול דהמוצי8 היכא וכא ע"א( )ח' בב"מוכמבואר
 הוא היכן יודעים איע דהבעלים באבידה משא"כלעצסו
 לזכות מציא דלא ה"ה לנפשי' לזכות מציא ולאהאבידה
 בסציאה לקטן מה*ה זכ" שייך לא וממ"ל4לאחרים
 הנ*ל. המפורשים קף קשה היא יאוש ע"י כשהואאף
 הוא קטן דמציאת חבמז*ל  שחיק% דלבתר לומר ישאמנם

 שוב קטן ליד שהגיע כיון 8*כ שלום דרכי מפניגול
 לא8רים חב שום ליכא וממילא אדם שום בו לזכות מציאלא

 פטעם סה*ת אף להקטן האבהחה בעל של הזכי' סהניוו1וב
 חכסן*ל תקטע דע*י נצמח הע*כ אותו מקנה אחרת דעתדהוי
 מדאר גזל והיי סה*ת אף הקטן של נעשה מדבריהם גזלדרוי
 שהוא היט טדבריהם גמוד גזל ר*ח דברי לפרש מקוםוהי'
 בו אךט דבא6ת פרש*י לזהו דבריהם סכה מה"ת גמורגזל

 המל*מ וכמ*ש מדאורייתא לאו ליכא הגמים תקנת לאחרואף
 כשדעת מה"ת זוכה דקטן להפוסקים דאף מכירה סה'פכ"ט
 מדרבנן אם כי זכיהתו אין בסציאה אבל אותו מקנהאחרת

 בם4ד.וא*ש
 שטתנין דבקטן שדעתו סק"ו רט"ג חו*מ בש*ך ועיין)ב(

 ההורה מן לעצמו וובוז וטסלו אבה וזרקו צרור%
 רק גזל משום בו אין וקטן שוטה חרש מציאת דאסריעוהא
 קטן תע דהא מא פחות שהוא הקט ויי% שלום דרבומפני
 לזה. בראיות שהאייך ע*ש נלל דעת % דאיו דשוטהדומיא

 וי*ל בזה. עליו חולקים ה' ס"ק וקצוה*ת 6' ק*קובטתה"ט
 לצרור שהגיע בקטו מיקרי דר*י נימא דלא החע"ה ביוןדלזה
 דשחמה דוטיא קהגי והא מה*ת ווכה דשע ונוטלו אגהוזדקו
 זזג סשיעור. בפחות מיירי בקטן וה*ה מה*ת וכי' לי"לשודשר
 גנב בשבת וטבח גנב קתגי ע*ב( )ל'ג דבכתובות לק*ם)ג(

 ד* תשלומי משלם וטבחו הנמקל שוד גבב לע"זוטבח
 כי קאמר ע*א( )ל*ד ולקמן פוסרין וחגמים ר*מ דבריוה'
 הרי ע*ש הנסקל ואשור אע*ז ופרש*י אשארא רבנן פסריקא

 דפליג דהתנצ לומר טכל עכ"ז בבא בחד הבל דקתנידאע"ג
 ומציעתא סי5א על רק וקאי ברישא דאיתא מה כל על קאילא

 דר' היהש אאד בבא הכל קתני הי' דאם דאף הם4 "*הוא*כ
 וז*ב. אריופט4 המ4 אסציעתא גם אד אסיפא רק פליג לאיוסי



יש - תשם מקהשי. 8ב-מא אש'פתשא~ת
 נשו"ע יוצא טפודש וגע-הוא שליפ"א להשיאןחאבדק"ק

 בארצותם שנישארו האנומים י"ב מע" קייפ מ"יו"ד
 נידם ואיז עצמם לבק נינם ככשרזת מתנהגים חםאם

 על סוטכין השם אען לעבוד שיוכלו למקוםלהמלפ
 ס"8 ס"ו דרכת"ש הךיז נמנען יין אוסרין וזשיןשחימתן

 מומר ל"ז סעי קכ"ח סי' או"ח כשו"ע נפסקוכן,
 קץשה שאם וי"א כפי את יי8א לא אליליםלעבודת
 את נושא הכל לדברי נאנס וזשם כפיו את טישאתשעבה
 ה' סעי' מאנ סי' אהע"ז בשו"ע כן וככו עכ"ל,כפיו

 להמיר שהוצרכו האטסים אלו ומיחו וז"ל בסופונהנ"ח
 ובצנעה נפשם להמלמ להם אפשר ואי יראהמכח

 עכ"ל. לעדות כשרים הם הטצותמקיימים
 אלמלא ד"ה ע"נ ל"ג כהוכות מקובצת בשיטהדע"ן

 ר"ת דעת וכן אלעזר הר' בשם שהניאנגדוהו
 ליסורין ולא למיתה למסור רק תורה חיינהדלא

 דקרא ע"ז חולק והשטמ"ק ע"ש קצנה לו שאיןוהכאה
 אנל יסורין הוי ונכלל נפשך את נוטל אפילו קאמרהכי
 אית שדים ויונקי זקנים רעכ חרפת לסבול יסוריןעכ"פ

 דידן בנידן וכשכ למירנח מכהם דופח השיון בודאיבף
 שטתנהגים היתאים אותן הייט כאטסים, לדונם"ס

 ואין עבטיות מלקץטוונ ונזהרים היראה נדרכי.עדיין
 )א(. חדין מצדלרחקם

 אנסוהו לא דאם קנ"ז סי' יו"ד ש"י הערך דעתאולם
 יעבור ואל שיהרוג בדין שיחי' אבירה איזה ע"דעצמו והצי מדעתו עבר בעצמו שהוא רקלענירזז

 מן לצאת אנסוהם לא דידן ובנידן ע"ש אונס חשובלא
 שערי ולנעול לסתום רוצה הממשלה ואדרנההדת

 שזה ברור דנר זה אין עכ"ז כידוע. מהיהודיםההצלה
 בשם הביא ובפקי"ז נסק"נ והפ"ת כאונם חשובלא

 סי' להמו"ז וציין ע"ש. בזה שמסתפק חכמיםמשנת
 שפירש קע"ט סי' לבונה בעצי וראיתי סק"דקע"מ
 לענוד להכריחו רוצה אינו העכו"ם דאם הפו"זבכוונת
 להציל ויכול פק"נ ואיזה בו שיש גזירה גוזר רקע"ז
 יהרג נכלל זה דאין שרי זה העבירה עושה באםעצמו
 ס"ט סי' החדשות ציון בנין ובשו"ת ע"ש יעבורואל

 )ב(. ע"ש אחר באופן המו"ז כוונתפירש

רבר
 במסדקת בשרו את שסרקו מר"ע הקשה שם בשט*מ והנהי(

 שיש הכאה דהתם מחלק וע"ז פלח ולא ברזלשל
 במיתה שימות הוא ברור בשרו את שסרקו כיון קצבהבה

 דאמרינן הא אבל נפשך את נוטל כמו הוי והווא בפשיהגטרה
 שנה שהניחם כגון מיתה בלא הגם28 פיוושו נגדוהאילמלא

 ההיא קצבה לה שאין הכאה והוי יום נכל אותם ויכו שנתיםאו
 נפשך את נוסל דלאו תורה דייבתו לא תמש8 ממיתהאמיוה
 טסל ועא אפילו ה=ק דקרא זו שיטה מדחה והשפמ"קהוא

 עכת*ד. היסורים הוי ובכלל נפשךאת
 ע"ב( )ס"א בברכות חכמז*ל דאמרו הא לפרש אמרתיובזה

 מלכות עול מקבל והי' בשרו 4ט2 סורקין שהי'בר"ע
 הייתי ימי כל א"ל כאן עד רביט תלמידיו לו אמרושמים
 ועכשיו נפשך את טטל אפילו גפשך בכל זה פשק עלמצטער
 מצטער הייתי לשון על ודוקדקי אקיימט לא לידישבא
 דידוע א*ש השמ*ק ולפי"ד ליוי יבא מתי מצפה ה"ט2ידהרחל
 היום כל הורגט עליך כי הפסוק בכונת המפורשיםמ*ש
 דקאי אך אחרת פעם ליהרג ל*ש אהת פעם נהרגים אםדאלא
 ק"ש בעת מיתות בד' למסור"נ לכוון שצריך הק*ש כונתעל
 סברו והתלמידים עכ*ד  כמעשה דמחשבה הורגנו עליך ביווהו
 על רק נפשך בכל קאי לא יסורים דעל ושסהק הר"תכקף

 וע"ז כאן עד ושאלו היסורים בר4עתם תמוה לכןההריגה
 זה פסוק על מצטער הייתי ימי בלימטיב

 הימ~
 השטמ"ק בדעת

 שהי' היסורים עם מיתות הד' במחשבתו צייר הי' יוםובכל
 יסורים עם אף ק*ש. בשעת השו לקדהט קצבה כדבראצלו

 ד' של ביסורים יום בכל להרגיש עצמי מבניס הייתיומעצמי
 הני לי עושים שאהרים והיט לידי שבא ועכשיומיתות
 אמות כי עכשיו על רק המה שהיסורם יודע ואנייסחרים
 שיש אף לקיימו מחויב הנני בוודאי בשרי סריקת אהריבמהרה

 החכמ"ל בזה הרבה האדכתי ובמק"א גדולים יסוריםבו
 אגדה.בדברי

 יסההאה וף מהרמב*ם קת דין הוכיח שם שעי בערך חנהה(
 ואל יהרג בו שבשפר מי דכל שכתב ה*ד()פ*ה

 שאין חחתו ממיתין ואין אותו מלקין חע עבר אםיעבור
 וממיתימלקין

 ויליף והתרא: ובעדים ברצוע  לעובר אלא
 שבחשרה אךסוריז בכל ומתרפאין כתב ד וביאיכה מקר4רלה

 אין סכנה נמקום שאפ" ועא הש*ד מג*ע זשץ סחנהבטקום

צבי
 עונש בבי"ד אותו עונשין ום2רפא עבר ואם מהםמתרפאין
 במקום דרפואה לחלק צריך וע"כ סתירה והוא ע"ש לוהראוי
 להבצל כדי עבר מעצמו רק לעבור נאנס דאין כיוןסכנה
 לאו ואם לעבור באבסוהו ואלו מרצונו כעבר חשובממות
 דגיטין מהך זה להרמב"ם שיצא דאפשר וכתב פטור ועבריהרג
 והניחיני קרקע שא ושמר להרוג דרוצין דסריקין ע"ב()נ"ה
 בחו"מ הב"י וברמחלק מתנה ל"ה ויהיב דתלוה אף מתנהדהוי

 עכת"ד. י"ב סע"י ר"הסי'
 שיהרוג אותו אונסין אם דדוקא לחלק שם שמח באורוכ"כ

 את שיהרוג שרוצה אחרים מרצון רק דעושה פלוניאת
 מסיבת א"ב פלוני את הורג שאינו דבר על יהרג לאו ואםפלוני
 מסיבת וה הרי אותו המאנס יהרגט אם הריגתו באהמי

 בלא הוא עליו הבאה בחולה אבל פלוני להרוג רוצהשאיט
 בע*ז או פלוני בדם עצמו את להציל יכול רק רבר שוםסיבת
 רוצח שכל וכמו בחייו מרצוט גמור חפץ מיקרי וה א"כפלוני
 בכל נתרפא באם חייב ולבן נקם לראות חמתו לשפוךרוצה
 )פ"ב ע"ז מירושלמי הרמב"ם של דמקורו וכתב בי"דעונשי
 תמן דתנינן דמים משפיכת מתרפין שאין אומרת זאתה"ב(
 דוחין ואין ימות שמא חיישינן וכו' בו טגעין אין רובויצא
 פלוני איש את הרוג לו שאמר דבר סוף לא נפש מפנינפש
 בישראל עכו"ם בעכו"ם עכו"ם פלוני איש חמוס לו אומראלא
 מה על קאי הנראה וכפי ע"ש. פטור בעכו"ם ישראלחייב
 קאמד וע"ז דמים שפיכת על מתרפאין שאין בסמוךדאמר
 ישראל אבל לרפואתו איש הרג אם אף חייב בנכרידנברי
 אע"ג חייב נכרי דאף רבותא וקמ"ל כדינו. פטורבנכרי
 אם אף נהרג שב"נ משום או השם קירוש על מצווהדאיט
 נתרפא ישראל ואם ברינו ברציחה להתרפא מותראומר

 עכ"ד. לו הראויעונש אותי עונשין דנתרפא מפורש הרי חייב ג"כ ישראלברציחת
 לא חמוס לו אמור הורג לו שאמור לשוןהירושלמיוהנה

 מתרפאין שאין לענין לעיל דקתני הא על דקאינראה
 והלא כן לו אמר דהרופא הייט לפרש דמוכרחיםבשפ"ד
 ויותר בכה"ג הרופאים נאמנת לענין הפוסקים פלוגתתהוא

 מפני נפש דוחין שאין מקודם דקאמר הא על שקאימסתבר
 לו אומר או הרוג לו קואומר דבר סוף לא קאמר לזהנפש
 חייב בישראל ועכו"ם בעבי"ם עבו*ם דגם וקמילחמוס



 תשםמק8יי יג1א אשטנטתשא"תי1
 יעקב שבות בשרשץ מובא מ*להא למיגדר בטנעישה

 רם9ד ס" וומבץ תשובת ב,טם צ*כ ס"ה"ג
 חהורה מן דבר לעקור טתנין בי*ד כרלרטפ למינדרדכל
 יו"ד בא1"ע 2פמק וכן לחוועץ סיג לקף8ווז כדיןשלא
 עליו לחחמיר לבי"ד ר,1ות ו"ט בהנ"ח ו' סע" של"דס"
 ולגר,ט יכות אם 14תו יקברו ו,1לא בניו 14ז ימולוע1לא
 ק1יו שיקבל עד מבהתכ"נ ואשהו וש5ר מבית בניואת
 שכ"ב. ס" יו"ד חת"ם הטו"ת פו*ז וונ*ין הדיןאת

 לחסות כדי מחדת יצאו בניהם או1ר להאבותרבטנע
 בשו"ע ו1נפטק לכ1ז ז4טן לדטות "ש לע4"ד1תם

 עצמו לפבפל אמור במזיד ואם ה' סעי' צ"פ סי'יו"ד
 ס"ק ב,ש"ך ועיין בשבילו שנרנבפל למי וכן שלו חואאם
 חיישיק כשבילו שנהבפל למי שרית דאי דהטעםי"א

 הלכך 'שיבפלט לעבד או לקקו"ם לטימר אתידילמא
 דוקא דהיינו רש"ל בשם הביא סק"י ובפו"ז לי'קנסינן
 אותו צוה לא אפי' לי' ניחא עבירו שנתבפל מהשידע

 . ;משו,ן:.ו;,.שששאאש8ששש1שש88י.שפשש8שש81פששא

דבר
 בה' המל*מ למ*ש סהירושלמי מקור ויהי' ד5יםבשפיכת
 השם קידוש על נצטווה לא דב*נ דאע*ג ה*ב( )פי'מלכים
 דמסברא דכיון יעבוד ת% יהרוג נח הבן דמים בשפיכתמ*ם
 ישראל בין הפרש איז טפי סמוך דידך דדמך חזית דמאינפקא

 האייך ב' דרוש האתרים דרך דדכים ובפרשת ע*שלעכףם
 דע*ל יפח מהר*ש בשם שם והביא לזה מקור למצואודחק
 ע*ש יעב4ר ה1ל ביוווג שפ*ד על אף נצסווה לאדב*נ
 גם דבשפ*ד כהמל*מ בפשיסות בירושלמי מפורשולהנ*ל

 לענ*ד. וז*ב יעבור ה1ל יוווגבב*2

 וכ"ו ע*א י*ס בכתובחז הפלאה קדמה בבר החילוועובעיקר
 הקשה ז' בס" דהב"ש נפשות וע*'י ד"ה תוס' בד*הע*ב

 ד,טמא "טואל לבעלה אש אסוהה נפשות דע*י הי*אעל
 כרכום שכבשוה מעיר שפ דמאי יהרטה שלא להםטזרצית
 אלא אסורים ואיע למיתה רובם דהא מיתה פחד ג*כדהף
 נתרצית אם אפי' תהאסר למה דבאמת לתרץ וכתבכהנית
 ולדרוש לעיל בדאסריט 4ונס הו"ל גופה הא מיתה פחדמחמת
 אינה לאוט4ה תחלה כשבא דודאי לחלק וכתב שרי יאתסלהו

 כשהיא אבל לבעלה ומותרת ל5ית4 עצמה למסורמחיבת
 והיא למיתה ש2חבשה כגון ממיתה עצמה להצילרוצה

 ישראל לבעלה אסור" ממיתה תפסור שבזה כדי לוסתרצית
 שחמרו כמו ל(ןנסה כשרוצה עצמה למסור מחויבת דאי2הדאף
 אליו מתרצית כשהיא מ*מ היא ע%ם קרקע דאשה אסתרגבי

 תדע לבעלה אסויה ממיתה נפשות הצלת בשבילבתחלה
 אבדתי אבא מבית אבדתי וכ14שר שאמרה עצמהמאסתר
 מצוה דעשתה אף ברצון ועכשיו באונס עכשיו עדממך
 הוא אפ" ברצון לו שנבעלה כית אפ*ה ישראל 4צלתמשום
 אם וה*ה לבעלה אסורה מ,מ ישראל נפשות פקותבשביל
 להלכה וכ"כ אסורה זטת ביאת ע"י נפשה להצילבאתה

 ע*ש. קי*ז ח*ב יעקב2הטבות
 דמסתמא על" זיינה כלי ד14שה כרכים בכבשוהולפי"ז

 מיתה מפחד שסא לחוש דיש אף א*כ להורגה באאים
 ל1נסה בא שמתחלה כיון הוא גמוד אונס באמת לו2תרצית
 ש2תרצית תזתשש למיתה שמסרוה נפשות ע*י בנחבשה4נכל

 עכת*ד. אנוסה לה הוי לא ממיתהלהפטר

 למסור שסי1יב אף מיתה דבאדנם א חילוק כמבח1רהרי
 אבל הה1 ד(טנס פטור עצמו 5סר בלא מ*מ למיתהעצמו

 יחשב עצסו לרפ(ית בדי הר6ואה לוקה שברצועבחולה

 נשת*ק שאם חשש יש ד*ון בניק וכ*כ ע*1, וכו'לב5לו
 לבניחם חאנות יאמרו ח'ו ה5רצת יתרבהלהאבות
 ההעב בוד4ף וע"כ כב1בן אווצם להציל כדישישח1צדו

 כבוד ירעתל יבל חוה"ק כבוד לסען הבי"ד שמופל
 ו1אלו שבועות איזה לפני בקהלתי פרסבעזילאיים וכדי הא5שרי כפי נדר יגדור תקטת לתקן ח"ושמים

 בכל הטראל מעחת ומובדלים מפורשים המההיוצאים
 כושאני אבל נדול ררשם זאת עשה ובאמתעגינים
 14ו וצריכין 4אזב"י על גדול זכות לימוד "טשמים וכלפי עסי בת שנר ש נ5שי תבכה בממונריםלעצמי

 בומים בפרפ נדח ממנו ידוז לבל דאפשר במהלהשתדל
 קפרונ לעורר ולא ובאים הםכהטכהטים האלוהקדויטים
 שמים. לרחמי וצריכין המדוכאים אחב"י עלח"ו
 כי עה"פ תצא כי פ' שלמה ת5ארת בספה"קדע"ן

 ע"ש רע דבר מכל וגשסרת אביך על מחנחתצא
 להח"ק פנחם טדרש כספה"ק ראיתי וחידוש )ג(*דבה"ק

1 8 ש ש א 1 ש ששששא".י~יי,ש

צבי
 שחו עונזציו עצמו ורקצא עבר אם עבירות ובג' גמורכרצה
 הפלאה דברי שהביא שם המלך בדרך שו"ר לו הר1יעונש
 ו"כא הרמב*ן שיטת והביא הנ*ל הרמב*ם סתירותלתרץ

 מ8מת לבעול נתרצית אם דאש דס"ל בכהובוה שםבשטמ*ק
 זו לשיטה וא*כ לבעלה ופותרת שפיר אונס השוב מיתהאונס
 כית 14תו עונשין אין עבירות מג' בא' עצמו מתרפא אםה*ה

 להלכה לצדד מקום "ש וא*נ ע*ש זו לשיטה אוגסדחשוב
 4יתם* עונשק ואין אונם השוב בכה*ג שגםבנ*ד
 דב14נס הנ*ל הרפב*ם 0תירת מהרץ שם הסלך בידוהגה

 לענשו אין לבן בסוחה הצלתו זו דבעבירה הריהריגה
 דבחשא ערב מי חולאים באונס משא*כ גמור אונסדתשוב
 עדים עפ*י נלוי שעובר עבירה דהרי זו עבירה ע*ייתרפא
 אין עבירה מחמת ש2זרפא רפואהו ספנם איסור דברש1כל
 שבל ידוע הרי דיון בנירן 4*ה סנ*כ עכת*ד לבדר העדיםביד

 להם 2תודע דאם בסוחות שום הי' לא אחב*י שעשוהתחבולות
 מחמת כ2תרפא זה והרי אותם גם הרגו לפנים רקשעשו

 לענשם4 יש חשפיר הרפה1ה שיועיל בסוח שאיןעבירה
 בלשום ז*ל הרמב*ם נקט דבדיוק נראה הצעירהולדעתי

 עונש בי*ד אוהי עוגשין ונתרפא עברתום
 וגדר סהג לעשות לבי*ד חין דבנה*ג 4ייט עכ*ל. לוהר14י
 דגאמה אחרי לו שנוגע מה רק ואשתו לגניו ו1טגעבדברים
 5הר5אין חיז הר%כה פי דעל רק סכנה מחמת אטס יואהרי
 אנל לו "רחוי בטנש אותו לענוש לם די ע*ב  עבירותבג'
 אין מביהבנ*ס ואשתו הספר מבית ולגרשם בניו למולשלא
 בשם וטב*ב יו*ד בוטז*ס ושייך וכבר בכהקג לעשותלם

 שכל במה הספר מגית בניו לגו,ט דהלילה מהרש*לתשובת
 הוא ואם שב*ר תיטקות פיהם בהבל אלא מתקהם איטהעולם
 ע*ש לסעשה ומתון בצ*ע הובר ע1יח חטאה מה אשתוחטא

 להיות 4דיבין בתדאי סכנה במקום אטס דה58 היכאמכש*כ
 כנלענ"ו. ו(1שתו לבניו הטנע בהעונש מהוןמתון

 יום על ההכ2ה דעיקר שם מדבר שלמה התפארת הנה)"
 "השפילו "שראל בני בין וריועת אהוה להיותהנודא

 האו"יהעמי
 יכונה ישראל בכלל המה* גם סרק אילני עת,ם

 שלא פעלה אוזה לו להיות מבנע איש מכל יבצד לאכי
 8 צויק בהזקת חבידו את סמאיק האדם השם בזולתונמצ14
 4ה ואיז הקדחש לשוט ע*ש הצדיקים בספרי יכתוב אותוגם
 מף2ם יז51ששל מבני שיצ14 אותם על דנין שאנו לעניטיויך

 להרהיקסנ אם תבדיונקראים



 השםמקרשר ט צנ%* חזשטטתשאלא
 זי*ע מקאר*ץ פםתם חר' בדורו מ8והטם רוח*קבעץ

 לנמוע דרכו ע1חי' פנחם ר' שמו ג"כ שהי' מזקינושסי5ר
 מחם ובקש עוה"ב להם מבפיח וחיי רח*ללחמהטומדים
 שטע פסוק רק או הק*ש כל אם חטסופק ק'"ט()שיאמרו
 וחנח ה', אות ל"ד- דף ע"ש מחכפירה והבאו"טראל(
 בהנ*ח כ"ב מעי' ל"ד מי' חו"ם בשו"ע ידצאמפורש
 אעפ"י מיד כשר תשובה עדיו וקיבל בו א1חזרמומר
 תשובה ובררכי ל"ב מ"ק בפ"ת ועיין עדיין. קץטאהשלא
 מ"ק קכ"ח מי' באו"ח ושע"ת כ"ב סעי' קנ"ם מ"יו"ד
 כתב וכן ק"ם מי' או"ח מופר כתב ובשו"תי"א

 וחזר הדת שהמיר ומי וז"ל ר"ג מי' חם*דים בם'מ8ורש
 כאשר תשובה לעשות עליו וקבל יהודילהיות
 עמו לשתות יכולים עליו שקיבל כהטעח החכמיםיורהו
יין

 ולהתפ~
 ובלבד המנין את משל*ם הוא אם עמו

 על ע"ה נאמנים ברנלים שהרי היהודים כשארשיעשה
 הבה"ק של בפירש שם ועיין עכ"ל הקודשטהרת
 אות ל"ח מי' ח"ב שאל חיים ובשו"ת זצללה"ההחיד"א

 ע"ש.מ"ל
 קול שלים"א מהוהני כהדר"ג יפרמם לפענ"דרן"כ

 הרבנים בשם המדינה ובלשון אשכנז בלשוןקורא
 שינך ובאים ממשמשים הקדושים שימים היותשיחי'
 החיוב ישראל קרן ויהרמת ויוטועה נאולה לשנתלמובה
 איו ובפרם במעץטיו לפשפש מאחב"י ואחד אחד כלעל

 וכדי רח"ל ען"ש חללו אשר את לוזקן רח"להיוצאים
 ענינים בכל ישראל מעדת ומפור,טים מובדלים יהי'יטלא
 בחרמה שמתחרמים ברבים בביהכנ"ם ויפרממוירעדו
 שיורו כפי תשובה עליהם ומקבלים יציאתם עלנסורה
 אני חבר בכלל ויהי' ישמרם הקב"ה בודאי אזהבי"ד

 ה'. בטעם לחזות ויזכו יראיך אשרלכל
 התשובה בשף י"ם מי' ח"א מבי"פ באן(י"ת ראיתיד:נן

 לוזרבות שיצאו אע"פ פושעים שאלו ראינו כךוז"ל
 ומצות המועדות ובע חכסים בדברי וכפרורעח

 לקרבם מוב אע"פ ומריפות בנבילות עצמםוטמאו
 ששוב עליהם ויקבלו כנמיות בבתי יעמדו וכו'מלדחותן

 עכ"ל. אותן תדחו ואל אותן ויקבלו למורן חוזריןאין
 מצות שומרי מהיוצאים שהרבה דידן בנידןומכש"כ

 )ד(. וממעים כשוגגין בעוה"ר והמהבצנעה
 אפי' עמו על וירחם שמו כבוד דבר על יעזרינו411מטי"ין

 וקץ מוף ויאמר שלימה בתשובה להחזירםפושעים
 לגאויה ונזכה . ואנחה ינון ונסו ואבלינולנלווזינו
 ש"ש ויוזקדש כהטיח חבלי בלי ונחת בשיבהקרובה
 והנפש מאוד המדוכאים אחב"י כעתירת הש~םבכל

 באהבה דושתוה"ק לישועה מצפה והנדכההנענה
 הטכבדו הנאמן וכטשותט יזידו כוח"פ בברכתרבה

 והנשא. הרםכערכו
 נרינבערנ נתן שכטץהחק'

 הנ"ל דק"קאב"ד

 צנסיבע
ב"ח
 יצ"ו מיג(ערניצע לפק הוצ"ז שמותד'

 ד' וירא בהורה חמו%ג הרבני חיקר גיסי לכבודשוכ"פ
 דוב שלמה מו"ה כש"ת וחמיד וותיקמרב*ם

 ף4נמטינא בק"ק וש"ץ שו"ברינרנער
 לחם ו"ט עכו"ם קצבים "ם שבקהלתך שאלתךע"ר

 מחמת 8"א ש%אירע רק כשר לבשר מיוחדיםכלים
 של המכין על כשר בשר חתכו כשר חמכין שםשל"ה
 חיטב שפשוף ג"כ ועשיית כהטמנונית נקי שהי'טריפה
 דבר ,טחתרת היות מערערם עליך וקמו החתיכהקודם
 זה אחר דבר זה במכין חתכו אולי מסתפקים כיכזה

 שאלתךתורף
 אפי להיחוא בכותחא כביעתא פשום זה לענ"דרגון

 שום הזה הבשר על ול"ה יומא דהד רב בילבר
 בעזהשי"ת שאבאר כמו דחו כלחשש

 המבח רב אמר ר"י אמר ע"ב ח' ד' חולין במם'הנה
 ואחת בה ע%שוח5 אחת מכינין שלשהצריך
 ופריך חלבים בה שמחתך ואחת בשר בהשמחתך
 ליחתך והדר בשר בה וליחתך חדא לי' ייתקןהנם'
 ויחתך ולבשר לחלבים חדא ונתקן פירש"י חלביםבה
 שמגיה מקובצת בשיפה וע"ש חלבים ואח"כבהטר
 בשר בח מחתך דהדר ואע"נ וז"ל שם רש"יבדברי
 סגי בהדחח הם צונן דחלבים כיון אחרת בהמהכשתבא

 וסהטני שם שברי"ף ברש"י איתא וכן בקינוח אולי'
 בבחמה פיר,ט"י בשר ואח"כ חלבים יחתוך שמאגזירה
 יקנח ולא וישכח בטלאכהע מרוד שהוא מחמתאחת
 בוטל חלבים יטל פירש"י לי' מיחלף נמי השתאופריך
 בשר של סכין שהוא כמבור קינוח בלא ויחתוךבשר
 מוגיות ע"כ היכרא תלי' אי תרי דאצרכינהו כיוןומשני

חגכה.
 יבשר מיוחד מכין דצריך המעם דעיקר חזינןא"נ

 דמחכטן קיטה בלא חלב של במכין יחתוךשמא
 אפי' הימב המכין קינח אם אבל מלקבח ישכחהמירדא
 דהא בעעמא באקראי בשר בו לחתוך מותרלכתחילה

 שמטנית מפני דאמור.ג"כ מריפה בו ששחם במכיןאפי'
 ביה"ש דחום אף צונן בו לחתוך בהדחה מנימריפה
 משום והפעם מקי"ט מ"י בשם"ח כמבואר קצתרוהח
 בר"ן כסבואר פריפה של שמטנית לבלוע קשהדמכין
 קצבים שע במכין כש"כ שם וברש"י ח' ד' דחוליןפ"ק

 או הדחה ע"י מותר בודאי בצונן רק הואדתשמישו
 )א(. צונן בו לחוטך הימב שפשוף ע"י וכש"כקינוח

 נברי של במכין ע"ב ע"ו ד' עבו"ז במם' דאמרינןדדץ4*
 בש"ע כן ופמקינן בצונן ~השתמש נעיצהדצריך

 דשאני ר"ת בשם שם הר"ן תי' כבר מ"ז קכ"א מ"ייו"ד
 ביה"ש חום כהטא"כ נסור מרותח המכין דבלעההתם
 היכא סכש"כ קיטח אי בהדחה מני קצ?2 רותח רקהוא

צבירבר
 הדור לטנהיג דיש שמסים קפ"ז סי' בהרדב"ז ועיין)ד(

 וקרוב רגיל איט ואם כטלה בדברים מתוןלהיות
 טעט טעט שישוב עד בדבריס אוחו ססשיכץ ש"ימעהדבר
 עיגי דאות לפי והבל התקלה טפני להענישי ממהריןת%ן

 ע*ש. הטנהיגהוחן

 לנתהלה % היצריגו שאטטז*ל דאחרי דמי לא ויענ*ד)א(

 ש"וא מחסת קנא לא  שישבה מחשש סמנץשני
 וע"י טרוד באיט אף יטתחלה לד~זיר לנו אין בסלטכתןטרוד
  ושות לט ואין חסטז*ל גזירות טונא חלכתחלה דעלקיטה
 ששאט בסנין טהטא*כ הכטז*ל תקם2 נגד לטהחלה אףלהתיר

 חכסים גדרת שום עליו הין המא בעלטח באקראי טריפהבו
 בהדחה סגי ללן טריפה של ש5נונית לכלוע קשה*י5

 לענ*ד.וז*ב



 השפמקרשו 8מ4 השטתשיהה
 המעוצה ה*' ואפ" בנד"ד כמו בשנן רקדתשמישן
 הדהה ידי על הבשר מותר כן גם קינוח בלישהתט
 בר"ן וכמכואר מליחה קודם הבשר מסתמא הדיהווהרי
 בשר יההעך אפי' סימנים נ' צריך אמאי שהקשהשם
 ובהדחה הוא בצונן צונן הלא חלב בו שחתךבסבין
 דאמריק בהצום ותי' מדיחו ודאי לבשר טלח וכימני

 והיישיע להדיה צריך לא פבהי בי דה%י'דהיכא
 ולא בשר כה מחתך מבחא כי דהללי' בתרדשמנין
 הדיהו אם ממילא א"כ ע"כ. הלב משום ואיכא שובידיה
 מבואר וכן השש שום אין כנהונ מליהה קידםהבשר
 האידנא ואנן וז"ל דחיין ב5"ק הנבוריםבשלפי

 שסוצק4 במכין הבשר מהתך והוא הפגה הואשהעכו"ם
 דכל והפור מיימן אדברי דסמכינן נראה ההלביםבו

 ביד כה שאין דיעבד הויכה"נ
 עליו לעכב ה"8ראי

 הביא וכן עכ"ל ושפשות הדהה ע"י היתר בהוונהגינן
 ואיפמק בב"י עי"ש הרמב"ם בשם ס"ד ס" ביו"דהפור

 )ב(. סי"פ ס"ד סי' יו"ד בש"ע להלכהכן
 בקכ"כ דקיים"ל אהר דבר בו התך אם בנסתפקובפרפ
 אמרינן בסכין ואפי' ב"י איט עכו"ם של כלי דכעזםס"ו
 מעמידין אין ובפ' דהץין פ"ק בר"ן שמבואר כמו כןג"כ

 ובמנח"י סקכ"ה ד"ה ס"י בפר"ח ועי' ס"ז י' סי'ובש"ה
 נקיים היו אם ה4וע אין ואם נקיים בהזקת הםעכו"ם כלי דסתם אסדינן כן דכמו שכתבו מק"א נ"פכ%

 )נ(. עי"ש מנוקים בהזקת הם כליהם דסתם אהזקהסמכיק
 סכין דמתם כן אמרינן לא דבמכין להלק ישואהץ

 שהי' מקהחם שראית ננד"ד אכן ע"פ קרוששמניטתו
 דהתום' איברא הבשר. ש השוט שום א*ן בודאינקי

 הר' בשם הביא דוהקא אנב ד"ה ע"ב ח' ד'בההין
 בשר כשמביאין וכן וז"ל קליפה להצריך מאיר ברן'יצהק
 עט"ם שהתך מקוס בכל לקלוף מצריך עכו"םמפבהי
 עליו חולקים התום' אכן בםכיט או שלוכשפה
 שבהגו שלט המנהג על סעם לכהצוא ו"פ וז"לוכהצצ
 דוהקא מהני קצת שרותה דוקא ביה"ש דדילכפ4להקל

 , ו;. י,ו:ןןן:"ן~:4מןןןן,י"וןןוואא:ייו4:ו"י.:1!ויי"ו::

ז
 וז"ל להיפך בשו*ע שם דמפורש צ"ע דבריו ולענ*ד)ב(

 הבהצר נאסר לא נעשו אם הדברים אלה כלהצאזבחי
 ובבאר עכ*ל יעשה עלא 4יתו מלמדין אלא העחצה מכיןואיו
 מהשלטי ראי' שום ואין הרמב"ם טשם טור 8קורו מציץהנולה
 שני לההזיק רצה ולא עכו*ם הטבה הי' שם דדייגבווים
 כה*נ דכל בלשוט כתב לכן ברידח שום לנו הי' הישטכינים
 ראי' ויה" עליו לעכב "טראל ביד כח שאין דיעבדהוי
 בדיעבד שמותר מה דכל ק*י ס" ה*ג יעקב בשבות ל8-שסץה

 בר14שתים ומקורו לכתהיה אפילו הדהק בשעת3אזירין
 לילך יכול דבאיט ר*פ יאמר ד*ה ע*ב( )כ*א כתוצץתובתוס'
 ציית עכו*ם שהקצב הזה בזמן סהטא*כ ע"ש. דסי בדיעבדשם
 סכין רק בהטת לו שאין מקדה ובנזדמן לל שפסקינן מהלכל
 היתר להורות אין בוההאי לעשות מה כדת ושהשלאאד

 ופשוט. וז*ב הכמי*ל גזירות גנדלכתאלה
 דבסכין 0ק*ו " ס" בש*ך מפורש שבן הבש שלא חידדש%

 מסתמא תדיד שתשפישו דמתוך אבץ כליו סתםל*ש
 ס"ק צ*ד בסי' 31*כ אב*י אף ו4ופר פניו על פוחשסטנית

 דאם ב' ס*ק ובפ*ת ע*ש הפוסקים הסכמת דעת שכןס'ס
  דיעבד לענין זה כל אבל ע*ש. שרי ודאי נקי ש"סביזיודע
 בסגין אף לשמש דאיז בוודאי לכתחלה אבל ב*סר הבשדושאין

 וו*פ. אב*י איסוד כלי ככלהי

 לוה ר*ר' ומבי4ים נמור בצוק לא אבלומכיש
 )ד(.עי"ש

 אמ דקבד מי1דכא
 להתוך אין גיאי לסתהל"

 עאד והדו8ן קיצצת בלי כשר בשר כזהבסכק
 סקי*פ " סי' בש"ה כמבואר אה"כ הבשרשידיה
 הטלט שמא דהי"פינן מקי"ד מ"ד סי' במשבטתובפם"ג
 י' םי' בש"ך מבואר וכן הדהה מוזם לא היפבבידים נדי שפאטף צריך הלב דלאיסור ועוד הדהה בליהי

 הסכין קיטה ע"י אף לכצזהילה להתיר איו וכןסק"ב
 סכין להיות צריך בודאי בג4ניעות אבל ארעי בדרךרק

 תיוצר בית בשו"ת נ"כ כמבואר כשר לבשרמיוהד
 וכאשר קדהטות קהלות בכל נהוג וכאשר ל"ז סי'היו"ד
 במקרה רק הי' שזה דבריך כפי אצ*כם גםנהוג
 והכלים הכשר עץ השש שום אין בודאי ארעיבדרך

 ופשיפ וז"ב כלום המערערים בדברי ואין בהםשהשתבהטו
 אין לענ"ד הנה הרעדיצירוננ אודות שאלתךוע"ך

 עמך לעמוד מהויבים והם ד"ת בלי ע*ז ר"צותלהם
 וכן וזבל"א זבל"א של ב"ד לפני או הסמוך לב"דלד"ת
 עשו ו,צם שהקהל בקראלי שנים נ' זה מעשההי'

 של לב"ד לד"ת אותם ותבעו להשוהפיםרעדיצירוננ
 ססעקילהיד הנאון הרב רבנים ג' של ב"ד והי'זבל"א
 והשוהפים הקהל מצד ביעכם ואני מרוסקיוועוהרה"נ

 רק הקהל שעשו כמו הרעדיצירוננ עשו שלא בדיןזכו
 להקהל א*ן אשר הפסק ויצא עיניע ראות כפיקצת
 ג' של וב"ד ד"ת בלי רעדיצירונג עוד לקהטותרשות
 4ץה שה שהכל ההא שנהפוך במדינתנו כעת אכןזי. ונעשה דבר מכל מפה ירד הוטער אשר הניון הי' שםאכן

 כזאת בעת בע"ב דעת על טיה האיך יאמירוהיוק4
 ולא אזניו תצילנה השוסע כל ההטו"ב של השכרלגרוע
 שילטו ה%ו בעתים קהלה בשום שלט במהוזנשמע

 אצל שורר שהעניות שידוע אף להשובי"םרעדיצירתג
 3ה(. מאצליכם יותר שלנוהבע"ב

צבי
 לשיפת דאפ" צ*ל בזה*ל שכתב הת"ס בהדהצי ויק)ק

 בלא מבליע איט דדהתקא מכ4ש ל"וכיח אקדשעפ'
 בליעה טהך לא סבין של ובתודו הבטש שאני די*להרי4ט4
 ולא פ9' והשתא הרשב*א מה" כדמעאצע בצדדין רקופליטה
 בביה*ש הסכין צדדי יגש שלי רוה מרווה דיהצלק"שרל
 כ4ע ואין התא דמרווה רחית עיניט מ*מ אבל טגעיםדחסמ
 אבל ב-כ דזהקצא לדלי דסנינאדוהקא

 בהש4ט-

 דלשו הההיך
 תימא בלא אפי' דץקא מאני בשר ניקור טןביה*ש
 לשיטת הצ*כ  עכ*ל. ריב*ם דברי וצדקו הנ*ל מצטץכדסוכת
 נראה ובלאץה ד4גיטג דוהקצ שייך דידן בנידן גםההת*ס
 בליכא אבל להל ש82נו המנהנ על מעם למצוא שדהקומהוס'
 סיבה פי על השם מיוהד סכין להיות הוהוב אדרבה מבהגשים
 להעכו*ם להורות האיוב בתדאי אחד סכין דק בחטת הי'לא

 ופשהג ורב כשר הסבין להבי4 עצמושיטריא
 פוצל דבשכיר הצמשמר דעת 91 סעי' של"ב ס" בחרם01

 4פי משכדו לאפהת להבע*ב אין המלאכהוגתרל~לה
 תערומות בלא לאזוד יכול הי' הבע*ב דאם מהלק ו4רמ,אהטל
 4תנ8 ע*ש, הוול ספי קאעפההן דעת על שנתפהפ לומריבול
 ההדבריפ י פיי' ש*ו בטי' כמפוו"8 פועל דין לו יששו*ב

 רעדעצידוננ  לקהןהן להקהל רשות קחמן וסובן בזונעתיקים
 לשל8ה שעח 4חפ 1און קבל8 טשעת ממט מדוצים אםל4שוהט



הש מהםמקרשי צך צנםיא יתשכותוש8לח

 בזול יותר אחר שו"ב לחשיג שיבוליס שסעוניםימה
 בכל 4אשר יפ1"ב לקבל לחם התיר פי כ* מכמש בזהאין

 לנרוע צעדים יקףשה להו1ו"ב שונא שירטץווהקחלח
 לקבל ר,שות לקהל יש וכי כזו בפענה השו"נטשכר
 שנים מכטח שם חזקה * יש ששו"ב במקום אחרשו"ב
 הדין ויקוב לד"ת אותם והטעבע בישראל דק ישע"כ

 )ו(. ההראת
 באה"ר הוושה"מגימך

 לישועח ומצפה בשו"פ %בשר לשמועהמצפח
 תיים תבשלמה

 דפהאב"ד
 צךמימן

 יע"א כ2ביני לפ"ק רנייצ"ז בלק נ'ב"ה
 פובא חו"ב המאוח"נ הרב ידי*נ לכבוד וכפ"ם שלוםרב

 נ"י ריים,פ לי848 יו"מ הגני' מו"ה ש"בוו"ח
 ד4ננשינא דק"קהרב

ש 5 ש ו א א ש א ש 8 א ח 8  אאח4אאאאשאאשוושש"ושוווו8

רי
 דהיכא שמחלק נראה י"ג סי' בהשמטות חתם נדבריאבן

 לזמן קצוב שכר להשו*ב טתן איפ שהקהלשהמבהג
 לשנות מקופת הני ומנהג ובהפה עוף מכל לוקח ווארק

 יכולין אז הקהל וצורך הזמן ערך לפי ובהמה לעוףמהנקצב
 רפ*ו סי' ה"א ש"י תשורת ובשו*ת ע*ש ברצונם ב,הלעף2ות
 מזה השו*ב וידעו קבוע זה מנהג 8י' צ1ננז ו1בגלילדאפשר
 נ4ינים בדברי וכ*נ ע*ש נהגו שלא במקום כן לדת איןאבל
 שהשי*ב שנהגו מקום דכ*ז כנראה אמנם ע*ש ז' אות ק"יכ%
 לוקח שחשו*ב ה*כא אבל ובהמה לעוף וצקצב משכר חלקלוקח
 תו9לימין ושכר חרחש או דהעבמהצ על הקהל מקו5ת קצבהשבר
 להדברי גם בוהרא4 חקהל לקח4ת לבפרי הולך השחיטהבעד
 מלשוט כדמחטח להשן"ב רעדעצירונג לקףצות רשות ארןחרים

 ע*ש. בר*8שם
 שו*ב של ותקה דגדולי ח8וסקים גדולי בשו האריבו כבר0

 % בפידש קבליפ סאילו הוי בכש2ם קבליהוואם
 חפם מים בשם סקשג הצל"ג עק*ז ס' סי' חףמ וב5*תלעןלם
 ששרן 5פול בו נמצא שלא כל הוא המבהג סתב4 ל,9ו*בדבקבלו
 ל"נ ס4'ק נ*ג סי' או*ה ה5ר8*ג וכ*נ ע*ש אוהעמעבידין
 גם כי ח-ל ח' סף יו*ד ח*ב חוים בדברי וכ"כ חזןלענין
 אמרלו ל18ור יכולים שינם לקולם 1וש האודם4 קבלהסתם
 וגם בזה-ל בתב י"ר ובסי' עכץל מזה בשת 4טשר מש8יאם
 הנשכרים בומשו*ב פסול נמצא לא אם אאר שו*ב לקבלאסור
 שם הנשכר שו*ב מקום סגהג לפי  לעוים או זמנן בהוךסכבר
 לא ישראל ששוית ובתדאי השוסקים בזה אאריכו וכבדעכץל
 ביד'צ ל5ני לעמוד מבלי מעוקל בה9פס לשף9ות עולהיששו
 להשו*ב רעדעצירונג לעמ9ות להקהל רשות שום אין 4הועד

 שלא זמז בל במקומו אהר 2ע*ב לקבל הקהל בבה דאיזומבש*נ
 להלכוע ופשום וז,ב פסול בונמצא

 אף קבלה מיקרי דלא ברמ*א פפורש דגפ8מען ב82 כוון י5פה(0
 רק בצצהטה 84רג1 קף919 המא התיל נומא בהן הי'אם

 הגח1ת לדצת שאה9ש וך*א סי הצש2*ס דבוש מבהצה8*ת
 נעשו שלא אף לגומות שעעשש תק*ם סי' קידה9יןמריכי
 דהקח ששה מידכי בהגוצת שם מפוי,צ חשרי ע*שבכהגא
 הף אם ו5יו1 בוה*ל שמסיים בכה*ג הנש ציטר דרך באאפ

 דו5ה בשא בלל ר5נות לו שאק בעלמא לחדים דרך באבהמץ
 חש*כ עכ*ללהבשיר

 מכש*כ.
 שאין סלווחים יח2ר שעדיף הב84

 שום דרך שיקלח הקרקע % נעשה תבעיע דחא דפטתלה5

 5נא* לי איו באמת והנה השגהי מכתבואיוץשה"פ
 מה ו5רפ 5וש כל על לחשיבכעת

 על אגוא ה4צמר בקצירת רק ודגני מעכ"ינשכותב
 סמוך בעפאן לעףחות שציוה שכתב טח דבריו.מדר

 נעשה ואה"כ להטקוה מחבאר שם דרך שיקלחלהמקוה
 הא בזה החשש הוא מה אדע ולא עש. וחשש גומותבה

 שנעשה מחעפת חשש ליכא ל"ו סעיף להרם"אבאמת
 מהרי"ק לדברי גיחהפ אם אפי' ורק אח*כ.בהסילונית
 בועך בטמא הוא קם"א ס"ק לחם עיין בהב*יהכיבא
 או המקוה קרקע בוצך הנעשח בנוסא אבלסיתות
 בקרקע לחמקוה מים שם דרך שבא חמשכהבמקום
 בהקרקע דחא גומא שם שהט לחוש שייך איךעצמה
 ככלי שאובק הטמא בועך דנעשה חווש ענק שייךלא

 רק נעשח הציטענ5 שזה וכיון פשופ. והואוכדומה
 בזה סזיק מ*וי א"כ מקףלם כלי הי' %א הקרקעעל
 לתקן צריך ה" %א גומא הציטענפ בהוך שם נעשהאם

 )א(. צימענפ שהי' במקום ברזל שלסילדן

צבי
 נתהתה אם והשש אין בוהחאי כלל צינור שם לו ואיןהמים

 וז*4גומות

 באמרי ז*ל פסורנא ונם8ון לפיס*ש דידן בנידן לצוד ישועוד
8 להש טעמים מבמה צ*ב סי' ח*איח1ר  או 

 גוש בכוי אף לטבצל פהר מה*ת דבאמת ממעייןהמים
 יקבעט שמא גזירה משום אלא כש5ה*נ למעייזכשס11בר
 חו דרננן גזירה רק הבא דבסה*ג וכיון הפים מושנבמקום

 חוהה דבשל הטעם שם כתב דהנם"ר חטסין לדה9ש חי"ציעלא
 במי דדוקא ל"ס במע" הב-ח לשיטת וגם לחומראאזלינן
 ששובין פים השובי ע*י העובריס המים דכל אמריקנשמים
 ומסהר המים עובר נומא בו שאין מקום עכ.ש הרי במעהןאבל
 בזה וספלפל ש5ה ע*ג שהעבידו מעיק כמו השאוביןאת
 דנימא אף א*כ טומאה מקבל החסס ע"י חתרס עץ בכלידהא
 ההטט מקום עקג  העוברים ב5ים רק עתעבין פסול שייךדלא
 וצי טומאה שמקבל הצינור בשאר שעובר וה נם עכ"פאבל

 בכ*ש מטהר הרע מעיין מכ% דיצא בלים אוצרי ע"גנהעבירו
 תצניס אימה סכלי דצי צי5ענם של בסילפות דעכ*פוכתב
 דלא הנ*ל איהר לצרף יש שוב כלל ש5אה מקבליםדאינם
 הוי שבצדו 1מה ההשס ע*ג ששעבר בטה רק ש1צביןנאה9ה

 "חמןבין דפטחר פמאה מקבל וח8יט בכלי ש5ה ע*גכהעבירו
 תשהצ איו בודאי בקרקע מ1צברים בבר כשסילוטתוב5רט
 הקקו ולבסוף קבעו הףל היי אח-כ חטטע יתאתה אם גםדהרי
 טה-ת שאוב כולו דפ-ל סה2ום החש שמהמיר והסיי*קדכשד
 אף לסבול סותר דמה*ת בבש5ה"נ למעיו במהוברהש"ב
 להאמיר און תו דדבע גחיה משום ורק הסילונותבתוך
 בציטד ד6וידי לומר יש בטעיק אף שההמיר והבהטץרגשמים מי בממשיך מהד* שחאמיר והמהרי*ק אקהו ולבסוףבקבעו
 לחח1 איז בוויאי סלל ציטר בשאיט מצש*כ וא*כ עב*דתלוש

 ת-ב* ממע"ו כשנפשך הגומ44על

 הגהם*ר וברי כן שמגשיש ד סי' תניבש איש בחזת ראיתיוכה
 שאין בעלמא לוזים דוך בא מעיק הי' יאםאג*ל

 לא מ*מ בלואים ה5טין דיש אף ר*ל וו-ל דכשד דפטתלו
 ששוספים ה5ים וגם צוטר כאי שאין ביון לקבלה נעשהחשיב
 כנתערבו חעי החקק שבועך המים על מרובין הקקע"ג

 דבצנור אע4ג כשיים ורובה למקוה הוץ גשמים במיהאפעבים
 וע*ל. יח1ר "אמרי כדברי הוש והרי ע3*ל הכיל*א



1א אשצחשהתת  השםמקרשו 
 בודאי'לשכהש נעשה אם םפק איכא יר* נתיקתחכן

 במתם נעשה אפשר דהא וום. חדנ"ם כדבריחקרקע
 כשישינש לצורך כה1תכהטים לפעסים שיצפרכו מהלכל

 טחמת המקוח על חשש איזח בזח אוטר ואינניוכדוסשו.
 צדהם כטה איכא כי ברזל. של חםילון זח עםשגעשח

 )ב(. מעין הוי הבאר דהא מעכ"תכטש"כ
 חיים דברי ב2וו"ת פעמים כמה המובא דהטרי"פ4הנם

 בפ"ת יטכא פויו ד*ז לח אין שלט מוינותני
 באריכות א~ם ע"ש יעקב כהשכטת בשם כ"חס"ק
 ליכא בוהאי הנ"ל בנוזז עכ"פ לחקל צודים הרבחיש כי ז"ע חגה"ק מרן כ"ק כתב תפארת צבי בשו"תבזח

 וץ8ילת אע4 לתקן מחצורך הי' יא פאח ש רקהה1שו.
 חגומוה חאוש על אבל לכראשלח הה1יטא קצתדאיכא

 )נ(. לדעתי חעמ1 2ים ליכאבצימענפ

ינו
ח הלא סוטצ 4כאי לאס  עם לשמש נקף1ה לא הס44ץ 

 מטיז בין אילוק שום אין טוסחה וטקגלחקהק4
 מ"ט בסשףף הראשונה דעה ש"גא הרשב*א ולשיטתלמקוה
 חולקים ולהח1 ב42ר אוא פמקחה 1 ממעיין מפשיך אםבין

 פסול. ג*כ ממעיין נמשך אם ו84 הילוק ארן הושנ4ש דעתשהוא
 דאיכא ודק חשש אומר אינו הסילת תיקת דע*י ס"ש והנהס

 גדזל השש איט4 לענאד לכחולה על חששאקצת
 עפרט י*א דשת מביא דהמהבר לכתחלה תיקון על דיטמצד
 ממשיך בין מחלק שאין זווב"א דעה והוא בגךמאלק
1ממעיין  וומב"ן דעת הוא וכן גשמים מי סמשיך או ממקוה 
 שהרשב*א כתב ההב*ה בב*י דבריהם וובא רכ"ו סי'בתשובה
 ממשיך בין חילוק דאין כן ס*ל שבמרוני רשב"ד והרבחור*ם
 לממשיך בעלמא גשמיםמי

 מסשריי
 נקסיע והבי סמקוה או

 כתב השח4כ הרא*ש דעת מהולה כתב דבשו*ע וססייםלהומרא
 ע4ש להחמיר דיש הפחבר שדעת חהשה בבך מחלק שאיטו14

 אף בזה*ל ע*ז כתב ד' סי' בתשובה בפופו יעקבובמטשת
 דעה שהבהש יהכא דנל קבלתיט נגד 12הח1 צ"עשלכשטעיה
 שחולק מי "ש בשם היחיד דברי כך ושטשר בסתם וטתלהר4מ1הטת
 פי על הוא שכן כתבתי שכבר ובפרם הראשתה כדעהקךימ*ל
 בסי' הש*ך דעת ג' בסי' שם גוו4מ*ש דעתו השמרעתכללו
 שהובא דעה כאותו לפסוק שיש הוראה שזפשטז מלל בחיךרם"ג
 הוא כדאי סקום מכל ע""1( חולקים ג14 דלא בסתםבתחלה
 דעת עהר שם שהביא ובפרם לכתחלה לדבריו לחח1הב*ח

 ארמ-א כתב כבר וגם סהרשג*א שסוברים הפוסקיםגדהי
 21ב*י שכלל הכללות מן ללמוד שאין בשו"ע להג*חבהקדמתו

 בגוף שמפלפל מ*ו ס" פשה השיב בשו*ת המיז עכ*לגזה
 ממעיין ובהמשכה בזה*ל באמצע וכתב "נ*ל המנה*ידברי
 בתשובה שם דמחמיר כיון לההמיר יש עכ*פ לכהאלהכהנ*ל

 יכ*ל. הרשב*א כדעתהנ*ל
 המסור הכלל לפי בזא*ל שנתב פ*ה ס"ק בשמל"וראיתי

 גסתם אחת דעה המחבר שבתב מקום שבכלבה-ט
 גם קמ8הא בדעה לפסוק דעתו וכדומה י*א בשםודעצישני'

 השע*ג הר*ש ש4וא קפיקץא כדעה לפטוק שדעתו נראהאב84
 מגרולי ועוד דהרמב*ס כיה ס*ס וולקים והר*זדהרשגיא
 ע*י הו" למקהה בעיע לח דבכלענין ס*ל ז"לאחששונים

 מוטירים שאט אע"ג לגן חרמב*ם פי' שיבח הרא*ש וגםטחרה
 בממשיך עכ*פ להתיר הרא*ש % קמכיע בהא מ"ם במקההגם

 יעקב מפתת בספר גם שכיכ מצאתי אח"כ ממקוה שממעיין
 עכ*ל. ז" סי'בשו*ת

 כמו לדיפך במנח*י שם סשהש אדרבה הלא בעיניוחידוש
 ובדרכי כהב"ח להחמיר דדעתו לשוטשהעתקתי

 ההצ"ש על לסמוך המהבר דדעת כהשמלה כתב יעקבשבמנחת  ו~ןי~ייי בשמלה לשונו על סמך כנראה רס*ה אותתשובה
 לדעת שם חושש המנח*י אדרבה ובאמת ע"ש. לכוטץלהלהתיר

 כתשמלא. וזיאהב*ה
 בעיק לצ ענין דבש 4רמב*ם שיטת לצרף הוומלה מ*שוכן

 כלל אגא זה דייי הסוה 4מא מהרת ע*י הוי'למקוה

צבי

 פ5ורש פוסק שהמחבר ובמקום בשו*ע הובא שלא דדעהגדי
 להלכה דיעה אותו סדחה דיעה חך שהביא בבץ 4גםלהישך
 וכטר להלכ1ע ע דעה לצרף אין א אהרת כדיעהדהעיקר
 בירו וקבלה קב*ד 4עת נחץן הקפו בקיצהר התומים מ4שטדע
 שהביי כיון בשו*ע הובא שלא בדעה לי קים לטעוןמבלי

 וקבלו וקיימו לו לאשח1 אין הדלת אחרי וכרוט ה1מווהרמ"א
 שו*ע הקצר במטבע האמור ככל ולעשות לשמור הדורחבמי

 סי' ת*ב ע"ד חיים בדברי כתב וביותר ע*ש, רמ4אחשאעת
 המחמיר דעת הובא שלא לחוש איז לאופרא דאפילו8*ט

 ח*ב* להקל כזו דעה לצרף לט שאיז מכש"כ וא"כ ע*שבשו"ע

 אחד למדן כי מ"ש בז4"ל כתב ה' שת קצ*ט יו4דובהת"ם
 י5צה אבל בפי' הרסב"ם רברי על לם6וךרית

 ומחי חולקים הפוסקים שבל בפקום עליו לסמוך ואלילאפיוי
 לפים"ש ומגוש"ב בן לעשות  לבו נול4ר לא גמי ההא"שרקלסי'

 הלכה ולפמק אקהא בפיוה1 לח המשטז בפירש אלא שלסי'לא
 ואיסודא  וב אחו"ל וכה"ג בוו בהוראה גס להיות לבו יעהבוסי

 ומכש"כ הדחק בשעת עליו ל0מוך כדי 1מרת בשעד4ערייהא
 ומרוכי ורשב"א "הרמב"ן והר*ש ארא"ש ממא נמי אנןהכ84
 אומרת ואת עלי' הבא כרת ואיסור אחרומם וכל וב"יוטור
 שלמו זה שכל וחידוש עכלה"ק יעשה לא וכן אהרמב"פלססוך

 מנ"ל.מהשמלה
 עצמו מהרא*ש כן הוכיח קצ*ז יו*ד שיק סהר*םובעה"ת

 שלא ספק מידי לצאת דהרוצה הנ"ל בתשובהשכתב
 פי יגיע שלא בענין שהו יע2א, בדבר איסור נדנודיהי'

 ציטר גם יעשה אלא מקוה של אוירו על מהנכות שלהטילת
 כתב מקוצת בהלכות בפסקיו ברא*ש וגם ע*ש עץ שלקסן
 דין ומסיים זה הביא "?לא וה1ו*ע על חשמה עצה בררךכן

 ציטר עושין אפ*ה מתבות של לסילוטת דסחברק אע"גטהגין
 קטן ציטר של זו דבתקט2 אע*ג תרתי ועבדיע ב"כ עץשל
 והמחמיר תרתי עבזיע טוב מהיות מ*מ לףן סגי עץשל
 ק*א ס" יףד סופר בתב בח1ו"ת ונ4ב ע"ש. גרבה עליותבש8

 דיש דכיטצו מחלק שאימ סי ויש עיביא מה אמהבדחטונת
 לצ4ה והרשה מטים בעצמו דהרא*ש יאנום ביהלההמיר

 ע*ש. עץ ,1ל צינחר לבפוף יע2את ספקמ4די
 אבד'ק שליט*א משה יוסף מוה*ר הצדיק הגצן הרבואחי

 ההם דברי בשו*ת מפורש שכן א4י העיר איווארמ'
 זה גם לתק? באט אם אולם בזה"ל שכתב פ"ם סי יו"דח"ב
 ויהי' בקרקע קבוע בטזבות "חל סילובות לעשות 8שוטה עצהיש

 ציטר יעשה בסופו וגם קרקע לצורך לכך מתהילהנעשים
 וכף לכ*ע כשר וזה אמתכות מתוך למקוה יבוא שלח עץשל

 וגם הקרקע לצודך לכתאילה לעשותו  שנתבתי ע"דולצשותו
 פקפוק בלא כשר ואז וכנ*ל בסו1 יהא 8שוס עץ שלציטר
 דבזה הטהורה שדעתו מזה וההאה עכלריק הדישתלנל

 להח1 כוונתו ועוכ לכ*ע כשר 4הנו לקרקע המתטתשמחוסר
 צריניז כ*ע ידי ולצאה שיק ונהמר"ם "נ*ל 4רא"1~עת

 למ*ע. כשר א ודק- עץ של ציטד בסוףלעשחן



הש ההשםמקףשי צדמימו וחהטחטתשמצלה

 נתן חשש 5המת ואקח 19ם אאים שכהבשה
 חיים גדברי שח841 כסו י"ל ע"י סאח ת8למאח

 רק דהוי דחיכא חנ"ל חשיח בפרי פם מ*נ מ4ח"ח
 דמע"4ר וח*נ ע"ש. קפפרס שחוא חוששן איןחוטרא

 ש4~ו " ש ש4א4שעשששאםשששאששא %ששא818ששששםששששש4

דבר
 בעודם ידהשא ק*ה ק*ק בש*ך הובא בפרישה לפש"שובפרפ

 נ5סק אם אבל הטשדה למקוה חו למעהן6ייברים
 ליזהר צריכיז הרי הא*כ ע*ש פסולה בכילם דצאא9ךהקילהת
 דחה שם דהש"ך והגם טבילה בשעת לחמעיין נ5טק יה"שלא
 יו*ר שלמה בית בשרהע האריך ככר עיש מוכרא שאיטדבריו
 דהה לא הש"ך וגם הפר"4ה כדעת שהעיקר בראיות פ"רסי'

 מ*ס שת מקתשחן על דוים ברברי ועיק ע*ש* רבריולגמרי
 מהמעית ירפסק שלא שצריך אפר"8ה דכתבת בזהץלשבתב
 צריכין אין להפר"4ה אף ולפי"ז עכץל ידד טרם בסילההמדו
 עד מהמעיק יושסקו שלא שהעיקר רק סבילה בשעתליזהר
 כתב ר6*ט סי' ח*ג מהרש*ם בשו*ת אצץ לפשה המיםשירדו

 ע*ש. כן נראה לא ה5רישהומלשה
 לקרקע מחובר ההש שהסילה משים ההיתר עיקרוכהורטע

 כם*ש הקרקע עם לשמש 6תאלה נעושה ששמ'ובעינן
 ג'כ איבא דבזה הפוסקים מגדולי טדע כ0ר אצץהדג"מ.
 לההיר מהסס לבו שם שלמה ובבית להלכה פקצקיםהרבה
 לקרקע וןבורו דל"מ ק*ם בסף הגוב*י לפימ*ש 6ילהבסתם
 מתחלה נעשה אם רק בקיקע לחברו מתחלה נעשה אםואף

 שהקרקע רהשא הקהקע עם שתשמישו דהינו הקרקע אתלשמש
 אף נחהומיז של בדף ומהיט דוקא בתשמישו לו מ5העיזד'

 השפ*ה לקרקע בחיבוד להיות מתחלה ונעשא בקרקעשהיברו
 ע*ש. בתשמישו לו מסייע השיקע שאין משום סהט4זמקבל
 אופן על היו והרא"ש הרשב,א שבהשובת וסי,יטת צ*להח*כ
 בסתם להתיר קשה ע"כ בתשמישן להם מסחע הי שהקרקעזה

 נהשה הי' פקפוק מידי דלצאת ומסיים הוי הכי לאו שמאסילה
 ממט יקל4 שהמים עץ של קטן ציטר הסילונוה בסיוםלקבוע

 ע*ש.למקוה
 דלפימאש כ*ב אות ג' כלל לסהרה בחיבור לפימ*שוגם

 הייט רמתנה צינור לפרש שיש בתשובההרא*ש
 שגאסקופא חור הוא דצינור במו*ק פרש"י תע ידשאציטוא
 אהכ והרע*ב צי בערך הערוך פיהש וכן בדשא ציטראכמו
 שהוא דלת כמו והוי ממש הקרקע עם משמש וזה לחלקיש

 ובזה הבנין מצרכי שהוא ולפתחו לסוגרו הבנין 6כללנעשה
 להוליך שעשוי ציטד אבל בקרקע לש6ש מתחלה שנעשהמהני
 המים סה9מש רק הקרקע סה9בחטי כלל סיקרי דלא י*ל מיםבו

 לסא1משי שייך שאיט בחתום של דדף דומיא והוי בושעוברין
 לגבי בטל תרט השולחן כמו אדם כה9טהעי רק זה ש4מןקרקע

 עשש בקרקע חבורו אם אףהקרקע

 להטו*ז דס*ל 2וע*א בסי' הנקה*כ לפימיש שם בתבועוד
 4גט8ה מקבל אין במתני' דחשיבי הנךדדושו

 ע"ש חשת רוחה הטא רברים 12אר לא אבל לקרקעכשנעשו
 אהכ דד2אצ צטוא לפוא9 יש צנור במשנה שחשוב דמהוכיון
 אפי" טוס8וה מקבל במשנה נזכר שאימ סילן שהואצטר

 בםפרו פעמים כמה ונ-כ ע"ש. הטווז לדעת לקבעובנעשא
 ע*ש. הרא*ש שבתשובת המחמיריז טעם קההו שאלהעמק
 רקיימ*ל דוטש מ*ח סעי' ר*א סי' יו*ר 6איר בבית ל5ימ*שוגם

 טומאה מקבל אונו הקרקע עם לשמש הנקץטהרכל
 כלל תלה4 תשמיש לשום ראוי איט כלי אותו אם רוקאהייט
 4*ב פקא' בפשנה. השטים אותן וכל ונגר דלת כמו לסי9בררק

 סאח ת8ל סאח דטתן כ"ד סעיף חמתבר 5שקחלכח
 ע"כ להחמיר חראשונים וי8ות מכיא פשג וח,9"ךכשר
 מח לפי גפרפ קפפרם. חשש סשום בזה איןלרעתי
 כנתן להחמיר חפעם הב"י בשם שם בדג"םשאיתא
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צבי
 שנעשה אף בתלוש גם בו להשתמש שראוי כלי משאץכדכל*ם
 נפיק לח בקרקע חיברו וגם במחיבר בו לששחצהשמעיקרא
 סוף טהרה בגדולי לה~ה וכ"כ ע"ש סומאה קבלת6ידי

 צימרות ליקח שמותר ממ*ס למ ויצא בזה*ל ס'תשובה
 עליהם ולסה9וך בקרקע יתגרם האומן מן מתכות שלוסילונות
 אלא בהן משתמשין אין המקום אנשי רוב אם למקוהמים

 של לתשמיש ראוים שאינם עליהם מוכיחים ומעשיהןבוובר
 עכ*ל.תלחם

 עליהם מוכיחים שמעשיהן לומר קשה ציטרות הני בכלוא*כ
 שי0ת לפי ובפרס תלוש של לתשסיש ראויםשאונם

 רהוי זה לדין קרקע השוב לא רטתל מ' סין תייםהדברי
 לכותל וחיברו טוכסשו המקבל ובדבר חיברו ולבסוףכתלחם
 ובסוף נ"א סי' שאלה עמק ובשו*ת, עקש טוכפ8זן מידי נפקלא

 התשב"ץ תשובת ראו לא שהאחרתים כושכ לטושרהחיבור
 דוקא ובעינן נתבטל לא בכותל שנקבע דציטרשמפורש
 הפרישה טשם החדש הצ"צ שכ"כ והביא בקרקע קבועשיה"
 רסתם ברור זה והרי בא4 6*ש ס*ד סי' רוד בבניןועיין

 רק ולא לכותל בחיברם ומשתמשים ראוים וסילוטתצינורות
 לא הנ*ל טהרה וגדילי סאיר הבית לפי"ר וא*כ סמשלקרקע
 קרקע לצורך מהשטמן נעשו אם אפי' סילוטת להנימהני

 חה תלוש של לתשמ"ט ג*כ שראוים כיון לקרקעונתחברו
 לדינא. תדטההערה

 להוש צריכיז דמקחה י"ז סי' ח*א התשב"ץ מ*ש טדעוכבר
 בב*י הובא הריב*ש וכמ*ש יחידאי לדיעהאף
 להחמיר צריכין ושראל של ב0הרתן שתלוי במקוםדלכתחלה

 ר44שונים הרבה דלרעת כוו בשאלה ומכש*כ ע"ש הדיעותלבל
 לחה4 שיש בוודאי ע*כ 6דינא לבתחלה חשש איכאואחרונים
 שיותך אחרת עצה עוד ואיכא לגמרי הבדעל להסידולחהע
 למקוה המים שביאת בששן שהמא כל אף הברזל מסוףמקצת
 יהי'לא

 מהבר~
 להניח צריכים אין חהה מהצימענט רק

 סי' ביו*ר החת"ס כם*ש שהוא בכל דסגי אלח טפחיםשלשה
 בס"ר. כנלענ*ר ע*ש י*א וסי'ר'

 תיקון שום שא"צ להקל לצדד דידן בנידץ להעיר "טולכ4ירה
 מ*ב( )פ*ר מקהאות המשנה לפר,8 הרא*שלפימ*ש

 שהמים רמיירי פוסלת אינה כך ובין כך בין לידוחרזקפה
 למקוה לבוא ראוים המים אין חאם זולואן למקוה לבאראוים
 טהרה ע*י הוויף משום צדה על בזקפה אפי' פוסלתוולתה
 ובס"ק ל"ו בס"ק הש*ך וכ"פ ע*ש ל*ה בסעיף קי6*לוהכי
 סהטום מיפסלי לא זולתה לבוא יחוים המים דבאם ק*ג ובס"ק'
 כתב קצ"ט סוס*י ובהת"ס ע*ש. טומאה המקבל דבר עלבא

 אל בזחב לא הלז הסילון כי הענין לפי נ*ל ההיותרבזה"ל
 לעולם אבל המים ע*י 4גותל תלקה שלא אלא הגדולההסילון
 שבכותל חור ירך ויורדים שותתים המים הי' נמי סילוןבלא
 יע*ש ק*ג ס*ק ר*א סי' הש*ך כ6'ש טהור הבל הואתו"כ
  2וריותא נ*ל ובזה חהיא המקוה מתקני הראשונים סמכות*ז

 ררך לבו;א שיכההץ ע*י או הסולם זזזייות ע"י אודאורייתא
 ועיין עכ*ל סילה ע"י אפ" מותר ואז סילת בלי הכוהלחוד

 הסעם ומסביר זו בהלבה שהאריך מ"ו פ" סהשה השיבבשו*ת
 המקבל דדבר משום פסול טומאה מקבל יבר ע*י דבאדהא



 השםמקרטר 11א ותשוב8זשאל8זתי
יחצו

 %צ"ו קף8חטב פה:יה
 לשם המפורסים חגאוו הרכ חותני מר לכ"קהחו"ש

 מוח"ר כקש"ת וכו' חיוחסין שלשלתולתחלה
 הלביץטפ**מ מענרלמנהמ
 יצ"ו קש4*טב דפחאב"ד

 פרפראות בזה אעיה שיים"%ג תיתני כהדר*נאהדש"ת
 ע"דנאח

 נבלה וכל דיחזקאל קרא על ;"א( )מ"ח טנחותנש"ם חפלפוי
 הכחנים יאכלו לא הבהמה ומן העיף מןוטרפה

 "טראל הא יאכלו דלא הוא כהנים יה ש בש"םוהקשן
 מליקה ואישתרי הואיל רסד"א 4השי רב ותירץיאכלו.
 חואיל בד"ה שם וכתבו קם"ל נבלה נמי אייטתרילנבייהי
 וכלאים בכך מצוויע שכן פרכינן דלעיל אע"נבתוס',
 דלא לך לאורף אתי מ"ם קרא בלא לחו אסרינןנמי
 ודברי ההערח, מן לעוף שחימה אין לם"ד לפילףנמעה
 בזה האריכו וכבר פירוש לחם אין פשומן ל2יהתוס'

 מה ועיין דרכו כפי להגיד ואחד אחד כלהמחכרים
 כ"ד. סי' יו"ד יעקב "טועות בעל חגאון כזהשכתב
 נודעים דהנה זה בדרך הפלפול דרך ש רעיוניחהגו

 רק הו4 לא בכך דסצוותו יבמות ההום'דברי
 מה לפי נראה רמערטץ אחר בענין א5שר דאיהיכי

 %ף דיחא פרה ד"ה ע"כ( )כ*ג חיין כתום'דהקשו
 ומה ח1ין כ*בושמת והעוכאר מקל בשחיטח כשרהקדשים
 עוף בשח*8ה כשר בסליקח שפם~ח חול*ןבחמת
 ום'לתה בווחיפה שכשר כ"ש לא במליקה שכשרקדשים
 מליקת % לוסר ניכל לא הו2*ם' קויסית של הם"דיפי

 בכך. דטצוותו דקדטים:יף
 התוסי שכתבו עפי"ם הראה התוסן קושית ביוי:ההגה

 למה וא"ת בזה"ל ותהא ד"ה הדף באוהושוב
 כהטחיטה ועגלה מילריפה פרה לפעם מיעופי הנךלי

 ק"ו למיעבד ואיכא הכי ק"ו למיעבד דאי:א כיוןנימא
 כדאמרינן אדוכתי' תיקו וחדא חדא כל נימאאיפכא
 חדיופ כהן אצל אנינות ותיתי גב* דזבחיםבפ"ב
 דצריך לתרץ חדבור בסוף שם ןכתבו מק"ו צבורבקרבן
 ק"ו לקץטוו2 חומרא או קולא אי סברא שום דישלומר
 מאחד יותר ק"ו עושין שהיינו וכיון מאחד יותראחד

 להיפך. ק"ו עושין היינו מעתה למעפי' קראאיצפריך
 שם חתום' דהנה בפשום מיהטב התום' קושייתרבןעועה

 כשרח פרה דיחא דנימא עוד הקשו דבורבאותו
 וכיון בשחימח חוכשר שלא קדשים ד;וף מק"ובמליקא
 אחד ק"ו לקץטות סברה שום ואין שקולין הסברותדשני
 אדוכתי' תיקו וחדא חדא כל אמרינן שוב מהשנייותר
 פסול קדשים דעוף אמרינן ושפיר ק"ו שום עושיןואין

 )א(. וזפ"וב בכך. מצוותו ושפירבשחיפה
 . ש ~"שי יש,י,,.
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צבירבר

 קדשים וצשש הזבח בברבה הגירסא גם ליישב נראה ולענ"די
 בחולין פרשתי מה*ת לעוף שירטה אין ולם"דשצ*ל

 דבשם ההוס' וכץנה עצמו בשני ענין דזש ומפדץןים כ'דף
 נבילה במליקה הוי לא מה*ת לעוף שחיטה אין דלמ"דפירשו
 מצוותו לענין הקודמים לדבריהם סמיכות ואין טריפהרק

 הצ*ב.בכך
 ראזין יוסף ר' מהגאון הקודש בהר דראיתי לתרץונראה

 להנ2בואר ההט' קהשיחת לישצב שבתבשליס*א
 שחוט חץ שנאמר מפורעת שחיטה דבעיט מ*פט )ל'בחולין
 מפורעת באינא אף דכשרה פשיטא ובמליקה מרפהלשונפ
 שחוט חץ שחיסה לשון דזה מהשום וגא בה1איטה דפסולהכיון
 בכה"ג וא"כ מפורעת שאינה מליקה שעשה משכהתוא"נ
 מפורעת אינה לעשות מצוה ארט דהרי בכך מצ1תו שייךלא

עכ*ה
 כדיליף בה1חיטה פסול הוא מ5ורעת דשחיטה יובזוהנה

 פסול כאן חין טריפה משום אבל ט1עט חץמקרא
 משרע1ב ארנומבח

 דהקרא לדחוק שכתבו דהא התוס' דברי המו1ך 48שולפי*ז
 אץ למ*ד רק הוא מינה למילף נסעה דלאאתי'

 במליקה הקרא לארקמי נוכל לא דאז מה*ת לעוףשחיטה
 טרפה ול*ה נבילה דל*ש בו81יטה אף כשר דזה מפורעתשאינו
 בכך מצוותו 1מר טכל וץנוב מליקה בסתם דמיידי וע*כבכך

 יש למ*ד סהיא*כ נסעה שלא אתא והקרא לתרץומוכרחים
 נוכל שוב מפורעה שחיטה בעינן וממ"מא פה*ת לעה*ק4תיטה
 ואין בכך מצתתו ל*ש מפודעת וזרט במליקה ימיירילומר
 תירץ דהך שט"מו הה נטעה שלא אחיא דהקוא לומרצריכין

 חעגן. מה,ת לעוף שהר5ה אין למ*ד רקהוא
 למ4ש ראי' דמכאן לומר יו1 הקודש נזר של ההערהובטף

 קימץל דלהלכה ח' ס" יו*ד יעקב משכנותבשר"ש
 ל*י וא*כ ע*ש הרי*ף וכדעה מפורעת ו1עיה בעינן דלאכרב

 פסולה דבשורטה מפורעת קואינו במליקה מיירי דהקראלומר
 והבן. כשרה בשחיטה גם דהא כשרהובמליקה

 נימא תיתי דמהיכא הקשה א' דרחם לציון דבדרווטעוי"ל
 אכילת הא מליקה מדאישתרי נבילהדא"1תרי

 ע*ב( )צ*ז בזבחים ובדפריך עדל*ת ואמרינן הוא עשהקדשים

 הכא משא*כ שבמקדש ל*ת הוי דהתם הש"ס תירץ ל*שוכאי
 איסוו גם איכא מליקה דגבי מתרץ ובהג*ה בעלמא ל*תהוי
 אכן ול*ת עשה דהוי עול*ת ל"ש א*כ זבוחה דאינהעשה

 ליכא מה*ת לעוף שחיטה אק דלמ*ד שם התוס'לפימ"ש
 במליקת ליכא א*כ טריפה איסור רק נבילה איסורבמליקה
 לדוכתא קו' והדרא דסריפה ל*ת ורק זביחה דאינה עשההעוף
 מה*ה לעוף שחיטה אין דלמ*ד התוס' כיונת דוהו 4,1לע*ש

 ל*ת וק וליכא טריפה מטעם דהחש והייט בחוליןפרשתי
 קרא וצריך בכך ומצוותו עדל*ת מטעם דהוא לומרוטכל
 חיסור ואיכא מה*ת לעוף שחיטה יש למ"ד סה1א*כ נטעהשלא
 בכך ומצ1תו עדל*ת ול*ש ול*ת עשה והוי במליקהנבילה
 א"שתרי וא"טתרי הואיל הרהא חטפיר הותרה משים ד"ואוע*כ

 וש1ישחוי הואיל אמריע דבאישתרי לאג ביבמותכדאמרינן
 לעש מה*ת לעוף ווהיטה יש למ*ד וא"כ בדחוי' יאאישתרי
 לעוף שחיטה אין למ*ד קאי תופ' של וההירץ בכךמ?1תו

 והבן.מה*ת

 אסורה ונבילה קרא דצריך בהא כ*ב בפסחים ה%ר*ה קו'נודע
 ע*ב( )ל*ז וחולין ע*א )ע' ובחים במס' השלבהנים

 דאיסור תאכלוהו לא תשכל וכו' נבילח חתלב *2קראדוה1ינן
 דאין ע*ב( )לעו ביחטא ס*ל ריוה*ג והלא חלב על חלנבלה
 ליכא ושרכ לעשה הניתן לאו דהוי דנבילה לאו עללוקין
 דהיכא ע*א( )ס*א בב*מ התרס' כמ*ש דנבילה בלאונפמ*נ
 בתמירה רש*י לדעת אך יתירה נלאר מוקמיט לא לוקיןדאין
 אל1 גם לקי יוררות מצות בהם דריבה דכהמם ע"ב()ד'

 להתיר ס'ד הי' אוך תויב כהרם לם:י נפפ*נ ואיכאהנל*ע



תא השםמקדעף ט%1 חשצחשאיח

 חא דבדיט לפי דחא להקשית "5 עדיז יכשיחחללם
 מק"ו בו1חיפח טכשר קדשים דעוף ילפינךדלא

 ושוב כנ*ל ארפכא ק"ו נם למיעבד דארכא בהשוםחחש
 מקרא 4לפותא לט יה" אם וטערטת כלל ק"ו שץש*םארן

 ק"ו לם4עבד א"א שוב במהקה פם% חולקדבהמת
 קועים ע~ף דיה1 התומ קושית יוקשח חסובא*פכא

 שק ע"א( )ם'ם זבחיס בםאצח שמבואר לפיימערמק ב,שחיפח.כשר
 -מפמאה אעח אומר 'מאיד ד פרפחתמצאת

 אם קקו ר"ם אמר מפמאה, אומר רא הבלעהבבית
 מפהרת שחיפתה ובמשא במגע שםפמאה בהמחנבלת

 במנע ספמאה שאעו העוף נבית מפמאותהפדיפתח
 פריפה מ8הית שחיפתו שתהא דין אינוובבה1א

 חבחטנה לשון ע"כ בייקתח ולא ממהרתחעייפתה בחטח כנבלת דע אומר יוסי .ר' וכו' מציט סהמסמאתה
 דאורייתא דיו וחא דיו דרש לא ור"ם צ"ז בש"סוהקשו
 ודריש אשכח קרא ר"ם אבין בר '*וטי ר אמר וכו'היא
 שטתה תורה באיזח וכי והעוף הבהמה תורתהשת
 ובמשא במנע ממטאה בחמה לבהסח ועוף לעוףבהסח
 הב*עח בבית בנדים מפמאה ,עוף מממאה אעועוף
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 קרא לסץל יוגמ1ה דא*כ מליקה מדאישתרי נבילהלכה1ם
 יףד אבההפ ברית בשההע חרק עכ*ק אלנ על חלדנבילה
 ע*ש. זו קי לתרץ שפנים כמה שכתב מה כ*זס"
 דלריוה"ג מבה1ר ע*ב( )כ*ג דבפסחים לתרץ נראהולענ*ד

 חלב להתיר מלאבה לבל יעשה איצטריך כר*אדס?ל
 הותדה לא עידה חלבה נבילה כשהוהרה וסהבר בהנאהנבילה
 הף לא אהב בשר בכלל הף לא דהלב דסובר משוםופרש*י
 וא*כ עאש בהבאה להתיר קרא צריך לנן ואכלה תתננהבמשמע
 חלב על קאי לא תתננה בשעריך אה1ר ד%ער העשהלריוה*ג
 דדריב גילתה התורה ורק נבילה בשר בכלל דאיט כיחנבילה
 חדש לאו הוא וזה תאכלוהו לא דאכל טקרא נבילה חלבעל

 אף הש*כ זה לאו על לוקין שפיר ולט לעשה ניתקואהם
 בהלב עכ"ז להנל*ע דהוי לריהת14 לוקין אין נבילהדבסתם
 הקרח צריך ושפיר העשה קאף לא יה דעל לוקין ושפירגבילה

 בפשיטהנ ה1*ח קר ומתורץדילקה
 הש1כל ע,8( )ק*א הולין במס' ח" הנשש קו לתרץ בזהוארזח

 וריב אינו וחכ*א שתים מיהוב ר*פ נבילה ו1לגיה*נ
 לית איסחר על חל איזטור סו% דבאופ"ר חצא פאן אהתאלא
 הוא דנבילה ס*ל ריהה*ג חא והקקחה הוא ריחה*ג אסרל"

 דויוה*ג סעמא דה"שו למימר למ"ל א*כ לוקין ואיןלהנל*ע
 הי' אפי' הא בכולל אשילו אהע*א דלי*ל אחת אלא איבאו1
 דהא אחת אלא חויב אים מ*מ בבולל יזמתע*א לרידה*גס*ל
 בבנין ועיין עכקק להנל*ע דהוי לוקין אין דנבילה לאועל
 הי"ד ז"'ע הקדוש מון עט"ר אאמר"ר לב*ק מ*ג ס4דוד

 נחפד. בדברשמתרץ
 על חל מףלה דאיסוד התודה דגלתה הא דהבה א'"שולהפגל

 או תאכלה1 לא אבל ל14 5כח התפ אם חלבאיסףר
 דאיסור דלמ*ך בזא דתלי8 טהאה נבילת כל האבל לאש%ששו
 צריך בכולל חלב איסור על הל נבילה שיסור א"1 אי%כו%
 הוא נבילה בחלב חאכלהו לא השכל החירה דכתבה דהא.לופר
 אקאד 8כט פקע כן נבילה 6ש"פשת שם15ר. ' 180 תא8רשלא
 אל אףסור דאין ל8*ו אבל נבילה מש1פ ואס"ר ק8ילנבולה
 8שום הוא אלב על נבילא דאל חש אץפ בטלל אף. איפודעל

 דבר בהמח מה לך לומר אלא מפמאח אעחבחסח
 עוף אף מ8ומאתח פריפתו מפהר לאכילחשסכשירח

 ע"כ מפומאתו פריפהו מפהר באכיח שמכשירודבי
 פריפח דמליקת ממנו ללמוד מיוחד קרא לנו דישהזען
 דר"ם מק"ו וח %סוד דיש אע"ג נבלח ממץמפהר
 קושית משום מק"ו %םוד זה דא"א וע"כ קראולם"ל
 מם""א הטוב קרא איצפייך שפיר דיו דניטא יומיר'

 נ*ם54 דאי בסליקח פסול חיין דבחמת מזחמךכח
 ככהמה דיו לומר אין ש1ב בטליקח כשר דוליןדבחמת
 גם בבהמה באמת דהא מליקה %א מפחרתשהימה
 דישת קרא דל"ל ויוקשה חם"ד לפי*ז מפחרתמליקה
 וע"כ סק"ו זח %מוד אפשר הא והעוף חבחטהתורת
 דיו לומר עייך ו'ןפיר במליקה פפי חחיןדבחמת

 קרא. איצפריךושפיר

 במליקח פמול ח%ין דבהמת מקרא דמוכח כיתהמעתה
 כשר ח%ין בחמת דיהא ק"ו למיעבד א"אשוב

 קדושים עוף דיחא התום' קושית קשה ויטובבמליקה
 לול חנאמרים דברינו דנמתור מק"ו בשחיפהכשר

 התום'. קושיתבישוב
אאשששאש=אש

צבי
 באור רארתי וכעת חדש לאו ההש א?ב תאכלהו לא דאכלדלש
 הלב זית חצי אכל אם לענין שכתב אסורות מאכלות ה'שמח
 בזה תלי' נבילה 6שום ח%ב אי נבילה בשר זית ואצימנילה
 ולפץד הוא אחד דלאו טצטרפי וזטמ אז בכף% אחע"אדלמ*ד
 ווא חלב על דחל הא אה בכולל אף איסור על חל איסוראין

 ולכן מצטרפין השינן לשייז תרי דהךי תאכלהו לא ד41כלמל(י
 ל" דלית לטעמי' דשהיל הותרה לא וגידה חלבה לריוה*גס"ל
 דאכל מקרא הוא נבילה הלב % דאייב הא א*כ בוללחיטור
 נבילה בכלל הוי לא ולבן אהדיגא לש1 הוש וזה תאבלהולא

 עכאהלוהתר
 ל8ימר לש*ס לי' דלמה ח" הנפש קר מתודץ שפירולפי"ז

 ס"ל ה" חם אפ" הא בכולל אחע*א לי*לדרידה*ג
 לואאף*ע דהךי גבילה משום התב חינו סקמ בכוללשהע*א
 דאז שתיס ח%ב ה" ו1פיר בכולל אהע*א ס*ל הי, ד(5םדי*א
 למה דאל*כ נבילה על דלוקין תאכלהו לא דאבל מקראטוכח
 מוכרח ע*כ האויח כקו' חלב על חל דנבילה דלאו ההורהרבתה
 לרבות אתי והקרא כולל איסור לי*ל וריהה*ג לומרהש*ס
 וזזאק לוקין און דנבילה ל(1 על אנל תאכלהו לא דאכללאן

היטב.
 להנל*ע ה1י דנבילה ריוה*ג סברת דבאמת לתרץ נראהשד

 הלשן עבידת שחר העשה לקיים א1שר דאיאע*ג
 ה" ר~לאו עבירת דקודם העשה בכלל איתא דס*ט כית15ץו
 אטוד פ' חמדה ובבלי להנלוע הוי שפיר העשה לק%םיכול
 העשה בגדר יהי' הלאו עבירת שבשעח עכ*פ דבעיקהילה
 הף ל8 העשה בגדר איט ג*כ הלאו עבירת קודם אםאבל

 ראוי 49איט תבללה אסור נושלפ*ג למקד ונשמ*נלהנל*ע
 2זינה השיב דשונו בזה שיך לא העשה אטנם נבילה הףלגר
 בגדר איט דעהה כיח לגר ר4יי קחאינו נב"לה בשיכל אהכלגר

 דנה" בן נראה ומסגדא דנבילה לאו על לוקה שפירוחמ1ה
 זה אבל הלשו 5כיוזן שאשר הע9אה גגדד שיהי' א*צדלריחה*ג
 בלא אבל הששה נכלל הל4י ןגירת בשעת ו1יהי' צריךבוודאו
 עכ*ד לקיזה

 1שש-
 ויאחק5 נבילה איסהר דיבא קרא צויך

 לם*ד 8שור לגר רש1י אף1 489' בכהץג חלב חיסורעל
 חהבן. ושס1צים דילקא 5פ8ץנ חש8"ר אסודטשלפ*ג



 השם מקרשי. ש1א חשפתששיהש
 )ס-פ 4מת*ם חו1ם' ושקשו דכאםה נטן הדנדחםבם

 דמליקת הורת דצאת מקרא יל6ען א,ךע*ס
 לחורות קרא ארצפריך חא נבילה מידי מפהרחפריפח
 נש"ם. שם כמבחר התויח מן לעק4 ואתיפחד"צ

 דכלא"ח כין ומעתח מיניה שמע דתרתיותירצו
 שוב חחורה מן "וף ,צחיפח דיש להורות קיאאשריך

 דטליקת להורות מיוחד קרא טדאצפריך מכאן רא"אין
 הבהכען מק"ו זח ילפינן ההש נבילה מידי מפחרפריפח
 לחורות קרא אצפריך בלא"ח דהא בממקח פם%ח%ין
 דנימא שפיר יוקווח השוב כנ"ל "1וף שחיפהדיש

 למיעבד דאיכא וכיון מק"ו בסליקח יוכשר החיןדבהמת
 אדוכתף תיקו והדא הדא כל אמרינן שוכ איפכאקץ
 בהשחיפח כ,צד קואוים עוף דיחא מק"ו ממוד איןושוב
 וחנח כנ"ל בכך טצוותו בקדשים מליקח הויהט5יר
 לם"ד אבל חה1רח מן לעוף שחיפח יש לם"ד זחכל
 קרא אצפריך לא שוב חתורח ש לעוף שחיפחאין

 מפחר פריפח דמליקת להורות אם כי תורתדזאת

רי
 אלי' עתיד ע פרשה אמר היצז דד' הא לתרץ בזהואויח

 חםדקא רביבש תקרץ לי' ניומ5 המשלדורו1מ
 דס*ל דך=י א*ש %הנ*ל נבילה ה*ה לגבה' 6ליקהמדא"שתרי

 איקרי לא לגר שא*ד ונבילה מותר דעטלפ4ג ע*ב( )ס*זבע*ז
 פ*ד ואיך לדוכתא האףח קי הדרא לשיטו1 א-כנב*לא
 לכן אחלב חל דממלה קרא לסל דא*כ בנבילה שריוכחנים

 והבן. לדורשה אל" עתיד ע 5רשה ראאמר
 ם5ם8 1תר דסיגול ע*ש )ע-ח בשבורם לר*ל נפם4נ הלעוד

 ואי זה 8ת 1ה מבטלין דאיסורץ 5טור בזה זהשב%לן
 שם ובשמ*ק ובתחד יבטלמ חבעץ על 5ין ידבה שלאאששר
 דטעבסל בבה*ג 5סור התראה ששא ספק התראת לם-דיאף
 חלב חשת"מת נבילה תתיכות טעערב אם וא*כ ע*ש בתריהד

 איסור חיכא חלב על נבילה חל אם טראשה השעיכת6גבילה
 חל לא ואם יתבשמ נב"לה זיתים שהשני שיך דלאפנבילח
 בזה זה וטעבטלו אוסוריז סיני שלשה איכש הרי אהכנבילה
 דבשד צ*א ביףד אש*ך וקיני לשיסת ח4ף אוסור שוםהיבא
 אום כשרש*י ב8ל בזה זה בנבלל מףם מבשא*ם 8ףתיב

התבן*
 ה%ש לוורק4ה אלי' עתיד זו 6רשה ויי דאמר הא אאשוכזח

 השיאאשרי ועשאל יס*ר רביבש ,ןל דעעירץ לי*נידם8
 הפג% 6אס ט*א חלה דבירחצל5י נבילה אישתדימליקה
 ור*ל א את זה ביטלו % אמר יוחנן ר' ש,1הקןתצותר
 5בטל אוטר אין דס*ל לר*י וא*כ ע*ש זה את זה ביסלושטר
 דלקי לבהבים דנפ5*נ וע*כ הנ*ל נפם*נ ל5ימר ליכאאיסור
 האן*ח ובקון בנבילה שרי דכהנים ס*ד ליכצ אמב להנל*עעל

 וזצן. לדורשה אל" עתיד זו 5ר17ה ר*י אמרוצ*נ
 יע סה צבי בנין שו*ת בטפרי לפימ*ש נפם*נ *5ר "ששד

 ם4ם לקרלא 6ח*ת דספק לההמב,ם דאי חדשדבר
 בית בשדשן לשי45ש ל1611א דאאיע ש1דה נבילהבספק
 דקודם 5שום הרמב*ם חשיטת בסעסא נ*ו סף ש*8אשרים

 גשטד התורה כשטעבה ורק הותר בחהת הכל הף חידהמהי
 דףהר אהה4ע לה מוקמינן לא או בשסר אם ק4ק בבלה%ע

 הפס"84 האויס*ש ע*ש תורה מתן קודם עתי' בפידסשהקרש
 ר5הנ מכל דיל-ף 5כ*א ח*נ מה*ד מאמראת בעש4רההובא
 מצאע בד לה אשיב דלא ודש5 נבילה ל%שוקי חי אאשאשד
 ה(שריך ב*ג סי* אר*י ע1ם וצשר"ע ע*ש 15שם דמסתצףסהוום

 "8-ל4% הא זה ש קרא ולס-ל קשח השוב נב%הסידי
 לילף אפשר אי דשוב דיו דאמ1*ע משום וע"כ טק"וזח

 קוו*חע וקשה ב%5יקה 3אור ה%ץ בהמת ו1יחאמק"ו
 באאזיפח ניתר קדאהם קץף שמעא טק"ו דנילףחה1ם'
 ה1א לש בקרשים דב%יקח פ"ד וממילא כנ"למק*ו
 ת41כ קרא בלא לחו אטרטע נמי חנלאים בבךמצוותו
 אעוי מ*ם כהצן וצ*ז בנבילה דאמוריז קרא לילמח
 *אן לם"ד בנב"הת יצ1ושרין למילף נ6הצה ד"א לךלאור"
 לא דפליקח ס*ד ח" דהייד" חתורח מן לעוףשחיפה
 וכטן קרא אצפריך ש5יר ע"כ כנ"ל בכך מצוותויקויא
 דמוהרין חא עקכ בנבילח אמויין דבאמת קרח לןדנלי

 אין לם"ד נם חתופז קושית שפיר ח6תיביצחייח אצצר קדאףם דעוף ח1*כ בכך ד3צצווה1 כהטוםבטליקח
 הי*ק. וא"ש דאכ1ן אליבא חתורח מן לעוףשחיפח

 ובלת*ה באהבח חדהפ"ת חחצו חנניובזח

 דלבעף חג1ע מררכי שמאשלי

צבי
 5שנתנה חועו לנכר* מ15ר או בנבילה דכתוב יהאלהטביר
 קודם אבל לבץנ ה%י לישראל ונאסר הלכה נתחדשתורה
 ו4הו5אץ וה-צ בגהקרה תצטם לב*נ אסור נבילה ה" תורהמתן
 האא י סדרא1 5השמר "שץ ע*ש )י*ז בו1לין דשמיינןחמהא

 דקחרפ שיסהר אשקת 5וק5יע מףלה בסאק תףנ ע*ששחיסתן
 להו5רחנ דפפק מודה הר6ב*ם וגם אסור ג*ב שה" תורה5תן

 באיעעד דדוקח ס*א ה' קוטשרפ א5ת דברי בשףתולפים*ש
 דספק הרמב*ס 5ודה שרשרא שרתחזיק וגםכרת

 ס-ל אוסודא איח81יק בלא להוד בהת בספק אבללאוסרח
 דשכל דקרא נפם*נ "ש שפיר ו4רכ ע*ש 5ותר ס5קלהר5ב*ם

 5ותר ספק ד1*א חלב דמטעם נבילה ספק לענץ תאג%"1לא
 ננףלה 51טעם הורח מתן דקודם היתר שח44עדטקמיע
 למ1ן* ה(ן*ה קר ומו1רץ להוסרא בספקאעליק

 חג*ל אשים אבית עפי*ד חנ*ל האו*ח קף לתרץ נראהעוד
 יא4ש-ם איהקה דב1ו4פיצן בה1ום לקהלא סדיתדספק

 ויעששונים נ6לוגתת תלף דסגרהו אמרתי ובילדותי ח1דהבטען
 לפי5-ש גברא אוסחר רק ש הפצא ה6א תורה איצרי כלאו

 וק שלילה דרך הזקא שהך ילא ע*1 סי' צית קףבתבשו*ת
 ההפן על היתר שם נקרא 8" אם היהר חזקת כמן היובדרך

 55צ1 מ1תנא שלא רשא1הנה ואזקה על הדבר אוקמאוכדו6ח
 טתאהב שלא שחזקתו אוקםא שלילה דרך חזקה לומר אבלשהי
 כלל חזקא 5יקרי לא וכדו5ה הדבר בזה בשסר שלא שבדבר
 שףיך לא גברא המה אףסורין ש או וא"כ בזונ שהאריךע"1
 יזת נש8ר הי' שלא ו1רה מוע דקודם אהוקתו 18קמאלומר
 4צאע איסורין כל אר אך הזקה 5יקרי ולא שלילה דרךהוי

4 טי טא ש אהכהפצא  שיו 1תר ש צור ח ש ג5ור 
 5השר הף שזששפץ תורה 6תן וקודם היתר חחקת 6קםחנו%

 נבילא איסךר % א1 ל3חגים סחשר דנבילה דבס*ד 5ובןוהנה
 להלק אע 8שצש1 דבאר5ור גברא א(וסוד רקהוא

 -ע1ב לכהנים 8ותר דננ"מת בס*ד הו*כ לישראל כהןבין

אמדטי
 א4יקח1 לאה4צש שהיך דושנ, לאי5ט-א נבילה בספק

 רק יעה"ש אשל*ע 5רת בפפק דגם הנ*ל אבטע דבריחאף*ד
 דאמל בקרא 2פם*ב אוכצ ששרר אהכ חזקה גם דאיבאהיכא
 לשטז ד8צףנ לתרץ צריכ*ן ולא נבילה לספק חש18לאולא

 פקה ל15ן אא1*א קף וסתודץכאגים



ש אם5קרשו 8א שטת8ל"

 8מח

4 יב"" 1  הגד% חרב ידידי כבוד פלח ברכיצ הצליו ח"שועהלדף ו"י 1שפטש הוצה 
 ברעסלףעך מעניל מנהמ מו"ה במעשיוצדיק

 כ"ד בברכות המבואר בענין נ"י כ"ת ששאלניע"ך יצ"ו ב84מספעררחמ מתגורדוכעח בברעטלוי שקלאווער בביחמ"ד רב מלפניםילקצ"א
 כמה ערוח באת1ח דמ2א ע"ה סי' או"חובשו"ע

 אפיו ורחבו פפח ארכו אם כאן הנאמר פפהשישיר
 נם טציט דכן במשמע שח ש פ5ח דלמא אוכ"ש

 והביא ריכוע על וכה8מעו אורך בלשת יייעוריםבעלמא
 שאלתו. עכ"ד ב2עטות מכמח לזהדתמאהע
 דהכונה ע"א( )כ"ו מנדח להוכיח נראה הףלכ14רזן

 שיוךרין חמו1ח שם דאטרו פפח ש משחכאן
 על פפח איכא והא *כא ותו ופריך וכו' חן וזולופפח
 עץ מפח קאמרען פפח וכר חפומאח את מכיא מפחרום
 וכו' התנור מן היחמא אבן איכא והא קאמרינן 4משח
 הבא אבל חוהש לא מפפח דבציר חיכא קאמרינןכ*

 טמגרת וחאיכא וכו' חוא תטר יד פפפח דבצירכק1"כ
 טפורש %א בדכתיבן עד וכע' קמיירי לא בדכתיבןפפח

 שם והר"ן חרמב"ן בחדושי ועיין ע*ש.שיוךרייוצ
 כהטמע להכי דאתית חשתא בנמרא דאמרו דאףדכתבו
 פירכעז לגבי דוקא זה קסאי רטרהמש לתרי צריכא לאדדע

 שתירץ למח עוד צריכט קושיות לאידך אבלדוזנור
 מאיזח עוד חקשו שם ובהום' ע"ש. בתחלחחגמיא
 חגמרא דםסיק דלססקנא וכתבו פשח דשיעוריןמקומות
 שיעורייהו מפורש %א בדכתיבן אלא איירידלא

 ע"ש.א"ש
 באה1ח פפח קחשיב לא למה קשה לכאורח1ה12הא

 כחרא"ש דהוא המחבר לדעת טובעיאלא

'דא5הי
 קשה בוודאי פפח לק"ש שיוךרא הוי אהשח כל

 לק"ש הוי אהטוע גבי עכ"פ הרט"א לחטז אפ-ץ-אלא
 דפפח שיעורא גם קחישיב לא למה קהטח ש5יר פפחרק

 ערות לך יראח לא בדכתיבא ג"כ חהא הא ערוחב4השח
 חאשה דטף דכהב קיש מח' פ"נ ברטג*ם ו2ךץדבר
 רבנן דאהש עד בקרש5 ,ש"עידזפ ס8ור,ש המש ערוחחף

 שיעור גם קדהטוב לא למח קאוח הש*כ פפה דחואופיו,שו

 בציר דלא מידי וקחשוב דש"ם שני ותירץ הכאזה
 חששח פפח דכאמת הכא שייך לא טפ8חשיעורי*חו

 "ש דש"ם קמא בתירץ דרק וע"כ ממפח בצירל"ה
 המא בפפח שחוא מה רק קההטוב דלא זאת קושיאלרנר'ן
 פ5ח על בפפח חוי נמי דאשה ושיעורא טפח עלטפח
 וכדברי דאהשח פפח כאן קחשוב דלא מה א"ש כןאם

 וא"ב לממקנא גם קיים קמא דתירה1א והר"ןהרמב"ן
 חנ"ל מש"ם דכהטמע דמעלתו ספיקו נפשפלכאורה

 3א(. מרובע פפח על פפח חוי באשה דפפהדשיעורא
 חפעם ע"ח במי' הב"ח כתב דתא ו"א באמת14בל

 בפפח 4השח של דנוף ערוה חכמז*לדשיעורו
 טפפח פחות הוי לא אשה של חתורפה דמקוםכהשום
 זח שיעור %מד אהוח של התורפח דממקום וכיתע*ש
 דלא זח לענין ג"כ %מד שבא דממקום פשופ לינראח
 רק מרובע חוי לא אשה של תורפה דמקום מרובעצריך
 וז*ב גופח לעגין כן וכמו כ*ש וויחב פפחאורך

 לפענ"ד. לדינאופשופ
 אלו גבי לחו קחשוב לא למה קשה בן דאםהשי

 בלא"ח דחא י*ל חנ"ל בש"ם בפפחדשיעורייחו
 איכא חא שם איתן ומצ5ח הרש"ש בחגהותהקשו
 חו* לא שם דנם ע"א( 3ם"ו סופח פפח ע%משיכת
 ומם4מא ושייר דתני ועכצ"ל זאת קחשוב לא ולמחמרובע
 קשה דא"כ חשי השייר דתני דאשה מפפח גםל"ק
 י"ל ו'טייר דתגי כיון והאיכא ליכא ותו פריךמה

 בשס ושייר תני בענין ד' כלל המשנה בדרכיועיין בהטני מהא עדיפא רק כן לתרץ הש"ם יכי חי'דבאמת
 מצי דלא היכא רק ושייר תני כחשני דלא קארימחר"י
 מהא בקה1ייתי עכ"פ י"א באות ע"ש אחר תירץלתרץ
 מהא חנ"ל הגאונים קויפיות נכר יתורץ באהטהדפפח
 אייר מאי לומר שייך דאל"כ השייר דתני די"לדסופה
 לתרץ יש שפיר חדא עוד דאיכא השתא אבל שיירדהאי
 פפח דגבי לדינא סלקינא וגחא )ב( ולק"ם. הייירחגי

 כנלפענ"ד. מרובע פפח בעי לאדאע1ה
 לגדולח להעלוהע יזכהו וח' באחבה הדו"שידידו
 במק"א וגד%ה תורח אצל שהי' הר4הטוןלמצבו

 5צייכוש1ל של15ה י,שכרהק'
 חנ"לראב"ד

צבידבר
 דס*ל יצאק ד4 על אולק דד*א הטשורשים2תבו עח" נששה '8ק שם יאטר ח"ח 5ך כל יאף יז %עףדס

 5סוסה מקום דבכל בר*י קףקם4ל ולהלכה שרוא ב1משהדספא
 וסל דאן*ו 1ן"ו1 5ם9 בפ*ג הורמב*ם 8צפשסר סם*ש ערוההף
 בטשז יו4הש לא 5נושת סאשש 5טם'יה הי' השם שרוה ושששאט,י
 לומר יש אהכ ק45"רי לא דכ5להניטש 8שני ב885מש והריע*ש

 פלוטטנ ג*כ ד44א בששא טשא קהגי לאדשמו*ם
 דהסשם ש5 הו,1ב*א באדוו1י 4ובש הראב-ר דל5י5*שוקךד

 הדהור לידי יבוא דמשריד 5שום בששח טפתדאםהר
 הר8ב-ם הצלס1ן דרבשש סה1ום רק חהא והאיסור דסהלוסשמע
 5ה-ת אטיר כד אשרוה ננד לקרהת אפ-ש אששפור דטמומש5ע
 רא" אין מיאשץד לע1יטת השיכ ע*ש 5טמל4 8פם נברלקרות
 לא ד5א*ט לחשר ויש קפי"רי לא דצםריבנן משוגי בגנששנדוםנ

 5ורבעי רק שח84 סיה שרוה בששה טפחקחגי
 תמ יק884ר ע*1ס )5ףז 5קידושי1 ע*ז לאעיר "1 מ,ן*דק

 איי וא*ס ע*ום וי1נ* 4ילי וים1 ח1שר הצשחף88
 לו8ר שהיך המש 14 חשל4 שאית א1א1ר*1 אששא שהשי ג-סח88

 בחש חילוקים דכמה שם הש*ס בגליון ועהן ה51רדתני
 ח1הר תני אמריע 5נ"צא דקתני היכא אי תליש זהוגם

 5ה81ע למיעוטי ד"ה ע*ב( %' יב5ות דמתוס' לא1
 עא ובתו2ד ע*ש וש"ד תני ש5ך לא 5ניע4 דתנידהיבא
 הש-כ ע*ש מקו5ות בהרבת כהששבחבא ל5נ"2א דנחרתאי-ג השיקר דתצא הריי בשם להיפך כתבו קסבר ד*ה ע*א()כ*4
 ח1י"ר. חצי בבה*ג שףיך אי בזה תליא 5נינא דקתני הכאה*ה
 תמ שייך דלא ר*ו ר*ה יו*ד הטבי*ת ממ"ש להעיר הןוגם

 מרוכה 5רוץ להיות אבל 5קצת בשחר כ-שהר-ר
 ובשו*ת ע"ש שמענו לא שחשב ממה יותר שישחר העופרעל
 שחך לא יותר הו4 וזשיור אם דדוקא ס*ב סי' יו"ר אר"שם
 ההבא ע*ש חןחר תני אמדיע הם 5הים אם אבל חיירתני

 דחתקא הטג*י מלשון אשע ע*ש* ל*ו כלל ת' מערכתב42ר*ח
 ח1"ד תני שיך לא בשוא בשוה דאף בראה 5קצתבש"ד
 ה5פודשים בזת אאריט וסבר 5האצי ' פ9ית ווקןדמקצת
 אי5א וש*כ דפקשן בס*ד דש"ד חלתש עוד איבא הרי5%ח'

 15הר. 5בי דל-ש חח8ה1חח8שא



 אאפם-מקושי. צה1ט "שוטתשאהתתח
 יה1ט

 יצ"ו ש4חשאש%פחם64ק לפ"ק ת"ש תבוא ז1 יוםב"ה
 הו"נ הו"ב הרה"נ ידי"נ אחובי לכבוד וכוה"פשוכ"פ
 כששת %תהלה לשבה מפורמים הטודותאףש

 ואי8"א ענגריי טוחש יעע*נמוח"ר
 שאין בועח ע*נ חגיענ* היקר מנתבו4ט,רעפת"ה והגיי 5א4ףאבד"ק

 הגם להשיסו והשתי בקלטמו יוצ64הלבלר
 במוקדם ירהם השישת ישראל של מזמירן עכר בלשראים*

האפשר.
 המלמד כי כתב שם חהת"ם שאלתו בענין1דזנ1ץ

 שלא גזירה ה1א אשר במרדכי דמד"םבעובדא
 כל כי להזור ואין מדינה מכת חוא חנערים עםללמוד
 שם וגם מוף ועד מתהלח מושך אהד דבר חואחזמן
 שכר דהוא שכתב של"ד בם" חנתיבות דברימדהה
 לעיין ימהול לראשונים כוון הנתיבות כי אגלהשע1ר

 דמלטד חבילח כשבאת ר"ח ע"ה דף בב"םבשפמשק
 שמביא מנדרים ראי' ומביא שיכור ו4כר רק ליקחאמור

 )א(.חהת"ם
 אהח1% חא אאועתש ו . י י ו א%1ט85שש1ששש פשאששאאאשאא4שששפיאששאש

ינו
 וטעמו ףל כתב שאעד סי' בטזה"ם ייי ה18ן הימ חנה0%

 ד5-ל נראה המהשל בגורת במל5ד דיהיב המרדכיפל
 סמבחשר שיסוי שכר רק לימוד שכר ליסיל אסור ד6למדכיה

 הלימוד צל רק השי5יר על אונס אינו המחצל וגזייותבנדרים
 ששכדש ההכר על ושינפ נעו4ת שלא כיץ חהב בעה*בולכך
 הליסוד כינת בשביל רק היו הדברים אלו "טל שהשנירותשף
 שש3רו הדבר דבגוף כיון של"תותו שליח עשה נ*ראס*6
 דלא ע*ז תמה קס*א סי' בוך*ם והושזקס עכ-ל 8שנםלא

 הרץ וכמ*ש יתצן כר' טעמים פיסוק שצד אלא הביקיקצ*ל
 ע"טנ הרמב*ם שנ'פ ע"ש )ל*זננורים

 בעל הגשן זקעי כ*ק את להצדיק רציתי רששתהובחשקפה
 הד14*י לפימ*ש ז"ל0ת91'מ

 היעו שימור ושכר חהל
 שלא לשו6רם מקרא הלהמדים הקטנים הנערים עלשנוטלים
 ע3*ל רעים לדנרים ףהמ1 הזיקו המרהובות בה1וקיםילכו
 הך משום גם השבר משלם דהבע*ב הסברא 5צד 4הוהרי

 רב ד5לעתת השל ועים לדברים ההממ טיקו שלאה68ירא
 השכר הה ולר*י שמירה משופ רק השכר הה ילרב הגאור*י
 זה*יכש זשי3אתי דו4*ש במחרדל ההנפמ*נ סע5ים פיסוק 5שזםגם

 המכה אף ה5ו'של בגזירות וממילא טעמים 6יסהק מכאש5ר
 קה1כרו הדבר בגוף 4צם דהא מבע"ב 5*יב שעו טעמיםפ"סא
 הבע-ב. השב שמידה שנר בעד שטשלם שכר ועלקעכ*ז
 %*ד ביבמות יקג ס" אהע*ז התם דברי בשו*ת כתבוכעישז

 מעיק 8שום הטעם קאמר דראה יטלנית לעניןע,ב(
 ש אמיחי ועי דםםת וץל גתצ %6א ס"קחןם %"אבים
 מ*ש ע*ש גורם 15לא רגם ס*ל רשא ודק גודם ד5אמץ6לעי

 לאל3~גגיה

 ומדקדק המרדכי בפירש האריך סק*י כ*א "" דהס6"עואהרי
 שם ה ב ו1י % חא .י פ הי פב 4*4*ט

 השן ,שש,4ק לחחו שש' דשטח הל 11כלש םשי יי"אץ ם4ע שטרז תףט האד * ק9אצנ
 שאש תפהז 1תש פ4 התר מי יטאפ האהטז "שי 5יהךש פשה שסקצת תל; ששו שהצהש

 ביה לפה ש4שעל

 ל*1% תמז אש י-ז נ1ת "תן נששיאבל
 5וינה ם5ת הף זה 5ערים עם %'15ר אאשטורהגדרה ה" ד,8ם במדדכי סו"ם בו1ם הרמאאשהביא

 כי הבע"כ על גם הלה שהנירה ממלמר ונפמבעה"ב
 מש1ם הנזירח בכ% דהכל טלמד אים לשכור א6שראי
 חבע*ב זירן בנהץ אבל גרם דבעה*מ דכהלא אמרעןחכי
 המדינה לעבודת נקרא הה" שלא מי אשלהידים %מד היכלו בתוככהצ נו4שרו תורח תלסוד ההברהאו

 נרמ. דמלמד טו5ש והוי מכח שום להם איןוטצדם
 שנממד מקום שבל וז"ל שכשא מ" ברמשא מויוקוכן

 שניהם על דאז ה5דינה מכת הוי לגמריהענץל
 3ב(. כנ"ל דידן בנידז לא אבל3פסדו

 רבים כי להזור יכתים ואום קנין כאן שחי'חהנם
 סי' טזיבות ועיין קנץ צריך אין מלטדאהשכרו

 מצד אחד מצד רק מדינה מכת אין כי דפקליםפסידא דד1י פו%ים אאשר כבם הף מ"ם א' מ"ק מוףשל"נ
 והש כ% שכ"א לויו שייכות דידן נידו ואיןהנ"ל במרדכי כמו חליטוד להשבית ח" לא דהנזירההמלמד

 ההת'ם.לת'טובת

צבי
 השתוך בשףל שכהב ל*ז נדדים המאירי בהידהטיוכתואתי

 שכר ליטול יכול לימיד בכל שבקטן שסקין "צכך
 פעם האומר כדברי שחלכה ואע"פ שי5ור שברומצד
 פעסים פימוק שכר אף פירושו פעמים פיסוקשכר
 'טר4עי למי ר"ל יטימור שכר שכן וכל בנדול אףיהתיר

 קדט לדעת בפירחפי שכתגתי וב*ה  עכ*ל חקמן והואלו
 שאף ט"0ם הוסיף רק שי5ור שבד דמשלם לרג מודה ר"ישגם
 ףל ושקף8 זקימ דברי א"ש וא*כ משלם סעמים פיסוקשבר

 זאל. ההה"ס קף עליו קשהולא

 ל*סיל אסור ופלמד שסתב ונתה,מ לשוו כן משמע לאאטנם
 המש לרב דק14 הפש4מע שיכור שכר רק לימידשכר

 ששרן 3נשמע דבבהרים ש3תב שם שטמאק לשון הוא וכןלראי
 וקאי ו6שמע שיפר שכר אם כי שכירות ליקה יכולהמלמד
 דקשמר מהגמ' להוכיה יש וכן כרב, בזה דהלכה וס*ללרב

 בתהלה קהר*ן דאין ה%מ סעמים פיסוק שכר למ-ובשלמא
 לר*י* גם קשה הדי שימור שכר גם ראיבא מודה דר*י ני5אואי
 14ש דעיקר ס*ל דהמררכי ההשה*מ דכיית יהזר טהשהועקכ

 הנתהשם גם להלכה אבל השסמ*ק ובטהש דרבסעמא
 בביצה שארינן ובפירש רב לגבי כרשל דקיימ"ל להושז"סמודה
 1ג8 בימא השם ע*ש תלת בהני דרב כוהזי' %1נאא ע*ב(9%
 הנתקמ וסה,ן כרב דהלכה ארבע איכא הדי כרב הלכהבזה
 שיצשז לפרש נהית ודק נוע4רדכי בזה קייט*ל דלא מסיקוום

 בנלשנשו.המרדבי
 ה15*צה 6כת בכ% הף לא דבכה*ג ג*כ נדאה ולענ*ר1(

 אויד שינוי מהמת ברהנ אם שלאד בס"דברמ*א
 סק*ג וטש*ך המלסד או דשועל פסידא והוי אונס כשארהף
 אם ורק 6צת ל"ה בר11 הרוב אם האף פאדהשה מהר*םבשם
 ה5לל חועל המהצל בגזירות 3מו הטרינה מבת הוי ברהוכולם
 מב*ם הא" הביא היצ*ך בטלים המלמדים שכל יצאכולו
 מבת ג*כ הף דבאשי רובא דאשהדוף דהיכא ע*ב(האה

 בתוסת שיו הבקעה רוב פידש שפ ורש*י ע*שה5יינה
 %ונ זה לבר אירע 8ם 48דפ )פ*ה שכייית ה'ובר6ב"ם

 ע,ש* מי*נא .6כת השוכ תעיד אותו שלסשדזת



8 %ק ותשובהשאלח  8  השםמש8שף 
 ונם בסלמד זח ענק טותווח אשאי נם כי מחמת8%4

ג4צחקי
 מנרעת בלי ה,שכירות כל בו"שלכרם חהכהע

 גשנים בדכרי חמובא בשו*ת פם וקייסו פה צו*תיוכן
 שם אשר שלוט ,8פ%ת ,שו"ת בו1ם יאש אית פ"בכלל
 מיים אעפ'כ לטלמד זכחע שום האח יא דידיבניה
 עמחם לכטם לחבע"ב סחנטז וחפוב חישר ועשיתמאים
 חצי לו ליהן מחגכון לדעתי ע"כ חדין מת%וריןלפמם
 שמים. ידי יזםי ובזה חנרעת בלי כחץ טהזטן-שכירות

 בכלית חכויחל חסצפה אוהבו ידיווחשכ
 חדו"1 בקרב עין כחרף השראל ל"פועותקץנים
 בלת"ה4ב1שתבה

 דפח דום"ץ שהתשרץ חליעזךהק'
 דאומר טדינה במכת חפעם כי שיחתי ואפרשנ"ב

 מכת חיא כי חפכה קרה הי' אצלך גם בלעדי חפף%לו
 גם המלטר יאסר המושל בגזירת במלמד וכןחמדעח
 יכול חכי דידן בנידן אבל כום תעבור עליך נםבלעדי
 איכא מלכוים כמח הלא זח קרח ח" בלעדי גםלחפר
 אעפי"כ אך הנזירח בדהיבון אינם 4ה%ר לשכורבשוקי
 קנין עשה דבאם הנ"ל עשח ב"ם בושפם"ק שמבואד.כיון
 בלימוד חתחיל או בהשלם שכרו לו טתן חמלטדתאם
 מכוז בלא יפפילו כמשלם שכרו לו טתן חמלמדהנאנם
 שהוא אף לדעתי עכ"פ תוס' טיקי בשם ע"1מוינה
 חידיעות כל לצאת לחצאין לפשר עב"פ יחידיתאויפח
 ברכח. ק.יכםתבוא

חנ"ל.
אפאאשםאםש818אשאםשאשח

רע
 ילסוו שלא המחשל בגזירות ושדיצה מכת השוב איךולכאורה

 אמיעוט והמה המלמדים על רק היח יר גזירההלא
 וכל הסלמדים על מכוון הוא דהגזירה כיוו ועכצ-לגאעיר

 5מלמדים לגבי מדינה סכת נקרא ל2ע מגזירה בכלל5סלמדים
 העיר אנשי ה1אר גולם על הגזירה יצ(ג שבהעיר זוה סוגשעל
 בתקי כלל טכנמים אינם המל16ים לקוג 8ישם(? להםעח4ע
 מכת בכלל זה 8רי נגאץן להגדוה והש*יכים וכל דכיוןמשינם
 אנשים שתן בכלל נמנם דלא באני רוב ב(אש%צדף וכמוהמוינה
 בעלי רוב אצל האונס שנעשה כיוו רק ו1דות להםקפרן

 המדינה* מכת נקרא זה וש-יהחמרהז
 לפי שבהעיר ליהירים רק הי' המלבות שגזיות הכא ה*הוא"כ

 החש אן אף זו שנה בערך שאי% וסי שטחדהםערך
8 ם *8 * ש א א ו % 8 ש  עליוב 

 וצועש סקחהשח יא הלרמשחי

 הרוא ישת לחצי שם הש*ע בטיך לפעחשעפרפ
 ו כ*ט *ח" טט עשד וש*י שש חהח ופאדפחש שיי חיטי ממז ושדנה מה שי (םח9

 טצט" שש*8שש
 (ם ש ה%י הפר 8ק פו

% פחא%פדם %  פטה ושטת  בי אם א% מידם 
% גץמז  אלא ללסוד המלמר סרכן דהתם ילמדו שלא 8מושללוהדת ועי מש*סן יע תחיט הש% סש%ת 
 מלפניו נשמט חשתלמוד אויר בשקטי תע אותו מנקזיןששרן
 בעצמו כשהמלמד אבל הבעיג על 5משסד ממוינה במבתש
 בעוד מהמלאכה אץע הושמים המצנס בהתחלת מיד ג*3בדא
 ההפסד מדיצה דשטת דטעמא הבע*ב ישב% "מה לומשחעשיכול
 אלא אן שייך המש עלי* דג4רו הגש דמו8מיא 5"1ום וצע"געל

8* ט ח  * * י  ח ט   *  %% טןה וי שש ושחם מטן פ "*המא יחרגש 

8א  

 לו "ש תת"וב"
 חתורה במאור לראות ויזכח מערב לאור רב וישעשלו'

 ידידי תמים צייק האיש השח חימים שבעתכ%4ר
 מושה יעקב סוחשר השלום חהכם הגאתחרב

 נירם4ארע אגד"ק נ"י יוננרייזהלוי
 זבל"א לד'ת לשמעון התובע ראובן ע"ד4עץדץטרז"ה

 הפסעון גד%, ת"ח רז%בן לו ובוררוזבל"א
 זח בעהשב, חדיינים שיחיו שרוצח השומר בו,טחה
 איתי אם כשר הדיופות דנם דהגם לפנים צריךאין
 שלא בחבירו למחות מ"ם ומביר דגמיר עכ"פ אחדבהו
 צועק י"ג ס"ק הסם"ע אדרבא הדין, נגד זה ת"ח לויקח

 רבנים. פמקי עם בעה"ב תערובת שכרוכי'
 ימים, ש הוצאות להוציא לו שא"א בפענה שבאדכפה

 כל ויסדר קודם חשבון לו שיתן רצוננוע"כ
 איזה על אח"כ יאמרו והם בעה"ב לפני קודםפענותים

 בש"ך י"א מי' בחו"ם מבואר בד"רע לדון צריכיםדבר
 ו1ץ פענתו לגלווץ צריך דאינו שבע באר בשםסק"א
 קם"ג ח"א שבו"י בשו"ת וכתב מהש"ם וראיתולב"ד
 אפילו אכן כבא"ש דהלכה מ"ז מי' עשק בארובשם
 לו להגיד מחויב תביעתו מכום דרק פשופלהששך
 ופעמי חיובו אופן אבל דב"ד זילותא בלי לו יפרעדילמא

 )א(. ב"ד לפני רק להודיע מחויב איןתביעתו
םשפשאששפש88טפ14חשש*םא8ששחאש5אוווואאששא4ש8ששאום44אאווש4עאןואןןא,ושטשט4ו4וו88םשאא

צבי
 הכ(ו ה*ה וא*כ עכת*ד עליהם בהפתד הע  לעשותביכולתם

 מךא חתעיכוב נששיו דהתיטקות טעבטלה לא הפעולההרי
 ההפסד יסבול למה לסלאכתו מוכן שאיט המלסד מצדדק

 אסה1ר עכקז השלחן להערוך לגמרי וומה שאיט חהגםהבע*ב,
 להפטר ביכולתו הי' גדול טודח דע"י בסוג החא בכה"גדגם

 הבע*ב. על ההפסד דבל לומר קשה ובכה*גמהג%ירה
 ראובן בזה-ל כתב שפ*ח סי' הישטת ב"ב מור*םובשו"ת

 השכר לו ונתן והקיים שנים לב' משמעון ביתששכר
 העיר מן המעוים ברחו שגים ב' אותן ובתוך שנים ב'של
 חזרו ה*ת*כ ריקם הבית והניח הוא גם וברח נפשם פקואמפני
 מביתו חוץ שהי' מה שסעון לו שישלם ורוצה חור הואוגם

 לך משלם ואיני ברהה ואתה לפניך הי' ביתו משיבושסשז
 הוא המדינה שמכת לפי ברורה טענה ראובן טעטע בעיניטיאה
 ששהה ממת חצי לראובן ינכה שמעון ההפמד יחלוקואעפ"כ
 15לא אחר יו~די ששמא לפי לו ישלם ההצי ח1אר סביתוחוץ
 וימח נשאר הקהל המיעוט שהרי הבית שוכר הי' עליונגזר
 הובא עעכ"ל, יחלוקו לספוקי דאיכא וכיון כלום נפ%דהי'
 מכש*ב הש"כ ע"ש. י' אות ז' כלל ומשפטים אורחות בספרג*כ
 להבע*ב החיוב וה" נשארו והתלמידים נשארו העיר דרובהכא

 אף ח'כ של5ם התיטקות עם ללמוד אחר מלמדלדהטכיר
 המ1ארים כלפי עכ*ז המדינה מכת בכלל הוא המלמודכלפי
 כנלענשד הסדינה מצטץ בכלל הוי לא ללסוד להם מותרשהיי

בס*ד.

 להלבה דהעיקר קס*ט בם" הה"צ דעת הלא בעיני חידושא(
 הב*ש רשרית שקול הדבר יון' אס ואףכוה1"ך

 וראה בתראה שהוא כהש*ך שהלכה ספק אין הש*ךוראיית
 וגם ע*ש. המתשק הוא שהנתבע ובפדט עליו וחולק הב*שדברי

 סיגים ובדברי יוסף בברכי וכ*פ כהו%*ך להלכה סתםבנתה*ם



 ק .צ%ממן א*ובחשאלמז%

 עםקי בזה שיש נראה 'הענין שלפי כיון עוד שססיףןמה
 אם בוח ונוונה אבין ' לא בעה"ב נחוץשבועה

 ולטי שבועה פסק אחרי רק נשר אין השבועועלפשר
 או דרבנן, או ואורייתא שבועה ואם השבועמניע
 להד"וב הקדימה בהכרח אדרבא ומה"ם ה"צ אוקב"ח
 בי"ב ה' סעף י"ד בסי' להטבואר חכוונה אוליאכן

 הההבאות ב"ד ~צומו רק שישבע אומריםדאין
 הפסק הוא כן' וכ"פ בזה אריכות באחרוניםיעיי"ש
 צריכין האופן . בזה דנם מלצד והנה בזה. שומאשיהי'
 קודם שומא שיהי' מהזממת הוא עוד קודם ב"דפסק
 בהכרח הלא ד"וע עפ"י לדון לב"ד עוד שישארדמה
 הבע"ד מפי לשמוע הב"ד שצריכים הפעעת עפ"ילדון
 דיבנר להחליף יבינו ובנקל י"נ בסי' כמבוארדוקא
 באמת אם נם ע"כ הדין ננד וזה סקודם. שמענומכפי
 כאחד. שניהם להיות מוכרח 7שומא, בעה"בנחוץ

 בעה"ב. ב' בהום6ת ת"ח נ' שיבררודהיינו
 לעצמו לברור הרוצה בשמעון למחות א"אועכ"ז

 מוכרח ה5מק אכן כמובן רק במקוםבעה"ב
 דמומכין כן יהי' שהד"ת במה זו7ת ד"ת עפ"ייהיות!
 הרבנים נם מבינם השומזו ו7הכריע חשמאכל עלבזה

 ברור הדין ע"כ ב'( הזמנה לו שלחתי זהנבאופן
 7ענב יכו7 ואיע בד"ת ראובן עם לדון שמעוןשמחויב
 שלו. לנברר נדו7, ת"ח לו שיבחר ראובןעל
 דוקא, דעתי לידע רצונו ועכ"ז השליש כת"ה1:די1רן
 על 7י יסלה רב בד"ש בזה והנני המוב רצונומ7אתי
 דוב 'ש7מה ר הה"נ בני בחו7י ממרדתי תשובתיאיחור
 שלימח. רפואה ירפאחו השי"ת בלומא אמתרבן

 דושת"ה, מוקירוידידו
 ךוייטעך שלל'הק'

 יצ"ו נירערףש*זאבד"ק

.י'מטר9 ש  

 '. נירעדיוש18 תדצב חויוישכש"ל

 מהפר וסנחל~ מעה הה*נ האיעב. ' לידידישא
 נאשבארים וכלו ממתקים חכומהיר

 5צץ ניךמ*טרעאנד"קק
 כתהטת נעי5ה אסירח שניות לוחות הגעניאהדץט"ה

 טלאצצן קשאז %* מהיר סו5ר בעפיחיבא
 במהצדם והשלו' חאכטן ' למנץ באתי עכ"זהכתיבה

 יתאחר.שלא
 כראובן אשר עורף קשי ניסי תרי הני בין הנידוןע"ך

 רב חון שות15 כהצמעון מבק,צ שד*ובן לי חמהושמעון
 ע"ז ומבקש עטקיכע מאיזה ולדיע בל"ם היעקחלק
 ל5ני צדק חשבון לראשתה לי תן משיב ויטמעוןד"ת

 בד"ת עמך איין ואח"כבעה"ב,
 לחניד ראובן מהויב התביעה דסכום דעתי1ךצרעתץ

 חעמק מכל תביעתו וח,צבון 8עמי אבללו
 הרבה שבב וץ3"ז כיון בב"ד רק להודיעו פחויבאין

 לב*ד הוץ פענחו דפנלה אינש עביד ולא הד"תסיסודי
 לזה בעח"ב שצריך ל5נינו והרי י"א וש"ךכבא"ש

 בעה"ב4 פסקי על לסמוך רוצה איעוהוא
 שותפין דחם כיון בעלמא ססברא כ"ת מחלקךע"ז

 בט-ו הרושות והי' חשבון לו 7יתן בלא"חמחויב
 שנעשח עד שמעון ששתק בשביל וכי לזהלרנבעו
 ע"ז ולדון לראשונה חשבון לבקש דיע אבד תובעראובן

 בעה"ב.לפני
 כיון ע"ז להשיב קל שבמח"כ בסברא בא מע"כאהובי

 לו חאמין חשבון, ביק4צ ולא שנים כמהדעבר
 תביוךת על תחלה שמעון ישיב ע"כ ריוח, שםשאין

 היזק. כהשעתראובן

ב*ה

ינו
 דרק פשוט להש"ך דאם" מ"ש וק ע"ש. ה' אות פ"במל
 הש-ך מ7שון כן סשמע 7א 7ו, להגיד סהויב תביאתוסכום
 %' צת י"ג סי' טשצרים נראה וכן תביעתו, %ופן 17 שיג7השכהב

 ע*ש שבע הבאר וברי צדקו בזה הסכום עכ*פ מג7הדאם
 לחוד. הסכום במניה די 7א ד7הש"ךומשמע

 טענת דהסן 7הש*ך מודה שבע הבאר גם דידן ז-בנידןולענ"ד
 ומשמע רבנים על ושצאות 7הוציא לו שא"אהטעבע

 לההגאות יעלה לא בע"ב לפני מקודם הענין שיציעודבזה
 שבות דבשו"ת בחנם בהוצאות 7הרבות אותו נכוף מדועא*כ
 שאדע אחרי דשלי הש"ך סברת לדחות כתב קם*גיעקב

 בי"ד לפני גם הלא בכך מה דהלא כרצונך אעשהתביעתך
 להוציא יצטרכו דעי"ז היכא שייך לא וב"ז כן לעשותיכול

 הממאן את להכריח שאין מיבעיא דלא שם בח"צ ועייןהוצאות
 אלא והוצאות טורח בו שיש לבי*ד עמו לילך דמחציבהיכא
 הכם להביא רב ממח להוציח יצטרכו הרי העיר באתעאף
 ע"ש. להכרית יכול בעולם חכם אין ולזה בדינין ובקיגדול
 שלא לכופו א"א בהוונצת נ8מ"נ יש אם הכא ה"הוא*כ
 הדי"ת לדון יש מה על יאמרו והמה בע*ב לפ2י מקודםיציעו

 וז*פי בהוצאות למעםכדי
 ואושרז והם אתה דכתיב ופלניא את ע*ק )ט*ז מ*ק במס'והנה

 לבע"ד שיאמר שצריך פירש וד,ל הריטבן'אובהדהצי
 מזוט הף השליח לו שיאמר ולא פלוני עם לדין מזועשיהא
 לעשות יש אם ץזכוד בדין תובע מי שידע כדי והסעםלדין

צבי
 עכץל בדק לו שישיב מה לבו על שיתן וגם ויפיסע כ7וםלו

 למברת סמך יש הריטב*א דמדברי שם יוסף בברכיוכתב
  עפו הדין תביעתו אצפן לו שיגלה שואל הנתבע דאםהש*ך
 טתב ברוך אמרי בהגועת ו"ל מלייפ2יק הגאון וזקיניעכ"ד
 הריטב*א ובחדושי ו5ו' ופלניא את ט*ז דף מ"ק ועיץבזה"ל
 שם הגשנים ובדברי  1ג"ל טענתו להודיע דא"צ משמעשם

 חמ*ב דבהגהות ראשין בוטרין החבל אהזו גאומם דהממתמה
 דמשפע בתב יוסף חתברכי כהב*ש מריטב*א דסשמעכתב

 לטה דאל*ה אם*ב בהגהות ניח שיפה כתב ומתחרלהכהש"ך,
 הטתבע אס מה הוא כ'אצ הלא בטעמו להאייך להריטב"אלו

 לילך א*צ תביעתו אופן יודע שאיע רק התובע הוא מייודע
 מוויעים ההמ לא אם מבש"כ תביעתו שיודיעמ עדלבי"ד

 עיץצ* לילך דא"צ ודאי התובע הוא מי כללאותו
 ההעבע מי יודע הטתבע אם דאדרבה כש"כ זה איןולענ*ד

 קלע תביעה איזה לההמבע שיש כלל זחנר אינווהוא
 לילך מןעיב אימ תביעוי משדם לו שיודיע מבקש הואוע"ב
 השליא שולוין הבי*ד אם משא-כ לו אומר חים אםלדי"ת
 לושכיר הנא לדין בתומן שיהא שיאמד דסגי הו"א לדי*תשיבצ
 אוש לח*וה *ש מסח5א ני לדין לבוא מחויב ההי' ההובעלו

 5י לוצדיע שצריך הטעם הייטב*א כתב חי8יר עליותביעה
יצנובע.

 חטךצ הגאצת דדעת דבריהם לשרש גראח יותרוב5שימות
 סגי אחיגע 5י שטחישין שבזא מהריטב"אדמו9מע

%



א8 השס.מקישי קאפא.ס אששאש4א.

 ותביעת רשבן, תביעת .שעושה לדברע זחמלבי
 מטש זה חוא א"כ ענינימי ל,34י בננה שסעע_.
 תחלה לתובע שנזקקין כ"ד סי' רא"ם דש"עדינא
 אצלך לי -ט מושיב והוא .לשמעון חובע רשבן אםדחייט
 ר8עלח, בדנינו שתבע לאוהע תחלח נוקקע זח,.לננד

 הףש"ה: ש-תברד, לזמן כהשהין חשני'ורנב-צה
 לא ע"כ אחד ענפן הכל בנ"ד לחצתי וש1מת14בל

 וזביעת על כעת לדון מוויב שאין כ%אמרתי
 העיקרי ב"ד לפני כ66חד שניהם שיהיו דעתי רק:זשבה

 הד"העהוא
 שפענת יודע בל"ם כמוהן כמוני כי אתפלא זה מכלרצץ

 רק לחשוב לו וא"א ססירות מחששי הפנקסאותביערו כי הכל על פרפי חשבון ליתן לו 2צא"ארשבן
 בזה הדין מעוטק ברברבי תלוי. וד"ז תביעוע,ועפי"ז העיקרי ב"ד לפני כאחד שניהם שיחיו דעתי רקחשבון
 זה, באופן חשבון לעהצות אפשר ואם השבועותלענין
 .המשפמ עמק המורים יורו לבלי הדין לעטי לעומח
 ב14יזת נדול ד"ת והוא חשבון בואו ננזר ואיךבזה,
 שמצוה תוה"ק בדעת דעתי ע"כ ההצבונם, יהי'אופן
 ~ב"ד חאפשרי, מוקדם בכל לד"ת לכופסרבה

 דוקא.פמחים
 בלונ"ח דושת"ה ידידו הנניובזה

 וויךעך שלו'הק'
 יצ"1 נירערוהאןאבד"ק

 קאמימן
 יע"א תיש צ4נז תש"ב"ה

 חנ4צן חרב חי כל נפהש וידיד ידידי לכ"קחחוח"ש
 השזר פאר נשנב צדיק בעולם הספורסיםהאמיתי
 מייזל-ט ךוב רוד מוח"ר כקש"ת וכו'והדרו

 יצ"ו אוהעל אבד"קשליפ"א
 ממפרי קרעקפין בזה שויח הנני כהדר"נ,4עקך2ט"רן

 כוונתי אין כי ועד היודע וד' אקרא""השם
 מעולם דרכי כי לי מגיע שאינו בפלית להתעפףח"ו

 ח"ו להנות הרחקתי ומעולם הכלים אל נחבאלהיות
 התמטת לאיזה פעמים כמה נעתרתי כי התוה"קמכבוד
 ועל התורה על ב"ה ישבתי מעודי רק לקבל רציתיולא

 צוק בגודל עתה אך בחנם. רערה והרבצתיהעבודה
 כל אין ולרש שנים כ"ג בת הבת צרת והניעהעתים
 שלים"א וכחדר"ג בה"ג. ס"ת וסוכרין נדוניאליתן
 כ"ק בצל בבחורותיט מסתופפים הייט עתזוכר

 הלבו,שפאם שלמה מהו"ר הקדוש הגאון מרןאדומו"ר
 דאורייונא בשעשועין סתוכחים והיינו מבאבוב[י"ע
 מפורסם וגדול גאון עהיות שלימ"א כהדר"נ זכהומאז

 אבקש ובכן ואביון עני בעה"ב נשארתי ואניבישראל
 ספרי על המכמוע לי לכתוב לימיני עעמוד נאשימחול
 ויברך זממי יהפק שאוכל דרחמים פסוקי איזהוולבקהש

 פוב. בכי המוגמרעי
 ,, .4[41.,ט.. 14*.",ש4ש44יאשש484וש4ני444~4יויע4ו4א4יייא,ום4יאששושוש44ו41אןיאטי*,444י4יייג*י,,,,י,,._,.,,,,

צבי
 צתו פקמיק הרי 8-טי אדם נגד דנין דבשאגו שקריםיטעון

 כשרת4 בחזקת שהוא. הרובעל
 להודיע שא"צ בלשוט מדייק אמ*ב דהנהות הבל א"שויפי"ז

 צריבין ורעזובע הבי"ר וא*ין כוילות יעמן וכוובתוסענתו
 הברבי מוצא*כ המיעום על לחוש יהם יש בי הטענותלהודיע
 תביעתו (ישן לו שיגלה שואל הנתבע דאם בלשוט פדייקיוסף
 לט וחרן פרסי אדם על דנין אע אז דהרי עמו הדיןאין

 והבן שקרים טעעת לטעח ילמוד שעי"ז כשרות מהוקתלאפקוע
 על שתמה חו*מ על )ספרדס אברהם בית קו' יתףשבובזה

 הזמנה בי"ד לו שלהו דאם דקיימאל מהא הש*ךשיטת
 על יודע הייתי לא לומר יכול הרי אותו משמתינן באולא
 והיתי לי אומר הי' אם  שמא כי עמי להתדיץ רוצה הואמה

 עכ"ק. דליתא ודאי אלא רצוטעושה
 לא המיעוט על נם תקנתם פכה דהבי*ד ד(9ן לק*מולח3"ל

 הצונבע ה"' אם עכ"ז התובע 0ענת להנתבעגילו
 על לידע שרוצה רק לדי"ת לילך שמוכן בי*ד להשליהאומר
 הה' לא בעדאי אז רצוט שיעשה ואפשר לההדין רוצהמה

 פרטי אדם דעל לו לומר ההיוב הי' ואדרבה לי'משמתינן
 ופשוס. ח*ב שקרים עי*ז יטעון שלא אהזקהמוקמיע

 ובעטרת שחשתד*א דין טעם בברוך דהנה י"ל ילפענ"דא
 מטעם הוא ההוס' דסברת משמע ט' חוליןהבמים

 והאיסור האיסור בקו כרוך שההיתר דכיון להומראספיקא
 לבלתי מתהפכים אחד בנושא ההפכים חצני ההיתר בקוכרוך
 לאיסור שנוגע בפרה ולכן לחומר(ג אזליע אותכלית

 דהיכא המפוו-8ים וכןובו ע*ש להוגטרא (וזלינןדשערייהטש
 כרוך והפטור הפטהר בצד כרוך הוא ההיוב אם לממהדנוגע
 חרן ממון טפק בכל לטעבע לקולא אזלינן או החרובבצד

 אין מלקות ש מיתה עונש לענין וה*ה מס8ק מסוןלהוציח

רבר
 צריך ואין ויפהסט כלום לו לעשות יש אם עצשןשי4מד
 כפברת כרצחצ יעשא הגיעוע שידע ידי שעל טעטתויהודיע
 החעבע מי לו רמודיעין דחזיע דאחרי יופף הברני ודעתהש*ך
 הנתבע אם לכן ויפייסנו כלום לו לעשחן יש אם שיזכורנדי
 4ופן לו שיגלה ח8ואל התובע הוא מי שידע בוה כלל נזכרלא

 שם להנתבע מודיעין הי' זה דלתכלית כית עמו הדיןתביעמו
 וו*ב. טענתו לו להודיע צריכין דמה"ט וה*הובצבע

 יו*ד הישיע*ק עפי"ד כלל פליגי דלא וברההם לפרש ישואולי
 רוב בתר ייזול אמרו דלא חדש כלל שבתב ט*וסי'
 הרוב מן הגא מילתא דהך אמרינן פרסי דבר על דנקרקיכש4גו

 גם לתקן אט צריכין כוללות תקנה לעשות דנין כש(עואבל
 יבא המיעוט הש*כ בעולם הוא גם המיעוט דהרי המיעוטעבור
 לכלל יבוא הרוב אם לי מה כי הדבר יתוקן ו(פל איסודלנלל
 גם לתש כדי בגיטין זמן תקט ומשףה  המיעוט אצאיסור
 נפלים מיעוט בעדשהט ח' ח1ך לשתוט אסריע ומה"טהמיוטט
 ומשמת יאכילה יובאו המיעוט נם וד ח1ך העגלים טל טתירואם
 שהחש ופפיים המיעום מחשש ההסירו לכן שאסוד מיעוטאיפא
 ע*ש. בזה הארכתי מ*ה שת עטטת תקבתובקונטרס י אות ג' סי' צבי בנין ובק4רי ע*ש, אזוע לא ומטה מוטדיסוד

 דדוב מטעם כשרות בחוקת ישראל דבל ומנא שיטתוטדע
 עשו לא דהבי*ד לומר -צ סנשש הם כשריס-צראל

 שאין אנשים מיעוט סכח הטעעת גם להנתבע להודיעתקנמ
 לטעון ילפדו הטענות מקודס שידעו ווףי בשרות אזקתלהפ
 שלא בהירות בהצקת מךהזק הוא אהד יכל ח*ף שהךיםמע4ת
 גם הכמז*ל אשו בוללת לתקבה בטגע 4ב-ו האמת רקיסשיד

 שו4 שיצחבע שרטי אדס נגד בשינין משאףכלמאיעוש
 ועי*ז להשדו לנו אין מקודם הםשנחש % שיבלהמהאשבע



 השםמטמף סאמא ותשובהשחיות"8
 אףה היים דברי בשו*ת לעאן נא שימחי אנקשהצב

 להבק זכית* לא אשר עימ ולהאיר פ"וס"
 מלבער שיפמור שם שהקווה מה )א( חקדושיםדבריו
 קם ואמריק מלקות דהייכ משים מלשלם שפפורכיון
 יונהייב לא וווב מלבער *פמור אם הרי ע"ש. בדר*םל"

 לההמיר לילך לט 1"ט לשלם יתחייכ וממילאטלקות
 זכר עמ' בעלח ע"ב( )כ"ו בפסהים התוס'כם"ש

 )א(. להומרא אזלינן חאישר בצד כרוךדבחיתר

ינר
 שמושל ובזברת לקולא איליע לדרננן ובטגע מספקעתשץ
 איליט חזקה איכש אם בדשדיתא דאפי' כתב ע*ב נקדגיטין
 תודה בדעת וע"ו ע*ש ותקה נגד דא1ריהצש ספק כבללק1לא
 שת ה' ס" דוד בנץ ובשראן יו*י 9ת עיהסה להןבפתיהה

 להם ובשו*ת דוגצ2א חבכגשת או ס" הץא אלע,ר ובמטשתזד
 ע*ש. נזה אייכהת כ*ג סי ט*ד"1לג4ה

 כשיוגנב לשלם יתהיב לא תשלומין להיוב בטנע הבאוא*כ
 והיוב ושתיוב בצד כרוך פטור "שא 3ית "שבדאו

 מלקות לענין וכן להנהבע לקולא מ13ן ספק אמריט ד5טורבצד
 קאי קזשיתו הים הדברי הדי ועכ*ז מספק ילקה לאג"כ
 לוקין ושרן דאעקג פטורין שוגגין מלקות הויבי דס*ללר*ל
 ה" אם מלקות צד דאיכ84 נח9ום מלשלם פטוד עכץזבשבג
 ע*ש, אויי לא 3י ד*ה ע*ב( %*ד בכתובות כשףש*יבגת*ד
 לוקין אץ ובסשק בכה*ג מלקות דליכא אע"ג הכ4ו ה"ההשקכ
 4בר איט וממילא מלשלם ופטור מלקות צד השובעכ*ז
 יאבד ש כשיוגנב לשלם אהריות היוב עליו דאק כוהאב"י

 והבן. חהם הדברי קף קמהושפיי
 דלהר6ב*ם שם שלמה בלאם וכ*כ ה6פויווים לפימ*שאמנם

 לאומרא דצזלהץ 8א ע*ב לקולא ספק בכה*תדס*ל
 דהא לחהשרא ספק משום לאו האיג1ר בצד נרוךביהתר

 בפ'א פוסק הר5ב*ם ובאמת לקדיש למהל צריכיןלהרמב4ם
 דאשב פסאים כשאר מה*ת פסול זבר עלי' ועלת 5רהמה'
 "זמרא דלקלא דק"מ4ל כמו ה"א בבה*ג דלהר5ב"ם ת*בשם

 בם*ש בהייה הוא ומדה העצי  מטעם דוי מקשיעלהו5רא
 וה*ה בזה עתיקים והדברים דומיא ד*ה ע"ח( ע' ב*קה"עס'
 ווא ההיתר בצד ואיסוד האיסור בצד נרוך היתדכש"ש

 וא* להו6רא אלינן להרמב*ם האף לאו6רא דניזלהללמ"ם
 הת"ויב לחומרא למיזל צריכץ הכא ה*ה וא*כ עכ*ד,בדרבנן
 והדרק"ל. בב*י ויעבוו אהריות היוב איכא וממילאלשלם
 מפט ממון 6וצי4רן י*הן חשוי בכה*ג סמת דלענין י'לאכן

 שום ליכא פמילא במנטן תלף האיסור וקכאוכית
 16ריבו אוטו פ9שן רוצעה דכה9וס הלבה הוא דזה ובפרסאופוד
 ע"כ היי 6לקיה ייתהיב ביון ת41נ ר,ןעות שני טה9וםולא
 במי רפטור מוסשתריות בע*כ נפטר 8שוב מתשלומיןפסור

 ודרה4 לדוכתא קף חתדראסשענש
 מהירהצל6י ראי' נלל הביא לא שם 1הם הדברי והנהב(

 הסברא מצד הוא זה כי 6עולם נפקע לאדאהריות
 אוכפת דמש ביזיו שההי' הזמן כל על הוא אהריות סקבלוכל
 מלשלם פטור הוא קנין ע*י אהריות קבלת דבשעת במהלן
 ברוותו קהם נשאר אם באהריות הייב מ'ם קלב*םמכה

 דפשונגה*ב
 שבתבו דאף לענ*ד שם הוים הדברי של ו"ידש עיקראכל

 אז אוסוד מצשה ע*י ה" התהלה דאםהפחקים
 מעשה מכה מעשה בלא שהוא אע*פ לבסוף על גםלוקין

 בשעה רק למיפטר שין פ שנ"מ לענע עכיוראשונה
 הי' עצמו מןד עשן כן לאהר משש*כ המעשה שעשהרייונה

 הץא( ""נ כתו3ות טררושלטי- ראי' שאביא מהש%ת
 בכל ג4מתריוה דריכ כן מיתה שנולת % עלדדויב

 בו אפאין לזי וצי ד*מזוכ משהם םםלקות פפור רקרגע
 שב%ת נל % סיתה דתיב כיון אדרבה הרי ע*שמעואת
 ו9ל רנע כל על הה1שתלח של הטעשח דמתשבץנשסע
 במנ*ה ה5ין מלקות לייבו ומכש"כ מיתה להייבואה*כ

 )ב(. י*אמצוה

צבי
 שהצהוב ודק מעשאת בו א89ין ל(9 ד"אש טהשום מ5לקה2פטהר
 לפםהר א*ן ז8 מכא הוי המעשא תאלת 5הפת הואמלקות
 8שעה 18א 6לקח2 דהה*זב 3אהד באים זזועם קלב*6משום

 שאין בשעה אה*כ בא ממת תףוב חמעשח שאושההששתה
 על אהב דיהא ישריך מהירהשל6י רא" הביא האה מישהבו
 וה6קשן היאן במיומע ורקב ארט דאו מעשיו לאהר שנשרףמה
 6צו מיתה ה"ב איט מעשיו לאהר ,29שדף דמה סברהי'

 קלג*מ 6כה לפטרו ש*א א*כ א8הושה התהלת מכה ורקעצמו
 מששה איכא דבאמת משני וע*ז אהת בבת בארם דארנם3ית
 ובתרי ודק ממש פעשיו ומקרי היציו פשום דאשע שבולתבכל

 נק%ת משח*כ שב*מ שם שהך היפיר קסליע לאמיתות
 דאיכא עצם אה*ב ולח בהתאלה רק הוי לא דמעשהש1יות
 החהריות קבלת תהלת מהמת רק הע אה*ב גס מלקה2ורוב
 שה שייך המעשה עשית סשעת הקנין בשעת טשבד אםלבן

 אשמשריהז כה נשאר קים נשאר אם ענ" מה9ועתופשר
 שעה דבאתע כית לשלם אהב שפיד א נאבד השם אה*כעל
 18א סלקה2 ו4שיוב ודק מעשה בו שאין מלקות היוב בו1ן

 לכן כשהר באיס איט הרי האהריות קבלת תאילתמהמת
 בס*ד* ונבון 11*ב קלב,מ משום ל5יפטר שיך לאבכה*ג

 השדה אהל בששמף דדאיתי העמוקים דבריו לפרש ע(8ה1ד
 תסרמאן אלהט מו"*ר האדיר מהמען תרט"ד()שטן

 עשא %*ב בכתובת דפריך בהש (ר סיח ברמצרות הי"וז*ל
 אתוס' לפי6*ש ה8נ*י והקשה קלב*ט שויתו על בב(צדממא
 מעראה למ*ד אפ" העראה על קט מודיב דלא )נ"ט(יבמות

 % חתמשון העראה על דה5לקות נימא א*כ עטרה אבנסתזו
 וובולת כל דעל הנ*ל הירושלמי לפי מתרן והמנ*י ביאה4שר

 מלקות מוןיב ג*ב ב"שה נמר על ה*נ מיתה הייבחשבולת
 עפץס בוזדחטיו חתנרע*א בהשה גמר עד המלקהז מנ" פקעהמש

 "ווב עיע דיש נית גדיש 5דליק גבי הא ע*ז הקשהכהעבת
 ושני' השבלת % דמן הבי"ד דאין ג"ה' ו9בולת כל עלמיתה
 8יתות אהבי במו הף 6הם ההששתה ובית על טצ"נדכבר
 והיבי שוגגין מלקות יזהיבו לר*י מלקות גבי משאהכאיגגין

עכ"ק4
 כתב י*ג ובשות ףל תסרמאן אלתט ר' הבשת "אדיךוע*ז

 להמעשה פשר מיני' בדרבא וקי*ל וגקיזטרבזהץל
 ניסקי ה" לא כאילו נהשב ובניסוך כלל נעמעית לאכאילו
 טתשב ג*כ העראה ולענין לפניך שלך הרי לומר תכ1לכלל
 הגמר בשגדל מהידיב ו5מ"לא כלל העדאה כאן היתה לאכאילו

 עכץל. גרידאבהשה
 מכה את*כ מלקות להיב ח84 הבא דגם לטטץ א*שוא"כ

 שייך 8" המעשמ התאלת בעת דהא המעשההתחלת
 לושצעץ9ה 5א9ף קלב"מ דזעי המעשה בל בתבטל וממילאקלב"ם
 אה*כ סעשה שום כאן ארן ממילא אץכ כלל נעעוית לאכאילו
 ארוב דשיכא הגדוש את בהההק סעש*כ בתשלומ*ן ההבולנן
 פהו9ללפין פס"ר לכן ח1בולת שבולת כל על עצטו מצדטיתה

 בס*י~ נכ1ןר81



 השםטקףשו ש14ש הזשמתשא4ת
 כמאק" די" משמע יח ייה"ימ 4לך 4 "9מצב

 מ,9ום אשף לענץ רבים בת בשעי חנ1קןסכב*ק

 )ג4חצי
 שמח*ת ז'ל הבעח"ט בשיפת שח%ך כיהשלישרת

 בעין כשהוא נם קלבד"ם מכח ולוחשוב
 שברו אם אבל להחזיר חייבוהו שרבגן רק לרבאאפולו
 גם חרי לנפקד נ"ת בין סחלק מה א"כ 5מור אח"כאפ"

 )ד(. אא4 נעשח שסכבר מה לשלם חייב איןהגפקד
 ע"י מבהן שלו שנעשה שע"י לומר ששר איךרביעית

 יותר ישמור בפטח חמץ וקגוז בדר"ם לי'קם
 וגיורח בארעה יציבא אחריות עליו מושקבלטלבערו
 לא ואם לבער כעזחייב בודאי קגאו אס הרי שמיאבשמי
 שלו הוי לא חנאה אימור מחמת חמץ כל הרידזמי,מיין )ח(. לבער וחייב באחריות חייב שוב לקנותו לי'ניחא

 חמץ איטור שבשךו כית לבער חייבום"ם
 הוי חסץ איסור שבלעדי כיון כאן ה"ה א"כ שלךהוי
 לפפרו שלו חוי דלא לומר פפרו חמץ איסור איןשלו

 )ו(.מלבער
 בכ"מ רש*י לשיפת כי כ% חעיר לא מה מפני?8,טיין

 ושעיל שמים מי לצאת שח%ב ע"א()צ"א

 ו8יטת דהרי לחשום אדם יטל שבקל כית שלו ר1יהא1מה
 לא אם ,9בועח קרבן חייב עדים דבכח"נהרשב"א
 זם פשר ש חייבים שעדים ז"ל הכ"ם ודעתחעידו
 לבער י9ירחתייב לענין שלו שנהשב מכש"כ א"כבנח"נ
 כ"ח סי' בקצוה"ח חובא הרש"ל לשימתואפילו

 חכא חנה יד"ש מלצאת נם פפור החומרא ל"דבעבדינן
 לפים"הש א5ילו לחלקוהע א5שר אי בוודאי דבריולפי

 מ"ם לבער לחייבו להומרא לילך לנו דיש א'בקושיא
 א*כ נלקה יד"ש לצאת שחייב דמכח תאמר אםהרי
 אבל ופפור יד"ש טלצאת יפפור ושוב ההומרא לונעשה
 חייב החומרא לו *גושין שאין כיון לזוז אין מזהאכ"פ

 )ז(. לבער וחייב יד"שלש:אין
 שם בקצוה"ח חובא חר"ד בשם הר"ן לפינו"שדבבפ

 %שפם"ק יד"ש לצאת חייב שהבפיח במקוםדרק
 א"כ ע"ש חייב אדם בדיני אפילו דבכח"ג שימהשכתב
 לבער חייב שפיר א"כ לשלם עליו קבל חכא גםהרי
 אולם לנפקד ג%ן בין החילוק מובן שפיר שלפי"ז)והגם

 ע"ש)ח(. לזח נחית לא חייםהדברי
 של קדשו שיחת להבין זכיתי לא אלו קושיותמכח

 מכהדר"ק חשבקש עיני יאיר וד' זי"ע חיים הדברימרן

רבר

 חשבולת שבולת כל על דוהיב הירחשלמי דקאמר דהא לק"מ"
 ההולקה ומעמ8ה חציו משום ד4ה8ו הגמק*י כפיר,8י"ל

 וז*פ. ושבולת שבולת בל על מחףב הואבהתחלה
 לקנות בלל מטזן איט הרי דבפקרון פשום החילוק ולענ"דד(

 נגנב אם ורק קנניהו דבדמים לומר כלל שייךולא
 ישעות שתי חץ דחין שב*מ מכח פפר המשיכהבשעת
 האחריות פקע ולא נגנב לא אם וממילא יקט9 משוםלא
 משאהכ לפטרו מלקות ליכא דאח*כ כיק אה*ב הויב לכןממם
 הדברי הא ועוד קנניהו, בדסים לומר ש9ך לגזלו דכיוןבגזלן
 חייבי דלר*ל בה8ום ורק מלקות דליבא סהשוגג מייריורהפ
 עכ*פ אבל מלקות צד דאיכא כיון פטורין ג*ב שוגגיזמלקות
 קלב*מ בכלל ורק קנניהו בדמים ל"ש מלקות ליכא דבאסתכיון
 ש%ך שפיר במזיד רמיירי בגולן סהצא*כ לוולם הויב דאיןהוא

 ה*ב. קנניהובדמים
 מיירי לא הלא חים מהדברי מאת לקח מנין ידעתי לאק

 חמזדאי מעשה חשוב דזה ליוגפו רק מקנהבלל
 6שה9ה בשעת פטחר קלב"מ מכה בקנה וכן לבערומהויב
 בעלמא אבל הקח8יא כיצד  קלב*6 מכה (9שייות היובדלי86

 לבערו. הויב ב9דאי קלב*מ ע*י קטיאם
 הנאה איסוד 6כח ורק שלו החמץ דבאמת כיון דהתם יק*ם0

 לע"א לבער יתחייב ולא שלו דל*8 נימא חמץשל
 רחמבא דריבו להבי שלו הי' המץ ה4הסור שבלעדוכיון

 משום וק הוא וילי' לשן באמת הרי אהריות בק%2תטהיא*כ
 לוייגו 6קום יש ולכן דידי' חשוב כשי"ננב לשלםשיתח%ב

 נבנס לא ממילא לשלם יתוהיב לא המץ איסור סכח חםאבל
 האהריות בלקח דמיירי כיון לבערו דיתדריב לרשותי'משלם

 51שת4 ח"בבפשה
 זו בשץ8יא ג*ג שוועיר י*א סי' לעיל ת%ם בדברי הגהז(

 מורוב יד*ש דלצ84ן כית לזה י*ל והנה בשדלכתב
 לששאן רהצה ח81י כל דווואי עליו אלם אהריות כפמיקרי
 שתטה ומה יש*י לשי6ת כן מתרץ דבעצטו הוי עכ*ליד*ש
 *ד*ש לצ8א חיוב דע*י דש*י שיסת במ1ף גם העירדלא
 לרו8ב*8 ומה*ט לח8וק יטל בקל הכ84 %וצת תשיסתמהמל
 8גה8*כ ו48כ העידו לא אם שבועה בקרבו העדיםח%בין

צבי
 דהרי לו נזרקה סעות לבער, שיתה%ב לענין שלושנחשב
 האחש ש9שריהת עליו שקבל מי לבער יתח%ב אמאי תמההדב*ה
 דאמריע חה מתשלומין ופטור קלב*מ נימא מלקות דחייבכיון

 כת ידי על הרי לתשוס יבול ובקל תפיסה מהני יד-פדבצשת
 אחך4ות המקבל ברשות לא המתן של בר,שות יזתר הואזה
 אמאי המתן של היהע שלו הוי לתפוס יכול בקל ע*יואם

 שיטת מבח ווהעיר ח4ה השמתריות. שקבל מי לבעריתח9ב
 לק*מ יד*ש מלששאע גם פ6ור החומרא דבעבדינןהרש*ל
 ברוך דבהיתר התוס' שיטת מכח הד*ח דכמנת כתבתידכבר
 80'כ ליכא עוטש אבל לחומרא ספק מכח אולינן האיסורבצד

 ספק שהס4. משום דמלקות החומרא הכא עושין איולעךלם
 ל,8יטת גם יד*ש לצ4אן חויב ושפיר לחומרא כרוך היתרמכה

 בזמז על גם קאי קים הדברי קושיות הרי בלא"ה וגםהרש*ל
 דייבי דגם לרקל עכ*ז מלקות דליכש8 החומרא עבדינן דלאהזה

 מלקות חווב דאיכא מכח הבא יפטור פפורין שוגגיןמלקות
 דוויב החארא עבדיע דלא דבוה*ז מודה המרש"לוהרי

 בס*ד. הגל הש*ש 3ר*שלצ4טצ
 רק ר,49י שיטת טכח בלל דיזכר לא ז"ל הוים חרברי הנהח(

 אחריות מקרי מחיוב יד*ש דלצ4א דכיון סתםכתב
 דוקא רש*י דשיטת שבהר*ן הר*ד שיפת גם בדבריוונכלל
 ג*כ הכש5 חשרי בדיבורו לעמור האדם שצריך משוםבאתנן

 לכ*ע. יד*ש לצשאז היוב איכא ל% לשלם עליוקבל
 דין פי על 8ח9ב דבכה*ג שבשטמ*ק השיטה הביא שלאוכר;

 ש וכן זו שיסה מדחה שם שהשטמ*ק דאהרילק"מ
 שנדהת בשיטה קושיתו לתרץ לו למה א*ג בשו*ע כ%הובא
 וסשוס. ח,ב 9 שיטה שמדהה לדהשטמ*ק קושיתו יוקשהדעדיין
 האדיר להגשן ע*ב ס" ח1*ח שלמה לחם בשו*תוראיתי

 דשרך הנ*ל הד"ח קר שהביא הי*ד ז'למשאמלוי
 מכח טתו9לומץ יפטור נגנב אם דהא אחדיות חיובמשנהת
 שעמד ז*ל צבי ווים ר' הג4ץ אהיו בשם והביאקלב"מ
 של המ4 שהחזיק וק מעשה קהשה בלא דהלא ע*זמשתומם
 לפבי דירבר 1הציע לאחששוב*ם דויי מלקות ליכא בביתוטטרי
 מענה מצש5 ל8 ה4ח חם ז*ל מרדכי לבחשי בעל האדירהבשון
 בפסח בנפקד ח"ף קחגי דסתם קאי דהקר לתרץ דחקחיא



 הח%םמקדטף קב הח%א אשבחשאלה"4
 כפני.והם% לקפני דבריו שי2ני דמלקי8 צדק *צוקושו%
 הנדהה באהבה הדוש"ת מטער עה ידידו חנ%ומה
 "פראל. כ% בתוך לישועה ומצ5ה השעהם%8

 פראגק קלונינ%ם מ-טההק'

 קבסינע
 יע"א רשצשאדפץ 8"ק תש"ב וישב ב'ב*ה
 כיונים קךניו וביראה ביערה הנדול הרב יהדינטי
 ספיר נו5ך בלום אוצר ו5מוקךם ש"ם אפוקיעל

 לטש6 ז"פ יצב" מוה"ר כקש*ת הע'ויהלם
 ד14בשינא בק"ק ופאץ דיין שיפ"ארימוש

קףו
 בשמהה קבלע הנים טטעבו כמש5פ84ץדץשת"ה

 על ולציין להעיר קצת בזהובאתי
 ה"נ( 53"פ כלאים הירשלםי ע"ד הנעימים8םרותיו
 תיהא ר' התנא על יומי בר ישסעאל רן התנאדהק8יד
 והשיב עמד לא למה הייא לר' רבי הפאל גפנ*ו עמד'8לא
 במקום דמיירי שם ובפ"ם תהלים באנדת פרודדהי'
 הי' ור"ה לבושין שעומדין במקום נטן הידורשיש
 ומעכ"ת "טמעאל ר' את האה יא במהשבהופרוד

 נהמדים. בדברים בזההאריך
 טל5ניו ר"ה עמד לא למה אהר פעם לומר "8וא%מ

 דמי ועזק"ל מי' הטידים במפר דטבואר במעלפי
 והובא הכם או ס8ר לפני לעס%ד לו אין הומש ב*דוא%"פ
 יו"ד ברכה ובשיורי ב' ע"א סי' שאל תיים בשו"ת1*כ
 וא"כ כ' אות ה"ב היו"ד לאברהם זכור ובם5ר רס"דס"

 המש תהלים טפר ביזיו דהי' ר"ה עסד לא ל5י"זא84יר
 )א(. לעכאקידשצרך

 לבטה אהר פעם לומר לפענ"ד א5ע4ר 5למול1ש2!414ך
 לא ר"ה ימה י"ה ש "שמ,צאל ר'הק8*ר

 קידו'פין במם' דהנה לשיפתו. שי אהד דכל סי5נ*וע5ר
ש א א א א א א א ש ש ש ם א ש 8 8 -

ר%

 דוייבי סרא קי5של הלח "קשה חח*כ 1פ1שח ע%ןש1שה
 בצ*נ זה סל ומ0ים איבין שוגבין5לקות

 הך עיז% ףל "תורה ושרי ב%נים וגי על מה5אהאגכי
 עוד שיגש ר(י ולא י'8 בסף ח%ם בדבריקושרא

 זה מבל סדבר בעצסו הוא ובשם מ*ו בס" קהשיא הךמ5עם
 אהריות דקבל סקוד5 לושרץ כתב וגם שאג*מ לאו לעמזוע

48 א   %  8 ו  ע 8 די  א   

-  
 יף דפשו לחה זיק (שו האי לם, זדצח

 הח הייא סתב ויז בשהמ ו-2 י ל יצ18ה
 ה%ב איט ומ5ילא קל2*ס סשום פטוך יאף בששיא%5ששיג
 ?ליכא בשוגנ דמ%די לא%קסי דטכל לתרץ סתב ובןבשששריות
 שוגגין מלקות איבי דס*ל רשל על קשה עד%ן אצן5ח"%ת
 ג(2%ים שהני ס5ק ובלתי עאון, אבר%הא ר"ל י5לוג וכי5שאדין

 ט*ג שבם" דבריו רש1לא
 כהשבות במשוששה כעי*ז 5שמשזי ח%ם 4דברי הערותובקךקך

 התהד קר לו%ץ שכתב פסוד ולאביי ד*ה ע*בס5ף
 לא אשנ יראה בל טשום לוקה בפסה הסץ יץךבתלהרמב-פ

 זש1ין אגגהה 2השעת נתוריב וכבר קנ" טדאגבוה' ל81רשה*ך
 שקמ% בשעה דב*י סלקהע ישהכא 5ה1ום 4צטשמת עללשיץ12
 סששא בו 9טרן לז9 ב*י ל" הוי ננר א2ילה דנששתוק

 ענע*ד* ישם 4ושחנ*5גפ"ט

% יו %ע לי3יע א ט  רט שי אפד %צ 
 כששסק הי דסא *"א יי דשמף' שן *יפש%י
 קי"א ס" ש4י בהים וקךין ע"א1 לעםוד צריךבתורה

 עשוש לא או במשיה פפור בבה1וה שטק אם דישדש4צוצע
 נחעת רפ"נ ו5נ"י ב%"ה שק דהנת י"י%פענ"ר

 דתא שץ ט" יו"ד מהרישא בשו"תהובא
 אם דוקא הא המצוה מן 5פור במשוה דעומקדאמרטע
 בכל השוה מנצצוה נ"כ דפפר בכל השוה במצוהעוסק
 ט5צוה 5פור אחם בכל שוה שאיע במצהץ בעוסקאכל

 ע"עג בכלהשוה
 ב% שוה י%ט שאיע קףשה אם בווי דהליאונר4מץ

 קףשה דמנר דלמאן לא או בכל השוה ל"תחהה
 שפיוי בכל השוה ל"ת דוהה אינו בכל שוהשאינו
 הייב שפיר בכל שוה שאיט במצוה כשעוסקאמריק
 המצוה מן דפב%ר במצוה אמר"נן ולא בכל השוהבמצוה
 דאמריע וכם השובה יותר הוא בכל השוה דהמצוהכית
 הכא. ה"ה בכל השוה ל"ת דוהה שאשב"כ עשהדאין
 מכלאים שמעיק מציצית פפורות נשים למ-דההטז

 %"ת דוהה נ"כ בכל שוה שאיע דעשהבציצית
 הרועים בילקופ וכם"ש בציצית בכלאים כמו בכלהשוה
 דלז דמאן ש אות הרתים ובמלא ע"ש ע'אות

 דנשים פ"ל שבמקדש עךל"ת דאין עצםטשבירת
 י"ל הא דאל"כ ההה שאשב"כ ועשה מציציתפפרות
 איע דהוי משום דוהה איע פמהים דאכילת ועשהדהא
 מוג ד4רע ובפרפ רשות בראשון נשים למ"ד בכלשוה
 המשרשים והגה עשש. מילה מהמת אהיו שמהיבערל
 דעךל"ת דפעפא ס"ל שבמקדש עדל"ת אין דם"דכתבו
 לכן הפר דהל"ת ובמקדש המור דהעשה התורהבכל
 ם"ל שבמקדש ל"ת דוהה דעשה ום"ד דוההאיע
 המור דל"ת במקדונ אף לכן המור דל"ת אע"נדעית"
 אף לכן דעדל"ת נזה"כ מ"ם המור דל"ת אע"נדעל"ת

 דוהה. המור דל"תבמקדש

צבי
 ידעית לא סהית דאין עלי ההנלי הירחשלמי מלשון הנה(0

 אגדא תהלים הפר בכל ע%נו ששגרית שעהאבההיא
 סב2הא בגיז עימי' די%כון ת*ה שני לה ססר שעתא הההשמן

 מפהגל שהיתי בפחשבה טרור ההתי שעה שבש%תווב5-פ
 5רוד שהף ח4ז דלולא ומששע תהלים ס5ר בשגדתלע%ן

 לעמוד צריך ה" ל25יו ענר שדיב*י 2לל ייע המשבפהשבהו
 לואשיב די לו ו%' דאל*ג ה4יים ספר בידו דה" אע*גל5נ*ו

 הולים. ס5ר בידושח"
 דבאם הטידים הס5ר לדבר מכאן סתירה עוד נראהולכ4צרה

 "ש סאמת (צן אטם בפני שמוד א-צ ו%מש ביזץיש
 סאר 5עשה בשעת בהץ שהי' לומר הסרא כאן ?(רןלוסר
 אגדת בעני1 במהשבתו מעיין עעזי' לוסר שיש רקתהלים
 דק14 לשה1 "1 עיני? אשגרית בירדטלמי הלשוו העתאלים
 במחשבתו ודבוק תהלים בפפר 5עןץ קאד' והיינו שכלו, עיןעל
 שאאר מ4שה הא" וכר5ות קגיגו ובר שום ראה שלאעד
 עצפי ראצת* אם שא* בפקפ הררש ידעתי לא סיהתדאין
 ב5אזשבה טרוד %4הזי וטן שב(יתו לפי טהראה1ה ג*כ ידעתילא
 לידע 5תצא ה" היי תאלים ספר ביזע שהו* 51אמר

 5צשש*8 תלסלר שלא 5ידו תהל*ם הס5ר להניח5הרארצה
 5חמץ א" רק תול*ם הס5ר בידו כלל הי' דלאו5וכה

במתשבתה



אח השםמקישי ש קנ 91 משפשתשאלח
 ועוצה לית דוהה עשה דבדיעבד הריב"א וףפתיטדן

 לכן מל"ת חטור דעו8ח דטץל הספודשיםצהצו
 ובטעם ח*א. השוח בתבואות וכם4ש נחהיתבדישבד
 כהריב*א מ"ל לא "שטעאל די' כתב אבור פ'סמהש
 עול"ת ומ*ל מהעשח חמור דל"ת דם"ל ומהכחע"א2

 שאיט ועשח בצהמת הייבות נשים דם4ל וי"לשבמקדש
 דעומק פ"ל וממילא בכל ל,טוח דחזח אעו סכלו4תז

 דחא בכל שוה שאים עשח חוא תורח תלמודההגון בכל. חשיח טסצוח 5פור אים בכל שוח עצאיםבבשץח
 הקץצה כהטא"כ תורה טתלמוד פפורותנ,8ים

 בכל4 חשוח עשח וזעי חייבות נוףם א4 זקן פניחדרת
 שחץ עחייע דע,שח דםובר לשיפהו "טמע4ל רןחש*כ
 בהערח בעומק ה"ת א"כ בכל חשוח לל"ת דוחח איםבכל
 איט בכל שוח שאים במשצח דעוסק כיון 3הידורחייב
 עםד שלא ר"ח עי חקפיד לבן ב% השוה מטצוהפפ1ך
 דם"ל י"ל ר"ח משא"כ כהורה אז שעקק אףבפניו
 השחת ממצוה פפור בכל שוח יטאים במצוה בעוםקדאף

 ודו*ק. עטד לא לכןבכל
 ב' א' של באותיחע חנד5מיםבעיינים מרחץ בבית לקרוא שתר אם נמהפקתי בזה111דייוןי
 בשו"ת ועיין קצת קדו,8ח בהמ ד"פ אשוריתבכתב
 וםביא קצת אלו בענינים שהאריך צ"ח םי' יאירחות

 )ב(. ע"ש יונית כתבבענין
 באה"ר הדו"ש חנאכע אוחבו ידידו חנניובזה

 אילעך ךובהק'
 דפה אב"ד חגאוןבלאכפ"ר

 קנמיטן
 יצו"א רשעלבצין לפ"ק ושץפ"ב דעףשי"ת ד' ה' יוםב"ה
 פובה חתיםה וגםר פוב רב יושפע לעשור נסאבין

 תמים כהלכה הב' חביבי ידי"נ אהובילכבוד
 יצהק כםר כו' בוע"י החו"ב ישרות ובםדותבטקץות
 דק"ק הראב"ד הגאון הרג כעת )הוא נ"י וריםיעקב

 בענגלאנד(.םנמהטספר

 לקראוע ה8סחתי הגיק4י נכון ח"ת עם חיקרפכתבך
 מט' בר-8 חקר ק"ד וכר, חון כלכש

 מיתה לאותה מקדימין הזומם*ן דכל בחא בתוס'מכות
 חם4י לי למה בתום' וחקשח ובועלח, ב"כ מזחטטיחוץ

 דדוקא חו"א םאחיו דאי ותירצו וחוא, לאחיומיעופי
 דץזוא אצ ארנו דבהעל חיכא אבל - נדון דבקץחיכא
 וקשה ע*כ, להיא צריך לכן בשריפה זוממף חו"אקפן
 אחד ביום ץצניס דנין דאין דם"ו במנחדרין איתאדהרי
 לטעת אמור הוין ננסר קים"ל ונם ובחעלח, ב"כאפילו
 שהרט קודס לחימם עדים ובש כתחיה, אותהדדם אי לפיפרך איכא דכן וכיה היום, באותו וםמיתיןהדין
 לחייבם ואין לגועל, חדין נגמר לא עדיין אזאותח,
 השם הדין, שויגטר עד נהרגין זוממין עדים דאיןבשבילו,

 הם*וע כבר חרי בשבילו, הוין שנםרו אחר עדיםבאו
 בשבילה לחייבם ואין לגבה, עץסו כ4ה8ר והויאותה,
 במיתה דנידתים ופשיפא עשה, כאשר ולא זמםדכאשר
 צריכים נ"כ תחעה, הדין וגמרו אותו דט ואידידי',
 עשו כאשר כבר אותח שדט ואחר יום, באותולהמיתו
 כשדט דאף חשני פפק בלתי אף ש"ם וא"כלגבי',
 דאל"כ חבועץ, במיתה העדים םמיתין בלבד,אוחה
 להעםיד ודהחק כנזכר, דלאחיו חקרא איצפרךלכחשי
 והוא אותה, שדנו לאחר חזר ואח"כ בברח דייקאהקרא

 )א(. לכאו' ונאה יפהקושי'

 קי"ב סנהדרין ברש"י דהמעיין קשה לא לפע"ד24כל
 דדוקא להדי' יראה פ"י בסנחדרין בתוי"פוכן

 דידוט לה בהטכחת שפיר מאחד, ביו שנים דניןדינין בתי בשני אבל אחד ביום שנים דנין אין אחדבב"ד
 דיני4 בתי נוצני אחד ביום דינם ויוגםר ואותהחבחול
 הוארק אחד ביום שנים דנים דאין הפעם דכלדינין. בתי בעאעי דנים בודאי ובועלה דב"כ אומר אניריורור
 הורג*ן אנו אחה ושעה אחד םעשה על ובועלהב"כ והרי רש"י, כם"ש בזכותי' להטכה כ"כ דא"אמשום
 על ג"ב זטת יהי אחד על זכות יהי' אם וא"כאותם,
 ב,שני אהד בפעם אותם דידונו נכון יותר כן ואםהשני,

די
 הי*ד ז.ל מ8ראבוזנא להסשון פ*ב סי' יעקב ציר בשו*תס

 הנד5סק הצה0ו4המ בבה"כ לקרות שדי א0 ג"בנשאל
 מתשובת והביא מרובע כתב ויעטתיחן זעם4רג(9בלשח
 של דברים דאפילו תקי*ג סי' וה*ג מץה סי' ח*דהרד2*ו
 בו יש בעצמו הבתב שהרי אשהרית בבתב לרהרם אסורחול

 העמוקים סודות כמה האותיחן ובשערת בו ותלוין רבהקדושה
 דסתב האריך ושוב חול של בדברים בו להשתטשחוסור
 בשאילת חרמ אשורית כתב קדח8ת בו אין וגדפ4הסוובא
 ע*ש. בבה*כ וחקירמ דקדוק בפפרי עיה לענין י' סי*יעב*ץ

 פ*ה סי' חר-ם סהוה השיב בשו"ת זו קו' כעין נודע כבראמ
 רשא לשיסת ז*ל סשצהעל חגה'ק זקימלכקק

 זמם משד ב1צ דמתקיים מץן בוצלה בשגם דדוקאודס2*ם
 שאין ש בקפן סטן לאתיו זטצו כשלא אכל לאורולעשות
 לט ד4רן כית שלה לדץ אותם מקדימין ש אותוסכיוין
 משכהת האיך תףכ ע*ש. התח' כשיטת ודלא ל4צועללהקהצת

 עפפין עדים אין קיאצ*ל חא לאיצתו ולא לאתיו דיפהך
 וקחםףל בהרניו אין 4רגו הוערל הדין שישטר עדמצצין
 וקיימץל ובוצלה טזו בת אשי4 אאד ביום שגים דנים4הן

צבי
 זשרן וקיים*ל לסהר רק גיום בו דיט גומרין איןדלחובה
 סשצהנן דלש ל" קסליע דיע שננ8ר ביום דבו דיע אתמענין
 ועדיץ שניהם של דהע נגמר שיה" אפשר אי וא*ב למחרל"
 אצלו ישאך וצני של דהמ שנגפר דבעת קהמים שניהםיהי'
 מבועל של דין נגמר אפ ממנ"פ וא4כ הרששה נהרג כברהזמה
 טתרגין אין ארגו הרי הבחצל 8הרג כשכבר העדים והחמוקודם
 דידפ בדיבש ל1י יהבינן ובידאי הבחצל סכח הזמה כששואין

 קרא למאל ת"הף ויזסי האי לאחוחו המא קאמר ושיךבשר"שה
 דיבש ננמר לא דהא דידה דיבש להם למיהב אפשד איהא
 טשדצא סוע השמצ ואס הוומו שכבר כיון עוד יוגמר דמאדידה
 בהרגה כבר היי הגדשל 9ל מדין גמרו ששכבר ונחמוקודם
 אאר תיגף ההסו חשם חצצעל סטה רק הומה סאן ואין כהןהבת
 דהק' לגבי הלא דץהה דימש יהביבא לא למה דידה דינשבמר
 יו4שר ולח הגועל של דהצ נגמר שלא כיק וומה סאןאין

 ממה %י ש יצחק ובשיא 8ר" בגבירת ועאן העצומונעכ*ק
 ע*ש. 12ה 8*ששט

 בב-ת דהנה אאר בח1שן קחמית תרי הני לתרן לענ*דונראח
 יששר יקאטהל יפשש 08הפק י*1 ס" אושרוןא4מהשל

 וטתרג חמהציה אשא על העדים אעהץ 08 ששה צ(ששר דלאשמ0



 השםמקרשי ש1ש חשוטתשאלות*
 מהם אחד שום יהרגו לא זכות יה" וש הנץ4בת*

 בדור.כ6%ענ"ד
 הזמן אין אך דברים אריכות איזהו בזה לי "פועוך

 הם שהימים מחמת נאריכות לפי*ל כעתגרסא
 לטועד חזון ועד לקונהו אדם בין מעשים ביקוריפי

די
%9 א  א  א  ם ש  9 ש  ה 8 ע1   שצ 9ם 0אר מה אף שום שחה על פסש"חה " טש שפי מח ד"פ1 ש שם ש"שי אחהי*מ 

9 ה"לא ח* טד כ%ת מצ ו%*ם ש9חשת ו1מד%שק  ל%טם *ש יייהמ1ה לש נ%א יב הןש 
 יתה שוגז"ב %י"צ" א* מ9ח% חהושטקשש

 6י4 קהם 9עש ,צתל ומת אף מו אשי8הש
1 זזטש 95אעל  מ3 עי שאוז ימ וש 9ר פהש מקה מ9עהיא האש שן(צל גאשס מעצ ידג 

 פשום גם העדיס לוייב "ש 4ה דב14ח להעיר "1אנצם
 גפ' הר5ב*1 לפימץש 2הרנ י2בד אשךגהמיל

 %י דהא הידח1 הוא בשמ1ם דהיפפל תן וגשמתשופט*ם
 %ף בעדת נצב השלקים 5גיית טשמהרג ולכן ותדיתרי

 אמת אמרו יזצשפשונים אמייק לכן פמת בדרך יסשםובחאהשי
 עדות דברי על יותר לוון צריכיז דאין 4רכא תדעעוש.

 ונהרג הבחצל של דיפ שננמד הנ*ל ב%4מן משאשיויזששורם
 5וסראים עתה הרי וא*כ ווסמין טישו 5אן הכת עלאנשי2ו
 הבת להציל כדי שקר העיזיו ר19תים שיחוים לומראגאפ
 הראשונים שהעדים כעת אומרים שטמן וביח 6מיתהסק

 שקר הי' הבחצל על שהעיזץ מה גם הרי שוב שקדהעהע
 בפה*ג ול*ש פ"שם על הבועל נהרצ ק31בר אע*ג בהר2*ןחשפיר
 כללא הך ש%ך לא ובועלה מזן גבת דבכה*ג 4ג*לקיץשיות הרי ומתווץ טהרגין עשה בצשמ1ר גם ולכן והר5ב*ןטעמח

 בס*ד. 2טץ הה סתרגין איןוז2רגו
 )צ' סנהדרץ רש*י דעת דבאמת הנ*ל קר להרץ מהצה1ד

 בתויו*ט דיבא ה*י( )פ"כ ערויז 5' חכרמב*םע"88
 בקטן כש כ% נידון הבחצל דאין היכא וכל סטהדריז 5צהסוף
 העדים את לדויב אין הרי דאז מכידין באין או הותרו בלאז1

 יידה כמיתה נא1רי5ה להעדים ל5ו ויימנן ש דיד"במיתה
 וש*א דלאצרו קרא חו רק ל2ו הי' לא דאם לומד "1 וש"1ע*ש.
 ויעיע אז ק%ם שאחיו בזמן לאשיתו ולא לאחיו למעטושבא

 הבועל מתרג שכבר גיה בשפן משא*כ (שתיו כמיתתלחשיים
 שרי6ה להעדים יהבינן ש% הבועל מכת השרים למייבואין
 מלאחיו נתמעט לא קי*ם האחיו דאין כיוו כוע מבתסמייטז
 שריפה לין יהבינן דשטפה"ג חרסבקט לדש*י 6חים 5רסן%ם
 לא בכה*ג דא5י' 86%" ולא בשריפה דהוא קרא קם*ללכן

 פפעט קאי ילאחע דקרא לן וסגלה ו1ריפה לאע4מיןיהניע
 הץ*ק. כש1קל אוהם דנ*ן הרנו כשכבראפ"

 דשעי 8שטע הי' לחוד דלאהט וסקרא מפא או דאףקוי*ל
 18שו כהן הבת 5כה ח2ק ח%צים עכ*ז הבועלבהרצו

 דין וגטר העדים הנרת ,שבשעת 2שה באא1ן יזקא דזהמו*8
 הבדצל כ1טהרג אא*כ ורק הבועל 5בח גשכ לורקבם דמןה"
 הבת 6כת עונש עלהשם נשהשר דעדיל 3יון מ4גק 2פע4רולא
 חנק ואיבים עליו גב* ו2*ן ססוהי' דבכה*ג נשה"ב תעא15ע
 המא סק הבת ש5כה חמ% כהן חשטת ונועל שניהם25כא
 או כקהו1 5ה1א*כ ב4גק בהיהנם חצשץ ללן זמס כששרעויץ

 הט% על *9י ט% ב1 דפ%9הא הםש שהביחציץ
א % א א ש א א % ש ק

 ז"ףת מץ ב טץך מח חע% באיטן עמךא%1

3צהי
 ח"ו נמע תשרטז פצה צשה כממא8

 כ"פ. 5ו%ך אי*ח ההדלהתראות
 היבערשם8פם ח%יק שו%ס חיםהקן

 ע*ו ט"אפ%עאאנ"ד

צבי
 אהו*א הביצל על לוח כלל באו ו%ח כיון טע כהטתטשויפה
 איצסר*ך לגך והש*י ההמב*ם לפברת 5מרה התחדדבכה"נ
 בשוי5ה זוממ" ואון בשרי5ה 5יח בכה*ג דאפף טיוחדקרא

 בטיר.ושקש
 סברח וי*ל הנקל משה השיב קף גם לישב "ש זמוב14פן

 לא שמהאלה היכא ווקא הוא ור6ב*ם רש*יושיטת
 שלא או בו ויתרו שלא ש כקסן כגון לוריבו הבועל עלהעהז
 לון מעניע לכן כהן הבת לה%ב רק ב(1 לא מרי דזההכירהו
 עליו ונג8ר 4גועל על גם טשו:עידו 5שא,ב ב% כצמזי1דיפה
 ורמב*ם רו41י דגם י*ל בכהשג אותו הרמ שחמ*כ רקהוק
 שששצלה כיון בהן הבת 5צד סהבועל ח% דריבים ייז9רים15דים
 לו"טנם דמ ושרי הבייד כשדפ וסתחלה עשה כאשד הוילא

 הודח1למי %1שי הנ*ל משה אשיב קף לתרץ עודואסינא ודוו* בכה*ג הקרא טתק%ם ח1פיר הבועל 5כה"צק
 מקבל הוה כד הושעי' דבי ה*נ( )6,אסטהררין

 יודעין ויו להון חצצר לקוא09 החדש את שדח1 *עייםסהיי
 )ת4תרו מפיכם יחבא בתים שכד סמה מפיכם יוצא עדהןבמה

 להעושין להלקות ספיכם עצא עדות שבב2ה שקרמלהעהר
 בתים ושכר 5יכם % קצגו4נעים המח4ר%מ באלומלאסה
 טא1ות בדיני אפילו וא*כ אדשא חסר( 1 מלא אם מפסידלהרש
 נפלכו ביקילה וה ו:רי עלי' בא אחר ויום שמס שלשבת
 ויום שלש )דנבת במקילה אי% על" עליו ובא לעברובי"ר
 הבי*ו ואם בסקילה עלי' הב4ש ארוסה והיא לב"שה הראהאאד
 6יתה וייב ואינו ביאה בת אינה עזיין 5חרש לעברנמלכו
 יכולין הבייד אין החוש את שר14 סעייים כשהעדיםח%אשיו

 עקש. ידן( על נסקל זה ונמצאלעבדו
 קיבלו הלא טביחה עמי באו ה*ג( )פ*ז ב*ק בירח1למידהנח

 טובצ0 ווא שלו דאמריע כלום בעדותן ן1איןשח%
 115 גמבזק לעדי %;בי*ד להן אמר גניבה עדי באו כךואהר
 אפ ידיכם תל קיבל%ם %א טביהה עדי באן שכבריודעין
 עדי ידי על משלטין גניגמז עדי זוממין ונמצש אוחשמקבלין
 הו' לא עווחש ושאילד%א יוועין גביבה העדי )אאשריטביחה
 סש4ש לבן אוחן 5צהיבין ה" וגניבה על ובעדותן בלוםמו%"*ב

 ע*ש. הכל( את משלסיןזאמין
 נתוה"בו ולא קטן הי' הברצל וכן קטנה ה" כהן הבת אםוא*כ

 על ואהעידו עדים בשי ואח"כ ה9רים ע*יכלום
 הבדצל הכן קטנת איגה סזן מחטן עיא תמצא החדשקידדש
 *קאנלו בעת אחר ביום מיתה שניהם בתחייבו ו5מילא קטןחי%
 המעידים העדים אלו אה"ב וצזמו ואם החדש קידוו1 שלז2ידות
 5בת טחדקם שיהם ש% כיון 6יתה יחצרעצ מרי ה14*העל
 וגלתה בכה*נ 6יירי דאקרא י*ל ושךכ מיתה ובועלה15ש

 שאתיא כאויתו ולח כאהיו ח% מהזת להזוסמין לו"1ותדהמנא
 ורו*ק.בשריפוע

 במלה וצאמר אבי' כ84 בשמר 5נוי' משי'יטל אב" את ע"ג( )נ"א במטחורין להמבחשר עוד י*ל 4תוב4פפן
 זפת כשק אף הבעל זיץ%ז 8ם זנות להלן מה אב"השידסה

 שלא 6היס ושונל אמור 6, ברש*י חע ע*ש, הבעל הו9%י
 העדים שמעהע דבש9ה פשכחת וא"כ ע*ש, כ%8י' הטשכדבר



ם אשחצת,טא"ח
מ8ןקר

 ד2"ל בעניןעוד
 י(נו"א סינעפ לפ"ק אפרת"א נה א'בעזהי"ת
 הב' אהובי ידי"נ לכבוד נצטד*ם הץדיו והש%רחחיים
 וכ' ד' ירא יפפ"ת חו"ב י,טוות ובמדות במקיהןהגים

 חסוכות בחג נטן הניעני מכתבך יקרתאילןמן"פ נ"י וויס יעקבכמר24הקק
 לא הק' החג פרדות ומחסתהבעל"ם,

 לעיין פניתי ועתח כעת, עד היקרים בדבריך לעייןיכלתי
בדבריך.

 הקוש" שחדצתי תירוצו ש שחקשית מחרו*ושיר?
 דיחי' לה דטשכחת לכוו2 סם' בריש התום'ל

 חש"ם עפ"יד וד~עשית דינין, כתי בשני א' בעםנידומן
 ומכר ופבח שנים עפ"י ננב שם דשיתא דע"חבב"ק
 והלכתא הוי. פמולין נניבה דכהשעת אם"ל - הגננהש שהעידי לאו מאי הכל, את משלמק זדסטק תמצאועש5

 בשני כאן שהעידו כיון וא"כ והוזמו, בב"אשחעידו
 כשהוזמו אח"כ וא"כ בב"א, חעידו לא ע"כ דיני4בהי
 צ"ל ע"כ א"כ הראשונה. עדות מ,שעת נפסלוע"כ

 ו5חשיפא בפלה. שלה עדות דאל"כ תחילח עליהדהע*דו
 ע"כ בצזחילה, עליה ומחעידו כיון חש"כ בחנק,דנידונו
 נידזנו גחצל דליכא אפילו ש"ם וא"כ בפלח. ש*עדות

 קשייתך. ע"כ והדק"ל. חבדצל ככץהעןבחנק

, האיםשדשף קרא
 חעידו העדות הנדת דבשעת לה דסשכחתיפע"ך

 בכ' הב"ד טעחלקו ואח"כ אחד ב*"דלפני
 כך להיות ומוכרח אחד, ב*ום אותח ודנים דיניםבת*
 לפפרע א"כ ניווסין. יהי' דאם עשאאי"ל חג' עדותי יחי' פעמיס, בשני ועלי' שיו יונידו אלא דאל"כ זח,בלא
 הב', עדות על מיתה חייגין יהי' ולא פסולין, עדות*ח"
 מוכרח א"ו כלל, גידות %"ה שאאי"ל, עדותוהו*

 שאי"ל. גדות שיהי' כד* בם"ע וצניהם עלואתע*דו
 )א(. קושייתך ל"ק טסילאוא"כ

 ז"ל הרשכ"א על שהקשית מה העיון אל חייםרב*חי
 ליתא דחא עשאאי"ל הוי עדות דכלשחקףשה

 את לחציל לוטר יכיין הב' הכת דהא זומטין,בזוממי
 את להציל דאם יתי' העזים אען להרוג %א באגוהנדת
 חעדות כל ויחי' א' להזים להם די הי' באו לבדהנדון
 צריך טמון בעדות דנם הסוברים לשיפת והקשיתבפלח.
 לתרוצי דליכא זוממין בזוממי ל*תא הא ישאי"לעדות
 שהוזם הא' יאמר פן העדים יראים דדלמאכנ"ל.
 הנדון ויהייב כשר, הא' נשאר ויחי' אתיתילמיחזי
 כהצבועה, אפילו הנדון את להציל רוצים והםשבועה

 סיעתא שטביא ל"ח במף התוטים עפי"ד י"ללפיע"ך )ב4 קהטייתךא"ת
 לקה אפילו דבטלקות ז"ל הדמב"םלשימת

 קאשח דלכאורה מחא הזטח. דין בו שייך אפ"חכבר

צבירבר
 וסמילא פמ" בהזקןו מוחזקת היחה ובועלה 5הן הבתעל
 שנתקדקצה חתעידו  עוים ב(צ חשה"כ שרישת חהבת ההזהלא
 עדים  הני הה5ו אשס שריפה הייבת וממילא א2עת סרםעוד
 שרי5ה מחהיבת היתה עדותם שע*י כיק סיתה אהגים הםהרי

 5יתת שהוא כהבועל חייכים אז דבהוז6ו קרא קמ*להבסה"ג
 חע*ק. כוע כהבת שריפה הישהנק

 מחשר*י להגאת ל*ח סוס*י חו"ס ישראל ב"שועות ראיתיוכח
 שעבר (ר על שהעשיו בעדים שכתב ז*לסה~סנא

 למ טיע שלא רק התראה עליו וקבל לסיתה בו והתרועבירה
 תשעסו בשנים גדול ויהוא העעידו עדים וב(ושניו

 שהעקץ אחר באו וגם מיתה נתחיב אלו שע*י אףהאיוונים
 ש(רן נראה מ"ם מיתה יתוריב ערותן שע"י וידעוהראשומם
 תע ז:צב4הה גוף על העיוו שלא לפי דימה יין בהםעהצין
 שזינתה עדים 5קודם שב(ן אף קפתקדלמה 1*שה על ועייואם

 וראיתי ע"ש. רב בצ*ע זה דין הניח %בסוף ד"זראהוקגלה
 ובריו על  שהעיר ל*ח סוס*י עדות ע*ה 26אםנתפאהת
 לא גניבה דהעדי דאף להיפך ופהטמע הנ4ל ב"קמירושלסי
 די*ה טתאיוב דע*י כיה רק העבירה גוף עלחעהץ
 ח%בין יהף חכא ה*ה וצ*ג הכל לשלם הם חשבי? המבקשהעל

 5קודם שנתקדשה אן נשניס גדזל ואהוא שד*"דו מחויםטיהא
צ*ש.

 הנקל ישראל הישועות לשיגאז אף אקש הנ"ל דבייטאכן
 שפיר העבירה גוף על שוקייו דהעייםדמשמע

 שהעית ושט142נים עדים שב(צ אהרי בשהוזסו מיתהטטייבו
 רק פוטר לדבריו דגם מקודם שנתקדשה ש נד%יםשאם
 ששיר ש*כ  הוביוש מף על העיזץ עלא ושטשימםאעדים
 סשבאו אאר ביום ובחי5 כהן הבת סי5ה שנתמ"גופחאטשת
 הדסו יום וגשיתו בהלים ששה' שהעידו האשעניםהעדים

 בס*ד. חכל הו'ש הראשונים העדיםאת
 די*ל צתב הנ*ל הקף לתרץ שם מזצה בומשקב וכ*כמ0

 כהג יושביז ואה*כ ע*א של כבישד קיזחןד?גטמה

 דינם וגמר ו*דה סרינא וכ"ג ו"ר" בדינש וסעחניםמהן
 טכח יוקשה שלא כדי ה" שכהנתו וכנראה ע*ש.כאהד
 )פי*ד סטהדרין הרמב*ם מלשה הבש ולבסוף סקהדםדשסלו
 כ% בת בבחצל חשה"כ אחד ביום שנים ונין אין דכתבה*י(
 וע"3 דנין דאין כתב %א אחד ניום שניהם אורגין 5יזכתב

 היסא אבל ונין אין ל88 אחו דין שאיז סה רבשלמאדכהטזו
 הענינים ובכל העדים בחקירות הענינים בכל להם אחדשדין
 שוהיבין להן אחד וין נמר אהכ מיתתן וצנשתנה הח8 דגזה"כרק

 דנין אין לומר שייך ואין חגק וזו ושריפה זו וממילאמיתה
 לק*8 ואאכ הרגין אין 5ירישו ובועלה בהן בת דבזוטמיאהי

ע*ש

 הבעדום (ר ס*ק ל"ו סי' בנתה*5 לפ4ם*ש י*ל ה"ה*דב(
 אם לסיחד אם איהם דשואליו קא8ר לאזוממין

 זוסמין דבעדים אף גולן טתבטאל מקצתן ובהחמולא8מודי
 במכחז כמבהשר ברא" שנצטרפו ואוים כל שיאמרו ג*3בעיצן
 עדות שתי דהן אלו את אלו רהשין מקצתן איז יחם ע*ב()ר
 דבעדים כיון והסעם גין לפיחזי אם אוהן שהשלין איןמ'מ

 טשבטל ב(זגדה ונצטרפו דיגהר סדי תוך שממדו בעיעזוממין
 לגמרי העדות יתבסל אחד יזיסו אם הו*כ ע*ש. העדותכל

 ורוקן5 ר*י אמר בד*ה ההוס' וכמאש משבועה אףוי5טור
 שבועה מחהב י"שני קדוב אהד ונטצא משצת בדיני ישילר'
 בזה האריך ע*ו סף 5ה*ע ובנוני*ת לגמרי בטלה ליביאבל
 סיייבין ששניס סקום יכל דקחם4ל כיה חזסעם קה5"ליכן
 או קדוב סהי א דבנמצא וכיון שבועה מןהיב אאד עד8מון
 ע"ש שבועה סחייבו אחד איד ממה מח%בין שנים איןפסול
 מכה לומר מסחבר וגם ע*ש. ט' וף סבהדדין המאוריוכ*כ
 לענין עדותן דטובסל דכיק 3ולה נטלה פקצתה שבטלהעדחת
 ף מכאע יושוא 5טתת חרמ שברצה לענין גם טזבסלממון

 מזימין הי' ואם זוססין בזוסמי ושפיר הוא השאכ בזהמקש
 פשבוש2 נפטר גשכ ה"לאהד



 רהשם' מקרשי- הה קייש אשוטתש4לה""

 ש4ש שידע כדי הוא ההתראה פוב דכל דם"לדלרב"י
 הא מלקות לחייבו ' לה כשכהת האיך א*כ בדבר,אהטור
 ואי באנג לעדית לפוסלו לוטר שיכולין עשאא*להוי

 התראה. צריך לעדות לפוטלו דאף ז"א בג התרודלפה
 חרמב"ם כדברי אע"כ בדבר, איפור ש"ם ידע לאדאל"כ
 אפילו כבר ובהלקה הזמה, דין בו שייך כבר בהלקהדאף
 כוונה, צריך דלא חייבים לעדות לפוסלו רק נת:ונואם
 ובלא נהרגיה אץ הרגו אם דסם"נ מיתות בחייבירק
 לחייבם יכ~ין אנו אין המחשבה על באין אט ורקהרגו
 בנע,טה אבל זח, על נתכוונו לא אנו צועקין הםאם
 יש מטפיר הטעעחע על אותם דנין ואנו מעווה,כבר

 ממילא וא"כ התומים. עכ"ד נתכוונו, לא אפילולחייבם
 דס"ל לב"ק בחי' לשיפתי' דהר,טב"א קושיווויל"ק

 בו שייך אפי"ה מעשה, נעשח כבר אם אפילודבממדן
 היכא עשאי"ל, בטטת לה בהטכחת שפיר וא"כ הזמה,דין

 )ואין הא' מחכת היציא וכבר ע"פ מעשח נעשחדכבר
 ואף להזימן, יכולין שפיר לחם(, לחחזיר בעיןהמטון
 מעשה כבר דעשו חיכא חנדון, לחציל כן חהדכוונתן

 )ג(. כנ"ל הפעשה בתר אאינן רק מוהשבתם טהנילא
 וקושי' ז"ל, הר,יב"א קושי' לתרץ נראהרל83ע"ך

 לומר ,דיכולין בדבריך שהובאוהתומיס
 םי' בש"ך הובא הריב*ש ,עפי"ד באנו לעדותלפוסלו
 הזמה הוי דלא נהי העדות בפני שלא דבחזמהדם"ל
 והכת שבתורה, עדות לכל פםיין חם הא' הנתמ"ם
 ל"ק וא"כ ע"ש. מוכחשת עדות ול"ה הם, כשריםחב'
 באנו. הנדון את להציל לומר דיכולין הרשב"אקושי'
 הי' העדים את לחרת כוונתם היו דלא כרבריהםדאם
 ניצל ג"כ הנדון ,ויהי' בפמהם שלא להעיד להםדי

 חועמיס קויטי' ל"ק ושוב לעדווג פמיים יחיודהם
 להם די הי' דא"כ באנו לעדות לפוםט לומרדיכלין
 חעדים את להרוג נתכתו א"ו בפניהם, שאש5להעיד

 )ד(. כנלפענ"ד עשאי"לוהוי
שח א

רך

 שהקשו תג6ר ד*ה ע** )פ"8 סםתדדין תוס* לפימשון הלגם
 קלה למיתה דינו ונגמר מיתות שתי שנתאיבבהא

 והקשו בהמורה נידון הסח-ה מיתה ששייב עדים ב(1ואה*ט
 להזימה יכל 'אטזה ק18י עדדת לה הף 8א באשודה נידוןאמחי
 0ויזתההו ובלש1 כית מיקפלי לא בושראי סהדי טיחש5ידאי
 קט4ר טיתזמי דא5 כיון ב' בתירץ ות" הוא ק6לא ברגברא
 ימל שאתה עדחן דבתראי סהדותההו מהני טיתכתשי1

 התוס' דטינת שם המהש-8 צתב ע"ש ב" קדינןלאזי6ה
 אע*ג להוי5ה יבול  שאטזה 1דא? ביט-אי ערות 6קרידמה*ט
 מתזמי חוה דאר כיע מ-ם קמאי ו6הבאשי ס1שמי לאדשכתי

 ועחן ע"ש, דבתראו סהדוחץטע מושי הוה קמשרומאאטזשי
 ע*ש. בזה שישייך יץ אות נ*ג סי' 1*8 יצהק ביתבשו*ת
 אתיתי לאסחידי המהם העד יאמר דאם כיון הבא ה"8ת8*1
 שאתה עדות תף לבן שבועה לענין אף בשלה ידותן ושרימה
 דאיכא כיון אתיתי לאסוידי אטר נשלא אף להה5הינל

 תףש. אחד בשפן להזיפה הטל שיאיטשסש2

 בינתם 1י דאם תמה רי*ח סי' ח*ג קס58 דבשו*םעוי*ל

לפטח-

 נפטר והי' בלבד להכתיש להם הי' הנידס
 שאשרי סהדי בהרי לפ"ו יהקושיא ושב1"ל 1השריפהרוצה
 עצמם יפסלו שלא כדי לחטאשם רווףם הט לא לכן ל*לסה
 לחשני ולהכת"1 לאתד לושים עצא להם הי' דלשיאואייר

 בדבריך, עיומ בעת ברערוני נשלו הדברים אלהאת
 עמך. לוע,טתשע למועד חזון עודוא."ה

 ידידנו כל וכהטלום שלומך מטוב בכ"עתודיעני
 כחכה דהם"ת באהבה ידידך אוהבך כנפש ובפרמ,בכלל

 במהרה.לבשו"ם
 הלברשמ**ם אייזיק יצהק וץייםהק'

 יצ"ו סלאמודנאאב"ד

 קהסיטן
בעזח"י
 יע"א מ%4ץנ4טשעפען פח לפ"ק תרפ"ח נשא נ'יום

 ומבתא רבתא הפלכט1 אריכא וחיי חקדוש החגשמחת
 עמוד חאמיתי הגאון הרב כ"ק לראש יעלהוכפ"ם
 וו52ארתו ישראל נזר עניו וחאי חםיד חאיהתורה
 ורנקלער ליב כח5דכי סרן כקש"ת "יראל שלרבן

 יע"א. ב412ף אבדק"קשלים"א
 ב4ע*י שליפ"א כ"ק דמר קדסא קידה וטחוי ד"טחעש-י

 לי ואר,שה שליפ"א פ"ק את לחלותבזח
 וכחדרג"ק ולמעאוה להלכה בד"ת בשאלתי אליולגשת

 קדשו דעת ולדהשיבני בדברי לעיין נא ייפבשליפ"א
 חערתו. בטאור עיני להאיר נופה ודעת תורה דעתהרמה
 קונצוף4ן יין לעשות הדו דבר המציאו אשרבענין

 נמהח וכאשר מים עם צוקקעך לוקחים זהבאופן
 הצוקקערוואםער טתנים המים בתוך הצוקקערהימב
 כמה שחיטת עד בחביות כך והניחו יין השמרינגד
 כע1אר חזק יין ונקץטח שלו המתיקות כל וחלךימים
 בפעמא המש במראח לא כלל חילוק שום בלייינות
 ולענין בפח"ג ברכת לענין ויט מה ככח על אותיושאלו

 נמך יין ולעניןקידוש
 ומצא שלש נתן אם מים בהם נתן בפה"גייהם מברך יין שמרי ר"ד םי' או"ח בשו"ע הוא מבוארדן2ה
 שואינן שלנו ויינות בפח"ג ומברך מזוג כיין הו"לארבע

8 4 8 8 8

צבי
 והנידת חד נטד תרי דהם כיון האחרונים נפסלי5 ה" לאחשז
 ולהשני אמד עד דבהוזם 11 בחקירה שאאריך ע*ש נפסרהי'

 ע"ש. חר נגד תרי ו5קרי לגמרי האהרומם דנאמניםהכארשו
 ווההם שעה האחרונים העדים יראו דאם לומר ישולפי*ז

 הנשאר שהעך חעח1 ויהי' אתיתי למיחזישמר
 השבי העד את להכאיש העדים ביד הברידה או שבועהיחויבו

 שבועה לחויב כלל עדוהו יוזףל לא וממילא גמורהבהכחשה
 העדים לחיב דרצו סיסן הוא בהתד שניהם דהזימוומדחזינן
 בס*ד. בכת וזה ללשימו יכול שששתה עדחש מקריושפיר

 מציאית יש רק דאם הנ*ל תוס' 1פיהף דכפט1כנראחג(
 אע*ג הב51 81*ה להזימו יכול דשוב אחת פעםלהזימן

 דהיכא כית עכ*ו להזימו יכדל ל*ה המעשה שנעשהדקודם
 יכול החנדות דהשוב שפיר להזיסן יכולין המעשה עשודכבר

להזי5ן.
 קה י"ל וכה"ג בזה"ל כתב ל-א סה חו"מ חת"ס בשו*תד(

 לערות לפסול יאמרו זהפ6ין אזומ6י והקשיתהשני'
 ש~מ בבי*ד הועע שיאמרו די להזיש לו מה דא"כבאנו
 חת*ה עכ*ל הממוד זה להשסידם רצו אע"כ עדיו ופלונישלוני

 בפניו. שלא להעיד יכולין ו1הי'לענין
 וחמבי*ט סהרי"ט תשובה שהביא סק*י תס"ב גמג"א ועייןש

 ב28 6קשע*ש



אש האשם.מקיטא קהט% .חשמטתשמ%א
 מברך אעג ארבע ו*8עא חיהא רמא א8" כ"כחזקים
 יין שטוזגים כש*עור שכחטערים וטחאה ג5ה*נעליו

 דחין שלא וכלבד חגה"ח עליו וכתב מקום.שבאותו
 שלהם ליינתן שלנו יינות בין והחילוק )צ"ו( ב"בבנם' מקיי חוא וכ"ז ע"כ. בפל ודאי אז כי כמים כמששוהאחד
 ניצד ם"1 הרי"ף על בברכות ז"ל יתה חר' שי8ותהוא'

 עד ד"ה ע"ב( )צ"ז ב"ב ברש"י ג"כ ונרמזמברכין
 עיי"ש. שלחם ביינות דמיירי דפירש לחוכו מיםשיתן
 מים חלקים שיטח דבאיכא מבואר ם"ה קל"ד ם"וביו*ד

 כהטום ל" דייניק שכמים עוד ברור איט שבנ"דוהגם חיין-לגמרי במל הייןננד
 אפי' אפשר אי החצי החלק וואפטש*דבחצוקקער

 כתב ד' ס"ק קי"ד סי' המו"ז עכ"ז הצוקקער, הואהרוב
 שם וחיק מים עם הוא דרנא בחד נמי משקיםדבשאר

 לבמלו ששים צריך משקים דבשאר דפמק המחברעל
 סים בין להלק דיש וכצזב עליו חולק שם שבנח"כואף

 מסיק פ"ם פ"ז ם"ק ר"ד מי' חמג"א וכן כחטקיםלשאר
 רק הוא וכ"ז דבמל ודאי שלט דבייטת המג"אשם

 מנו ארבע אעו אם אבל ארבע ואעזא תלתאברמא
 חששי מחלק יותר הוא חיין אם אפי' מהני לאתלתא
 אין מהנ"ל ראשונה בהשקפח חנראח לפי א"כבהעכו.
 שיהי' בשיעורו חמים שנתגדל לט ברור אינו מ"םיין שסדי רביעי חלק דאיכא ואע8"י בנ"ד כלל יין שםשיי
 שוהיו. כמו נשארו השמרים כי ארבע ואתא תלתארסא

 ואתא תלרנא רמא שפיר חוי דם"ם א"ל אוליעכ"י
 אין ווהיו כמו נשארו שהשמרים ממה כיארבע

 ממט שח5ר דמח דא"ל מחם נחםר דלא כ"כראי'
 ימים כמה שתוםת דעי"ט א"ל ועוד מהמיםנשלם
 בשולי אח"כ נשארו שהשמרים אע"נ אחד כ4וףנעשח
 שהתוסת הוא פשום וזה לי' שווינין כחדא מ"םהחביות
 טכ"ז הועילני ומה בזה לנו מה אך כחדא. לי'משווי'

 .מחלק יותר דאיכא אף כ% מועיל איט שלט בייעתחלא
האושי

 יין ההטכארי ביטכו שלש או רביקך חלק ח*פיק
 בייטת כן לא אבל חזק שחי' שלחם בייזצת דרקככהש"כ

 כ"כ. חזקים שאינםשלע
 דאם רוב דבסי' צסוקים ליין לדמותו נלענ"דאכן

 81ברך "ין חו"ל מחצטוקים והבדילם הבאםפשך
 8" ובט4ד עלת דמקדשין רע"ב בםי' וכן בפח"געל*ו
 ובנ"ד ומחגסך כיין דהוי ג"כ איתא בתנ*ח םי"אקכ"ג
 נתחוח צמוקהם שחיין או5ן כאותו תיין כאן נהחוחג"כ
 את שכותשין כ"ז ם'ק ר"ב ם" בםנ"א כמבוארחיינו

 אחד יין נקרא אז ותומת מים עייחם ונותניןהצמוקין
 אחע לכ"ע תומת איע ובאם בחם*ם יםים ג'שעשחהו
 שתוטת מה ע"י נתועח הדבר ג"כ וכאן כלל, לייזחשוב
 פשעת בתו5צ סים פי8ת בלא דא"א תירוש כמווהוי

 ליוע רנ"ים לכתח"יח חשף תם"ב בסף כדאיתאהבציר
 להחש אין מ,ם נישיק לחתיר כדי חבציר בשעתמים
 רתיהת דע"י סשום מים עם פירות כמי שיחי'כ%

 נ/ פ"ק בא"א שם בפט"ג עי" לגמרי היין במלהתירוים
 ב' ם" חאו"ח ממראני מחרקי בשו"ת עודרמצ*טזי

 הרב"ד שחיבר חמץ אגדת משםשהביא
 מי לק4ץ ע4בים כיין שהוא צמוקים ייו ש ז"לדודאן
 הצפוקים בחם אהשרו חמים כי טחמיצדם שאיןפירות
 שנשחגו גשמים של חמים כסו אחשכ טברייתןנשתנו
 יל אביו בו1ם שם חביא הנ*ל ומהרי"פ הע4ביםבתוך

 מראמרינן לדבריו רא" שחביא חנ"ל חר"ד עםווהמכים
 חביא ואם יביא ש צמוקים יין פירות חמוכר פ'בב"ב
 משמע הרי פם% חביא חעם יביא לא מזוג ייןכשר
 גבור כיין חחש רק כמזוג אינו צמוקים דייןמהתם
 בנ"ד וחנה עייש"ח. לגמרי מברייתן חמיםדנשתנה

 ממט ונעשה לגמרי מברייתן נשתנח חמים חריג"כ
 )א(. נמוריין

צבירבר
 תס*ב ב8רס*ג עיץ פוסקים חרבה זו בתמיה קדמו כברב(

 הנ*ל מהימנ*11 וסתמה הח*צ דברי שהביא סקעבא*א
 הביא דאם 6שכים לכתהלה דכשי לקירחט צמוקים ייודל6ד
 בוי"ף וכקה במים הצמוקים כששורין דדוקא ובעיעכשר
 בשאילית שגם הביא שם תשובה ובשערי ע*ש שבת ה'וסור
 וע.ץ2תי ז*ל הח*צ אביו על בזה סתמה ע"ג סי' ח*איעב.ץ
 וה בדבר שוים תשוסקים המפוהשים דכל שכתב ודאיתישם

 שרייה ע"י וב*ב צמוקים יין לפרש אחת לדעת הסכימואולם
 ר"ב ס" ובב"י ער*ב ובטוד וברמב*ם בריוף 5מבוארבמים

 שאי אדא כשעה ואשתומם בזה*ל ומסיטצ וכו' ב*בוהרא*ש
 ואגב קדחצתו מעימ זה כל ח*ו שנעלם לצ"ד ליאפשר
 לנמגע שזה תנאי הני כל ל" ואשהמיט כן יכתוב"8יטפיה
 ראי' ששין אמיתי להתבצל רואה אני ואשר נדולתו בהקיוהטב
 כדמש5ע בקודה בעוצרן מ"די דענ*פ הנ*ל א5שורשיםמ%
 בו סבור ז*ל ה" 1נפיא להו שריע דכתב ואע"ג ירי~ףלישבא
 אבל בהם הטתיבש ינם שירומט כרי %הלחס אלאשאהנו

 זה אין ובאמת הרבה 5ים עליהפ טתני? חיז אותןבשעוצרת
 ע5-ל. ודי"ף בדעת רחוק כךבל

 שום כאש דאין ואומר לירפך 6המתומם הנני הצעירהולרעתי
 סון ישוהשל של דבן וקיני כ*ק על שלאהעל5ה

 ויץ הא מסביד בסהן שם בב*ב היש41ש דהגה ז*לאת*צ
 ה5וא אם אף פסול נפבים דלענין אע,פ מקדשיןסטמא1ל
 או ריון מפני זעחוס ביץ אלא "ה סלל נאמר ולאמשום

 ד*השתט 5בחצל יץ אבל לגריעותא סעמי' דאישתט אושנתגלה
 מבר"וע שגשתטת משום סמט מח1ין שאץ ומהלסעייותא
 לטפכים פסול תאבה גבי על שגדלה דגשן ע*שס )**זובבכורות

 לעולם כבהש בו נאאשנה שלא דכבש דומהע דגעינן שנשחגהלפי
 על אלא 5הף,1ין דאין יאמרו דחא בע"פ הר*ן וכ*כע*ש
 גריעות מ5ני לנסך ראה שחמן בחותו ווקן לנסה הראףועץ
 דאיפסל השע"ג עליוה דעליי אמרינן סזוג %ן גבי וטהקסשבו

 הוא אדדבא גריעותא בו ו1אין כיון לקידהט כשר 6*םלסובח
 גריעותא ספני למובח פסול אין המעווון מבחשל הץמשובח
 8ה ונסכים כבש דרו1ינן ואע מבושקתן שנשתנו ספניאלא
 נשהצו שלא אלו אבל נשתנה "טלא נסכים אף נשהנה שלאכבש

 ע*ש. עליו1 טקרשין בשנהיהו השביוו אדרבהלגריעותא
 קידוש לעגיז רק זה חילוק שכתבו וחרא*ש חץ*ף טתתוזחו

 בי4 ד5ףירי נסכים לענין זה חילוק לכתוב הי*לדלכשירא
 סשום אלא בזיע תלוי יזה כיון בקידחצ הדין ברעוממילא
 תערובת שש 42 ה%%תרת שיוצש נוע דלחלסדס*ל
 דאם ופמילא 8בויתו "צהט שלא כדי קורה ע*י רקסים
 יהי' לא להלהתית שום פהם להתרא דא*א לנמרי יבשיפהם
 בו "ש דאפ אילוק אוכא קיוחצ לעטץ ודק לנטך סהעם

 בו האר הלחלתיח סהם מזא סים תערובת וע*ילהלוזדח
 מודה וזה לקידוש* דבשר סיג יץ כמו הוא הדי א ושבהטעס
 לענ*ן רק קיוחש לענק ש5 כלל 5וכיר דלא ויל ההאצגם

 דשריע שמאידץ ייהף וה-א*ש סווג טאן ברע דל*נאףם



 השםמקףשף ה"מא אשוטהשא"חש
 אבל הג"ל הר"ד בשם מש*כ הנאהשיעי"פ דברי שהביא ק"ט סי' צבי הכם בת,שו' ראיתי14מנמ
 ימים שטענב*ם משמים מי לד8ות דאין עמו הפכ"םאהצ

 הוא הפבע שבענב*ם 'שסים אים עאי הגעשהצמוקים
 הצמוקין ע"ג הניתנין הם*ם בן %א פברייתן שנשתצוכר
 פירות הט1כר מפ' ראי' ושהביא ומה לשטת כה בהםדאין
 שלנו צצטקין כיץ מיירי לא דאאם דבציו דהההנ"ל
 ועצרם צטוקים בלוקה ע~ם מיירי רק מים ע"יעצנ?שו
 יין אבל מים תעדובות בלי יינם מהם וההצהשבקורה
 כיין וינו ואינו לנכמים להכשירו חל"5ה שלטצמוקיט

 עכ*ד4 מזונ כיין רקנמור

 צבי ההבם הגאון של הב%ה מעיני שנעלם בעינידב8ל84
 המוכר 9' ב"ב הרא"ש דברי שעה לפי הנ"לז"ל
 לא צמוקין דיין הנ"ל הגם' על 'טם דכונב הג"לפירות
 אנן כשר הביא דאם וביון וז"ל כשר הביא חשםיביא
 כל לא רבוותא אמרו טיוני עליו טקושאן לכתהילהא6י'

 דכמשן כבון אלא עלייהו לקדהשי שויןהצטוקים
 מינייהו נפקא להו וכדעצרת דיב"שין לאבטפנייהו
 ומקדשין להו וטעצרינן במים דשרינן הוא הנילהלוהית
 במים דשרינן התם דם*ירי להדיא הרי עכ"ל לאלהלוהית מינייוי נפיק לא להו כהנצרת כי אם אבל אבלעץייהו

 כך מפרש ההא גם לכן דשם הנמ' על קאי ז"לדהרא"ש
 הנעשה צמוקין דביין הנ"ל ז"ל אבט בו9םכמהרי"פ

 פשפות וגם הש"ם מיירי שלט כעין מ*ם שרייתע"י
 הטהרי"ם שהבין כמו היפב ונכון ג"כ משסעהנמג'
 וצע"ג ז"ל, צבי ההכם ש6ירש כמו המ% ז"ל אביבשם
 ונם במקובן הרא"ש דברי ראה שלא כמוהצ נאוןעל

 )ב(. ליישב וטצוה מ6שפותו ולהוציא כך ל6ר,טסנ"ל
 ז"ל הר"ד ביפם מהרי"פ 'סדברי הנ"ל מכלדציזמן

 דע"י קיימת ומברתי וק%מים הייםהנ"ל
 גמור, יין ממט וטזהוה מברייתן הם*ם נשתטשתוסת

 יין שהשמרי להיות עכ"פ צריך זה היתר עפ"י גםאך
 בבכור כתב צמוקין ביין גם כי בטים מוה8ה אהדיהי'
 בפל אז במים כהטע9ה אהד איט דאם ע"ב צ"ז ב"בשור

 יע"ש. לבפלה ברכה דהוי בפה"ג לברך ואיןבמים
 אולי כי בהדבר להוזיייטב עוד צריכנא אלה כלהאשזרי

 כי צבצקים ליין לגמרי דומה איט כאןבנ"ד

 רק שגד% כמו ב5ולהשם ענביפ המה הצמוקיםש
 וע*י במבעם בהיכם הא הכעזיקות כה 4פטלשנכבהש
 שבתם הצטזיקות כה נשהגה בקרבם המיםשהעסת
 הנקרא בהיין להיות הצריך התזק כה ממנוינעשה

 בא שבהחט המתיקות הכה ובנ"דגייט8.,88אף
 בכה אין יין בדהטטרי כי להיכו שטוציןמהצוקקשי
 א"כ בו, להיות הצורך די ההזק כה ממטשיתהוה
 ה,8"ך נ*כ וככהם"כ ביניהם- להלק נראה ה"לכאודה
 דמשושה ז'ל הביב נ' ר' בופס כ4ב ס"ק קכ"נ מ"יו"ד
 בהשום תלתא מגו ד' נפק שיהי' צמוקץ ביין בעינןלא
 כ*ין וה"ה כ"כ הזק פעם טתן בתוכו העומד ה8רידכה

 יעיי"ש.נמור
 בכך מה כי לי דיינען נמור כיין בנ"ד דגם א"למ"ם

 כל נשתנה שועמת עי"ם מוכ"ם שמרים רקשאינו
 כי גמור יין טטנו ונתהוה שבתוכו הצוקקער עםהמים
 מכה ,צרק היין השמרי המה המעמד אהר הלךהכל

 אם ותדע היםת הף לא זאת בלעדי כי תסתהשםרים
 מים תירהש טד שהי' בעת הבציר בשעת נותניןהיינו

 ע"י שתומת אהר ה%ה"כ להרבהו כדי בתוכו9וקקער
 יהי' דלא לאמור אמינא ההוה הי' וכי התירושרתיהת
 מבהט וכ"כ ליין, בו *ה8ר כל דנשתנה מאהר גמוריין

 היין פעם כי גמור ליין הכל נשתנה שתוסת ע"יבנ"ד
 מכה% כיין הוא ופעמו יין השמרי מכה רק בא איטשבו
 איט שבתוכו והציקקי* כ% והכרה היקהק שחםבלי

 בל4ם לזה וגם הגייסבההטמאף ההזק כה וק םמנונתהוה
 הזקה כה איכא בתוכם דגם מטייוףן השמריםשגם
 דאינו רק שרף יין ממנו שעהמין רואות עינינוכ*ה8ר
 נתהוה לתוכו שטתנין והצוקקער למהוי דבעי כמהכ"כ
 דהוי והריה הפעם אבל משלימה והא ההזק לכהג"כ

 מהשמוים. רק בא איט ממשכיין
 את וללבן לברר שלים"א נהדר"ג אה :זהאבקש

 ברורה תשובה להשבני נא וייפב הנ"לשאלתי
 לפורה. אגרתי יהי' לא למען יותר להאריך רוצהואינני

 באווי' רבה באהבה הדו"ש הנאמן עבדודברי
 ולהיצלמת לקבלת שנזכה ויה"ר יו"פדשמהת
 יזכור והדר"ג והרהבה נהת מתוךהוש-ה"ק

 הזכה בתפלהע אותינם
 ווינבערגער פינתםעעשע

ין
 ואמת חץב קידוש לענע דקאי בדבריו מ8ור,צ הויבמיא

 בס"ד. לענ*ד הקת*צ והרי*ף הדשו*שבמינת

 "ז לענין שאעאריך צ*ו ס" יעקב משבטת בשו*ה ראהתישוב
 תו*צ מהרי*ט תו%ובת כלל הביא ולא לקידהשצמיקים

 ש9וין לי ששיטא הץל דל, הת*צ ברברי פמש וכתבהנ*ל
 י* עלהע מים ששש כען כלל לנסבים כשיים שדשהשמי

 יביא לא צ8וקים של במנהות חושניע 81ה סזע מהןעדיפי
ף הש שח ישאש ש יפא ש פ9"דט שש9ם %  
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צבי
ה תי' יבי9 %ךשר" * ש פמ "עח   

מתגש"
 אבל י .ץ סשן מהן משא בפטם הא לפטם

 בהשן תא% בממם י%ו אק ג%ר וףז חש" מילט%ת
 %י' דעלהי וסשום בהוג ין פרין רק להטשיר אין בקידחפונם
 לשדוונן מכשיריע לקידהט דרק כמ*ש ברור ע*כ אלאוכו'

 "ץ טשם מהצום ה5ש סזיגה כדל ובעי לקידוש כשר ומזוגמטעם
 ואצרי' מי לעשות המץ לענץ לסמוך קואק ונ*ש תע'לאוד
 ועיקר כלל השש אחרונים קצת כמ*ש יחמיצו שלא פירווןכמי

 88ש שדעתו ושרי עב*ל. אמת ששיט דבר מנסכים שפראריתם

 אלהל%דת שיסהוט בעים נהכים דלעניז ז*ל הח*צ זקיניכיברי
 הבל הששש מזוג כיין דינו קידהצ ולענין מים בלא קורהע*י

בס*ד.
 מדזיקוב להנה-ק דן ס" ה,א טעם אמי* בשו*ת ראיתיוכה

א% ש  ע*ש באחמרה או כעיו האיצ דפרי גע 
 "שע* הה*צ בשל "שדשלשל דבי זקימ "טעיקדש צדיק למצויק טש4אזי שב*ההאמחתי



הח השם5קר"ו ש%% השמהשאלמ

 ש1א
 סוח"ר טלן חגח*ק אדת1*ר ש*ב כ*קתשטת
 ג4פמשמעף אבד"ק שליפ"א 8יפלביםיאל

 סוחר' חגח"צ ש"ב לכקק חשיבאשר
 חי"ד ו"ל פימלבימ זךאיכותט4ל

 יצ"ו טיני15אבדק"ק

 עתדפם ועריח א"תצת חרכבת בענין שאיתועי

 חמעין יראח כאשר בשיטי ע"גבם"
 באות אותוז"ל

ב"ה
 כש"ת בנש"ק חרהגח"צ אחי בן יקירי חתני כבודאל

 שייפ"א מייפלבוים ידא ישתיאלמוח"ר
 יצ"ו וחגליל מיניכ1אבדק"ק

 לשמת יעזדי1 הישי*ת וחשלף הח%ם אתמ ת*לחנח
 שר. לע%מ בש*ט4%שמיע

 5וחרים אם יעד בתפוחי מאכל תפוח בהרבבת פתפקתוהנח
 שמצדד צדק באגני ו*ל (טנ*ז דברי חתב(טןחפידווב

 צדק שהאבני כיון להסתשק כתבת אך ס*ס מטעםלהתיד
 הגינה ה" שאלתך ובניזץ לק"ז1. שסותר החת*ס ועתמצדף
 צקתי עפ*י נעווה חורכבה ישראל של ג*כ ההרכבהקודם

 עכת*ד. הפירות אסורים זה בכטן הפוליהישראל

 היוצ(פ שושרי ס*ז רצ'ה סוס*י בטוש*ע בהדיח מבהשרוחנח
 אולק הין והרכיבו שעבר לזה אפי' מותר המורכב%

 בש נאנו שום אין שנפתפקת הפירות היחר לענין תו*כבזה
 בזדת בעצכ1 "ושראל הרכיבם אם שאף כיון האלההפלטשלים
 ההת*ס שטרה מה וכל מקשוק שם בלי % גם הפידותמותרים
 מן אסוד הוא כלאים לקיים כי האילן קיום לענין יק הואבזה

 לענין הוא ס*ס מטעם בזה שמצדד מה צדק האבני וגםהתורה
 מותו בתשר והפרי לבסוף צדק האבני שס%ם וטה החרלןקיום
 הוא אלא ס*ס מטעם לסעלה שכתב מא על סובב אי1 לוגם
 מקום שהראה כמו מותר בלא*ה גם בחהאי אישירות אארענין
 לבצאף ש%0ם מה החת*ס בותת גם ועד*ז רצ,ה סימןלסוף

 וכבר קצת מגומגם שלשוט אלא אה*כ הפירות שריאוטמ"5א
 בזה ההת*ס דבוי שסיום ב' סופ*ק דצ*ה סוס*י הפ*תכתב

 ע",1. מובניםחינם
 נפמ*נ אין הקיום בהיתר צדק השכני החת*פ בנידוןוגם

 איסורא עבר הישראל אם לפלפל שואיכת במהלכ(ירה
 קיום אוסור כי עצמו להבשת להרכיב לעכו*ם שצוהבפה
 חיסחהא עביד הישראל אם נפם*נ ש"שה קנס מטעם חיטכלאום
 בעצש יצברי זדע אם אף בלשרם ליהם שאסור הכמקום לאאו

 ולאטיסקים אאר איסוד שזון אה*כ לקייטו לישראל אפורבש%
 אף לעשצרה נפם*נ אהן כלאום לק%ם איפוד אץ מששאדבלי
 ועסשיו עביד דעביד דשיכודא ביון בעצמו הישראל זדעאם

 אוסיר* עוד עישהאיע
 לות מעשה עשה שבתחלה כיח %מר מקום יש אוליאך

 פקהם לשאר דומת וחרנו אא*כ לעקרם מהיב"נלאום
 שנעשה שהי מעשא ע*י אוא קיומם שכל ביה מעשהטף

 בזא להתיר שכתב אהת*ס יברי שבעיקר ובשרטבחאלה
 עוד הףע להההף דלא דלא עלה ואבו יל האהרוניפ עייוהלקו

בחש

 נצטתה לא "1ראל של דיתה שמגינה דמת 6תוג5ףש
 ב" שיך %א אחוים בשל א", בהרטכתאעכףם

 ההמ*א דעת ולפי לנביי אמידה איסיר בשביל אלא עורלפני
 עצטג לטובת עחנה שאנכרי אוטשמותר

 עשה לנכרי לומר מותר בשבת שנם בשביל בזה וורתרהנה
 ו1ה"1דאל היכא אבל ח1"ך וב*ח כ-ם עןץ בשגתמלאכתך

 דאסחר מודים כ*ע ישדאל להבשת מלאבה לעשות לומצ%ה
 היתה שיעינה ובכ(ש עצמו להנאת מכוון הנברי גם אםאף
 שמה ספק אין בהרכבה איסור שיש כלל ידע המש ישרחלשל

 להרכיב צוה %א לצרט כינתו ה" לתרניב להט1י12צוה
 הני גם אם דאף וממילא שלו בגינא הנכרי בשביל רקאולטת

 בדבר. היתר שום אין עצ1 להטחומ5הו

 להרכיב צוה סיבה איזו ו1מחמת אן בבטן המעשה ה"ואולי
 ולא כ% לצרכו ולא העכן*ם בשביל רקאילטת

 לצדד 8קום אין בלא-ה כי המעשה תתע במנתנך היטבבהשרת
 פשוט. חה כמבואר היתר שום5תה

 דל הרמב*ם לדעת דאף להדש שטתבת מח הדברובעיקר
 בשלו אלא והרכבה הרבעה על העכו*ם נצטתחלא

 מהלבות בפ*י הרמב"ם כתב שלא ממה הנה אאיים בהילה~ש
 דהלא ראי' אין חבידו בהמת השהד עלו בהמה אאדמלכים
 בדיני כלחים הלע ז*ל ברמב*ם מבה"-ים דינים אילוקיהדבה
 לא מלכים ובה' ולהחמיר לווקל אילן והרבעת בהמההרבעת
 התורל ולא והרכבה הרבעה על מצווה שבקנ כלל ודך אלאכתב
 שנתבארו מה על טמך כי אלו מדינים שרט זיום 12םלב(שר

 כלאים. בה,במקוטן

 לי איז קדד1ים פ' בתו"כ מדרשה נלמד רזה שכתבתוכסז
 תשמרו חקותי חת ת*ל מנין אחרים בהמת בהמסךאלא

 לב*נ ולא בשמרה ל"1ראלחה

 שכתב דמה יתבו זזל הרמב*ם של כליו נ"1אי כלהנה
 הוא והרבבה הרבעה על נצטווה דב*נ ז*להרמב*ם

 חקוהי את קרא מדאמר ע*(ס )גד בנשאזרדיז ושמהשלפמימרא
 מה וכר תדביע לא בהמחך כבר לך שחקקתי חוקיםתשמרו
 אילן הרכבת דאיןר הרי בהרככה שדך אף בהרבעהבהמתך
 נלמד ווהוא וכיון שדך אף בהמתך חמה מהקיו1א רקנלמוד
 לך שחקקתי דדרשינן חקתי את לומר שהתחיל קראמאותו
 סשיתו שנלמוד מה דכל מא ח1מעינן ב"נ מזה.על למידןכבר
 מלשון הקרא מהתחלת שלמדו במה וק*ו ב"נ על גם קאיהקרא
 זה שאין אחדים לשל שלו בהמה בין נפמ*נ שאץתשמרו
 שם שפירש כמו "כתוב ממשמעות אלח מדות מן*גדרשה
 שיהי אופן בכל תמיד אותן תשמרו דשושמע אויןהקרבן
 בפידח1ו הומלבים ב*נ על דקאי חקותי לתיבת סמוךוהוא
 שלו בהמה בין הבדל ראין תעשיו מחקוחי שלמד דמהכתב
 מצוה דב*נ מזמ בזה ז*ל וודרשו מה לפי הוא אחד*םלשל
 אוקי וווינו כבר לך שחקקתי חוקים ר*ל דחקותי הכלחיםעל

 וחחקי בפ*ע השחד אחד כל ז1נבראו בראה1ית מוהשה עלהטבע
 בחוקים א שתלה סוחר לג*נ גם נאסרו הכ"ליםהעולם
 שלו בהמה בין הבדל און בראשית במעשה חקבועיםהמללים
 בשית אוון בקדבן גם וכר לבהמה ה" בין ש אאריםלשל
 א2 בדרך הלך סרק חי,ץ ע*ג מאכל דחילן בדרשהי*ז

 ל1 דשע א"יים בשל אף בב*נ דשסור בודאי זה פייוו1ול5י
 בישו(י לאסודליטיד

 דקאר כשב?ל אלא א"יים בשל
 בראשית במששה מקבועים הטילים מהוצקים עיצא ב*נעל

 פירחש לפי גם אלא א"יים לשל שלו בין הבדל בצהאאון
 שכתבתי. כמו טהשה שהשטשתי הפשוטי-

 סלאום לאסור דרשים דטלט"1צ )נץ( בסנוודין אם4ד לויוגם
 אחרים לשל שלו בין בב4נ "ילוק דחין ג,כ טהשתבב*נ



 השםמש4שף שסישהעשתשתתצ
 ומה בץנ % חהפמרו דהקהשי קרא ק4ף לא % דלד89אף

 הוא אייים של על לרבחת תשמרו מם4הי %מודעצוצרנו
 אמר 6דלא שלו דה4צ מ"%ם פשמע בהמהך דמלשוןבשבדל
 ל5ףד 6שאהכ שם אצון בקרבן כמ*ש לרבות "צצדך לבןבתמה
 אחיים ל,של שלו בין לחלק ס*ד שום אין מלמינהודנלמוד
 אהד כל שטטי(י מבריאה בחירלת מי"רי עתה כיוןהשדרב(6
 לעולם למיניהם כן שיהף להקפיד בתבה חשתוה*ק בפ*עתמשר
 שמייכין השיז האופך א"פן בכל חתפרהצ הבדל לעשהז מקוםאיז
 לפי שהמה תשמרו מחקותי נשףנ שדרשו הדרשות אלול%

 חידך. דבהמתך הקדא מחותו כלאים חיסורהנלמצד
 לף תיפוק אקוהי את לי למה טובא טתקשו חוקים ד*הובהום'

 ובבהמה באיועות בראשאן במששה ל6יניהומדבתיב
 ההאל הבירו לשל שלו בץ בב*נ לחלק 6קום דיש נימאהשם

 דמבל ודאי אלצ חבירו לשל וחד לשלו חד צריבידחרח"ין
 כלל "בדל וארן הכל ילפינן מטין מחד הלי6הים מאלואהד

 חבירו. לשל וילוביו
 הרמב*ם במ"ש טעם ליתן "ב*מ שהוצרו מה "היששובעיקה

 אףלבוה לו שירכיב  לעכו*ם להניה ל"ןראל אסודז*ל
 קורקס השרא הרדב*ז וכ*כ לנכרי אמירה איסיר בהצבילשהוא
 לש*ע חצייך אילן הרבבת על מצתה שהעבו*ם במה ל" סגיולא
 עוברא בתרי דקאי כעין כשהוא אלא שייך לא דלפ*ע לומר"צ

 ד6דדבע וש89 בלאאה האיסור ל4הצות כשיחנל ה~אוטשרא
 כבר אבל עבירוג עוברי יוץ מס%ע משום בא גם א0ורמיוצ
 דבעכו*ם שמ"ז בס" וה6ג*א " ס4ק קנ*א בס" 4ש*ךסתב
 כיון מאחר לב*ע עבירה עוברי ידי מס%ע שייך לאו6ו6ר
 שיש שם ז*ל הרמא לדעת ה4ף מאיסור להפדישו השנעשיט
 ועכ*פ הראשתה בפברא להקל דהמנהג כתב מ"ם בזהפלוגהא

 נקט הצפיד הראשונים, בין בזה פלוגתא "ש ז*ל לדעתוגם
 שהרמב*ם ידעינן כבר דזה האמירה איסור בשביל הטעםהב*י
 בה' כמ*ש איסורין בוצאד לנכרי אמירה דאסור סוברז"ל

 זה טעם המפי בחסימה שכירות ובה' בסירוס ב"שתאוסודי
 עוברא בתרי דקאי כעין איט הרוב דעפ*י אף לעולםאסור

דטששב

 הצסור ז,ל הרמב*ם דמדכתב עוד זוקשה במל"ם ה4אטי*י
 דפ' ההוא משום לשן דטעמא נהאה להניחל"צראל

 נראה ו6דבריו לנברי לומר ואטור קאמר מדלאהפחצלים
 כיון דמלתא וטעמא להניח אסהר אמירה בלא דאף לףדסבירא

 ולפ*ע. משום עובר יניוגו אם 6וזהרדהטשץ

 לעבור העכו*ם את להניח אסחר שויהי' גדי צועיפענ*ד
 6יבעיא דלא בלל אמידה שום בלא 4* יפ*ע6שום

 כעין שההא היכא אלא בעבו*ם לפ*ע שיי דלא הפאקיםלרעת
 באשוהה האוסור לעשעת שיוכל היכא אבל דצהרא עובראתרי
 לומצות לו לצית ואפי' מדרבנן אפי' כלל חיסור שוםאוז

 לדעת אשף אלא בעצ6ו עחחה שההא "יכא דכש*כ"שרסור
 אבל עבירה עוברי ידי מס%ע כהטום לו לומר דאסודהפוסקים
 טעם סתב והשיך מקום בשום מצינן לא להפרישו ח%בשיה"
 ש(רן בשבול בעכו*ם עב*רה עוברי יזץ 6סיע ש%ך דלצלהא
 שים כתב לא להפרישו חיוב שאין להא אבל להפרישוהרהכ
 את תוביח הוכה אמרה והתוה*ק פשוט הוא כי חהאף,סעם
 ומבח9ר האומות בשביל מאומה אחראים אט ו(רן ד%קאעמיתך
 בסי' דתוצ*י נצצחת לעשות לעכן'ם להשיא אהשטור ב*בבגמף
 את להפר"ן חיוב שאין במ*ש דהצ"ך על להשיג הדבהקפא
 עלינו 6חשל אין דוודאי הוא גם כתב בגוי (פכל אנממראת

להפד"צו.

 לישראל אסוי שכתב ז*ל הרמב"ם בלשון לדקדק שעמדובמח
 הרמב*ם ללשובות הרדב*ז בהשובח נתבאר כברלהביח

 טעמא 4עיח ~שה% איי ז*ל חרפכ*8 חרש ף סידי
 ארן אם אבל לשהצהש לו אצמר כאילי הוי ורהשת יששדדכווו
 הוא דבעה דכיה אצא מהתר דעת וג"יי רכש עהצהישראל
 לאמירה הדומה אי בימריא אצמעיא לאסוד דייגו ששהצי4טנולא
 אף לחצרות שהצא לחניה לשון לי"ןב שכתב בזה מבה9רע*ש
 ג*כ אמירה כיין דעת וגילוי רמז ע*י אלא 6מש אמירהבלא
 יק התש זה קשרם"ר בהדיא בדבריו שם מבואר זה וגםאסור

 בשביל היא לנברי אמירה בחרסוד המועלים דפ'מהאיבעיא
 שם ח5צבא הריצב*א 6תשובת שנראה )ומה באירך ע*שלפ*ע
 למחצית לעכו*ם בנותן סהירי זה אמ"הה בלא לפ*עדש%ך
 ושרסור לידי הבי(1 שהוא דנמצא יסרסנו שבוודאי חודעשכר

 אמירה בלצ אף לפ*ע ש%ך בודאי ובכג*ד הנתינהב6עשה
 סהצא*כ דנהרא עובדא תרי בבעיז שם דהוי להיות שיכולבפרט

 וז*א. כך להץ הישראל הביאובוולא

 6תשובת לדבדיו ראי' ז*ל הרדב"ז שהביא במה צע*גוחנה
 לנברי אמירה ש%ך דלא סירוס לגבי שסתבהדיצב*א

 נברי שהרי לסרסו דעת וגילוי רטז יביד דלא היכאשבות
 ראף דמה 6אד תמצה תה תבבה אל לו לומר א*צ לכבותשבא
 בלי אף דאסור כן "ךא דהדע בודאי בשבה דהרי מכיבויהוא

 הגוף שאין ההוס' כמ*ש או מכיבוי לחלק צריך ובע*כאמירה
 רא" 6יה האין סדלישז דמיירי בשביל ש 6מלאכהנהטה
 דמי אם האיבעיא נפשטא האילן ובהרכבת חיסודיןלשאר
 לכיבוי דומה סמע אםוד כה*ג דבשבח ודאי אבללשבת

 שגוף העיד ולא הריצב*א מתשובת לדבריו עפסתשעומהתימה
 אלא דבדיו את הביא לא ו(צולי ביאור צריך התשובהדברי

 ביותר. נתבארו התשובה דברי ובפניםבקצרה
 שהקיל מה תבלין צרינץ בזה ז*ל הרדב*ז דברי עיקרגם

 האיבעיא נפשטא שלא יען אמירה בליכשנעשה
 האיבעיא נפשט שלא ז*ל הרדב*ז דעת אם ממנ*פדלכאורה

 בכלל נב% עתה בע*כ אמירה בלי אף לאסור מהושויה"
 באיסור האיבעיא נפשטא בלא 'דמחמריע כמו א*בהאיבעיא
 דכולה כיון אמירה בלי אף להחמיד מהרצי כט*כאמירה

 לחלא. ומנ*ל היא בעיאחד

 רברי הביא שכירות מהו בפי"ג המל4מ דהנה י*לולכאורה
 הההא וכר פרתי חפום לעכו*ם אמר שטתבהסמ*ג

 דברים שהם עליו וכתב אסור הלכך איצשטא דלאבעי'
 דרבנן ספיקףצ הו*ל אסור אמאי איפשסא דלא דלידהץ'תמוהים
 האיבעיא דנפשטא להו סבירא דאסוד רבוותא ולשט4רולקולא
 עכ*ד א0וד יהא למה נפשטא דלא דס*ל להסמ4ג אבללאףסור

ע*ש.

 פברי דאסרי רבוותא הני דכל בעיניו שששוטוטהתימה
 רבוותא הרבה הרואות ועיניט האיבעיאדנפשטא

 ושווסדין 6ן הוא שועבחעזי ז*ל הרדב*ז חתרי בהיפךדבתבו
 המאיר בעל בלשון מבואר וכן האיבעיא נפשטא דלאוכתב
 מיא 6רתי חסום לגוי והאשד שכתב הפחצלים ש בסוףז*ל
 בוה עליו השיג לא ז*ל ההרמב*ן ולחוסרא אפשצטא דלאבע"

 ואמירה שכתב חילין פ' ז"ל הר"ן בלשון מבשר ובןמשצמה
 להו5יא לה והטיט איפשטא %א בע" איסורין בשארלנברי
 המא בעי' עיצא כלאים 6ה' פ*א הראב*ד בדכוי 5גוארוק

 הסמ*ג כאילו אלו מבל העיר שלא %פלא ולשמראאיפש0א
 בדבר.יחיד

 ביייט "צא דכללא י*ל לקולא דרבנן ספק הלצ טה4ששהזומה
 כמבואר בידים לכתחלה דרבק ספק עושיןשאץ

 8פק למכור שאין אשוסקים כל בתבו זה ומטעםבכ64
 מוף בפ" חתת"מ סק*ב תשה סי' מג*א חףץ לנכרידר"שת
 הצ"רות עירובי מערבין אין יה דבשביל כתב י*ג יאאעירובין



"צ השםםקרטו שיו אשצהש%8ה
.שש"4 א  5ש ויבע שא חה 884ח הש פ4 ח5ששששטיק סאי לשרי משהי חשהת ומשרח יי 

 הפשק לבאת בץדקש צצש להצניס לכהאילה ש לקץמתששד
 ס" ש-ת אויק מהר*ם בתשי2ת ראותי ששו סהנ* אמיששוב
 כתבתי* כששד הקושהא וםוץ ה2*ל הה"פ על ג-נ שאמשק*ל
 דלא בעי4 שהחש שבשב*ל ז*ל הרדב*ז דעת *פמ עו"הוכזה

 לגסי* להקל רא8י ה" ד2חאשש האפייה לאסור דייעח"פשםא
 וא*כ לכחירלת כן לו"שחת ואשסוד השך בדרבנו ספקשצ1א
 מגציס שגית ו,מן וגילף רפז עחשה (1 אהשר ממההחההף2ת
 לא חעא מעצמו עחשה כש4השבו*ם סה8א*כ הספק לביתעצמו
 בדרבק. לההמהר איובא עליי רמיא לא זה לספק עצמוהכניס
 המ*ל בקהטיות הרג"ש בעצמו דל הרדבא כי הלתי שובאכן

 דאע*ג ז*ל הרב של בטעמא ונ*ל ת*להזירצו
 דושנשזו פ1צר השבות כל לא החש מירבע שבות לנבדידאמירא
 חמיר שבתה"ה הארסודין ככל דאיקמ כיון לעכו*םדאמקחה
 עכ"ג חירה איסור ווי בא4 להומיא למיזל לן ושרתספי

 בעצמם מם2ים הדבדים כי אף בית שכתבתי 6ה נסתרהלפי*ז
 כתב בעצמו שוצא כיון זה להעמיס איא הרדב*ז בדעתאנל

 חשדוב איסחר בדין בספיקו שההמירו פה אחרטעם
 שווקל 6ה ז*ל דבריו לפי גם להסגיר שאפשר 6האבל

 ההוסן דעת הבאתי דכבר אמירה כלאבשהוא

 עשי1 בשביל אמירה בלא כשחוא לאטוד אין וזניו*בדבביבוי
 גם ז*ל הרדב*ז דסובר די*ל וכתבתי "מלאכה מסףנתנה

 חז*ל די"שא ומשו*ה כיבוי מלאכת כעין שהוא כןבהסימה
 בלי איסור איע דבחסי6ה לנכרי שיאטר כשזו בשהלומר
 איפששא דלא בבע" בזה שהאמירו שהטעם כיון ולפיאאמירה
 התמא וא*ב שבתח-ה האיסורין בכל דטףיך בשבילהוא

 בלי כואהוא (נכל האיסחרין ובכל 6לאכות בכל דש4ךואמ"-ה
 איסהר דקמן הא וגם וכיו*ב בכיבוי אסוד וצש*נואמירה
 האיבעהש בעל דעת דלפי א*כ זה ב(9שן אסהר ו8אינוהאקימה
1 שי1י הקי בץדל*ש 8 ק   ממ"*סה כשנהנה לשי 
 אין חרפשטא דלח בעי' דההא כיח 6*מ שירה בלי אףעצמה
 נארסיר חמור תהט האיסורין בבל שוה וצשינו ביהלשפחר

 בספ*קה לההשירתורה

 להתיר האיי הריצג*א שהביא מה ג*כ 4"טב "שובזח
 שבא ונברי ממתניתן חמירה בלי כשהגשבסיוים

 כלל דמי דלש א* הארלן להרכבת מזה הביא והרדב*ולבבהש
 טמרי שאמרו דכיה להבא מהתם התירא נשמע מ-מלביבף
 דכוארט מוה דנשמע תכבה אל לו להשר א-צ לכבותשבא
 אמייה כלי כ2מהוא איסור בו אין עצמה 6מ4גהמעה
 בכה*נ השרסוד בכלל שחיע תאשרין מלאכות "1שלפיה
 ההם שמהפה אף הא"ץ התרכבת בקירוס דמוהרוממילא

 לההמיר ואין איפשמא עלא בעיא שהוא כיה עצמהמהמלאסה
גכה*נ

 חקלא דטעם ףל ש4ז2*ז נדמץ ואווו נרי שטכ*פ
 וליי*ז איפ"ןטא דלא בעיא שהוא בשביל הושבח

 מארבעיא ומו1שפ בצשר"ש מששצ1 הפוצלים בפ' הרא*ש4עת
 דב*נ חרדקא כר' קיה81ל דלא כיון דוש6ואל דאבההפהך

 שכתב סקשח "כה"8 וף סי' באה*ע ועיץ אס"רום עלמצוהם
 דהמימה 5שרבעיא דמו1טא "סכימו הפוסקים ידוב מב*ילרעת

 אמאהג בלא אף להחמיר "שוע*כ

 יעצמו "שראל בבהמת הדש עגו*ם כתב שי~ח בס"והפור
 דעמז הג(מזי שבר איסוד בו אין כלום לו אמדשלא

 בר למהמת א-צ יחהצ שוהאיוטשל דאשיףי בזח שפירשהזזךיושה
 אטוד גמ4שון שיטת 1ד סעיף ובשו*ע בפניו שלש שוצאטל

 לא משום שצר אקי אאול של פפרחו הדש עטו*8אטשכ

 עבר חש תש מישך א פושח זיקיע חשי ששמששש
א יאמ ש ר   8 מ   9  ' 1 א   9  
 שא שעיא טשפ4 חש היד יי צמ מ סשאחפ

 דיק הח אקי בצ ו ל"שאשהאהש"ימששע
 דח"שאש א חמוחמ ל5שעימ *פ דששיל
 *הש ק * חו ד ל1ש חו שפ ששחהי שבל

 כיל (מסור בו דאק לבאר הפור ישטרח דאחר ובפרטה1סקים
 מזה ונראה לטעות מקופ שיהי' הלשון ףל הוא שינהלמה

 בכהיג. איסויא דיש בא8ת סוברשההש

 שכתב שכירות טה' בפיוג ז*ל הרטב*ם מדברי כן למווא1לי
 איסהקמ ב" דלית כתב ו4ש עליו עובר אק1בלשון

 אסוד החרלן בהרכבת ז*ל "רמכ-ם 6מ*ש בן שלמד י*לוגם
 בלא דגם  שמ*נ המל"מ כקהשיחן לומר אסור אמר ה4שלהניח
 באיסור להל לחלק שואין הב"י שסובר וי*ל אסוראמידה
 דלהרמב*ם המלאכה 6גוף סהמ; שאיע כיון בכה*גהחס"מה

 כשנפלה לבבות שבא דנכרי דיבא הך קפמפו,ש לשיטתו1"ל
 הטחר כדעת סוכר איט וע*כ בכך להקל ראי' איןדליקה
 שיעת כתב סק*ב רצ*ז בסי' והש*ך איסור בזה שאיןשכתב

 כשההש אפ" בהמה לסרס לעבו*ם לומר שאסורהר6ב"ם
 על "וא "יהבהמה כיון הנאה שום ל"1ראל ואין עכו*םלצורך
 ד6ותד הרמב*ם דברי בפירש לם*ש סותר זה )ואיןישראל
 י*ל ד,שם עבו*ם של בהטדה סשהשא כלארם לודוע לעכן*םלומר
 כאש מששא*כ תתעה-ה הכלארם להעכו*8 שיקי כשהכלד6י"רי

 ישר(ול(. ושל ה1אאהששרה

 בבעי ד'ל דש*י כפירש סובר ז*ל הרמב*ם דגם י*לולפי*ז
 מוצם דאר' ואיז עסתם של בדישה ד6הרידהסימה

 והדרישה הסור לועת וגם ישראל בשביל כשנעשהלהתיר
 מגוף ששצה אילן להרכבת ר(ר' איע בחסימת ווםשמקילין
 אהערי בכהיג לאסור בסירוט הטור מדברי מושמע העחמלאכה
 עשש שם לסרס לעכו"ם לומר אסור ה' סי' באה*עבתב

 ההעכן*ם הערים לא אפי' ש "1ראל ועדים ואם סותרפעצמו
 61דכפל אותו וקונסין חסור  הישישל לסובת ומכווןמכירו
 ארסח-ש ב" דשרת איתנהו דתרחימע נראה וקונפין אסודלו6ר

 לא הוא אם אף בשבילו העבו*ס ,צעואה הסירוסגמעומה
 הבהמה ל6כור להבא על אותו קתסין תם מש1מההערים
 בקצרה הרדב*ז דבדי בסתם העתיק ף אךת דצ*ז סיחשברכ*י
 כי העיר שלח ולפלא טתר דעת וג"4ץ ר6ז עהשה אי1דאם
 שההש בשביל שהוא ונימוקו טע6ו בפנים ש6באר באןלפי
 והרדבא עומדת במחלוקת הדבר עדין איפשטא דלאבעיא
 הסירש על מצווין דב"נ להלכה דפשוט שסהבר צ לשיט1*ל
 שששמיט במה ז*ל ימב"ם ש תמה ה" סלכים טה'ובפ"
 הרמב*ם משא*כ האיבעיא נפשטא דלא ה(ר ו(פ*בהסירוט

 על נצטעי דלא לי' דסבירא ובראה ס"רוס שם שהששמיטז*ל
 כט*ש האיבעיא נפשט וא*כ סייעת" , הרא"ש כדעתהסירופ

 ז*ל.מרא*ש

 הב*י על שהקשה המל"מ קחשיחע / התחלך אין לפי*זומערטה
 די*ל לוטר אסור אמר ולא יהניח אסור6הלשון

 מתורץ נוה ואדדכה אמירה בלי אף דאסור % הואדזספמת
 כושום לש-ע כה1ום לאסוד לי' סגי דלא וששששונה קחשףגם

 ולא אמ"רה בלי אף דאסור דנו(שה להניה ל"שון לי'יקשי'
 דןמייך נימא אם דאף לפ"ע משום בזה שקהי' ל6י6ר לי'ניו8פ
 שאין ודאי אבל בעכו*ם עבירה עוברי ידי מסיעאיסור
 משא*כ בבירור והחו*י לוהש*1 לו1 כדפשוט להפרישוחיוב
 קטיגחרו ונמצא בזה גם לאסחר ד"ש הפחצלים דפן גע"בהך

 סניגורו. לו נעשה להניח מל'ושון עליו טוהקףצו הב*י12ל
 דבלק1ן ו*ל הרמב*ם בלשון לדקדק מקהש "ש עד5ןאכצם

 רסז עךל דוקא דשף"רי כלל ואזסר ח"1 לחגימחסור



 השםמקףשי שמ9 ותשטתשאלההן
 לדידן ל4יבש מטתשק חף בשפת תצה שוסי, השיישא ששנש מ8 נ8% הפא פ9םע פצש אא אט תשפל4
 לא ח9עישל "םש% בשביל אילטת 6רכיב שאעכו*םה"כצ
 מותר אם יעת תילף רכט אים לו עאאת לא ה"ף גלל לואמר

 בא2 קצת תצאר בהז ליצות מהיב אםלהגשע

 פרתי הפום לצרי שהשר מי ל% חיבע" 1 בב*מנר"יע
 שבות לנכרי אמירה אמרהע כי אפייט מי בהורוש

9 לא הקי6ה אנל שבת לעמן8נ*מ  ז*ל ו6רשיי ל*ש דלסא 
 שמרויה בתבהשעי ופירשו הלקו ובתוס' שלך דישה בהחיש

 שאין ביץ דשרי מש"צא נברי דצהג1אות לגבריבאמירה
 שפשיטא 5מו 86מיר אדרבה אלא בוטימה נשגר"צראל
 לי"שב רש* בשם הביאי חצ"ב נבילה אכךל ל2מרי לומרעשצותר
 אף כהסימה לאסור השפהור בדבר להלק ויש רש*ידעת

 "יציא 6הןבן וב5ושי ק46ר צהה1 וכבר 6ט1מה 6רףהכשא"1
 לפוה9 לי' ניהא הפש נברי של בד"9ה הפ%די וה ז*לרש*י

 שומכג תיןץצים ע*ז תחמיו "שרחל של בד"שהבפשיטא

 רסע*ג פסק ד6כאן סתב ז*ל הוש8*ש דהנת לפענ"דדהנהאה
 בשבת וקנה מעות הולך ע*ש לנברי לרמר דאסורז*ל
 אטור הי' ההסימה אהר כקא מיד ד9 דלא דאע*ג "ם8יקהזיע
 בשעת ויי האמ""ה דהכא מנאז רחר' דאיו ובריו דההה%ב
 בהופתת ז*ל הרשב*א בשם הנמ*י הביא וכו המעשהארסור
 מדהוצרכו אהרת רא" ז*ל הר*ן בשם הבש ושוב ז*לדסע*ג
 לנכרי כי1 קצותן בדרך לו ווההשיך 6י על טעםלבקש

 גזרו נמי דבהא פ" חול כתב ז*ל הריטב*א בשםוהווס*מ
 לו כש9מר אפ" ע4כת דלגבי שבות לנכרי אמירהכה9ום
 שהוא לו אמר ד"שה קורם דהכח התירא שעת אעיאבע*ש
 שעח9ה כל כלל אמ"הה בלא אפי' דהא בדין תע 1התרשעה
 עכ*ל. כיו*ט בק בשבת בי? אטור ישראל לצורך מעצמו%י
 שעת לו כשט8מר אפ" לאסור הוא דבדיז ברהרינ8 רבריוהגה
 לצורך כשעשה אסור ג*3 כלל אמירה בלא שנ8י' דהאהוהר
 ראע1נים הפוסקים ובכל כתבי כל פן בגכמ סמבהצר"צראל
 על לכאורה טובא וקשה בצמירחו נפמ*נ שום אץת9צינים
 שטרהו זשל ר4מצתים הצאר השר*ן וההשב*א והרא*שרסע*ג

 לאסור. רא" להביאבאת

 איפשיטא דלא בעי' שהוא שבו4ביל ז*ל הרדב*ז מדבריוחנח
 דבכלל ז*ל שדעהו 6בואר מזה האמירה לאסורדיינו

 רמז ח1 אמירה שום בלי אף לאטור אם זה גם הי'האיבעי'
 הי' "חרבעיא בעל דעת גם דאם בשבת כמו כלל דעסוגילף
 אף א-כ בהדיא אמירה כשה" שלא נסתפק המא בזהלהתיר
 לומר הוצרך ולא יותר לאסור מקום אין האיבעיא נפש6א%*

 י4ויבעיח4 נפשטא שלא בשביל ההיתרבטעם
 שיאמר מהו בלשת איתא ובו*ס דאף 5ינהו פראהולכ4ירח
 לדמותו רוצה דלגמדי ש*מ ל*ש אלא 6וסים מימלנברי

 ישראל בשביל כשעשאו לאסור בזה ד2כלל וממילאלשבת
 השט*מ מלשון קצת משטע וכן בשבת במו אמירה שום בלאאף

 ויוק זה אין אמירה בלשון שהתהיל ומה לעילשהבאתי
 אמירה בכ*ם בוצ*ס זה לשון מבהשר נהצבצצ דגםלכאהרה
 הדא דכולה אמירה בלא אף גו נכלל ואעפי*כ שבותלנכרי

 הוא.גזירה

 אמירה בלי להתיר ראי' הביא סל=ה בסי' הדדיו9ואכן
 9,6ום ב" אות אי לנברי באסר דמדבעיא "שרבעיאמלשוו
 פשיטא דידע אף אמירה דבלא שמ*נ לנכרי אטירהאיפיר
 מדברי לעיל שהוכהתי ממה היפך לכאורה וזה איסור בודאט

 דל.הרדב"ז

 התהו' כתבו )קכ*ב( דבשבת לההועתם דאמשר נהשהאםגם
 9טוים איז לכבות שבא נכרי דאמר להא דמידלח

 דצי ישוששל צאצכיל 5א9ש"יה אמיר הצמו פמא א4 מא*
 אפ"ו*ב בכיצמ9 הב84 עשחמוי יםשא9*' אדעדטש דממריאמדיגן

קאשיי
 עם45 הכש אבל צצברי צצצעשה בהמת הישוהשל

 תח"שץ שיא דשי א9ק 6 הטט פיפמפ "ש9שי
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 לתפש דל הש1 התחו למה לט%" ימ9כ

 תפח אל ש לשר קשץ במ ןע*9עלצט מ נופיש הל"
9 9יו )אז "י4ש  בשבל מחי י% טחשפה לטר 
 ל5בות שבא ונכרי מתניתן דהך לומר ואיז יליקה שהואהסעם
 לומר שהך דלא וכיו6ה טית בכיבוי אלא בדליקה מ%רילא
 מתמתן מהך לס%ע רצה בגמ' דהרי ממתו על בדולאדם
 אי% המכבה וכל ל*א תכבה אל להיפך לדייק טםלר"א
 בדליקה כלל כוירי איט דזה נימא השם אמרינן לח נמימפסיד
 קחציא היא ס%עתא לא משם אין בי' אית אהרינא טעמאאלא

 1רן24 6ימראלהך

 תין גובא בכל 8"יי ד6תניתן דכיון ז*ל התוס' דעתואולי
 בג6' שהביאו אף ולהני כיבף מין בשום בזההילוק

 ו4אונו לכיביי גם טעם ליתן צריך דליקה וול לכיבויפשם
 דליקה של בכיבוי בין 6יירי הדברים דסהמו וכיה דליקהשל

 'דליקץ2 של שאינו בכיבויבין
 כתב הי* פ*ו בה*ש זו משבה כשהעתק ז*ל הרמב"םאמנם

 אהשרים אין לנבות נברי וצא בשבת דליקהנפלה
 דליקה נפלה המשנה לשון על הוסיף הנה תכבה ואל כבהלו

 אלא זו בכה8טו מיוי דלא דל עיעתו נהאה מזהבשבת
 עאובי14 הש*ס דברי מפשטות ו~מש5ע כמו דליקה שלבכיבוי
 ז*ל הרמב*ם דיק ד6שו*ה לומר שיש הגם 4רה4 זוממשנה
 בישריא לומר התירו לא בדליקז דאף להורות דליקהנפלה
 הידוש דליקה של שאיט בכיבוי גם בזה שיש כיון אמנםכבה
 ז4ל והרמב*ם ועץוס' כמהצ*כ מלאגות שאר בין להלקדין

 כהצמע דליקה פלה לומר המשנה לשת על והוסיף זההשמיט
 התוסן קושיה בזה ומתרץ מתניתן מיירי בזה דאך להורותדבא

 היא דליקה שהוא כיון בכאו הקילו דלהכי מלאכותמעשר
 בין הדשה פלוגתא לפי*ז )ונמצא התח(ן כתילוק ל"סבירא
 של עטף5ת כיבוי בשאר להתיר אם 1*ל ה11ס'הרמב*ם
 מצאתי המש תנבה אל לנכרי לומר יצטרך שלאדליקה

 מאק.בפוסקים
 רע*ז בסי' ולא בדליקה של*ד בס" זה דין מדכהבו בשו*עגם

 זה שאין שדעתם נראה כיבוי ייני בשארורע*ה
 רסבירא בודאי שם 5תוס' שהביא המג*א אך בדליקהאלא
 "8 בהדאי ולהלכה. התט' כדעה כיבוי טיני בכל להקלל"

 לא השו*ע 6דעת אבל דדבע במילתא בפרט כהמג*אלהקל
 אאר לו לומר שמוהר ש*ז בס" שכתב סמה אך כןפהשה
 הנחה שבשבת שיבין בדי בשבת כך עשית לא למההשבת
 אם אף יהלא שבת מה' פיו הלה*ם קו' ע"ז וקשה כךיעשה
 לעשהע שלא בידם למההע טהויב הוא מאומה לו או5ךחי%
 שאין בדבר ו6"וי י*ז כלל היהי*א כם"ש לכאורהנראה
 למוית צריך שאין כיבוי כמו ממם נהנה הישראלגוף

 שמוה ע*ש אאדות נרות גם ש"ש דמיירי צ-ל הנרובהדלקת
 אה1ק(. כשיטת ג*כ דסברינראה

 ד8"י* אאר באוע כתב ס*ה ש*ז ס" ההגיא בשףעאנגם
 "שעי של בה8צים נששית השלאכה ששרןכטן



ת השםמקרשי שמש השמאעח%ה

5 חששמי % 8*צ   * ח  8  8  יח" 
 "שראל ושל בחפצ"ם שנעשית מיכ81 המימה כיבףל66צת
 המףז ווברי הצ*ע ישש ס*ק רוע סי' שבצ? תוסש%? עארוע"ז
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פ
 5שטפ ושה שש %ז ו פמרמק חיפנ ~ט8 יש עהו

 שש יציש ס"א שמפ טבי נחו מף וטטיתהפשה תשי ו%א ח9א ס"ק %א וי% וחטמהששה
 צחעת 91 בממץ יסי חע ' פמ דיטז שפא פאוטצל
 דיש הדר"שה לדברי אף ולפי*ז לעשחז בהדיא אמר לאאם

 פשיטא אמירה ובלא שיאפר  סהו אאיבעיא ששתלהתהא
 דעת אילעת דבהרנבת הרדב*ז כדברי לו6ר "ש עד"ץומח,ר
 לא ממ*ש בדשכה אמירה בלא אף לאוסחר 5איבעיאבעל
 שאתורל ו6ה בשש לש5ת איסעים ששי בין חולוק זאיןשט1
 בשבת שצם בחסי5ה יעמירי בשבול הת5 שיאמר 5יןלומר
 אבל בכיטה כמו דייקא אפירה ע*י אלא בבעיא אסיראר%
 ידעיע ממילא ל,שבת איסודים שאר בין באת דל*שכית

 אמירה בלא אף אשד המלאסה בצוף דטצה איל%תובהרכבת
 בה%בת4 בכה*ג וחשםחרכמו

 להביא שטרחו ז'ל הראשומם דברי וךטב מיח%ביםולפי*ז
 אף הת"רא בשעת כשאומר אפ" לאטור 6באןרא"

 ובהך גדהמה נ"מ מ*ם כלל אצוירה בלי אף אסהרדבוהחאי
 אסוד האמירה וע*י אמירה בלי איסוד אין 15טימתאיסיר
 בשעת אפ4 לומר דאסוד מזה שמעינן היתר בשעת בשההואאף

 שהביא ומה עצמה ממלאכה טצה  שאיט במלאכה אףוףחר
 שהביא כסן לזה ג*כ דדמי י*ל לנברי כיסו מטתן זקלהר*י
 בשלשעת לחלק יהתרומה הסמ*ג בשם רע*ו י"מן ברישהבקי
 לנהטה דמי היש השליחות מגוף נהצה הופראל גוף שאיןאגרת
 ,%דמי לנכרי כיסו בנתינת י*ל כן וכמו עצמה המלאמהסגוף

 והרצש ההובופש בוצצאה אלא האיסור קצאין אגוץ?לשליהות
 אף לארסוד משם גם נלמד חשפיר ההפץ בגוף אלא איטהטשה

 מע*ש. אפ" בהדיא כשאהשרבכה*ג
 זה לחרלוק גם כ14ן צריכיז אין ז*ל הרא*ש שעת באמתאך

 כית לא 8ן עצפה ממלאכה נהבה שומש היכאבין
 ו*ל רש*י כדעה 2טרי של בדישה דכרירי מפרש ז"לדהדא*ש

 ה"פראל אין נכרי של טד"שה סהדי דאם בתוס' כתבווכבי
 בלי גהששטה בכל אף לאסהר דאין פשיטא ובשה מחשממרויח
 שאין בכיבוי ההוס' כמאש לחלק נחית לא אם דאשאמירה
 כששאטין אלא אאיפור שאין  ודאי זה %1בל המלאכה 6גוףהנאה

 (%פז באיזה מוה הבשה לישראל ויש ישראל להנאתהעכו*ם
 בשביל הנר את שהיליק נברי בגם' מחמבאשר זה דיןוכנלמוד

 דווקיגיו1ראל
 וקנה מעה? הזלך מע"ש 4מר ששטור מהרסע*ג שהביאוכהה

 לצורך לו לקיות להעבו*ם 3הן1ימר דמיירי י*ל בהפגעזלך
 אלא לישראל נקנה החשץ שגוף באופן ומיידי ב"ה וצ*לעצמו
 והו1ראל בשביל ש העכףם לצורך כלו הוא השימושהנאת
 לעצמו העכו*ם קנה החפץ %ף טשגם דאפילו אכמטר אוכלל
 האיסחר מעשה שעשה בעת ישדאל של הוא שהמעות כית6'מ
 בחפצי5 העבו'ם לצורך מלאכה כעה%ה הוי וקנין עעקשההש
 שאפור שלך רישה בה חקן פרתי לחסו0 ידמי ישדאלשל

  שהבאתי ההששת ולדרך אמיויע ע*י כשה1א ז*ל 1י(1*שלדעת
 גם כן י*ל המלאכת 6צוף נהנה זה  שאין אגרתמשליחות
 אפשר יצם החפץ בגוף מעשה בזה נעשה שלא חחפץבקניז
 הוצאה במו אלא חי% והקנין וכדוסה( שאלה ע*י סוששפץלהטת
 השייהוה 5גוף נהנה שארט אגרת לשליהות ודמי התפץוהבאת

 8טשם לאפהר רשר' להביא שפרחו רץ4ל דבריומעשבים
 חיסור 5עם שכתב בשט*ם המובא ז*ל חשריטב"אאמ"רה
 לשוי16ן האמירה בלי אף וואסור בסביל היו*ר גאנעת8אט1ר8
 אשם ות גם כמבהשר ישרבל של גדישה דמיירי ושכתבהולך

 להלק 81*וש ישראל בשביל המלאכה נעוןה הש*כבש5אמ
 סוטף שארנו י*ל המלאכה מטף נהנה שאיע ביוןב"טימה
 י*ל הרמב*ם לדכרי דנם סמ*ש כ*נ דפ' התוס' "שלחרללקים
 ב4 א* בזה לאסור בעיניו פשפ 4ס כן פהטר שאר%נראה

אמירונ
 ד6"די שיטתו שהוביח ז*ל רש*י דעת לי"שב אפשרולפי*ז

 בין להלק ג*כ סובר ופאחצ די"ל 2כרי שלבד"שה
 ףל חרדב*ז ולדברי לאו או עצמה ממלאכה נהנה שארט5יכא
 לאיסור לופבת שוה דלגמרי טהימע ל"ש שלא וקאפר6הך
 "ממח הדר"שה קחשיות לפי*ז לי דקשיא ה"ל אגררה גליאף

 ה9שיא אמירה בלי ארסוד דחהן 6שמע שאו8ר סהשהתחיל
 דתקא אמירה אם מ*6 שבת לאיסורי הך בין דל*שזשיש טיחשב ובאת נכרי ושל בד"פה דמי"רי היכיח וע,כ לסיפארישא

 אמירזש בלי 8רסור אין כשבת אף הנכרידבמלאכת

 שאים בה' בכ"מ מ*ש 5וש בא "%יש הגדולה התפיהאמגם
 אטל*רם על מצווה שב*נ הטעם לומר פטוש%בפידו%

 5דטתב תשהש כריא חלכה דאין מלכים מהן בפ*ט ופפסקועל
 כתב בעצטן והכ*6 אילן הרכבת על דנצטיוה מלכים 6ה'בפ"
 ההא מצחן י רק בפ*ט ומ*ש דשמואל ממימרא שהואשם
 בזא נפמ*נ אין לפקע לשיז א-כ ד % אלא נחרגין דאיןלומר
 ל5*ע שהיך בי' דארפרא כיון 6יהה חיוב אין חם ד%ע*כלל
 הצ%ף"מ בזה תמחה וכבר הטכרים זעזירוצים כל יועילו לאו,אה

 וחין דטריו את המבהארם ז*ל האחרונים גדולי מצארההברכ*י
 למה5ותר

 ב1ן-ם הסויווה דהמש קצת לישב %פענ"ד הנח%אולדימר
 ל5-ע שיך דלא ז*ל רש*י מדברי הוכיח עןר*ס

 משמע ועע בשוגנ לא במזיד איסור לעשות כשמבישאלא
 חולקים פוקקים הרבה אמנם שם וסמ"ע הב"ח מדבייקצת
 והמנ"ח בשהנג אף לפ*ע ד,צייך בדהרות ראיות והבישע*ז

 אסור שוגג שהוא אף דביופראל חילק רל"ב סי'בהשמטות
 א*כ איסור  שום יושאן איט בכה"ג שוגנ ש15א דנכרימלכים %י ברמגקם מבהשר אךסהר עפעא יודע 8י% אם בנכריאבל

 לפ*ע* ול*ש בזה כלל מכשילואיע

 שבעל כטץ ששגכ דב*נ כתב סלכים מה' פ"י הרמב"םוהנה
 אבל 6כלום פסור אשתו עוהיא וזעמה חבירוחהטת

 עלה אלא עליו שאסורה ידע ולא חבירו אשת שהיא ידעאם
 וטהרג לסזיד קרוב זה הרי לו הוא מותר זה שובר לבועל
 בשוגג ולפי*ו למד ולא ~5יד לו שהי' לשגגה לו תוהשבהמא
 חמור בההג ו"%וגג המנ*ה סברת שייך לא הדין יועשלא

 לפ*ע. שייך חשוב מב"פראל יותראצלו

 4*ז( סטהדרין גגמ' מגואר 5צות ז' על נהרג שב*נ מהוהנה
 לנו חין כי לכולהו הדין והוא בחדא דחטצאגלי

 מהרג דב*נ הרמב*ם מ"ש והנה דמים שפינת על אלאלימוד
 )ט'( מכות מעגה וצא ל6ד ולא ללמוד לו עיע' על מוהרב(%מר
 וגר השרש אשת השב דועתה מהקראשלמדו

 שב*נ מכאי
 ז*ל הרמב*ם לדעת חהטה למד היא ללמוד לו קהתי' עלטהרג
 דהרכבת צ*ל בלבד מצוה ד על אלא נהרג יאיט סהבעשפסק
 מצצת מהז' ללמיז ד5יון לו אין אבל עליו שמצהה אףאולן
 אלא בחדא אלא שטהרג מנמש5ר איע מצות בז' גםדהלא
 מוע' לל5יו אין אילן דהרכבת ובע*כ מהכא כולהודלמדין

מצווב



 אששםפקרשי שסי,א %זש%פתשלא2י
א %8  88ש-1 4א-8 אשת שב דחהא אקישפ4י94ד י88י 16תר אאו 9פו שאובץ דיטש 8י 
 שיצש אהש, בששת פ"די זה ה1ש לפר ולא לל8יד לו אא9'על
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1 זעי 4שמזחצ5 ששרע" %  ל% שךם פא 
 יסזיק י פים ניףהש

 ושט-

 יסא על
 ץק %ע ייים "קטחפט שדיש יה פףה1*
 הו' שלש 5י אשכתן דלא 5בהשר שבטמת ובר-8 )יקששטעה2

 ואטמרים הנטרים לבין שנו1בונ בתהמק אלא מעולם ידיעהלו
 הם לא עליאם ה5חשלים המצחן  ש5רו לא ום5עולםגופ"

 א-ב גים ויתר ראה מהכתוב בגמ' כם*ש 5זולםואבהזימם
 להשר בד% ודחשק בדבר שיסוד 8-88 בלל קאשע ה*ש ידעלא

 וטיזדע -שראל בין שוגיל בעכום וי"עא %5רי זשלדהרסב'ם
 לף היי 8אי ני דכל אילן הרכבת על 5צוחת ההש שגם הדיולו

 בין חילק המש קאמר סתמא ז*ל דהר5ב-ם דכיון ועודל5רזשי
 לחפר דאסור בוודאי יודעים שלא ביודעים  לעכו*םעכףם

 הרכבת על דמיג 5וסק הי' יש1לי ניה א2 תלוי הפ 8*כלכולדי
 גם שחו ילפיח א-כ 5צות 5הד שתו דלסיוק דנמצאהא-ע
 ב%8צשר מץשב שיאי'ליה

 ש1ימ-

 ביון אבל לפאע השייך כ5ה*ד
 דאסהר אף בלבד 6צות ז' על אלא נהרג דאי1 ברבעדסובר
 אח2ו ילפיע דלא 5יחה חיוב בו עפאן כיון אבל שילןבוש-כגת
 בסה"ג 5זיד ל8שכו ע*ז גם לימ1ד ל0 שין א%ב טצותמהד
 הילוק שום בלי עכ1*ם בכל ל8"ע איסחר שי"י' ש-אוא*כ
 בכל ששך בהדאי דזה הפועלים דפ' בעיא סה1ום שהואובע2כ
 הכ-ם. וצרי ו5יהצכין 5ש1מה יודע ששרנו באותו 8ףעכו*ם

 גא יי"9 48 98"ח פ*י 9ד 8שלפ
ש אוי0*"*"  ש- 

 9פר ש *הת מי
 י ' *24שישלו
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 חא פים %ם9 מש"תג ש ו** סחש"ש
ק להה לא9יל%מא% 1 0 פב  % ח מ ח פ  מץ 

 פש ששהא9 טיח*ש פי פצא ק%% חפ" י" ש% תחר 995 י6 6"" %י 9* ייש
 *ש יים " סשע%חףת פי "קר מ9"הת9

נ בתר *%ח *"ש"י* רו פמ"9ש  
 45ק "* עאפ אש ואצ ש ש 9י אא ששח

 בשץ בש*"חטהחטן 5חזת 6שמא
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1 פ% א עץשי 6 ש ש 9* %י א  ש ק   
חמס% 8 וה ב4ה   % % יוח  6 8 שמ   

% 9 א *הוח ש"ו פ מ  9  % ה א ש  ש א * "ש   
ח 6 ש פ ש % 6 פ שא מ % * צ  

םג9 ח 9 ל 0 אד יו 1ן  9  ש 1* לצ% 

8 ששפסי ו  1 4 סס'  א  ש  *וחת לא 
עאד ט ש מל ח % טתש  ח  9  *צחת 

אא,9א %  1 8 א פ*ת ש*   68 % פ  
ש % *ש *ש ל  9 ש יש  ש  לנדר. במויתם אסשנ שום ואין לגדו נעשהש6 * ייש * 
 וב*נ*8 רבה בשהבה ושה2ס דחש*ת וועדך חותנך בזהוהנני

 מימלבוים 5414לח"ק

 הצדיק הגאון הרב דודי שכ"ק רבים בת בשער להודיע פה אתי מקוםרצה
 איזח ב4צ1עך, ניך אבד"ק זצ"ל מיימלבוים נפצזלי מוה"רהמפורמם

 מרן הקדחם הנאון זקני מכ"ק יד כתבי כרכים ,שני לי מפר פפירתו 9דםימים
 בעל ממינעפ הנה"ק )בן אוהעל אבד"ק זצ"ל מ"מלברמ יהשן ב122המוח"ר
 'אבדוק כתשה ישמח בעי מרן מאוה"נ הנה"ק בן מדראבימה%, הנה"ק בן לב,היימב

 חיים דברי בעל מרן ט"ןה"נ חגח"ק בן מקראשאנוב, הגה"ק וחתן זי"ע,אוהעי
 ודרו%ת חוירה פר,שיות כל עי םסודר אנדח דברי אחד כרך זי"ע,(מצאנז
 סוניות על וחדושהם לחלכח תשובות שני וכרך תשובה, ושבת ושבה"נלמועוים
 מיפב בתיבת הקדוש וומו חמוזכר דמימב מילי הספר שם וקראהש"ס.
 הראשון חבצגען ה" וכבר חתורה ש מקודם לחדפמה לסדר וע2חלתיותיכף
 הפלחתי להדפיסו אפשרות חי' שלא שונות סיבות וטעחווח הדפוםבבית
 גנין בספרו והדפיסו הישד ז"ל הגח"ק 4ש*מויר לכ"ק ויחי פ' על אחדדבר
 הכרך רק טצא% לא חנורא חחורבן לאחר ולדאבוני ע"אג ויחי בפ' עח"תדוד
 מאד לי וצר אנדות חדושי של הכרך %א הסוניות על וחדהפים התשוכותשל
 רבח בחתעוררות לדרהש דרכו שהי ומפורמם נודע כי לאורו זכינו שלאעל

 עכ"פ כעת להדפים ואמרתי ,שלימח בתשובח שבשמים לאביט אחב"י אתלחחזיר
 הכרך כל להדפים עוד אזכה שגעז"ח ואקוה %מעשה להלסה קצרח אחתתץ%ובח
 חנאה זקיני ו41טת אני ובפוח חפרצל אל מכח חפובהל מחשנצ2י להוצ-ש ידילאל שיח" ואחי-סמך לאחייעזר לי לחיות שיבוא מי ואמצא יתן ומי ש%םבספר
 חברכוף ממ9ז שיתברכו תורתו חדושי לאור להוציא הממייעים כל על עןזי"ע

 עננצבב"4נ השרהבח נחת סתוך וחצלחה בהכהבשפע



יש השםמקרשי קזימן השוטתשאלה
 קזפמן

 יוףו שהעלג*ה
 חחריף האברך ח"ח כנ8שי חביבי תלמודיכבוד
 לנצח ויופיע נ"י ךדך מוה"ר כש*ת ועניו חמידובקי

 4פ רותחות קודות בשני לפניו נשאל אשר השאלה דמוש
 ותאבו בב"ןול הכיורה על עומדים היו בהמהבשר

 כף תאבו ואח"כ הכף ננד ס' הי' ולא ב*י חולבת כףגאחד
 הכף נגד ס' ה" לא השצ" בקדרה וגם בשניהם בשרשל

 ספק "8 רק מברהת שנטרפה להקדירה מהתחיבהשנטרף
 הנאסרת לקדירה אי 5קודם בשר של הכף נתחב מהןבאיזה

 השאלה. ע*כ להקצך פי הבשרה לקוידהואה*כ

 חולק ויגגדו לי' עדיף דהיתרא בכחא בתשובה פתחוכ-ם
 ממני וביקש האוסר וסעם טעמו לפני והציע לאסורעליו
 לא ה*ו כי כלל יחוש אל אומד הנני מחחילה והצה""וד
 גמ4ר היתר והת4 במותו חהלכה אתי הי כי הלבה כדברנכשל
 לי נהצה לטע5ו זעץ מקודם ואך ההיתר מטעם נדבדולקמן
 שנטרפה מבהמה שנצטה גביסת לענין פ-א מסי' גמורהיתר

 הוא והשתא בשרות בחזקת דמוקמונין משוםשכשרים
 מקמינין לח  המכה פי רבהגליד המחבר לשיטת ואףרנטרפא

 דהבהמה הטףז שם שסתב כמו היים ומעיקרא החזקהעל
 דמעיקדא חזקה בלא*ה אבל לעולם מבהררת חזקה הי'לא

 א' ס*ק גסהצב-ז צ*ד סי' בפרם4ג וכ,מ דוא1תא מחזקהעדיף
 הבף תחיבת בשעת יס*ב ה" הקדירה אם ספק הף אםלענין
 עשוי' דמעיקרא דהחזקה משום דוהצתא אחזקהאוקמי

 עדיף4 דמעיקרא חזקה אמרי' בלא*ה אבללהשתסת
 אם הכף טפרף מהי מסופקים שאנו ד"דו בנירן גםולפי-ז
 דאוקמי אמרי' ודאי לאח*כ או הב' להקרירה שטעחבהקודם
 להקדירה התחיבה וב2ועת כשר שחה דמעיקרא אחזקההבף
 הה1שונה להקדירה שנתתפה הוא ואח"כ כ2אר ג*כ הי'הב'

 וו*ב. ונטרףהנאסרת

 כשר ג*ב כ*מ של מהטעם רק דידי טעמא בלעדי גםואך
 בשר היו ששניהם דכיה כה1ום מתיר שכ*םוהתפ

 מדרבע ורק ב5יל ברובא ומדאירייתא מב*ם ודיובהמה
 דאמרי' )וכר4י לקולא אתלינן 0פיקא דהוי ובזה ס'צריך
 איכא כי יאורייתא באי1ר אי להקל דתולין ס"ד קי*אבסי'
 שבקדירה הרוטב דהא עליו חולק וכנגדו יעי"ש( במב*םרוב

 שבקדידה הבשר עם מיני אים והיא בבילה נקף2יתמראא1ונה
 דאוריף. ספיקא והוי מד4עוייתא ס' צריך וממילאהב'
 דה*ם ק"ח דף רגעס' מדברי להפתייע להכריע רוצהוכ"ם

 מעצמה אסורה החלב דאין כיה שכתבו וכו'אמאי
 הי' כאילו הוי רק טמא חלב דין החלב על אין ע"כוכו'
 טף כמו שביהרה בחלב טעבטל ומשן*ה איסור בשרכולו
 ג"כ חמור שמב42א*מ לדידן הלפי*ז מב*ם 4" ולאד4כ12ר
 שהשסור האיטר טף הוא כאילו הרוטב חשוב דלאאמרי'

 ש8תבטל בשר הוא כש"1 השבינין אלא שא*5 מכחהבשי
 בקיציש עכ"ל מהאיסר חמור הבאפר זאיןברוב
 ד"שח לא כי ובריו כלל הבנחי לא הראשונה בהשקפהוהנח

 אשיב ולא רק כתבו לא התוס' כי התוס' לדברי3לל
 נ8ול זא אבל כלל יתבטל שלא סב-ט דלהוי טמא חלבהאלפ

 מרג"שין הי' אם ס' וצריך נבילה נעשית דהחלב שםומשולש
 שקבלה מחמת רק נאסרה לא שהחלב אף החלב שלטעם
 שההלב ייון 5"ם להבא1ר ג*ב נשלה ורעשלב בשר שלטעם
 האלב להתב5ל נגדו ס' צריך בודאו איס4ר ,8ל גופונעשה
 נעשה שהדוטב דידן בנידן גם א*כ איטר של גופו42הוא
 שהיא מהרוסב סעם שקיבל והכף איסור של גופו והיאנבילה
 מדאור1תא הטעם לבטל הב' בקדירה צריך איסור שלטפו

 לחומרא. אזלינןוספיקא

 ואחר עלי' תכוחו לא 5ילתא אמר רבא נברא אמרתיואך
 שתימה עד ובוורים נבונים דבריו כי ראיתיהעיון

 נתעלם איך בישראל הוראה מורה הוא אם החולק על מאודלי
 שבשלו דבצלים כ*ב ס*ק צ*ד סי' בש"ך מפוו,1 דברממם
 צריך אין אחרת לקדירה הבצלים נפלו ואח"כ וחלב בשרעם
 דנקהצה הוא 1פא גבו*ח דרק מררבנן רק הבצלים גוף נגדס'

 נבילה נעשה לא מבו*ח טעם שקיבל מה אבל מה*תנבילה
 דסובר המהבר לדעת אף כן שמפרש שם בפרמ*ג יעיי'מה*ת
 וור" מדרבנן רק היהצ לי' דהנינין כבו*ח מבו*ה הבאדכל
 נעףןית לא הרוטב וידן בנידן לפי*ז ת4*כ כ' ס*קבפ*ח
 ה1וב מדדבע ורק מה-ת כלל לבסלה צריך ואין מה*תנבילה

 ולקול(1 דרבנן ספיקןהוי

 נעשה דהרוטב וסובר לזה ירד שלא מה לפי אף תימהויורטר
 שיטת ממנו נעלם הרי קשה מ*מ מה*תגבילה

 סליק אמר" תצ*מ במיט טעערנ דאם ס*ז צ*ט בסי'המחבר
 כהמחר"ן"ל דלא והאחרונים הטו"ז פוסק וכן ועיי*ש שא"מאת

 ההח בא*מ הנרגש דהסעם משום הטו*ז לדברי פי'והפרמ-ג
 ועי*ש. דהיתר במיני ברוב ו1תבטל ואיסור מהיתרמעורב
 רוטב יש הב' בהקדירה גם כן דידן בניון גם לפי*זוא"כ

 שהוא שבקש הרוטב נגד רוב יש ובהדוטבובשר
 איכ"ל א-כ שבכף האיתור בשר נגד רוב יש ובהבשראיסור
 ולקולא ספד-ר הוי ושוב מה"ת שיתבסל וכף סליק אחדבכל
 מה*ת מ,בטל כבר הרוטב של טעם בהבשר שמרגישיןומה
 התוס' מדברי ראי' כ*מ הביא ושפי' היתד של רוטבברוב
 שלא איסור של גופו החלב דהוי (4מרי' לא דהתםדכמו
 אץסור של גופו הרוטב הוי לא הכא כן כמו ב5ינייתבטל
 אמר ויפה ולקולא דרבנן ספיקא הוי ח1וב מדרבנן רקמה-ת
 בהלכה ישרחל עיני ולהאיד להורות תמיד יזכה כן הורהויפה

 באהבה. דארו*ש דברי עולםעד

 מייפלבים יומהמשה
 דק*קאב*ד

 אוהי
 יצ*ו

ש



 ותשנחזעחלות
 ם ש ה י ש ר קמ

הוספות
8848*שאש

 א%ק

 יצ"ג אוהעל לפ"ק תש"בב"ה,

 הרב נפשי, מחטד בני אהובילכבוד
 פוה"ר כש"ת הטלם ירא החסידהה"ג
 דקהלתינו הצעיר רג שליפ"א,אלקףר

יע"א.

 ובדיני דפריך ע"א( )ם"פ, בטנהדרין הקהטי'ע"ד
 אטרה התורח רוב בתר אזלינן מינפשות

 בגיפין תום' והלא ע"ש, העדה והצילו העדהושפפו
 באשה לעולם מיתה מחייבץ איך הקשו ע"א()ל"נ,
 לה "שלח שמא ספק התראת הוי הא אח*נתהא"8
 ונאמר השליח בפני שלא ויבפלנה גפחבעל

 דבכה"נ ר"ת ותי' מיני', לקידושין רבנןאפקעינהו
 אין ורוב רוב בתר דאזלינן ספק ההראת הוילא

 ע"ש, טבפלין אין גפ וכששיחין נשותיהןמגרשין
 בדיני גם רוב בתר דאזלינן מזה שמעינן ע"כוא"כ
 איך יקשה שוב רוב. בתר ניזל לא דאינפשוה
 כקו' שזינתה איש באשת מיתה לעולםמחייבין
 )א(. עכ"ק ספק התראת דהויהתום'

 ר בר

 זי*ע מרן הקדחט הגאן עפקר אטףר כ*ק)י
 שנים תשעה כבר ילד שבהיותו אחת פעם לי סיפרהי*ד
 ראבד*ק ז"ל אפטער בהטה ר' הגאון היב של לישיבהנכנס
 לימודו דדך וה" סוגיות על מחטה אמרי בעהמח"סטורנע
 דקות סברות וחידש הראשונים עם הדף על גדולבעית

 שיטת ישב ובזה והתרצן, המקוו בסברתבעמקות
 הנ"ל. בספרו הטעיין רואה כאשר והרטב"םהראשונים

 לרבו אומר והי' דרכו מהרה קלט הי*ד ז'ל אאמן"רוכ"ק
 ממנו הגדולים הישיבה לבני אותם וחיבבסברותיו
 הגאון דודי כ*ק לפני לנסיון עמד עת ובאוועבשנים,
 לאסק אבדקק ז*ל מייזליש יעקב צא"י מוה"רהאדיר.

 כטרוטתיו גודל ראה וכאשר יעקב חדותבעהמח"ס
 אומר גזר הנפלא וזכרונו החריף ושכלו מוחוועמקות

 גאונים או שלמדו מקום הקלויז לכותלי שיכנסלו
 וילמוד ז"ל( ענגיל יוסף ר' האדיר הגאון הי')ובתוכם

 הגאון ש"ב אצל בפרעמיסלא בילדתזיטחהתשי
 ז"ל שמעלק"8 יצחק מוה"ר המפורמםהאדיר
 חנ"ל, קהטיא אותי הקשח יצחק, ביתבעהמח"ם
 קו' דנודע פל18ל בדרך לתרץ ארצר על לוואמרתי
 ח1זום' קהשיות על ז"ל אינרא כהטולם מוה"רהגאון
 ה"8( )פ"ד תרומות חל' הרסב"ם לפימ"שהנ"ל
 וביפל השליה שעח ולא לתרום שליחבשלח
 הראב"ד ותמה בפל, דלא השליחותהמשלח

 דר"ל אליבא שינה ללא שינה בין מחלקדבירושלמי
 למה אבל דיבור, ומבפל דיבור אתי לאד*ומר
 ד*טזי ע"א( )ג"פ, קידושין בסם' כר"ידקים"ל
 חשליחווע בפל תמיד א"כ דיבור, ומבפלדיבור
 תרומה דגבי שם בכ"ם הובא קורקום הר"יותי'

 תירושין לקידהטין דמי לא לתרום הכרידעומד
 אבל לחוד, בדיבור לבפל ויכול בהקפדתם,שתלי'
 כמו לתרום השליחות הוי לתרום דסופובעזרומה
 וא"כ ע"ש, בדיבור לבפל לר"י גם מהני ולאמעשה
 עליו דאמורה להתגרש מופה הרי שזינתהבאשתו
 מחוייב יחי' סוף כל סוף הרי הנמ יבפל אם אףוא"כ

 יכול שאינו מעשה כמו השליחות והוילגרשה,
 אפקעינהו לידי לבוא צריך אין וא"כ השליחותלבמל
 העצומה. עכ"ק מיתה, מתחייבתושפיר

 י בצ
 ועד הדי*ס וחדושי מקובצת השיטה עם כתובותמס'
 ענין שום ילמוד לא המסכת לשונו על רגיל יהיהשלא
 מסכת פה בעל ידע מצוה הבר קודם הךד עשה, וכןאחר,

 גיטין מסכת למד ואח"כ הרי"ם, ד,וןידושי עםכתובות
 צעיר בחור עוד ובהיותו הרי*ם. החדושי עםוקידושין
 ותוספות גמרא דפים כאלף פה בעל יודע היהלימים

 חדושים מהדש והי' כתובות עמ*פ הרי"םוהחדושי
 והיה ז*ל, הרי"ם של בדרכו וחריפיס עמוקיםנפלאים
 כתבים לו והיה העמוקים חדחטיו כשאמר שמההמלא

 הטכחי, בחורבן בעחה*ר נאבדו אשר תלים תליבחד*ת
 תשובה ראיתי שבילדותי ודכירנא - דאבד4 עלוחבל

 מהרש*ם שרה בעהמח*ס ז"ל מבערזאן האדירמהגאון
 בחור, עוד בהיותו בכור ספק בענין תעיבה לושכתב
 חריפותו מעוצם נפלאה המראה על שנשתומםוכותב

 שיפוצו וברכו מקנתו, הרבה שנותיו מעט ולפיובקי(צתו,



חש ה12מ* % ישהס1ת הש31השטש~ת

 דם"ל לא1ימחעם אזלי דתום' לוטד 4פתשח1סות
 דטתם בהא מתם ד"ה ע"כ( )ב',בזבהים

 תחת זהנתה ואפילו וו"ל עומדוע לנירהשין ל14אשה
 אם ונם עומדת זה בגפ להתנרש לאו מ"םבעלה,
 תשכמטנה שלא אלא ינר,1נה לא הבעל הרצחלא

 דאף לההעם' ס"ל השני תירוץ של5י הריעכ")
 שאםור רק לגרשה, מהויב תבעל אין מ'ם זימעח,אם
 כאן דאין בהום' הקשו שפיר וא"כ עמה, לדורלו

 מעשה, השליחות הוי ולא לנרשה, שעתידוודאי
 מהני, לא רבנן אפקעינהו מכח ורק הביפיוטחני
 ספק התראת דהוי לשימטעם תוספו' הקשוויצפיר
 הנ"ל. הנאת קו'וטתורץ
 רק לנרשה מחויב דאינו לתוספות דם"ל האוהנה

 עלי' יבא שכחש חיישינן ולא תשבהטנהשלא
 כשרות חזקת ישראל לכל דיש כהצום ע"כבאיסור
 אימור על עבור שיי יבא לא שבוודאיאמרינן

 ר בר
 לבית ולתפארת לרבים למופת שיהיה השה5ע%נותיו
 בלבוב אהת פעם היה העת ובאותו זי*ע. "גה,קאבוהיו
 בעהשאת*ס ז*ל שמעלקיש יצחק ר' האדיר הגאון ש"באצל
 בזה*ל לו ואמר הרבה ע6ו והשתעשע יצחק ביתשו"ת
 הקווציא שאיו ו(8ז מירי, פון וואוילער לערנט איר*בחור
 האידוד. בדרך אתר על השיבו וויאהנוכחית
 ע'א( י )קידושע חדש באור קדמו בבר הקחציאובגוף

 שבתוס' השני לתי' דגם להקשזת וודסיף תדיביןבד'ה
 רובא תעקה רובא קץ6*ל דהא נמי קשרא אחזקהרמוקמי
 ע*ש. נפשות בדיני רוב בתר דא%ינן נשמע א*בעדיף,

 מה*ד עונשין דאין קיימ'ל דהלא לומר ישולענ"ד
 ק*ו מכח דבא רוב מכה מיתה לדהיב נוכל איךואוב
 בחולין התוסצת לפר,1 המהרש"א שכתב וכעיןמחזקה
 ואין חזקה על קרא 1ו דאין לראב*י דפריך ע"א()י"א
 ע*ש. מהלכה קוולמדין

 נוכל ר6ה1ם לדחות ריש נלענ"ד הקושיאובעיקר
 דאין רובא חאקה רובא דאיכא משום דהטעםלומר

 דרוב נשמע המא נתגרשה שלא דמעיקרא וחזקהמגרשין
 מפרה רוב דיליף בהא הר*ן בתב וכעי*ז מהני, ג"בלחיידא
 זשציכא סה1ום דפרה טעמא רילמא למידק וא1כאוו-ל
 להההח חזקה נסי אי לחודא רובא אבל וכר הוזקהרובא
 ההוס' כ1נת נראה וכן עכ*ל. אחרי' הולבין איןלעולם
 דיל8א או*א ממכה רוב דילפין. בהא שהקשו כגוןבד*ה
 ידעען הלא ג"ב וקשה צדיקת אחזקת דמוקמינןמשום
 דכחנת וע*כ עדיה רובא וושקה ררוגא ק"ו מכהרוב

 ושו*ר חעקה. רובא דאיכא הטעם ו,1ם די"ל ג'בהתוס'
 שפיר וא*ב זקל מאולבשב להגה*ק אברהם בתולדתשנ'כ
 שהויבת מאיא נפשות נהני ייכ למיש עבל דלאייל
 ביחד ואוקה רובא איכא דשם לומר ד"פ בדנתהמהעה
 .השנ

 חזקי* 4אהד לכל דיש דהמעם הפנ"י ט"שונודע
 י,1ראל דרוב רוב, בצזר דאזלינן כהצום הואכשרוצע
 כשרוונ בחזקתהמה
 בססקנא זה דכל הנ"ל קו' מתורץ שפיר~8יק

 כשרות החזקת מהני לכן רוב בתרדאזלינן
 ,ולא מעשה השליחות והוי לנר,צה מחויבואינו

 ויחוב אפקעינהו כלל אמרינן ולא הביפולמהני
 התראת דהוי מיתה מחייבין דאיך כ% קשהלא
 נשמע לא ויפוב בכה"ג, לבטל מצי דלא כיוןספק
 ע"ד הנ"ל קו' וכעזורץ רוב, בתר דאזלינןמזה

 )ב(.הפלפול

 בלדותי אמרתי ה"ל זבחים התום' שימתול5י
 ז"ל פיממניץ כה%1ם מוה"ר הנאת קו'לתרץ

 אחשרים הי' בראשתה במתני' ע"ב( )צ',בנדרים
 פמאה 1מרת כתובה וטטלת יוצאת נשיםשלש
 י בצ

 דליתא רובא יליף בחולין הלא רבאמת י*לש
 5ריך ואיך זוממין ועדים ומרוצח א-א ממכהקש

 לפימ*ש ועכצ*ל רובא בתר אזלינן מי נפשותובדיני
 א8ו1ד, דא415ר היבא דילמא כו1דחי בחולין שםרש*י
 נמל לא יאם וה124 הוא אפשר דלא משום כולהודהנך
 לחלק יש וא*ב מצות, הני לג6רי יתבטל רובבתר

 לקיים "צ דלעולם ומורה סורה בבן דסיידירבסנהדריו
 דאפשר משניות מהני ומביא ותי1תא הדשים בב'המצוה
 עדות4 כשמכותים 1 בגדולה כ18 בלא-ה המצוהלקיים
 בס"ר.חיפ

 עפי*ד זה בדרך ג*כ לתרץ אמרתי ובילדותי)ב(
 התוסן קף ליישב. יש דלכאורה שכתב הרי*םהחדווצי

 קא לצעורה באמת אמריע דלא הטעם הפוסקיםלפימ"ש
 השליחות רק הגט גוף ביטל שלא רש*י וכפירחצמבוין
 ביטל פצחש1ן ואמרינן א*א בחזקת לה דמוקמינןמשום
 וטגרש חתר הא1נו במל חהגט א*א היא ועד%ן הגטגוף
 לצעורה שייך בפניו שלא דגם ה1סקים שיטת ולפיבו
 דכית הת1' קושי' מיחצב א*ב לה, יודע אם מכויןקא

 א*ב מינוע לקדווצין רבנן הפקיעו בפיהם וצלאדביטל
 הזקת ד5וקמיע וא-ל מכוין קא לצעורי' אמריעשפיר
 לא וודאי תבטל דאם ז4(ב א*א תעי הגט שתבטלא*א
 איכא וא*כ מיני', לקדושין רבנן דא9קעינהו א"אהוי
  ה5קיעו ההא כלל ביטלו ולא לצערה שכיון בהיפךחזקה
 וא*כ עמשע עד עכ'9 א"א ו~1י מיני' לקידושיןרבן
 יבטלו אם אף פיתה חצייב ד,1פיר בלל לחפות יכוללא

 לו5ר "1 כן כשן הש*כ עכ*ד, לצעורה רק כוון שלאדניכח
 יבטלו גס ישלח שמא סשק התראת דאיכא הקושי'על
 נימא יבטלו אם דאף ספק זה דאין השליח בפגישלא
 הרי*ם אכן מיתה תתוויב חצפיר לצעורה רק נועקלא
 יץ, )דף התוספות לפימ*ש סברתו לדו1ת אה*בבתב



 וןשפ* % סיטן הספות ותשנותשאלותת

 היחודים, טן אני נפולח לבינך, ביני שסים לךאני
 באחר עיני' נותנת אשח וזחי' שלא לומרחזרו

 תביא לך אגי פמאח האומרת בעלה עלומקלקלת
 לחלקו יפר היחודים מן אבי נפולה וכו' לדברי'ראי'
 ות" הלך. להיכן שבה אימור וכי הקשהוהר"ן
 אדעתא דמקדש כל דוכתא בכמה דאסרינן היכידכי

 ה"נ מני' לקדושין רבנן ואפקעינהו מקדשדרבנן
 רבנן אפקעינחו אני פמאה לבעלה שאמרחכל

 חיתח, פנוי' שנאמרח שבעת ונמצאלקידושין
 הנ"ל הגאון וחקשה ע"ש. לבעלה שרי'ומשו"ה
 נותנת תהי' אם מבעלה עצמה לחפקיע תוכלדאכתי
 דכהטום אסורה תחי' ממנ"פ וא"כ חיהודים,מן אני נפולה ונם לך אני פמאה דתאמר באחרעיני'
 רבנן אפקעינחו לומר נצפרך לך אניפמאה

 לא שוב וא"כלקידושין,
 יכ~

 סה1ום לחפר הבעל
 מי5ר הבעל דאין הדין דהא חיהודים מן אנינפולה
 משום אסורה שוב אפקעעהו נימא לא ואםבקודמין
 הספורממה. עכ"ק לך, אניפמאה
 דאף חנ"ל התום' לשיפת הקשה ס"ב()סימן בהראי נאתי בתשובח דהנה לומר ישאחנ"ל
 א"כ לגרשח אוהו כופין אין בעלה על נאסרהאם

 שלא כהטום לך אני פמאה לומר נאסגת אינהאטאי
 חלא בעלח על ותקלקל באחר עיני' נותנתתהא

 נחה1וד איך א"כ לנר,טה, שלא הבעל בידהרשות
 שיגרשה כדי שנפמאח ואומרוז נפמזוה שלאאווזה
 הרשות הלא בו נותנת שעיני' אותו ותקחבעלה
 עכ"ק. ימי' כל ותעגן לגרהטה שלא בעלהביד

 עמ"ם בחדה1יו החת"ם לפימ"ש לתרץ יש~ענ"ד
 וז"ל יוצאת נשים ג' הכהינה עלנדרים

 ברצונה בין בנאנמה בין להוציאן כופין פי'יוצאות
 טתם ד"ה ע"ב( )ב' בזבחים התום' שכתבוואע"ג
 תיימשנח שלא ירצה אם להוציאה אותו כופיןדאין
 אם אז להתנרש תובעת אינה שהיא אייריהתם
 אם אבל כופין, חבי"ד אין להוציאח רוצה הבעלאין
 למה עתתח לקיים לו אפשר שאי כיון תובעתהיא
 ונאסרח ברצון וזינתה שחפאח אע"פ בחנםיעגנה
 וזה להוציאה, אותו וכופין לעננה לנו אין מ"מעליו
 עכ"ל. ע"ש, י"ב( )מימן כהנובי"ת ודלא פשופנ"ל

 ר בך
 לנגדה דאיכא א*א הזקת מהטת מיתה תתדהיב דלאע*א(
 מקשו ת5*ב עקש, א-א כשהיתה נבעלה שלא כשדותחזקת
 שלא א-א בהזקת אוהה דנוקי ושו*ל לחפות שיכולשפיר
 תוספות ומקשו סשרווצ חזקת לנגדה דאיכא דז"א,ביטלו
 ספה4 התועטע דאיגשפ הקן' דקשה ה4ה וא*ב עג*ד,שפיר

 א*כ דוב, מטעם הבא בשרות דהזקת הפנ*יויפי"ד
 יפמקנא רא הוא ספק התדאת דשרכא התוספות קושיותכל

 שיבר,טנח להבעל פועטז דחאהשח דהיכא י"להשהי
 דאמרינן מפעם להנשא יכולה שתהאכדי
 חו8דא אתתא חך בעיא לא ע"ב( )ם"ה,ביבמות
 לעת עליו שתשען עץ ופרש"י לקבורה, ומראלידח

 האאנה דנם משום או יקברנה תמות ואםזקנתה,
 לשבוע מצות משום או בפו"ר סיוע מצותמקייסטז

 דלמה לנר,טה הבעל את דכופין יודה הטב"י נםאז
 בחנם. לצוגרהלו

 )שם"י יו"ד בב"י הובא ברשב"א כעי"זהצצאת*
 לדור דאסור מ"ת דם ראתה לעניןקפ"ז(

 צריך איט וז"ל לנרשח מחויב אינו ועכ"זעמה,
 חרי עכ"ל, פענה מחמת באה אינה אםלנרשה
 עכ"ז לגרהטה, מחויב הבעל דאין היכא דאףלהדיא
 לנרשח. מחויב הוא אז במענה בא האשהאם

 תיייטינן דאמאי הנ"ל קושי' מתורץ שפירה~פיא
 חבעל ביד הברירה הא באחר נתנהלעיני'

 בפענח תבוא דהאה1ח לומר "1 ולהנ"ל לגרשה,שלא
 כופק נהי' שפיר ואז הנ"ל מפעמים לחנשאדבעינן
 שפיר וא"כ בחנם לעננה שלא כדי לנר,טח הבעלאת
 באחר. נתנה עיני' שמא חששאיכא

 לך אני פמאה רק שפענה אשה במהם ניחאוכ"ז
 חיהודים מן אני נפולה נם ונמעון אםמשא"כ

 דהתשמ"1 משום והיעו העולם לכל להנשאואמורה
 שתחי' כדי שינרשח פענתה בפלה א"כ לה,קשה
 לא בלא"ה הלא הנ"ל, מפעמים להנשאיכולה
 היהודים מן נפולה דהיא להנשא יכולחתהי'

 הבעל ביד הברירה בכה"נ וייוב לה, קשהותשמיש
 נתנה שעיני' בחטום חשש כאן ואין לנרשהשלא
 עיני' שמא החשש וכל נאמנות הדין ומצדבאחר,
 אני פמאה פענה רק כשפענה רק הוא באחרנתנה
 לבעלח כופין שיהי' חשש איכא באמת ואזלך,

 היהודים מן אני נפולה נם כשפענה משא"כלנרשה,
 הנ"ל קו' ומתורץ הדין, מצד נאמנוח תהיושפיר
 )ג(. בם"ד נחמד דברוהוא

 רבה. אהבה אוהבך אביךכ"ד
 מיזלהט רוב רורהקן

 הנ"לאבד"ק

 י בצ
 רוב בתר ניזל דלא בס*ד פשא*כ דוב בתרדשלין
 הרי-טנ וכדברי 0פק הושרמאן דאיכא כלל קשוה לששיב

 הפלסיל. ע*ד הג"ל קר שפידוסעזורץ
 בוא נ*כ העיד י*ב( )סיפן אה*ע בנוביהן)ג(
 קיניה שריד איך לנרשה מחויב דאיט לתוספותהקושי'
 באונס לזיטתה ברצון זיגתח גין להלק וכתב באחר,טתצא

 ,צהיא כיון שיגדשנה לכופו יכולה אינה ברצוןדבזיטזה



תא תשםיש* ב' פמן שספותאוובות

 ב1א
 יצ"ו. נירעדהאז תש"נב"ה,

 הרב ידידי לכבוד וברכה שלו'רב
 המפורמם מוע"ה העצוםהגאון
 חירשו צטי מוה"ר כקש"ת וכו'בנש"ק
 ור"ם דומו"ץ שלי%"א,מייזליש

 הצ"ה יייצעןדקה"י

 מבצעבי למלאעת הנני רבה, באהבה ושה"פאחיש"ת
 שו"ת הבהיר ספרו על שהערותיהקודמות

 שליפ"א כה"ה שהאריך במה בזה ואעלה צבי,בנין
 ידענא דאמר אי דפריך בהא )פ"ח( דיבמותבסוגיא
 בשב והקשה מנלן, גופא הוא עלי' מרי'דאיתשל
 מיימתי תשובת שי%ת לפי פ"ד( )ש"ושמעתתא
 מעיד חשוב לא לגמרי החזקה עוקר דהעדדבמקום

 מעיקרא נדר עוקר החכמ הלא פריך מאי החזקהננד
 ענ"ק. %ל חזקח כאז הי' לא העד דלפיונמצא

 אם דגם איטור החזקת עוקר דהפוב לא זה22%"ר
 ולעבור ההקדש מן ליהנות אמור שיתשלידוע

 קודם אסור הי' העד דברי לפי גם ומסילא נדרו,על
 חזקה בקונמות דחשוב הא א"ש ומה"פהשאלה

 ר בר
 חשבדה נשלר חוטא י"י' היא עליו עצמה מטרהפשעה
 הבעל ביד הברירה חשפע*כ כתובה ותנאיכחעבתה
 שנאנסה להן אהטת אבל חי', ימי כל גלמודהלהניחה
 שץגרשנה רוצה היא שאם פשיטא כלום ולא פשעהשלא
 כית כתובה לה %תת לגד,צא מחויב אחר לבעלולי2וא
 וע*כ  לעגנוג יכול אינה מידי פשעה ולא עליושבשסדה
 יודעת שהיא באחר טתנה עיני' שמא שילך כועבצשת
 דעת ובספד ע*ש, לבר,צה הוא צדיך לדבריה יאמינועהשם
 על כתב בגמרא שם ד*ה צ'( )דף גיטין עמ*ססדפר

 דלפי*ם בזטתה אפי' לגר2וה חיוב דאין הנ*להתוס8ות
 סדום מדת על דבופין קע*ד( )סימן בחו*8דקיימ*ל
 אהשה א"כ ע*ש, חסר לא הה נהנה דוה היכידוייט
 שכופין רק לגר,צה אותו בופין דאין בעלה תחת2הינתה
 שימרשנה טבעלה מבקשת היא ואם ממנה לפרושאותו

 דכופין משום לגר12ה שתו כופין ש לאחר שתינשאכדי
 זה בגט להנ12א שיעכל נהנית דהיא סדום מדתעל
 עיי*ש. עליו אסורה בלא*ה דוספ כלל, חסר אינוחתדא
 גם אמרה אם אבל לאאר להנ2וא דתוכל היכאוכ*ז
 ישראל כל על עצפה שאסרה היהודים א אנינטולה

 ויעת דשוב*י סברת ל*ון הרי שוב לה, קף4הוחמצמיקו
 אעתו כופין 2ריך %א עטנא תשאר בלא,ה דהאסופר
 קחצית ו8ידשב באחד, נתנה עיניה אשש שי*ךולא

 ואכמ*ל. שפנים, בבמה הארבתי וצהדושיהעים,

 יתשל דאם בשעתא נתברר דלא אע"נטרסל
 דוצכ"פ א"ש, ולהנ"ל טעולם, חקדש הי' ולאנתברר
 תהברר שנשואל השאלה קוףם בביריר היחאסור
 )א(. איפורהחזקת

 מו"ר לכבוד פ"א( )פימן ח"ב יצחק ידוב2י"ת
 הש"ש קו'טיות נטערץ ז"ל םפשלמהצוואהגאון

 אלא איסור חזקת מפעם הגמרא כוונת דאיןהנ"ל
 ע"ש דהצאלח של הסעשה נעשח שלא חזקהמפעם

 זו. במבראשהאריך

 ע"א(, )ל"ג בגיפין התוסצת שכהב מה א"שוטזה
 יתשאל שמא מפק התראת שייך לחדבנזיר

 הלא האחרונים והקשו ישאל, שלא חזקהדא*כא
 עכ"ק. אמרית לא להבא עלחזקה

 דהוי אל*ם חזקות דתרי לומר יש ז"ל מו"רה~פי"ד
 ג"כ איכא והכא לחבא, על אף ומועילכרוב

 וכדומח, ביין אסור שהי' איסור חזקת א( חזקתתרי
 שפיר וזה השאלח, של מעשה יעשה שלא חזקהב(

 )ב(. להבא על גםמהני

 ספק לחתיכת דמי מי ביבמות הגמרא לשוןוהנה
 ואין איסורא איתחזק דלא שומן מפקחלב

 י בצ
 כתב בעצמו 2ום הש*ש הלא בעיני הידמט)א(
 ה~ש סעיתי שתממר דשליח בהאי דדושצ זהתירון

 לא העד דברי לפי א*כ למ,פלה אלא לקדהצהנתבוונתי
 מאר" דאתוני ידענא באומר חבל מעילם, כלי איסודהי'
 מאר" דאתשל קודם העד לדבדי גם דעכ*פ כיוןעלי'
 ואמרינן מאזקתו להוציא נאח אינו שוב אסור הי'עלי'
 ע*ש. בהזקתו הוא והדי על" מארף איתשל לאעדיין

 בהנה ך( )סיע הקא השם מקדשי שףתובספרי
 ביבמות התם דפריך בהא בזה תרצת* ג' אות צבידבר
 לפי בילדותי והקשיתי א4א חזקת נגד ע*א נאמןדחרך
 בהקידושין שטעה לומר נאמן דע"א הנ*ל המיייעניתשובת
 שיטת ולפי א*א חזקת מעולם הי' לא עדותו דלפיכיון
 מטעם נאמן בטיתה דע*א ע*ב( )קט*ה 8דצ(ןרש*י

 תוזקת הקידחפין נעקרה העד דברי לפי א*כאפקעינהו,
 סברת לפי ותרצתי בשמן, יהי' לא ואמאי מעיקראא"א

 אמורה דהיתה סודה העד גם הרי הבעל דבמיתתהש*ש
 נפקעו עדותו לפי רק צ*א באזקת והיתה עכשיועד

 וחקת נגד הוא דעדותו השוב זה הרי למפרעהקידושין
 מםו*ע ען4 )סיטש ח*א יףד יצחק בית בשו*ת תרנאקא
 עדווע מקרי אפקעינהו דאמרינן במקום דאי פ*ב()סיסן
 ע*ש. אקא חזקתנגד

 נק8יע אם דודאי כתב שם יצחק ביד)צסהצה
 דהכם דכיון לומר "ש  שפיר האיסוד שם מצדהחזקה



 זו81כוי ב' סיטן תספתז הששיבהעאיצרנב

 לשון דגיפין יברפ"ק פשניה פהות שבערוהדפר
 שבערוה דבר ואין שבערוה דבר *' הויהגמרא
 לא שבערוה דבר לי' הוי זה ולשון מקנים,פהות
 5הות שבערוה דבר האין רק ביבמות תנמראקאמר
 ע"ז. שעורר מי ראיתי %אסשגים

 תאיסור ההזק%ן עדיין נפ דגבי להלק דישולקנ"ד
 ססתבד שפיר וע"ז כלל ספק שום בלילפנינו

 5הות שבערוה. דבר דאין ממון דבר דברדילפינן
 על עדות לעמז שדנין ביבמות משא"כמשנים,
 שבעלה לפנינו הדבר ברור אימ הרי בעלה,מיתת
 העד דאין אמרען א"א ההזקת מכה ורק היעוד
 פכ"ד( )ש"ד הש"ש כתב וכבר בכה"נ. נםנאמן
 מרא מהזקת עדיף עכשיו מוהזק שהוא ממוןדהזקת
 ממון הזקת ננד להוציא מנו אמרינן לא ולכןקמא,
 קמא מרא הזקאע ננד אבל עכשיו, מוהזקשהוא
 כחטום רוב מהני לא דבממון והא מנו מהנישפיר
 דהשתא, בהזקה דוקא היינו הרוב כנגד הזקהדאיכא
 ע"ש. רוב, טהני קמא מרא הזקת נגדמשא"כ

 האשה הרי דבניפין תהילוק יובן שפירייאיא
 דנין אנו רק לפנינו א"א בהזקתמוהזקת

 ולא למיעופא אף הי"טינן לכן זה, בנפ לנרשהאם
 ולכן דהשוצא, א"א מהזקת להוציא הרובמהני
 טמש דהוי והיינו שבערוה דבר והוי בלישנאנקפ
 עדים שני בעינן ערוה שבדבר דכמו שבערוהדבר
 בעינן לפנינו בודאי א"א הזקת באיכא בכה"נה"ה
 אם כך כל ברור אינו ביבמות כהטא"כ עדים,שני
 בעלה אם לן דמספקא כיון שבערוה דבר השובזת

 ו בד
 ע*א וממילא כלל, אסור הי' דלא אגם"ל מעיקראעוקר
 מצד ההזקה אמרינן אנן אכן ב*ב, המהר"ם לשיטתנאמן

 ד*ה ע*א %*ג, מטין בתוספות שמד%ק וכמוהמעואז
 נעףבה שלא ווהימ "שאל שלא אהזקא דשקמינןתטקע'נהו

 בנדדו ועמד דקם אהזקה אוקי נמי חשכי בהמוהטהשינוי
 והזקה עליה  ישאי לא כ*כ עתונ עד עליו קואל שלאדכמו
 נגד שמן העד משו"ה לפפרע לעקור אפשר אי הריזו

 דדתקת הזקהז תדי כאן אין הדי וא*כ עכת"ד,ההזקה
 ורק העד נגד עומד ואינו לפעיקרא אפשר הריחיסור
 1היך ולא במעשה השתנוה שום נעשה שלא הגוףותקת
 חופ. הזקות תרי דאיכא~מר

 על גיטין במס' ה8נ"י קף לתדץ יש ובזה)ג(
 דלא מקרא אשה בעדות נאח דעקא שופטיסהספרי
 אאשה בעדות קם חבל קם אינו באיש באיש ע*איקום

 הו6ר פעצוך רבנן אקילו בעגונה משני וביבמותלהשיאה
 ע*ש, פדרצגן רק נאטו דאינו ומשמע בטושה,קוההמרת

 בספרי ובכמ*ד 3'ש שת ף )סימן ה"א צבי גניןובספרי
 דלא שבערוה דבר השוב לא דמה*ת א*ש, היהנ*5ע"ש.

 ודאי בלשון הנמרא קאמר לא לכן ערוה ואעהמת
 תרי בעי בכת*נ דגם רק שבערות דבר לי'דהוי
 והך משנים, 5הות שכערוה דבר דאין כהטוםעדים
 י"ל נם נמי אי כמו דתוי י"ל ואדשכ"עלשון

 שבערוה דבר אין לוסר בכה"נ גם ההמירודמדרבנן
 משנים.פהות
 בסתירת שהעיר ניפין מם' בר"ט ש"י בערךשו"ר

 עוד לי ויש תנ"ל, ע"ד וכעזרץ הגמראלשון
 בזדנ ואסהגר הנ"ל ענינים בכלאריכות

 בלונ"ה. דוש"ת עת ידידו הנניובזה
 ש5רייער יודא אברהםהק'

 יהודא מנהתבעהמה"ם

 נםשן

 נפמא דאם אמיינן ע"א( )ע"פ, פמהיםבם8כת
 קרבן של הבשר נפמא שהיפה שלהסכין

 בר"ט ההת"ם לפימ"ש האהרתים והעירו ע"ש,5סה
 ביטעת מעבהשה מקבל אינו דבקדשים הוליןמסכת
 לן קיימא דבאמת הפירכום אהר רקפירכום
 והערכה, העמדה לענין כהי, הוא הרימפרקמת
 ואסור זריקה מהוסר דאכתי משום פעמאוהיינו
 לאהר ורק אוכלין פומאת מפמא לאבאכילה
 כן ואם ע"ש, פומאה מקבל כהי השוב דלאהפירכום
 השהיפה בשעת מהסכין פסה הקרבן נפמאהיכי
 )א(. עכ"ק כהי הוא הרי מפרכמתהא
 י בצ

 דמדרבנן רק הוא הגמרא וקד לפנינה דמוהזק לממוןדמי
 משנים, פוית שבערוה דבר אין בכהקג גם לומרנהמיר
 רצו שלא וךהן רבנן אקילו דבעגונה משני פתן,רוע"ז

 בנמק*י וכעי*ז שבערוה דבר בכלל שזה לומרלההמיר
 מהצום דאטרינן ודשג וזאל רפ"י יבמות הדיסב*אבשם
 בכל מהמירין שהם הכמים ה"ק רבנן בה אקילועגתה
 ברור כעדות ולדונו פרסום להשבו בזה הקילומשם
 וז*פ. להנ*ל ל5רש יש כן וכמועכ"ל,

 דתופ' הס"ד להסביר רק כתב ההת*ס הנה)ח0
 מטמא לא ב(טןלה אסור זריקה דקודם בקדשיםדרק

 דמטמא הביא הוספות הרי למסקגא ז5כן אתליןטומחת
 מפרכמת בהקדש ה"ה וא*ט טמאה, בהמה בשוהםכמו

 שמתרץ להלן ההת'ס מלשון כנראה אכן היק"ם.מסמא
 דאיטמא טמא האי בזבוהם פריך דלא החיקהקושית
 )בדף וכ*כ משרכמת, בטדה הסכין דהוציא די"לבמאי,
 אהר עד טטמא אינו בקדשים אמריט דאי הרב ד*הג'(

 קתש הסכיך שההמא די*ל קדשים על קשה לאפרכוס



% ג' מק משהז ותשטתשאלהע שא ש 

 החת*ם ע"ד לומר יש לב~ערח דחגח בם"דחרשה
 באכילה דאםור דחיכא חוזוספות דמברת נראחדהא

 השחי8ה עף8וטע דלא משום הייט כחימפרכמת
 בעלמא בפימנים כהתך השחיפח והו"ל5עולת
 הנם בקדשים כן ואם חיווע משם מוציאדאינו
 השחיפח וצעילה הרי מקום מכל באכילה,דאסור
 אמוד והי' החי, מן אבר טשום אסורח הי'דכחי'
 ועצמות גידים בהצפרפות הוא חכזית אםגם

 לפני לאיסור מצפרפין ועצמות גידין איןקכשיו
הזריקה.

 כתב כבר הא ח"ש באיסור עכ"5 דאטרהאי
 דאיסור חד,8 גבי ז"ל קלונער ר"שהנאון

 כיון ח"ש, בו אסור אין זמן לאחר היוטו לושיש
 היינו לאיצפרופי חזי מהמום אסור דח"שדהפעם

 להיות עומד דהאישר היכא כן ואם סוט, שםעל
 דחזי משום שיעור חצי לאסור בו שייך לאניתר

 הרי הזריקה שלפני בקדשים נם ולפי"זלאיצפרופי.
 סופו, שם על ח"ש כן גם מותר נזרק להיותעומד
 הזריקה. לפני גם השחיפה הועילה שפיר כןואם

 מדרבנן עכ"5 דחא ההעץ"ם דברי ליישב נראהאמנפ
 ואינו זריקה דלפני באיסור גם ח"שאסור

 התם ולהכי הזריקה לפני השחיפה תועלתניכר
 בבשר יגע שמא פמא אדם לענין ההת"םדאיירי
 ת"ו( )סימן הקצוה"ח דברי דנודע הבשרויפמא
 בקדשים הכשר לה מהני לא זריקה דל5נידהעלה

 בעינן דחנמטר )פי"ג( אוכלין פומאת הל'להרמב"ם
 אחרים דרצון סברא דאין הבעלים ברצוןשינתן
 רק בעלים להו לית קדשים והרי פומאה,יגרום

 הכשר מהני איך כן אם לריוה"ג, קליםבקדהטים
 הקודהט חיבצן ידי על דמתכשר וע"כ בקדשים,מים
 דלגבי החת"ם כתב שפיר לכן מררבנן רקרהוא

 ר בר
 יש ושפיר בזה מסתפק דהחת*ס ומשמע ע*ש,פרכוס
 האחרונים. לקו'מקום

 בברייתא מפורש דבפסחים לק*מ בלא"הולענ*ד
  שומת כפץ וטהטכחת בסומאה, יעשו הסכין טומאתדמכת
 מפרכסת כלל היתה ולא הווחיטה בסוף מידהבהמה
 אמאי התוסשת וקף התוספות על יוסף הראשוכם'ש
 וז*פ. שכיח, לא דהוא כזה באופן יגע לשמאניחחט

 ליעקב באמת דהנה לתרץ אמיבא ובדרכו)ב(
 שיטת לפי העיר דכבתה בסוגיא ז"ל מקלאביצקמהגאון
 מתיר דשחיטה דהיכא ע*א( )ע"ו ב"ק בתוספותהר*ש
 מקשין מאי א"כ כחי', היא הרי מפרכסה אמריעלא

 טומשה מקבל 8יט דשפיר התחשפות דקר י~ל אךהתוס'
 תף שוב טובטנה דמקבל נימאדאם

 פס~
 מפרכסת ח8וב

 דאיכא כיון דקשא אך טופאו4 מקבל אינו ושובכחי',

 פהצשח מקבל ואינו כחי ט5רכמת אמריעדרבנן
 בפסחים בחטא"כ פירכום, בזשעת הזריקהלפני
 שם הצל"ח וכתב נפמא, דחסכין דאיירי)ע"פ(
 בחבת המכשירו דבר שאם חדש דבר מופבבד"ה
 להרטב"ם נם ס"ל אז מפמאו, עצמו הואהקודש
 ששוחפ הסכין והרי דאורייתא הקודשדחיבת

 הקודש בחיבת מכשידו בשחיפוע הקדשיםבו
 דברים ושאר ביוצא לפסול הגוף קדושתשמוזקדש
 קדו,שת יוושר המקדש דבר לך ואין בקדשיםהנוהגין
 ממא, הוא שהסכין כיון הקדשים כהשחיפתהגוף
 פמא הוא אז המפמאו הוא המכשירו דבר כןאם
 שוב דאוריירנא לגבי כן ואם עכה"ד. התורהמן

 גידין יצמרט שלא עכ"פ השחיפה דהועילהאמרינן
 ושפיר הפירכום בשעת גם פומאה ומקבלועצמות
 )ב(. בם"ד וא"ש בשר, בפומאת דכעעעבדאמרינן

 לוצרץ העיר שיחי' נפחלי מוה"ר היקר דודיובן
 הרבינו שכתב מה נודע דהנה זו,קושיא

 כחי הוא הרי דספרכסת נימא אם דאפילומשולם
 לאחר בדיקולא כמנחא שהם מעיים הבניעכ"פ
 הם הרי וממילא כמתו הוי המימניםשחיפת
 דשם ורק הבשר, את וממפאין פומאהמקבלים
 הרי מפרכמת דאי ז"ל החת"ם כתב יפהבחולין
 דחאדם החשש התם דהא פומאה מקבל אינוכחי
 בשעת טגע אינו הוא והרי חבשר את בנגיעוזויפמא

 אבל לחוד, בהבשר רק מעיים בבנישחיפתו
 נוגע הרי והסכין פמא דהסכין דטייריבפמחים
 שפיר בהמימנים מחוברים מעיים והבניבהמימנים
 קהט" ומתורץ בשר בפומאת דמתעבידאמרינן
 )ג(. העיר ויפה לנכוןהנ"ל

 8למאן מטראל נהטההק'
 ז"ל סטספרטווצע הגה"קנכד

 י בצ
 חטוב טומאה מקבל דלא א"נ דבאמת אופכאלמימר
 דאזלינן משום טמא ה8וב טומאה מקבל השובכשר

 ובלב המנ בד*ה פ*ד חולין בתוספות )ועיץלחומרא
 אך בתוסטת הקשו ומאי השיס מקשה חשפיר שם(ארי'

 מכח הכשר איכא דהכא הב' לתידוץ אזלידהתוספות
 שפיר קרב מדרבע, רק היא ולהרמב*ם הקודשחיבת
 לסימר דליכא דכחי, מפרבסת מצד נטמא דלאתקשה
 חכמים הפשנת כתב בדרבנן דהא בנ"ל לחומראדאזלינן
 בפסחים מקוא*כ בחולין וכ*ז עכ*ד, לקולאדאליע
 מכח דאורתתא בטומאה מהרי דהכצ ע"בלהצל*ח
 לחומרא ספק אמרינן שוב ושףכ ומכשיר, מקדשדהסבין
 בסיד. לנבון האחרונים קף וטהודץ בטומאה עושיןהשפיד

 לטאי בהיולם רבינו דברי הביא תהת"ס.)ג(
 יד עשה דבהמה ע*ב( )קכ"ז בחולין כר*מדקיימ"ל
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 רסימן

 לפ"ק. ת"ש יצ"ו, דיארמאם פעהעירב"ה

 הספורסם הה"ג הרב ידי"נ לכבודהחוה"ש
 כש"ת חו"פ טובא, ובקי עצוםהחריף
 שליט"א, 88מעפ חיים "1ראלמוה"ר

 ישראל. שמע בעהמח"םקליינווארדין

 באחד שאלתו ע"ד רבה, באהכה ושה"םאחדש"ת
 ונתייקר ממלמלים על מעות מקצצןשנתן

 האריך וכת"ה מהמקח לחזור המוכר ורוצההסחורה
 מענין המדברים והאחרונים הראשונים כלבשיטות

 )א(. עכ"ד בו, לחזור שיכול להלכה ומבררזה

 כן לפמוק יראתי דינא האי ליהוי דידי קמא איהנה
 לקיים המוחרים בין היום שהמנהנכיון

 דין לו יש מעות מקצת נתינח ידי עלהמקח

 מעיים דבני ע"א( )ל"ג בחולין ולד"ל המדולדללאבר
 יד הבהמה נעשית א"כ דמיאג בדיקולא דמנחאכמאן

 נוגע שאיע אף זה ולפי ע"ש. ומטמאים הלזלאבדים
 נעשית הבהמה הדי עכ"ז מעיים בבני שחיטהבשעת
 לפימ"ש לדבריו מקום יש אכן ונטמאו לאבדיםיד

 ז"ל רייך קאפיל ר' להגאון חולין עמ"ס יעב"ץבחדושי
 דוב ששחט כיון דלד"ל בפשיטות התוספות קושיתלתרץ
 ושפיד בדיקולא, דמנחא כמאן מעיים הכני הויהקנה
 יגע הקנה דוב שישחוט אחר דילמא למיחשאיכא
 הבהמה יקבל הכי ובתר מהסכין טומאה ויקבל בקנה,עוד

 שמפדכסת אף למיחש ואיכא מעיים, הבני מןטומאה
 דהגמרא דפוס טעות הוא מסכין דתיבת וכנראהעכ"ד,
 יגע שמא החעח2 ורק לבשר מטמא אינו דהסכיןמוקי
 דלא התוספות וקו' קנה, רוב ששחט אחר בקנההאדם
 מקוא*כ השחיטה, באמצע בקנה האדם שיגע לזהדהישינן
 דהסכין לומר יש שפיר יטמא דהסכין דהחששבפסחים
 בסימנים המחוברים מעיים הבני ויטמאו בסימניםנוגע
העעש.

 בשאלה צ"ט( סימן מהדו"ג שו"מ בשו"ת)א(
 המוכר ביד תשדפו ערבון רק ונתן ספדים שקנהבמי

 יאמרו שמא גזידה דל"ש גמור קנין הוי דבכה"גוהעלה
 לא המעות כל קבל דלא כמה דכל בעליה חיטךנ17דפו
 להציל ומציל טרח ודאי וגם ודיינא, בדינא לאוקמארצה
 ודאי בהם ללמוד זכות לו דשייד כיון וגם קדושים,ספרי
 עכת'ד. פטוד, והמוכר קנה ודאי בכה"ג ע"כ ומצילטרח
 לו שהי' דכל חדה1 דבר נראה וז"ל ח' בסי' שםוכ"כ
 ומציל טרח דהא הגזידה שייך לא מונחים סחורותעוד

 חעלים לא מזה שגם והגם לחןוך, לו ואיןמפומתא
 ש אף לזה, השייכים האחרונים דברי ומביאעיניו,
 נןפי

 ימח~
 ח"ב חיים דברי בשו"ת לעיין נא

 ג"כ שה" בשאלתו שם שהעלה מח כ"ו()סימן
 לקןלם בא שלא דבר מקנין הסקח שנתייקרכעי"ז
 רק ליתן חסוכר רצח ולא מעות מקצת רקונתן
 בדבר מיפומוזא בדיני והאריך שקבל, הערבוןבעד
 בגבולכם אם ולכן : בזה"ל ומסיים לעולם באשלא

 על לעולם בא שלא בדבר אפילו לקנות ברורהמנהנ
 בודאי הזה בזמן למוחרים תיקון והוא ערבוןידי

 וידוע גלוי המנהג להיות צריך אך בסימומוזא,דקנה
 הדבר ברור אין אם כי התגרים תקנת ושהואלכל
 שייכות בזה אין דמלכותא ודינא מספק, מוציאיןאין
 אין מהם שאלה ועל דד"ם, היטב לנו נודע לאכי

 שפרע מי אבל ממש, קנין לענין כ"ז אךלסמוך,
 בנידון כן וכמו עיי"ש, וכו' המוכר חייבבוודאי
 דרוב הראשונים בין מהפלוטעא ידוע ובברדידי',

 תקנת רק המלך טובת דליכא הגם סובריםהפומקים

 יב
 דחצר הדמב"ם מ"ש וכעין שלו סחורות שארבשביל
 עכ"ל. בזה וה"ה ומציל דטרח זאת ל"ש הלוקחשל

 קצאח( )סימן ז"ל םתה"מ בעל הגאון זקיניאכן
 דבק"ס )סק"ז( הסמ"ע מ"ש על כתב )סק"ד(בביאודים
 הפירות הוא מציל המעות לקח דלא דכיוןוסטומתא
 מעות מקצת דק נתן לא אפי' מעות בקנין דעכ"זוקונה
 שפרע למי רק קנה לא מ"מ חיטך, נשרפו שייךדלא
 מחולין וראיה עקדוהו, לגמדי מעות קנין דעקרוכיון
 רק קונה דאינו הבהמה על דינר בנתן ע"א()פ"ג

 עכ"ד. השנה, ימות בשאד ולא פדקיםבאדבעה
 נקנה מטלטלין דבשכירת קיימ"ל הריולבאורה

 דאם קיימ"ל וכן ומציל, טדח שלו דהגוף כיוןבכסף
 המטלטלים היו אם או למובד מושבד לוקח של הביתהי'

 אמרינן ולא בכסף נקנה לדליקה למיחש דליכאבמקום
 שם וכמו מעות מקצת רק בנתן ה"ה א"כ פלוגלא

 יטריח שלא 2ריך איך דינר ונתן אלף דץ2והבחולין
 שלו. עדיין השור כל דהלאלהציל

 לא דאמאי שם אדי' בלב בזה תמה שכברשו"ר
 לא אמדינן דבבה"ג דעכצ"ל וכתב השור בכה"גיקנה
 ואיטלולא וחוכא תמוה כדבר מיחזי יהי' דאל"בפלוג,
 נשרפו יאמר שלא מחשש יקנה לא המעות כלדבנתן
 לזה קונה, יהי' מעות מקצת רק ובנתן בעלי'חיטך
 אופן דבכל דליקה דשייך ענין בבל במכירהתיקנו
 ע"ש. הרבה או מעט נתן אם קונה אינומעות

 שפסק הרמ"א סבדת הוא דכן לומר ישואולי
 תמה ז"ל הש"ך וזקיני יקנה לחוד דמעות תנאידמהני
 ע"ש. פלוג לא קונות אינם דמעות חבמים דתיקנודכיון

 דבר שיהי' בכהוג דזיקא לומר יש ארי' הלבולסבדת



רגה השם ' ..אדשי - ד סימןהטפות ייצשובות .-איצ'

 השוק תקנת או רעויאלוציאן להוי שלא כדיהטדינה
 תקנת נמי וזה דינא, דמלכותא דינא אמרינןנמי

 ונם שפר לעשות .להפריח יצפרכו שלא כדיהשוק
 ר בד

 לכל מעות מקצת בין החילוק כמו ואיטלולא וחוכאתימא
 דבר זה דאין בהותנה אבל פלוג לא אמרינן אזהמעות
 פלוג. לא שייך דלא י"ל תנאי מהני גכה"ת דהאתימא,

 דכ"כ כנתה"מ העיקר דלדינא כתב סק"דובפ*ת
 לא מקום בכל מעות דקנין קל"ט( )סימן דע"אבשז"ת
 לא המעות כל ליתן הדרך מעות דבקנין כיוןמהני,
 ע"ש. צ"ט( )סימן חו"מ גחת"ס וכ"כ ע"ש. בזה,חלקו

 כתב אומר האני ד"ה א'( אות פ"ח )כלל גאוניםובדברי
 רק נתן דאם בזה לחלק פוסק לשום אשתמיטדלא
 ע"ש, חכמים פלוג דלא ודאי אלא דקנה מעותמקצת
 וכתב הנ"ל השו"מ דברי הביא כ"ו( אות )פ"זובכלל
 הנ"ל הנתה"מ וכשיטת קנה, דלא ברוד דהדיןעליו
 ג"כ שהביא קצ"ח( )סימן ש"י בערך ראיתי וכהע"ש.
 בדבר דטעה וכתב הטעמים כל ומדחה הנ"ל השו"מדברי
 ויש דינר אלא ללוקח דאין הנ*ל )פ"ג( חוליןמשנה
 לא ואפ"ה ויציל ויטריח דינר אלף שארלהמוכר
 זה בראיה העיר שכבר הביא שלא וחידוש ע"ש,פלוג

 הנ"ל.בנתה"מ
 הגה"ק זקיני בכוונת להעיר יש ולענ"ד)ב(
 סטומתא, הוי לחוד דבעדבון דעתו אם זי"עמצאנז
 הנה בזה"ל כתב מ"א( )סימן חו"מ שיק מהר"םדבשו"ת

 כלום אמר לא סטימתא מצד קונה דמעות שאומרמי
 מעולם דאיתי לא זה ומנהג מעולם זה דבר שמעתיולא
 להחזיק בגלילותינו גם נוהגין מעות עם האנשלא"גוכו'

 ערבון רק דנותן היכא מכש"כ וא"כ עכ"ל.לסטומתא
 להשוות וכדי סטומתא. הוי דלא שיק המו"ם דעתבוודאי

 כתב חיים בדברי השאלה דגען חשבתידעותיהם
 לזה זה כף ותקעו המקח קיום על ערבון לודנותן
 כף ותקיעת בערבון קנה אם תסתפקו הסוחריםכדרך
 והוי זה בכמות שקונים נוהגים המקח שהי' בגלילותכי

 המנהג הי' אם אבל כתב, התשובה ובסיוםכסטומתא
 בודאי בסטומתא שלב"ל בדבר אפילו שקוניןבדור
 ותיבות לזה", זה שמקנין "מטעס המנהג, אחרהולכין
 דכוונתו לומר ויש כמיותד. לזה זה שמקנין מטעםהללו
 לזה, זה כף תקעו וגם מעות הי' הרי דשם משוםרק
 האנשלא"ג בלא לחוד במעות אבל הסטימתא, מהניוע"כ
 אכן סטומתא, מכח מהני דלא שיק כהמר"ם דם"לאפשר
 הוי דבזמנינו המפרשים גדולי בזה האריכו כברבאמת
 ר"א חו"מ שלום במשפט וכמ"ש סטימתא קניןמעות

 אדרון כנגד הסחורה לתת המקח מקיימיםשהסוחרים
 ומהני לשנות, פה פוצה ואין המעות כל נגדומכש"כ
 רק דעתו הג"ל שיק עוהמהר"ם וכנראה סטימתא,מדין

 בשו"ת וכקכ קנין, הי' לא לכן המנהג הי' לאשבגלילותו
 ובשו"ת הי"ד,, מאלטשטאט להגאון נ"ו( )סימן חייםברכת

 דפפיר וממכר מקה לעשות ביכולרנם יהיהבשוק
 כנלפענ"ד דינא דמלכותא דינא בזה לומרשייך
 )ב(.בם"ד
י י בצ

 הי"ד מטחרנפ*ל להגאע . י"ט( )סימן חו"מ השרוןחבצלת
 הוא כסף דקנין הסוחרים כל בין המנהג נתעשטשכבר
 ובמק"א ע"ש. גמור קנין שקונה אלימתא סטימתאקנין

 ואבמ"ל. בזה הדבההארכתי
 להגאון ע"א סי' ח"ב מרדכי חיים בארובשו=ת

 יפשר דטוב ומסקנתו זו בשאלה האהיך ז"למניאמץ
 אז והמקום הזמן מנהג ורינו מועד אקח כי בוהומפרש
 ע"ש. והטיב הישר ועשית פשרה בדרך אששטמישרים

 גמי נשאל ק=ב( )סימן הו"מ חת"ם בשו"תוהנה
 בירושה לו נפל ואח"כ יורה בדמיו ליקח כדי חפצאשמכר
 רק היה דלא דכיון וכתב מהמכירה לחזורורוצה
 בו לחזור יכול כלל אומדנא שום בלא א*כ כסףקגין

 השינוי מכח ליכא שפרע מי קבלת ולעניןהמוכד
 תרעא כתרי והוה בירושה לו שנפל העניןשנשתנה
 דהיבא מדבריו ומשמע ע"ש, ר"ד( סי' )סוףשבדמ"א
 עיקר דהא פלא והוא שפרע מי ליכא השערדנתיקר

 בב"מ כמבואר וזילא יוקרא דהי' היכא ניתקן שפרעמי
 לסוף אמלחא זוזי ליה יהבי ב"י דר"ח ע"ב()מ"ח,
 עליך קבל לאו ואי לי' הב זיל א"ל דר"י, מלחאאתייקר

 אטו ע"א( )כ"ט, בקידושין מפור,ב וכן ע"ש, שפרעמי
 ובגיטין אטו ד"ה בתוספות ע"ש שפרע מי ליכאהדיוט
 וכן כ4 פירשו והר"ן והריטב"א והרשב"א ע"ב()נ"ב,
 ע"ש סק"ב( )קצ"ט בש"ך כמפורש להלכהקיימ"ל
 ז"ל מלובלין הגשן על תמה רכ"ז סימן צבי)ובנחלת
 שמתפלא ע"ש שפרע, מי ליכא דביוקרא כן לומרשרצה

 שהבין ר"ד( )סימן והרמ"א ע"ש(. הנ"למקידושין
 בדברים רק שהי' אמנה מחוסר לענין רק קאיהחת"ם
 זה אין השער בנשתנה ולכן שפרע, מי דליכאבעלמא
 שפרע מי דאיכא כסף בקנין משא"כ אמנה,מחוסר
 לא. או נתיקר בין חילוקאין

 שמסביר סק"ח( כ"ד )סימן השלחן בערוךועיין
 עקרו חכמים ורק מה"ת גמור קנין הוי מעותדבאמת
 בנשתנה אף לכן שפרע מי לענין עדיין ונשארהקנין
 צדיך אין בעלמא בדברים אבל שפרע, מי איכאהשער
 דאין המקח שינוי ע"י הפסד לו שיש במקוםלקיים
 שהי' בעת לו הבטיח לא דהא אמונה מחוסר בכללזה

 משום בו יש בכה"ג דגם הכריע והרמ"א גיוקר,המקח
 ענין גמר דברים הוי אמונים דבאיש אמנםמחוסר
 ש"י בערך ומצאתי בספרים וחפשתי מקח לשינוי לומה

 הנעל. ש"ם נגד דהוא החת"ם על שתמה ר"ד()סום"י
 דז"ל החת"ם דברי לפרש אמרתי הנושאולחומר

 ודאי נראה אמונה מחוסר או שפרע מי קבלתולענין
 כתרי הוי בירושה יורה לו שנפל הענין שנשתנהשיעי
 )סימן דהמחבר כיון ועוד ר"ד( )סום"י שברמ"אתרעא



שאחי ר פקש אשמששאט  
 רק 1פת קמח טוכרים שאק חגזירח שטרב(

 "ש באם ושאל חחי בימות המשבשבת
 מפם ליקח שבת בערב מעות לעכו4ם ליתןהיתר
 סברת מכח לחתיר בזה וחאריך בשבוע ופתקמח
 בחו4ם וחסם"ע םק"ח( קל"ב )םימן ביו"דהפו"ז
 במעות קתה מעכו"ם ד"פראל םק"א( קצ"ד)םימן
 )ג(. עכת"ד בעש4ק כבר נעשח הקנין כןואם

 קנין בתר אילינן לא אי דפמנ"פ להבין יכיתילא
 מדרבנן קני לא מדפראל ישראל גםמפומתא

 מוטנח ללחם 8ת ונם לקידהצ יין רק לחודבטעות
 בשם מ( םעי' קצ"פ )םימן בחו"ם חרם"אוכם"ש
 בערב לקידוש יין על מעות דהטתן שכתב מייש

 דין על דבריהם חעמידו גוונא כחאי דכל דקנהשבת
 פרופח בנותן דח"ח כתב שם ובקצוה"חתורה,
 צריך לא לזח הרי מפומתא בהר אזיל השי חפת,ש נמי דמקד,שין כיון דקנח לשנע? לחם חלתלנחתום
 צריך וגם מחני, הכי דבלאו וחמם"ע חפו"זלםברת
 שחוא מלאכה עהשח אינו החנות בעל עםלעיין
 והחיתוך. מדידה כגון הישראללפובת
 מח"ת אמור וממכר מקח אמור פ' לרמב"ןונם

 מלאכח שאעו בדבר אף בקביעות חהשאם
 וכטזן משא לכל מלא חשוק שתחי' מה"תאםור
 בכהשא ודוקא מקיף והחנוני פתוחה החנותותהי'

 ר בר
 הרמ*א רק למטלטלי' קרקע בין חילוק הזכיר לאר*ס
 ולא כהמחבר לי קים לומר יכול המחאק א*כהגיה,
 ר14 )סיסן להמחבר וכותתו עכ*ל. ממנו להוציאטכל

 ה*ז פלוני למקום לילך כדי שמוכר פירש דאםסוג(

 לומר ויכול למטלטלים קרקע בין חילק ולאכתנאי
 בב(4ר כמ"ש שפרע מי קבלת ליכא מה*ט וממילאקי,ל,
 דאיכא במקום הב*ח חם?ב ח"ל ר"ד( )סימןהגולה
 לקבל וא"צ לתובע, וחומרא לנתבע קולא דרבוותאפלוגתא
 שפרע מי דליכא ד(טי נימא שלא רק עכ*ל. שפרעמי
 דבכה"ג מקדים לזה אמתה מחוסר בכלל עכ"פיהי'
 שברמ*א תרעא כתיי הוי הענין שנשתגה שיטידהוי
 קבלת לענין משא*כ אמונה, מחוסר דל"ש ר*ד()סוס*י
 וככש פלוגהע?א רהוי סהטום רליכא העיקר שפרעמי

 שפרע, מי דליכא ה*ה כהמחבר לי קים לומרדיכול

 אבל הרפוס, מחמת בלשת עירבוב איזה כאן ישואולי
 להחת*ס סגי שפרע המי לסלק דלענין ברור הדברלענ*ד
 כתנאי הוי במטלסלין אי פלוגתתא דאיכא בזהז"ל
 לענין רק תרעא כתרי דהוי הרמ*א רברי צירוף%א

 ז'ל מהחת*ס ,צנעלם לומר ח,ו אבל אסונה,מחוסר
 לענ*ר. ה*ב וראשונים, בש*ס ומקורו מצרשדין

 לתת מותר דן( סעיף ש'ז )סימן באו*ח)ג(
 יאמר שלא ובלבד לו לשות שבת מערב מעותלעכו*ם

 מדרבע רק חש זוט טהפ נאקיאי שוטאוסתן
 לפיא חעלה. פש8 )ם" שקה שערש ובביתעשש,
 אצ שכות רק דהש לנכרי אטצירח לעגין הדשדכר
 ש*עשח בשכת בשמא באקיאי חוא אם רקחא

 בכל מישראל אחד כל ,שקת" אבל המלאכהחעכו"ם
 נכרי ע4י בקבהךת חמלאכהע כל עושח ויו4פשבת
 מה*ת אטור זזע לעשוהו סצותע וישראלשליחו
 ע*י יוךצח שלא בחם *עווה לא מלאכח דכלמקרא
 שהחו.ך ע*ש בבא הובא הסם"ג כם"שאחרים
בזה.

 דחגיירח חשי"ת יקהור אי נפשך ממה כןחשם
 חשם לחהיר, אין בוודאי במהרהתתבמל

 חשש איכא שוב תמיזית תהי' שחמירהח"ו
 תבית סברת לפי דאורייתא איםור יטחחשגדול

 ולפי )ד(. בזח לעיין עוד צריך ע4כ הנ"לשערים
 הקמח יקח הנכרי שליח אם רק להתיר שאיןדעתי
 שבת בעניני ח"ו מכשי יבא שלא כדי לעייןצריך ע"י וגם לישראל יתן שב"ק ולמוצאי לביתווהפת
 חניד את הרואה חכם ואיזח ב"ב, ילמדושלא

 )ה(.כנלפענ"ד
 דושה"פ,ידידו

 נינצלעך ןאבחק'
 חנ"ל דק"ק ור"םאב"ד

 י בצ
 יום דאם הג"א בשם שם ומג*א ובטי*ז בשבת, קנה%

 אסור בשבת אלא לקנות גנמצא תרנו בשבתהשוק
  במעות דקנה שם אמריע דלא הרי ע*ש, בסתםאפילו
 הרי העכו*ם דשליה משום המעפ חרס שבת,מערב
 הכ(4 ה"ה כן ואם בוצ(ן, בערב להקנות מה בידואין
 שבת, בערב וקפח הפת להקנוא נכרי להשליחאק
 הה שבת מערב החבות לבעל המעות טתן הי'ואם

 מגזירת הי' שתה הנראה כפי אך בסברתו, לדוןמקום
 היול יומי כל וקמח בפת קנין אף לעשות שלאהמלכות
 שבת. מקודם מעות ליקח אף החנות בעל רצההיא

 דקאי שערים הבית לרברי רטי לא וטענ"ר)ד(
 אחרים ע*י דאפילו יעשא דלא דקרא המכילתאלישב
 שבצ? בכל יקהטה פ"טראל אאד כל דאם מה"תאסור
 אפור זה *ליחו נכרי ע*י בקבוע המלאכות כלויו*ט
 מהטא*כ בקבוע, המלאבות כל להתיר כשדנין וכ*זמה"ת,
 דשצו ורק אחרים עקי יעשו לא מלאכה דשוםהכא
 ע*י לשהצחן מותר שיהי' ואקראי פרטי רבר טרדנין
 במס' כחץ*ל רבטלה עבידא צוטר הגזירה נגדאחר

 אמירה מטעם מדרבנן רק הוא לכקע ע*ב( )ג',כתוטת
 וז'ב.לנברי

 שיאמר לצדד מקום היה הגזירה %חומר)ק
 יקנה אם ריוח לו וציתן השבת קודם ימים איזהלעכרם



 הזשנהש%8ות

 ה%ש
 יע"א. שאמלויבע"ה

 וכו' הגדול הרג אהוגי מחו'לכבוד
 בק"ק נ"י, דישה4 יהושעמו"ה

בר%4שאי
 יע"4נ

 פ' שמעוני הילקופ ע"ד כ"ת עוררני אשרע"ד
 כמת נוגע : וז"ל במת, הנוגע בפםוקחקת

 ואין פמא במת תגע ממא, עצמו מת ואיןממא
 כו'. שונמית של בנה אמרו פמא, שונמית שלבנה
 מת ואין : וז"ל ז"ל מהמג"א רענן בזיחוכתב
 הזאה, צריך אין המתים כשיחיו ונפם"נ פמאעצמו
 למקדש מת המכנים וגם בתוספווע ע"ש ע'( )דף.נדה
 מעיה בתוםפות עיין עירובין, סוף כדאיתאפפור

 עכ"ל. ע"ב( כ' )דףוכםופה

 דגזירת רק כלל ממא המת דאין מלשונוונראה
 דהנוגע התויה שחידשה וחידוש הואהכתוב

 ר בר
 וב4וש לישראל יבואו שב*ק ולמוצאי אהר עכ~םע"
 הפ*ב בשם כתב המג"א 04 י להתיר צדזזם כמה איכאזה

 שם ובא*ר שבת, בערב האיסור ועיקר מותר וה'דבד'
 (8פילו אסוד בודאי בשבת לקטת לו אמר דאםהקשה
 בשבת רק לקטת מצוי איע אם וה"ה וה' ד'מיום
 שרד גלבושי וכ*נ מותר, קהיה אמאי השוק יוםשהוא
 האריך פ*ד א' שער כהן במנהת אנן האהרוניםושאר

 ע*ש. מותר וה' גד' דבאמת וסול זו שיטהלה0ביר
 ג'כ הגיאו קפ*ה( )סיא מהו*ת בשמים הדיובשו*ת
 ברמ*א ס*ב( רנ*ב )בסימן כמ*ש דטעמו דאפשרוכתב
 בע*ש דאסור לעבדן ועודות לכובס בגדיםדבנותן
 מותר וה' דבד' סק*ה( )שם במג*א וכתב קצץבלא
 דבכה*ג ודיימ ,4בת קודם לטמרה יכ1ל אינואפילו
 הנ*ל הא*ר דדעת ואפשר בשבת לקטת כמצוהול"ה
 בוה קדמו ובבר עכת*ד, שם דמהמיר הב'י לדעתהוא

 : בזה*ל עגולה הצי בשני שבתב הץ ש*1 )סימןבהניא
 שנתבאר מטעם סשרת לו ליתן מותד וה' בד'אבל

 כזה דהק וו4עת גזירה בה4עת הש*כ עכ*ל, רנ"ב()בסימן
 דאמירה ההרי דעת נודע צס הנ"ל. שי' - לצרף מקוםיש

 )סי' 414ה הה*ס כ' וכבר שדי, אהר לנגרי שיאמרלנכרי
 עצמו בשבת לנכרי כששמר הוימ לההולקים דאףס'(

 משוס איסור בעצמה דאמירה משום פועלים לולשכור
 בהול גם לעכו*ם דאמירה נהי בהול אבי הפציד'ממצא
 הכא ו4רכ עאפ, לאיסור ראי' אין דאמיהה אמירה מ*מאסור
 להקל צד איכא לנכרי יאמר שהנברי שגת .קודםשיאמר
 אדעהא עושה אוא הרי להעכן"ם ריוה בשנותן ג(בכה*נ
 הישראל עבור העכו*ם שיקנה ד( כ*כ. המור היאדנפשי'

תו ת8ם איש* ה נוקשחז

 המת שמפמא פומאות השאר אהל פומאת וקפמא
 הגאת בהפם שוזטנה בלקפ כתב ווכן כ"ת ליחעמר
 )א(. ז*ל ענגיל יוסףמוה"ר

 רענן הזית מדכתב הוא, דהכי נואה לכאורהההשה
 הזאה צריך דא*ן המתים כשיהיו כינהתפקא

 מתים אי שם דשאל והיינו ע'(, )דף בנדהכדאיתא
 דהסת מפעם וההא הזאה, צריכין לבואלעתיד
 רענן הזית דכוונת למימר וליכא פמא, אינועצמו
 היתו פמא, עצסו מת חשין בספרי דדר"פ דהאהוא

 עצמו במת יש ערטץ לעולם אבל המתים,בההיית
 הוא היה הדרש מכל מתה הנפקא רקפומאול
 ואין פמא אינו אז המתים כשיהיו לעתידלענין
 ממעפינה דברים דשני הםפרי וקאמר הזאה,צורך
 עתה וכן המתים, בצזחיית לעתיד פמא דאינוחדא
 אינו השונמית בן כמו הי נעשה שמת נזדמןאם

 כען המכנים וגם רענן הזית מדכתב אבלפמא,
 דסוכר כה1מע עירובין, בםוף כדאיתא פפור,למקד,ש
 במוע מומאה אין דבעצם כהשום פפור פעמאדמהאי
 דמפמא. ההא הכתוב דגזירתרק
 י בנ

 הלו קנין השוב דבכה"נ לצודבו שקונה מה 08ביהד
 ארסהר רק הוי ולא בשיעודים כריבוי לישר(ולשקהטה
 נקט( 4י' ה*ב בריפק מהר*ם בשרהן מצדד וכעי"ודרבק,
 8ת שנתנו א1 שהי' ההק לענין הי*ד, מטאשנאדלהגאון
 והפר זמט עבר אהד יום פדה לא ואם בפתקאחן יוםבכל
 ע*ש* בכעי*ז ג*ב הברד בשית לעשות 80 תשפל פלהמולו

 ז*ל ענגיל מיהרק" להגאון דה4'ס בגליוני)(0
 הלל בהן "4 ארומה ודוב זץ4ומר בהא י*ט( )דףברכות
 והוף4א בוע. 12אין סהשום בהן שיש על וגזרוטפה

 נימא מה*ת הובא םהני דאטאי תס*ז( )סימןברוקח
 הססרי עפי*ד לתרץ ובתב דמי, מהצה על 3מהצהקברע.
 כן ואם טמ(4 עצפ מת ואין טמא גמת דטגעזוטא
 מטמא שממת מה כן אם טמ(ג איט עצמו ש"מתאחרי
 טומ4א4 ממנו דבאה רק לומר כרחך על ואהלבמגע
 הרי תו הבאה פומ4ז כן ואם סומאו4 אין הרי עצמודבו
 שמעתי 3ך היטב, ודו*ק קבוע, 2א*ב ולא פירש,היא

 עכ*ל. אמר, ויפה אאדמאברך
 דזא דדכו דלפי הרט1ע דעתו לסהו ירדתיולא

 ודלא טמא עצמו דהמת נימא אי אף הלא פירשגקרא
 אם המת על דנין אנו וכי עכא זוט4ה הספריכה4ינען
 או ועולה בוקעת המת טומאת אם דגין אשו הל4טטא
 הרוקוו קח4ית קף4א לא פיר,4 שייך זה על אם כן ואםלא,
 דעלסא ארומת דרוב שפ כתב הרוקה אכן לדיוץ.גפ
 והיינו בהם, אין דעלמא ומיעוס טפה פווזה בהםיש
 מרוב שהמה ארתות גבי על מדלגין אם דניןדאע

 עליוע לדלוג ומותר טפה פותה בהן שיש דעלמאארונות



 השםמקווח* ת מימז תם8תז הץשובחץשאלהןרנ8

 אטרינן עירובין בשף דהרי לענ"ד צ'עאפ5
 סהחום פפור למקדש שרץ הטכניםדלהכי

 נקיבה ועד מזנר דטזיב במקוה, פהרה לודאין
 שרץ יצא במקוה, פהרה לו שיש סיתשלחו,
 כחצום ליבהש איתא ואם במקוה, פהרה לודאין

 הוא הכתוב דנזירת רק פומאה בו אין עצמודחשרץ
 כפרה חידוין והוא משרץ נפמאו וכליםשחאדם
 )ב(יאדומה

 דסת רק פמא נ"כ בעצמו באכטע ד,שו"ן לוכאךוארן
 ז"א, מפמא, רק בעצם פמא אינואדם

 פפור למקדש מת דמהכנים כתב ז"ל הוא דהאחדא
 אחד דדין וע"כ שרץ, רק כ% מת נזכר לאוישם

 ר בך
 לדלנ השסוד טפח, פותח בהן שאין ארועת ממיעוטאו

 על לומר צריכין קבועים המה שהאדתות השחריעליהן,
 וממילא מחצה, על כמחצה שהמה המתיס של ת1שרובותכל
 הארון אם וכן מהמת, נטמא בהארועת שיש מהכל

 אסור וממילא נטמחנ כן גם טומאה קבלת בדבעצש
 ח*ב דמי, מחצה על וכמחצה קבוע, מנח עליהןלדלוג

לענ*די
 שהיו בארח~ת שמא 1 בזההל מתרץ הרהשחוהנה

 שצ*ל )נראה ומספיקא טפח פותח בכולן היהמדלגין
 לא טפח פותא בו שאין ארה יש אם יודעים אנוו1איס
 הטו*ז לשיטת ראוה יהיה מזה עכ*ל, קבוע בונאמר
 איסור כאן אין ובאמת ת"ל סק*ו4 הר*ה )סימןאן*ח
 איסור "1 אם אלא קבוע, כל אומדין אין דהאקבוע
 עכ*ל. בבידור איסור דליכא כאן משא"כ שם,ודאי

 הכלל זה על לפקפק דיש ע*ז כתב שם חת*םובתגהות
 עקש. קי"ד( )סחם*י ביו*ד דמקאממ*ש

 או חידח1 ההש קבוע אי תליא דזה י*לובפשטות
 דאיכא היכא דק נשמע דלא לומד יש חידהצ הוח ישפםלזג
 איסוד איכא אם ספק דאיבא היבא אבל אוסוד ודאישם
 נודע וכבר קבוע. בתר אההזן וילח עדיף הדובשוב
 חידח1 ההש קבוע אי דיה ק*י( )סימן ביףד הפלתימ*ש
 ף )דף ב*מ החוספות כשיטת ודאי הוא דוב איתל"

 שבנ השטמץק וכשיטת ספק רק הוא רוב אי אוע*א4
 ה~כין דם*ל דלדב ח1מואל, דדב בפלונתא תל"תה

 ס*ל ח1מוחל תשר הוא דדוב ס"ל הדוב אחרבממת

 בן ואם בזונ עתיקים והדבריס ספק דק הואדרוב
 ואם בשוק, אפילו פחנטו דאמד חב על דקאיבבדכות

 שפיר וע*כ חידחם, קבוע הה חטא ווא דרוב לדידיהכן
 שם יש אס ודאי דזמן קבוע, שריך לא דהכא הרוקחתירץ
 קי*ד( )סה1*י ביו*ד ושרמ*א טפת, שתח בו שישארת

 אחר בממון הולכין דאין כושמהשל דקיימ*ל להלכהקאי
 שפיד חידוש, הה לא וקבוע ספק הוא דוג המבהרוב,

 כם*ד. שפיד חש,י בכה*ג, אף קבוע יחמריעהי

 לא כד"ח שציין ע"ב( 3כ' שפה בתום' כט"שלהם,
 ואינו כו בגע לא דהשרץ כהצום שרץ דנקפכתבו
 ע"שכ וכצז נבילה משא"כ בטשא,מפמא

 איע וטת בעצם פמא הוא דשרץ איוזא אםועוד
 ממת שרץ שם בספרי יליף איך כעצם,פמא

 מסת הקל שרץ קו"ח שימית שעה עד מפמאשאינו
 בעצם שכן לשרץ טה לומר יש איתא ואםהחמור,
 לומר ואין בעצם, פומאה לו אין מת אבלפמא,

 פהרה לו שאין לפי הש"ם, כוונת הוא כןדבאמת
 חרם לכלי זה מדמה בנמרא שם דהרי ז"א,במקוה,
 נעשה חרמ כלי באמת והרי במקוח, פהרה לושאין
 )ג(. הוא כהטו"ה דלאו אלמא בעצםפמא
 י בצ

 דלת*ק במשצה שם לפרש*י י*ל יענ*ד)ב(
 12הוא לחבנט להה דמטמא גב על דאף באבנשמוציא
 בעזרונ הטומאה את לשהות שלא עדיף חכיקדה1,
 פרש*י בטומאה, להרבות שלא עץ של בצבת אומדור*י
 לטמא דאסור מ1רש הרי ע*ש. האבנט יטמאשלא
 ב*א )סימן ראש בשמים בשרהע )שו*ד שדת,כלי

 מ*ש ע*ש לאבנם, לטמא דאסוד הלז מדש*ישהוביח
 תורה כתו כהן שבחי בספד ביה מ*ש הרין שם,בהג*ה

 השכמ*ל4 בזה ודשאךכתי ע*בן צ'ב )דף)רשדשמסקם
  עכ*ז טומאה בו אין בעצמו שדה1רץ בב על אף בןואם
 השרץ יגע שלא במקדש שרץ להבנים איסודאיכא
 ולטממע. שדתבכלי

 לא ד*ה ע*ב( )כ' סוכה התיספות לפימ*שובפרט
 לו שאין משים דגמדא טעמא דהך להלס)שמזכיד
 לו אין כן דגם אדם, מת על נמי קאי במקוהטהרה
 ע*ש, למקדש מת להכניס ג*כ ומותד במקוהטהרה

 דעיקר הוי טמשנ ה' משכן את הוא מלא מקראוהדי
 נפקא חין העה ה', משכן חת שמטמא משוםהקפידה
 בעצמו שהוא ש טומאה בו אין  עצמו המת אםמינה
 המת הוי למקדש המת שמכנים שבזה העיקדטמשג
 וע*כ טמא, ה' מקד,ש את בכלל והוא באהל הכלמטמא
 דאז במקוש טהרה לו דאיז משום הטעם הגמראנקט
 לשרץ דדומה כיון במקדש, להבניס מותד במת דגםי*ל
 וסהשוט. וז*ב במקחה, טהדה לודאין

 שהיך המא טוצר ונופו דזעי י*ל ולענ*ד)ג(
 בלא דאף כיון במקוה טהרה לגופו הוינו *לו' דישלומד
 2ואין דהכוובה לומר יש זה כל ים טהור, פשומקוה
 אחרים לטמא טומאה ממנו יוצא שלא המקוה לומועיל
 דבכלי דכצע חרם, דכלי דומ" והוי באהל במת אובמגע
 היא הדפ, כלי כדין לטמא שלא מקוה מועע איעחרם
 לטמא שלא במקוה טהדה לו אין במת או בשרץהדין
 וו"פ. כדינם,אחדים



רפ חשם איש* ה סיסןהספית ותשלבהעשאלות

 מסקינן דהרי רענן, הזית עץ עיון צריךועהף
 חייג, למקדש שרץ דחמכנים שםבעירוכק

 )ד(. לכצז הדין הוא כןאם

 חידוש זה הרי כן אם פמא, אים מה דאםועוד
 הפייפ שיםד הקליר ר"א והרי אדומה,כפרה

 וחהפב התורח סוד להבין שאין שסם8ר פרהבפ'
 ממגו יצא פמא אינו בבית המת דברים כמהשם
 פמא אינו נופא והמת אמר לא מדוע ספסא,אותו

 )ה(. ואהל וכלים אדםומפמא

 הרי חרב חרב, בחלל דרשינן דהרי לי, קשיאועוד
 הפוטאה אבות אבי הוא דמתבות כחלל,הוא

 החרב דמה להיפך, ההיקש נם נדרוש כן ואםכמת,
 לן דקיימא בעצג פטא המת כן בעצם פמאהוא
 )ו(. למחצה היקש אין דעזורהבכל

 דכתיב הוא, הכתוב נזירת במת דכאן לומרהעין
 המת לא אבל ממעפינן טזה בסועהנונע

 ר בר
 בתבו לא בד*ה תוספות דהא לק*מ ~ענ*ר)ק
 ליה וסבירא היא דתנאי ליה אית פטור דאמרדשמואל
 חיל זוטא דהס8רי לומר יש כן ואם פטור, דאמרכמאן
 שבתוס' ר*ח לגירסת ובפרט דפטור, דאמר מאן להךג"כ
 הספרי גירסת היה דכן לומר יש כן אם פטור, דכ*עדגרס
 תגאי כהני אלא בגמרא קאמר לבסוף דהא ועודזוטףג
 כהך זוסא להספרי ס*ל מצי שפיר כן ואםע*ש,
 וז*פ.תגא

 א*ל ע*(0 קל"א )ח*א דבזחת*ק י*ל ולענ*ד)ה(
 דהא אתמר והכי הו(4 הכי ודאי ייסא( לר' אלעזר)ר'

 ואשתאר ליה סאוב נש דבר רוחא נטיל כד הרע יצרההוא
 אינת בחויהת אינון כד עעטץם עמין ושאר מסאבגופא

 אתריק וכד נשמתיו לון אית מסאבה מסטדא דהאמסאבין
 עכלה*ק. כלל מסאבו בלא גושא חשתאר מסאבו ההואמני'
 ע*י טפא נעשה דהמת ס*ל אלעזר דד' מפורשהרי

 ולפי זוטא, כהספרי דלא והוא רוהא כשטטלהיצה"ר
 דהפייסן ורגלי ד'ה ע*א ף*ג, חגיגה ואוספותשיטת
 ז*ל, האך'י דעת וכ*ה בר*ש אלעזר ר' הוא הקלירר*א
 הספרי של החידוש באפ=ם השוב לא מדוע יובןושפיר
 בעצם דהגוף ס*ל לשיטתו שמעון ברבי אלעזר דרביזוטא
 ופשוט. ח"בנטמ(4

 ה*ב יו*ד נזר אבני גהצףת לפימ"ש י*לוגם
 בס8רו המהרקל מ*ש ופהביא כ"0 אתז תסקו)סיטן
 מעההקז בבדל שמת מאתר מת, בטומאת טעם צדיקזבר
 ואף שיטמש4 עליו מרו דס*ת דומיא נטמא בוהגוגע
 שאיע בדבר שהטגע הטענת היא אך קודש,שהסות
 האבני ע*ז וכתב טופ4ה בעצמותו אליו מגיע לךשייך

 הג* דבלאו פלל, יוער כאן אין דהא ז"א,עצמו,
 וכן פמא כיח" השונמית גן 'חאין קראאעעי
 "פ עתה אבל התהייח בעת לבוא לעשזידמתים
 ההרב. כמו פומאהבמת

 סעע דאין הו4נ בספרי וה8ירהפ דליר4א, וודאיאלא
 %א דוקא לעתיד לענין היעו פם4געצבפ

 וע4ניהפ השונמיוע לבן עתה וכן הזאה,יצפרך
 זמן כל עצמו המת אבל תרווייהו, ומוכחישווים
 הפומאה אבוה אבי בעצם פמא הוא מתשהוא
 פומאת שעגין הק' בזוהר שכרנב לכהק '4כןומכל
 המות מלאך ידי על הוא שהמיתה מפני הואהמת
 יע"ש. הגוף, אה מסאבוהוא

 הדצ"ו שנה שושנה לקפ העלה לידי באהשיפ
 אהווכי הלמידי שכתב וראיתי ק"י()מימן

 מאונטואר שלעזינגער זאב ששאל מוה*רהח"נ
 הנאון בשם והביא זה בענין פלפ% )הי"ד(נ"י

 דהמת הם8רי כדעת שמובר ז"ל עננילמוהר"י
 י בצ

 שלא בזוה*ק כי ביחזר, הדברים לבאר ויש ת*לנזר
 לעולם הגזאמא 89 עולה הגוף היה אדדיר חנח4 לרלאני

 אהטא ואנה בעוד,"ז, הגוף נשאר החטא ומחמתרוגליון,
 הייוו לעולם ג"כ לעלחן הנוף רשי ובעצםמקרה
 נטמא בו והנוגע העליה לעולם שייך ע'כ שמתבשעה
 בפת המנע בפסוק חקת 8' הילקוט כווית נדאהוכן
 טכט4 עצמו מת ואיו טמא, במת מגע זוטא, ספריבשם
 חיויש שום זה אין הרי וה ולפי לעניניט. הנצרךעכ*ל
 קודש בעימו שועא ד(ע4 דס*ת דומיא זה דהרידין,
 נטפא לו שהיך ,שאינו בדבר שהמגע המהגת היאעכ*ז
 ה*פ4 ההםידהם דברים בין הפיט השיב קא לאושפיר

 )דף פסחים רוצל*ח לפימ*ש י"ל ולעג*ר)0
 דהא ה'( פצת ח*ב הרועים במלא נ*כ הובאכ*א(

 אאד בסבמז ווקא ההנו למהצה היקש איןדאמריע
 ממגה חמץ דבר כל למדין או למצה חמץ היקשכין
 להישך גם ניליף לפזצה הוקש דעין כיון שנאמראבל
 רק הוא דההיקש לומד דיש אמרינן לא זה מחמץ,מצה
 וזמץ ום. עיק מהמץ, מצה המש ממחז חמץלמ"ד
 בכלל הרבה שהאריך קט"0 נכלל ח*א האוצרבבית
 ט*ש נ*0 )סימן השם מקדשי שו"ת ובספרי ע*שזוע
 הרי חרב דאמריע דזען פזה הליא המנ ה*ה וא*כגזה.
 ת*פ. כהרב, אינו דאחלל לומר יש עב*ז כחללהוא

 מכח לדון היקש זה אין לענ*ד הניובלשע
 כתב ט*0 )י*ט במדבר וברמב*ן למחצ~ע היקשאין

 לומר יתירו מפנו מדרש נו עשו ורבותינוגזה*ל
 ולא ריבוי, מכה לימוד שזה הרי צ*ש, פהללשהחרב
 שם הרמב"ן והרי למחצהן היקש אין מכח ~וןעמיך



 ה סימןהפות ותשובותשאלותר8
 השם %ש* .

 הנאון הרב ידי"נ בשם שם וכ"כ כ~, טמאאינו
 ונם ב"ח(, יעקב חדות )בעהמח"ם ז"למלאסק
 הס5רי דם"ש זי"ע מ8ראנ המהר"ל בשם שםמביא
 שמפמא מה דכל צדיקים היעו פטא אינודהמת
 הנשמי מאדם שנבדל שמצד קודש כתבי כעניןהוא
 מת, במומאת הוא וכן ופומאה, פחיועתמקבל
 לעיל. שכתבתי כמו הוא בספרי דהפירושולענ"ד

 בן אי לבעיא דקרי הנ"ל נדה בש"ם צל"עחשגפ
 בורות דברי כשיחי' מפמאהשונמית

 ר בר
 מל*ה הטומאה אבות בוי' הרמב"ם פסק וכןפסק,
 אינו אבל כמת, ובמשא במגע מטמא שהחרבהי*ג(
 להצריכו לחדם מסמא איט וכן באהל, לטכפ4כמוה
 דין לזה דיש נימא ואי עיי*ש* ושביעי, שלישיהזאת
 דיהיא למחצה היקש 118 דנימא יוקשה הריהיקש
 בגדר כלל זה דאין עכצ*ל אלא מת, דיגי כללהרב
 לענ*ד* ופשוס וז*ב ולק*8,היקש

 לאחר שיטמא מהו פירש דרזצ"י י*ל ילעג"ד)ס
 שרוצה השטות הוא שתה ה*ל כמת, חשוב מישההיהו
 לשטות דקרא וכמו כמת, דהחא חי איש עללומר

 נציב ואין מסמא דפת משום לוט של מאשתוהשאלה
 אינו מלא נציב הךא סששר דעתה והים מט4א,מלה

 שעתה בעת כמת ל4שבו לשטות יהשב בו נמומטמח,
 ח*ש חההה%

 מ*ק )פ*ז כלים דבמססת להקהציא מקום ישאגז
 שנחלק של12ה על שלשה בבגד יוסי 41' ת*קמחל4קת
 מדדט, מגע טמא אכל המדרס מן שטהלור לת*קשם*ל
 ובחולין ע*ש, זה נגע מדרס באטה וכי ס.ל יוסיור'
 טו6שת בו יש אי דמחלוקתם שם ברש*י ע*א)ע*ב
 לומר יש כן ואם עשש. בעצמו, דנוגע משום מדדסמגע
 מ'6 טומאה, בו אין עצמו דבמת זוטא להסשדידאף
 בעצמה דנוגע המת מגע משום נטמא עצמו המתגם

 דיש שם, זוטא ספרי על דספרי אמבוהא בספרוב*כ

 שנינה למחגה עצמו את להבניס אסוד דמה*ט*מי
 )ק*ד בעירוביןכמבחאר

 ע*ב"
 וגכמ*ד ע*04' )כ"ה ס%ה

 למחנה ולא הבית להר רק להכניטו שתד עצמודמת
 במכניס יתחייב למה זוטא הספרי לדברי ולבאורהשכינוג
 טומאה שום בו דאין כיון דוייב ומנ"ל לעזישעמת

 וכך המהנה מן ויוטלחו כתיב נשא דפ' דבקדאעצמית
 בטן אבל אחדים, ומטמא טמא דויא לנפש טמאוכל
 טומאה בו דחין כית מ*מ לאחדינג דמטמא אףעצמו
 וע*כ למקדזו, סיפ4ה כמכניס דחשוכ מנ"לעצמית
 משום טומאה עכיפ נהמת יש ווטא להספרי דגםצ"ל
 ואם עכ*ד* למקדען ,כניס ' אסור ושפיר המת,%6ע
 דהא חצטות, בורות דברי זה אין קמא להתבאכן

 בהמת שנגע 6,צום נטמא עכ*ד שהחיהו ד(%* י*לשפיר

 דבמפרי כיון שפוה הוי ואמאי שפווק דבריופרש"י
 מתים על בשלמא מפמא, דאינו מקראממעם
 דמספקא התוספות כם"ש לומר יש לבואלעתיד

 שלישי הוי עליכם וזרקתי דכתיב זריקה הך אילן
 לענין אכל כשפות, ליה חשוכ אפשר וזהויטביעי,

 )ז(. וצל"ע קשה, לפומאה השונמיתבן
 דוש"וו ידידובחקו'

 עהינרייך זלמן 2טלמד:הק'
 יע"א שאמלויאבד"ק

 י בצ
 מוב מגע שמאת גושיהה

 "צ הנ"ל דספרי אמבוה דברי בעיקראמנם
 טומאה, בו אק עצמו דבמת זוטא להספרי ד1ףלומר
 מגע משום נטמא  עצמו המת גםמ"מ

 המה~
 דטגע

 זוטא הספרי דהרי כלל, מסתבר לא לעג"דבעצמו
 אדם ההט במת דגוגע הקרא מסהצמעות ליהממעט
 דמת נימא ואם טמא עצמו מת ואין טמא במתהטגע
 ליה ממעט מאי א"כ בעצמו, טגע משום נטמאגופא
 וע*כ טמא, במת הנוגע הקרא 'בכלל הוא גופא המתהלא

 בדבר עגע בגדר שהוא חי אדם על רק קאידהנוגע
 שיך שיהי' חיות בו שאין עצמו המת מוצא"כאחר,
 אף כלל עצמו טומאת בו שאין נתמעט שמגעאצלו
 לענ*ד. וז*ב בעצמו,שנוגע

 דספרי באמבוה שם שהקשה מה ליישב ישובדה
 אם לענין שכתב קכ"ד( )סימן הריב*ש תשובתעל

 דאין וכתב ישראל, מתי גתוך כהנים מתי לקבורמותר
 ישראל מתים בח~ך כהנים מתים לקבוד חשששום
 שאר באהל תטמא כהן דהמת )ההנו הטומאה מפנידאי

 כיון ע"ב( )ס"א גדה במס' כר*י קיימ"ל האמתים(,
 עליו מוזהרין אנו ואין המצות, מן חפשי אדםשמת

 טומאה טמא עצמו 2והוא ועוד כלאים, בתכריכימלקברו
 הטומאה, אב בו שהנוגע הימנה, למעלה שאיןחמורה

 עכ*ל. וכו' טומאתו על טומאה להוסיף בו אפשרואי
 יהיה שפיר כן אם טהור, עצמו דמת זוטא הספריולפי"ד
 אבל בעצם, טומאה בו אין דמקודם טומאה בומוסיף
 בצ"ע. והניחו עכ*ק המת צהל משום יתטמאעתה

 למעלה שם דלפימ"ש חשבתי רצשונהובהשקפה
 שנגע המת מגע טומאת במת יש זוטא להספריד(עו

 יוסיף דמה הריב*ש דברי צדקו שפיד א*כבעצמו,
 מגע טומאת הלא המתים בין שיקבר ע*י טומאהלהמת
 מהמתים לו יהיה לא ויוהר ג"כ מעצמו לו ישהמת
 ח*נאהרים

 שגלתה דאארי לק"מ בפשיטות הנ"ל פבדתיולפי
 טמא, עצמו מת ואין טמא במת המגע שרקהתורה

 מגע טומאת ידי על לא נטמא לא שהמת נתמעטהרי
 כו וחם חחרים, שמטמא רק אהל טומאת ע*יולא



הח העםאלש* ח סימןמחחז ותשיבהשאלות

 י ב צ ר בך
 "שהשיפ שד נט יקצ ש טק *שם קוק5ה
 דצמשיה 5פם8ת 55א עצ18 שתש תףב*ש ששהיקחה
 %ישצרה הטישמג אב בו 12הטגע ה"מנה לנמצלהשאין
 דגא אלא ה8הצאו4 אבות אכי שהוא ל51ר *היפ
 צצל לאתרה4 ש88מא בוה דק המורה דכצבמצןלהצר
 "נ*ל קר 51תודץ טו5איע שום מקבל לצבשנסצ

לגטובס*ד.
 מוהרקי להגשצן כץ( )מי5ו שערים פתהיובשו*ת
 לכוע ה5ת להכנים מותר אם מכאזפק ז4ל55שע2פסיצב

 דאמוד ח(זב למיתה, טססין דרוב כיון גוססשוצא
 ואדדבה טמא דבר מקרי אינו 5"8 סמו2, הוא דטסמז(קי
 עצמו סת אבל בו, שנפע למי שמטמא אעפ*י עצמומת
 דצדיקים ח*ו באמר דאהד טמ(4 איפהדאי

 שכן הביא שלא וחידוש עיייש. דמטסשאן, רקטסאים נקראימי
 הנ"ל. זושא בספרימפורש

 מקו( )פ"ד בירים דמבואר ומה שם כתבהנם

 טמאין כן גם האט טמ2ים גדול כהן יוחנן עצטתגבי
 ומוה עצפן. מצד ס5חים שיה" לא אב5לטסשיר4
 יש עצ5ו דמת מדבריו שנראה הנ*ל הדיב*ש עלהקשה
 טומאה שיש ס*ד דאיך מאוד, תמוה וזיא סומאש4בו

 שם2ר דכמו ידעתי, המא ע*ש. לאהרים שמטמא דקבמת
 דה"12 טמא*ם, כה*ב ית2ע דעצמות בסה8נה הלשתלפרוש
 טיצרים המה בעצם אבל אחרים, לטמא ט5אום רקשהמה
 הייבוש הרי חצררבה הדיב*טה דברי לפרש יכול כןכמו
 וסובל הטו5אה, אכ בו שדצוגע שטומאתו בל"8נאמד"ק
 חמודה שטומאתו ורק טהור שבעצסצ הפירדשיח2ר

 ה*ב. הטומאה, אב נעשה כו שהמגע לששעם,שמטמא
 נקדאים דצדיקים חקו נאמר דאיך קוויתוובעיקר

 לומר ה*תכן ג*כ קשה זו תמוה הלא אדע, לאטמאש
 הכתוב גזידת זה דכל וע*כ לאחרים, יטמאודצריקים

 זשל רה*ו רבינו. לפימ*ש ובפרס ומטס(ב טמאדמת
 5רה טיפי ג' וודק המות שמלאך המת* טומאתבטעם
 בשףת הובא הגהק מטמא ובזה מוהן קודםלהאדם

 דלטעם וכתב י*ז4 אות תס*ו )סימן ח*ב יו*ד נזראבני
 עקי ומת בנשיקה מהמתים ש(מ,פ כל מעצמו מת כלזה

 חאמוראים שאפ*' מגלפין ואלו בפרק כמפורש המותמלאך
 אותן וטימא המה2, מלאך ידי על מיח~ע היתההגדולים

 שפיר מעצמו שטת הצדיק יוסן* ומה*ט טיפין, הג'ע*י
 כן ואם ע*ש. ה" יוסף של אדוט עשאי הגמראקאמד
 נ*ב בעצמו דס5א אמדיע אם כך נל תמוה טיאיז
 לה ייהף זוטא הספרי אגן המות, מלאך טיפי5כה
 לא אבל מבשג עצשו מת הנש טמא במת המגעמקרא
 וז*פ. דנפש", סבראמצד

 דלטעם חדש דבר העלה שם נזר באגניוהבה
 להאדם מרה טיפי מ זודק המות שמלאך ז"להרהקו
 מלאך ע*י במת דוקא דזה הטה נטמא ובזה מעןקודם

 כמ*ש ה8ות טלאך ע*י מת ש(מט בנהרב אךהמוונ
 צריכץ ע'3 ערוטי4 עגלה ב5עם קי*י( )חיאגצח2*ק
 בעין קדואחש דבנטשטש סהשום הק' "זהשר למעםלבהש

 הוא הוום*ק ד8הצמעות כונב י*ס ובא"ת עי,ש.לאהמשבר(4
 ל"שעמק 5האהים שעשטטצים לאצר שייך ביוצראלדהשש

 סהשאהב קד"שד4 במאפ לאתחבדא אתיץ ולכןבקדו,חה,
 דעכו*ם הא וצבצ*ל דהטה*ו טעם שייך לאבשבו*ם
 דבשה המות מלאך של טיפין הר מטעס הואטסמאים

 מטמא איפ זה ש8טעם אך לישראל, עכו*ם בין ד2בדלאהז
 כמשום שדהצ בכל להדבק שהפצים משום רקבאהל

 להיותו שסע2 מישראל אדס ת*ל הקת 8' הקדושנ(פוה*ח
 לחון הקלימות יתקבצו והעריבצ4 הסמצקה קדחיהמלא
 5תמא שש2 צי מש אש ואפילו באהל יטמא חאהקץ

 מטמא נכרי שאץ רשב" דמף טש ת*נ*צרתה
 סימשבצים לאתאבדא בעי קדושא מאצא דבישדאלבשאל
 טעם בו שאץ גף אבל האהל כל מהם ומתמלא קץלאין
 רק מטמא איט המות מלאך של הטיפין משום רקזה

 ומטתנבמנע

 אדם בידי שנהרג דגוי הדש, דבר נמצא זהולפי
 בושלמא המת2 מלאך סיפי ליבא דבזה בלל, טטמאאיפ

 קדוזשא דבצטשנא משום דהזחה*ק טעמא איכא הרוגישדאל
 הבוי גם באהל דמטמא לדבנן הרוג וגע לחתחבד(4בשףין
 אם ואף מצדת בשבע שמהויב דקדחשא מאצאחשוב
 אבל באהל, שמטמא מומר לישדאל דומה מקיםאטן

 מ(צי השיב דלא באהל מטמח איט דמץ דס*ללו,צ2ה*
 הרת נף ממ,ש הסיפין משום רק ט5א גף ואוןדקדושא
 עבת*י. כלל, משמשאיפ

 או*ח יעקב הישחמת קושית לתרץ ישובדבריו
 דפנחם עיב( )ק*ו דסנהדרין בהא ב'( סוס*ק ששףגהימן
 מטמא עכו*ם מת הא והקשה בשוד, בן לבלעםקטלי'
 דחוו4 הוא חשרטףי עצמו, את פנאס סימא ואיךבמגע
עיי*ש.

 עט*ד הקדוש הספון אאמו*ר דכ*ק י*לולה2"ל

 ד'( אות 4ף )סי5ן דוד בנין שר"ן גספרו הי*ד ז*למדז
 עד פנחם נתכדע דלא ע*ב( )ק*א בזבחים דלסידכתב

 ע"ום יהושע בי5* היה תה השבטים בין שלףשצעשה
 מדין, מלהמת בעת נהן פנחס עהץ היה לא א*כברשא,
 היה שבבר למ*ד אבל יעקב, היעועות קושית יוקשה%א
 הרג אוך יעקב, ה"צועות קושית יוקשה בן אםבשע,
 ע*ב( )ס' ביבמות לרשב*י כן ואם בלעם, אתפנתס
 לבוצנה כשדה אחד ויום שנים ג' מבת פוךתהדנהרת
 ופירש עמהנ פגהפ והרי וכר, בנשים דצקש וכלוצנאמר
 חצממ*נ כהן, ליהות פנחס נתכוע דכבר שםהויטב*א
 כן חשם ע"ש. לכוצנה, כשרה שנים מג' פחותהדגיורת

 איך יעקב הישועות קושית יוקשה שפירלרשב*י
 במגע מט5א עכושס מת הא לבלעם עצמו את פנחםטימא



 השם'.מישי ה' ממןחמפות ותשצותשאלותרסב

 ר בד
 דר* בנמןעכ*ד

 ה"1ועות קושית מהורץ שפיר לרשב"י קפם
 נטמא ולא כלל מסמא איט היוג גוי דלשיטתו.מדייעקב
 נתסע דלא כמשד דסקל י"ל דפליגו לרבנן טשח*כפנחס,
 יהושע בימי היה הה השבטים בין שלו' שעשה עד5נחס
תףש.

 שם ביבטמן היש"ש קושית לתרץ בזההשרוח

 כשרה מג' פאותה דגיורת דרשב"י המיטראדחהרי
 אינם  עכףם קברי רשב"י תניא וכן קאמר,לכושנה
 תניא וכן נקט איך והקשה עשש. וכר, באהלמטמאים
 דנקט דרשב"י מימרות תרי להני יש סמיכותאמה

 בתרי לתרץ כתב שם דוד ובבנין 9כ-* תניא יחלשת
 עקש, נחמדיםאופנים

 מימרא הך שהביא דאהרי מאוד, א',1~הנקל
 דפבתס משום לכהונה בשרה שנים מג' פחותהדגיורת
 כהן, פנחס היה דכבר הריטב*א וכפירחן עמהםהיה

 פנחס טימא איך יעקב הישועות קושית קשה כןואם

 אינם עכו*ם דקברי ס"ל דישב"י הביא וע"כ עצמואת
 דקדושא מאנא בגוי שייך דלא משום וע*כ באהל,מטמאין

 גוי וממילא טיפין, הג' מכח רק מטמא גוי איןהא*כ
 ע"י פנחס נטמא לא וופיר וע*כ כלל, מטמא איעהרוג

 בפ*י. נכון והוא הסמיכות, וא*ש לבלעםהדיגתו
 )קי"ד, בב"מ התוספות מאש ליישב אמרתיובזה

 בהא ממגע ד"ה ע"א( )ס*א וביבמות מהו ד*הע*ב(
 מטמאיז' אינם דצדיקים לר*ע כשקבר אליהודהשיב
 מלבות, מהרוגי מצוה מת שהיה לפי היה טעמודהעיקר

 אינם דצדיקים משום קזאמר ומה לקברו, יראיםוהי'
 וכ"ק ע"ש, רגיל אליהו הי' וכן לדחף, רק הואמטמאין

 תמה שמיני פ' משה בישמח זי"ע מאוהעל הגה"קזקיני

 קושיא והיא מפיו, שקר דבר ח"ו הוציא אליהודאיך
 הגה"ק דו"ז וכ"ק לתרץ. שכתב מה עייקש מאוך,עצומה

 ג"כ תמה מ'( )דף יחזקאל דברי בספרו זי"עמשינאווע

 דבר וכתב ה"ו, שאינו דבר יאמר שאליהו פלאקיההא
 שיעור אין המיתה דביום הרמב"ן עפי*רנחמד

 דאלפי מצוה, כמת יחשב ולכולם בצדיקים,להמתעסקיס
 המיתה ביום דוקא וזה מצוו2 למת יחוםב ורבבותאל8ים
 הנחמדים,עכ*ד

 ק"נ(, )סימן המהרי*ל קושית מתורץובדבריו

 דצדיקים לומר טכל דאיך יחזקאל(, בוברי שם)הובא
 ארונו ונוקואי הצדיק מיוסף גדול לט ומי מטמאיןאינם

 עכ"ק. ואלצפן, מישאל וכן שני, לפסח שנדחו יוסףשל
 בזה. מ"ש תס"ס )סימן ח"ב יףד נזר אבני בשהתועיין
 אין המיתה ביום דרק א"ש, יחזקאל הדבריולפייד
 וז"פ, מצוה, מת לכולם דחשוב מטמאיןהצדיקים

 י בצ
 וויטאל חים דרביט לטעמא דהלא י*ללהנ"ל

 המות מלחך עתודק מרה טישי הג' משום מטמא דמתזשל
 המות מלאך ע"י מת שאינו בנחרג אבל במת דוקאזה
 לטעם ע"כ הוח מטמא נהרג דגם ודטצ מטממבחיט

 כמה יטמא לוו לנפה1 עה"פ ע"ב( )פ"ח אמורהזוה"ק
 דישדשנל גופיהן לגבי מסאבה רוח בלא דגופאדאוקימנא

 דקודשא ובמנא קרישא רוחא מנתהו דאתרק בגיןאיהו
 ב1ת שם מר אבני ובשףת עשש, וכר לאתחבראאתיין
 מטמאין אינם דצדיקים התוספות שכתבו דהא כתבי18
 רבצדיקים להלק יש אז הזוה"ק טעם לפי רקוץינו
 עצמן כקדושת הגוף קדשי שהמה יען זה טעםאץ
 מקודש קודש עצמו הגוף רק לבד דקדה1א מאשתמנן
 עכת'ך. בהם להת~הז יכולים החיצוניםואין

 מתן דקודם צדיקים בין לחלק נראהולענ"ד
 פ' המכילתא עפי*ד תודה מתן דאחר לצדיקיםתורה
 בתורה ועוסקים לי קנוים שתהי' סגולה לי והתתםיתרו

 ית*ש, לעבדדתו קטי ועצמותם גופם שיהי'והייגו
 ישראל הקנו התורה ובקבלת והתורה המצותולקיום
 בקדושת נהקדשו שגופם עי"ז וזכו להשי"ת גופםאת

 כקדושת הגוף קדושת בבחינת היא וקדושתםהתודה
 וכמפורש נתקדש, הדבר דעצמות שרת, וכליקרבן

 לי ווייתם הזה החודש עדףפ בא פ' רבהבמדרש
 חיים בדברי המין ע"ש, שרת מכלי ולמד נשקדושים
 הלוי בית ובשףת בא2 מ"ש החודש פרשת ח"בעה"ת
 התורה קבלת דעאי בנפלאות בזה האריך י"ז( )דרושח*ב

 כל בהו ושייך שרת, נלי כקדושת ישראלנתקדשו
 ע*ש. מעילה, אחר מעילה לענין שרת בכלי דשייךהדינים

 שמקודם דהצדיקים החילוק יובן שפיר זהולפי
 מאנא רק שהם כיון הזוה"ק של הטעם שיך תורהמתן

 לא המות מלאך טיפי שלטעם ר"ע משא*כדקדושא,
 שסרקו שבשעה ר,ע הרי הזוה*ק ולטעם שנהרג כיוןשייך
 היה ימיו שכל אמר ברזל של במסרקות בשרואת

 בת ויצאה נשמתך את נוטל אפילו זה פסוק עלמצטער
 נתקדש היה כבר בוודאי כן אם עקיבא, רבי אשריךקול
 למדריגה להגיע אפשר שאי עד ממש שרת ככליגופו

 מזה. גבוהוקדוווא
 אליו לטמא מותר שהיה אליהו אמר שפירולכן

 טעמים הב' לכל מטמאים אינם כאלה שצדיקיםמשום
 שייך דזה מצוה מת והיה שנהרג משום להשיב רצהולא

 אמר לכן אדם, בכל ז"ל וויטאל חים רבינולטעם
 שנתקדש כמוה דצדיקים ר"ע של לבבודו שיהיהבלשון

 שום אין הכי בלאו בכה"ג ממש שרת כליכקדה1ת
 בס"ד, לנכון המהרי"ל קושית ומתורץטומאה,

 -----ן



ע3ינ*םאו*חתונן

 כסוניא חערח בנשים. עדל"ת אפרען י יבסי*
 המבר בשבת. במילה יעבירט שמאדחדש.

 הם חייבות שששיס דמצות הגרע*אץטיטת
 בכ~

 ערבות.
 הייבחע שנשים במצית בס"רנ בקריאה יעביהנושמא
 בם"ת זכור 8' קרהאת חיוב יעבירט. שטא נזרינןלא

 בע*8 יוצחץ ונשיםובצבור.

 קץטה. מצות על לוקין כהנים איו;

 קי"נ טנהדדין חתו"ח קו' על חיים הדברי בתמידעשלז
 מזוזה. בח ש"ט הנרחת נעיר עדל"תדנימא

 וקץטה. ל"ת דוחה דרבים דעשח חיים בהדברילח

 וטביעה. כדי אכל שלא לגדרל מוצא אינושביעה כדי אכל שלא וקפן מגילה תום' על הנרע"א בקו'כט
 לקפן.ערבות

 מסזר בהטכחת דאיך ם מי' צבי בבנין קו' על הערותיד
 לצאת אמור דכה"ג להרמב"פ ע"ה לכה"נ קודםת"ח
 לירויטלים. ליכנם אמור דממזר דר"נ ולאבותמירושלים

 בירושלים דד שכה"ג ספר קרית בדבדי הנ"ל בעניןכטו
 יצאו. לא המקדש ומןדכתוב

 מלבוש בכלל מנעלים אי שבת.. לכבוד סנעלים חילוףב
 שבת. לכבוד המנעלים לצחצח סני אי שבת.לענין

 בשבת בשר אכילת מצות כחדש. חשוב צביעה ע"יאי
 מא"ל וקושים פסח דפריך י"א מחולין הערהויו"פ.

 כהטבוב פדיךולא

 עשח הוא אם מה"ת. הוא ויו"פ שבת סעודת אםנ
 שחל בער"8 שלישית בסעודה הערות הדיבור.דקודם
 חדש של במצה עדל"ת דל"א ירושלמי ביאורבשבת.

 בצידה. כתובהדאינה

 טשום מה"ת חייב וצמחים ייעים ש בשבת הרקינ
 לכהטכן צריכין הי' שלא דבדבר הפנ"י בדבריזורע.
 במדבר. החלזון הי' אם מלאכה. אב ההטוב בכהטכןושייך
 שיצאו האוחה"ק בדברי במדבר. וזריעח חרישה הי'אם

 לזריעה. ראוי הי' סיני במדבר בנם. במדברצמחים

 דברי ישוב בפריעה. נוזז בשבוב במילה נוזז חיובכטו
 הרדב"ז דעת ישוב יושר. האמרי מקו' יהושעספו
 התראה קבלת בעינן אי התראה. ל"ש למיבוהדבמתכוין
 בשיר ולוים כחנים עבירה. עוברי לבייש שלאבמלקווב
 בגלות מצות דחיוב עקב בספרי יעבירנו. ד,טמאבסוניא

 לבוא. לעתיד אצליט חדשים יהי'שלא

 הל,טכה מתרוכעע באה הירטה ראשונה דפרה במפרייח
 עדיין הי' לא בניסן בב' השנית בשנה דהאותמוה
 לציבור. ומסרו יחידים התנדבו הציבור. לקרבנותשקלים
 חיין. של בדמים אותח שקנו חמדה הכלי עלרנטוה
 נתרמה הקרבנות לצורך בניטן שלקחו המעות דנםהערה

 הלשכה. תרומת נקראת והי'התרומה

 בד' "טוב ערופה. כעגלה מום בפסול הר"ש בדברילט
 בע"ם כחן י"א. דילין נר,טום רבנו דבריאו8נים

 "8וב בעובדף. מום "8 הא הספרי כג*רטת בפרה.כשר
 "טוב כשר. חטום עבר דאם חגר"א גירכען אופניםבד'
 כשרח. שכעובר דסום הראב"ד גירסת אופניםבה'
 בטדבר בפניס חסרת עובר. ירך אם ולא אמו ירךעובד
 ואת אותו מחשש מעוברת שחימת שבגלוי. מוםהוא
 חעובר בנחסר אמו. במעי עובר על ילד ושם אב שםבנו.
 חשוב אם שריפה קודם בפרה או לקבלה: שחיטהבין

 במום. שנחד עובר אמו. תשחפה בעובר מוםשליטה.
 כבר. שחי'פר

 דמוכח המל"ם בקו' חים "י ש הערה ב 14תעב
 ליכא בוזמץ דנהנה השותה לדבותמנפש

 בבלע שייך אם בפסח. בחמץ קץ איסור אנילתכרת.
 מצללה"נמצה

 טוהר אם בשיק מכרו והעכו"ם לעכו"ם חמצו במכרעה
 יוקח ובלילה המבירה בשעת לעמודלהישראל

 בסוניא אישרים. בשאר בקיומו רוצה בעניןהמשת.
 מעשה. עושה ואינו בקיומו רוצה איסורדפקדוטת.

 איט דביפול התמוהים הכלבו לדברי אופנים בג'ישוב
 בקיוכי. רוצה ל"ש לחציל ברוצה אכלו. אס לפופרומועיל

 יעשו מתי מיון ער"ח בשב"ק ג' בן שנעשה בתיטקש
 ממצוח עדיף בשעתא מצוה חביבה בעניוהתםטרת.

 לדבר שמרטץיל דסרד הנר"א ביאור בדברי המובחר.מן
 לכתב. בע"8 בין חילוק התורה. אותיות ללמדוחייב

 הקודיט. לשון ~מדו חיובבענין

 בפסח. בחמץ ח"ש ביוה"כ. ח"ש דח"ש. בסוניאעכם

 דנילף קו' חזץש. של ומצה פבל של מצה בסוניאננט
 8מחים התום' קו' ישוב מראי'. חמץ אכילתאיסור
 תמץ. השבתת על כרת דיתחייבה'

 הדחק. בשעת למצות השוק מן קמחםר

 בעומק הסצוה. מן פפור אי בשכר במצוה בעוסקכעץ
 המצוזצ מן פפור אי למצוהבהכנה

 מברייתא פשפו במערבא ברכות בריש פלפוליםםו
 פשפ לא שילא בר ורבה הכוכבים צאת לדברסימן

 כן.לח

 לצאת שלא היהת-ם ש ונזירה א' ביום שחל ת"בע
 מבעוד בציבור איכה לומר מותרים אם בערבחוצה

 דדינא יומא דהוא דבד"ה המהרי"ל בדברי שב"ק.יום
 אינש מקדים לא בענין הקוז"ט. על מחול מומיפיןאין

 לנפשי'.טרעטתא

 בכלל הוא אם לב"נ השם מחיקת איסור בעניןפב
 להילקופ ישוב כן. תעשין לא ובכלל השם.ברכת
 יוסף. של ארוט לעלות שם ליאור השליךדכהטרע"ה
 מכוין אינו להמוחק. חיוב איכא אם למחוקבעומד

 עדיף. איזהו ועכו"ם קפן במחיקה. עדל"תבמחיקה.
 קם שלא י"ח ש קפד דריב"י פ"ם כלאיםבירושלמי
 באחד כבוד. ל"ש דביציאה הכ"מ בדברי במרחץ.מלפניו
 או סדע"ד 8חות קפן לחדר כנכנם נכנם. ואחדיוצא

 כיבוד. שייך אם וגינהלחצר



ע3ינים יףדאו'התוכן
 אבדו דאם הימב"ם י השה לח4 דשתי בשנהשפ

 אאעי אין הא אחר להם .הבוש הלהם השבדחכבשים
 "כתהלה בין הילוק או5נה2 בב' "שוב יואם. דוהההלהם
 שתי דאין הרמב"ם שיפת "שוב הורה. בדברלדיעבד

 לנבתג %א סלנם יו"8 דוהחהלהם

 נהשכר וט,קבל בהגם קורא בקן לחעת בהוהזק818
 הרזישון למקהמן להזור רוצה וכעת 4טזרלב*הכנשם

 ועקה.ופיען

 קרט*ת קנה ואהד השנה מכל הם88רים נקנהצ
 שהל ברשה הם88יר ושייך למי הדא~*כפובר4השי

 בושבת4להיות

 פ8ה % פפה הוא אם ערוה באשה פ8ה שקורצז

 שי5פור פ"ו פי' או"ה ה%ם דברי שו"ת בקו'קא
 ומם"מש קלב"ם בהטום אהריות בקנלתמל,שלם

 העמוקים. דבריו בביאור טיבערי5פור

 ר"ה על ק5ד דריב"י ה"ג( )5"פ כלאים בירושלמיקב
 לקרוא פתר אם המרהץ. בבית ב5נע עמדשלא
 באותיות הנד5מים עתתים וביה"כ המרהץבבית

מרובעוינ
 יין בענין נסך. %יין %ברכה לקידהש בקומנווייןע1ץ

 בזה. הה"צ שיפת "שוב %טמכים. לקידו,שצמוקים

 ה5"ת בדברי לייפונב סוואסער שלט מים ך אייןז
 אף בם8ק להקל יש מותר בויעבדדאם

לכתהלה.

 המץ תערובת ש"8 באוי8ע ממה בהוהשם ינמועלנ
 בפי. אם כעמיקער ע"י להושהא בא5שרבהבענז*ו.

 שלכד"א לקטתה טתר אי יעכו"ם שטעבפיאיטר
 זמנו. קודם הרכוכהמץ.

 ליתט דרשאי תבש%ין בעירוב ביצה יעם5תא ביאורנ
 5סה סוצאי במעורת ויבא קיה אמירתבמתטג
 הבדלדע קודם המץ ואכל הל"לה עדשנמשך

 כלי אין והא הלקים לשמחטה שהלקו הב"י על בקו'יז
 דלאו כיון ברוב לבפל עצה מלאין. אלא מקדששרת
 מב"ם בתערוברע טלד לינה פם% מלרנא. תליאבפעמא
 לבטלו. שמוכרה דבר לקו,ש איסור בתערובובנטלד

 בלה. בילה יש מלא. השוב יא קצת ככרבנתקד,8
 בליל נם שיטי העכה. זאת פעם איתא. ברובאאיסורא
 נדבה. בוערת הדליקו ה%קה. מעכב מזבמץדה.

 הלק דטזנו כ"ה צבי בבנין מ"ש ש הערה ד איתי
 בליבה. נ5סל ולא נשאלין הי' השאר ועלה'.

 אם מלאין. דל"ה כ% נתקד,צ לא בסקצת '8אלהע"י
 לגבוה אמירה; בהקדש. 5תה לנמרי עקירההשוב
 כה~. ההזר מקצתו שהותר נדר להקדש. רוהאבחיכא
 הצ"ק בדברי כאז סי' צבי בבנין מ"ש על הערותמז

 יותר הי' קצר ד:ליל במנורה נתקדש לאדהושמן
 ת%ם הדברי בקו' הצ"ק. עה נהסד בי14רסכשיעור.
 משל בעי הא בהשמן הדליקו ואיך ה5קר הוא בנםדהבא
 טהפקר. לתוכו שבא דכר פקדש 'טרת כלי אםציבור.

 מבשאא הנה"ק בקר כ"ו צכי בבנין משוו ש הערותץ
 הולין אימור בציש4 פקוש אהם 5עולה חעושהשרת כלי ד1שמוחע2 ה83ק לדברי יושוב עוד ישרהנ כליקידהש בעי הא בפנורה השמן תהסלא הט* ת" עלזיל
 כטיה. ה%ין שישם מה ש האישר הכנפה אםבעזרה
 התמוהים הצם' ו1לץ.'ביזיר מקדש אהצ ומזבה שרתגלי

 בדיבור ט,קדש ושררב כלי קידהש א"צ למנורהדשמן
 5סולין. טקדש אהם קרקע ע1צ"נ כלי בצזהלה. כליקידהם בעי למזבה והווב י"זג שבו,ךת חועם' כם"שכקפורת

 ינהונ העאיי עץ בכלי 8וס*טת קכלת מקדץש. הגביוץאם
 דוהה 5מה אם ביחד. 81ופאה שבת דוהה מטרהאם
ה5תילה. עובי שיוףר שרדנ בכל* בוונה הי5ך ביהד. ופומאהשבת

 הדליקו איך הלקךם ל,שפנה דהלקו הב"י עי קףנא
 דבימשרה הסנשה על המהת 514גים. בג' "שובבשבונ
 שבונ דוהה הי' לא דאל"כ מצוההדלקה

 דעים ההצ~ים דברי 5ירש השבירט* דשמא במונהשננ
 פדיונן שהר מוקדשין ב5ם%י התמוהים.לההאבשד

 בעזריב לשה8ן מותראם
 כ"ונ ר"ה עהעג של דשו5רלרבסוגיא

 ניועו. להטת לאו דמצות במוניאנך

 שייך אם בט% הנאה איטר של המץ ה אותמא
 דהצרות בירהשל5י טהו. שנקץשה המץ העדהבהלות הירושלמי בדברי שיעורא םטעתכתיתי

 בדיקה. בעי ה1דה הלות שאוכליןשבירושל*ם

 זסגה קודם הרכצ הילוק בהמברמב

 דמצה"בע. בסוניאמה

 יו"ר הלקמפתהות
 הימום בלי השהי8ה בנזירות אהוריים. ניקור בעניןכב

 וההלפת אירו5א* שבמדיטת סקודם)בעפויבוננ(
 דוריט.נאוני

 על בתקנה ההיה לענץ ונדר בסיינ הנ"ל. בעניןכנ
 בהשש הקולם. בכל כנת5שפ השוב אהדמקום
 קודם בסגהנ להתיר. "8 סצוה בדבר להתיר. חטמכשול
 בגזירה אנותיהם. למנהג בנים הרטרון לדעזיר. ישגזירה
 מנהנ מנהנ בכלל איט להוצ*ם הי שלא במנהנאונמין. בנדרי להתיר. יש לע%ם ל"ה והתרה דב8להדעבידא

 שהרוצה שהניהו בדעזרה דרבנה או דאורייתא הואאם
 מטט נד% בעיע לא יהמירלההמיר

 הנ"ל. בעניןכר

 הנ"ל. בעניןבה
 השהימה. לאהר תיכף שופא5אראפ אוהראש ש הכאה עש או ההיפום להתיר השחיפה בגוירתכו
 ובאונם. דרבנן באיסור מטוט בזבז היוב הנ"ל. בעניןכז

 גד% אף להירה במיינ לציבור. יהיד ביןוחילוק
 פ"ק. ביולשלכר נ3ת ביאהר לבפל. יכי איןבהכמה



יו4דתוכן
 דלא שי8ח כחד להחסיר מחתר אם ו4*ל. נעניןכת

 מווף'.קיים"ל

 הנ*ל. בענץכט

 אוכיץ. פו3אשרן לענין פקוע ובן משרכמת בעיגיןל
 נ*ח. ס"ק ק"י ס" יו"ד הש"ך דברי בכטטרל44

 שהוא הזמן ושכהה קבוע ווסת לה שאין בצשהלב
 "8וב וטג קביעות ספק בענין מ'. יום עד ל'סיום

 ההצוש מכה דרננן איטר ז"ל. חחואד זקינידעת
 עכר כדאורייחש48 ל"ה שיור בעשו כד4ערייוזא.דאידיית

 צריך אהצד עשה שלא שגחגלה אף דרבנן אוהרתעל
 ל1שות שרי אם שבת יום שכח כחפצא. דהויכפרה
 קבוע נענ*ן בזה. ש"י הערך על תמוה דרבגן.מלאכה

 דימים. קבוע לעיין לנדה שבת בין חילוקבימים.

 בבית שמזמרי5 סה כשפשמעת הראדי"א לשטוענה
 מדדין* יח" אל שוננין שיהי' טופב בעניןע"ז.

 "שוב בבו"ח. כמו לבשל אסור יהי' דמריפה קו'נך
 וגז"ש חיקש אין בענין חילוקים אופנים.בשטונה

למחצה.

 חלח. לענץ אדטח תפוחי עם שנלהטה בעימהנז

 כפרה. לע~ץ תשטיש לאחר תחתק צבוע כנד ש כתם:

 דהשא בעונח מספק. וסת קביעות הנ"ל. בעניןמא
 תדברי דעת ביאור לכ"ע. מדרבנן הואושרישה

 אונם השוב לא חיוב שליכא אף לברר דבאפשרהיים
 כפרה.וצריכה

 בא דח*"ם יטחיפה לח' בפתיחה הפרם"נ בדברימ2
 בתורח. האסורח הזביתהלפר,1

 דעת על בענין חכלף. עמקא בהיתר ב אותספ
 מידיעהו אוב בפירש עהפונ חואהראשטנח

 שב איט מקרי אם חטעשח היתד טרמת הידיעהואם
 דט84כילין במוניא בשתי' ח"ש בתרומה. ח"שטידיעתו.
 שוטעח דאכאר חףדהטב ד8ריך כ"ב במכות הש. קלאיחי

 ב,"פ. אחריששלא

 לשמאון ליחודים אין ערב דלמנתן הטירה בשנותעא
 שחניע נשוים בפבילת לעשות מה כדתחוצה
 בעצת ז/ ביום לפבצל יכולה אס שנ*ק בלילפבילתן
 ה' וכיום לרא" ד ביום ב"פ בפחרח להפמיקהחת"ם
 השמלה הלחם מקו' החת"ם שימת וישוב בירורלראי'.

חטהרש"נ

 בית על שעות מורה לבנין מעות ליתן טותר אםעב
ע"ז.

 א4ו*ם חשמר הרכנח א*טוד ,8"8 ידע שלא "8ראלענ
 פותר אם יער. בתפוחי ר82וה א"לן לולחרכיב

 3לאח2 בקיום מ*ם בהו"ל. כללם גש איטיא*ש.
 באמצר 88ק סנולי שח1א בסכנה ספק בסכנה.ס*ם

ענ*ניפ
 קו' ישוב נבול. השגת מכת מקיים איסור לב"נשחשר
 לענין לא"י חו"ל בין שמתלק ההת"ם על הבושםערונו2
 ה"ב. 8"א ערלה מירהשלכי שלמה חבית לקו' ישובקיוס4
 חגא לא לטה ישוב מ"א. פ"א מומאי חדע2"ם לקו'"טוב

 נע,טה אם חילרק איל4 בהרכבת לקיים דאמורבסחטנה
 עם הנינה שקנה או ה"8ראל ע"י באיסורהחרכבה
 בתר גרור דמופו מעום אם קיום איסור בירורחמורכבין.
 דבכל משום או מעשה, ע"י זריעה כתחלת והויהתחלה
 תחילת אם נפם"נ מחדש. כזורע וחוי צמיחה מוסיףרגע

 ביאור מותר. ובאומר בשוגנ או בהיהר הי'חזריעה
 אתם אמורין להם אמר אחד תלמיד וירושלמיושיפפתא
 חדברי קו' ישוב מ"ב. פ"ח בתרומת הערה וקצצום.הלכו
 להרמב"ם נפם"נ עוד י"בן פ"ה כלאים מהרמב"םחיים
 לבוא ולעתיד כלאים. ל"ה כהשכל אילן עם סרקדאילן
 ראי' לקיימן. מותר יהי' אם פירית יוציאו סרקדאילני
 דבר מאיליו. בנעשית אף מקיים דאיסור קפ"ומחיין
 שרי בחו"ל אילנות דמקיים חיים כטהדברי ונפלאהדש

 במתני' קתני דלא הא ומתורץ זרעים ככלאידחשוב
 על הערה אילנווג בקיום שרי וב"נ בא%טת. קיוםאיסור
 דהקנין החת"ס על שלמה הבית קו' ישוב החת"ם.חיתר
 שיק להמר"מ בזה שכוונתי מצאתי )וכעת מעשהחשיב
 מראית איסור ע"ש(. ה' בכלל בטט מצות תרי"געל
 דוקא אמור דב"נ חדשה הערה כלאים. במקייםקץן

 הירושלמי ישוב אחרים. בשל ויא שלו ואילןבבהמח
 מרק אילן ע"נ מאכל אילן עשהרכיב עכו"ם פ"א,עריח
 אמירה. ע"י לפ"ע כן. לקךטורן רשאי יוראל שאיןאעפ"י
 להנאת בעושה לעכז"ם אמירה הרכבה. בספקאמירה
 אם פובים לפירות המזיקים מאליני"ם פרי אילטתעצמו.
 צוואת לשון ישוב מקומו. בצורך אף סכנה יקצצו.טתר
 ישוב פירורב עושה אינו כועדיין השחתה אישרהרי"ה.
 מאכל עץ קציצית דאזהרת שופפים בפ' יוטזןתרנום
 בנעקר אחע"א. אמרינן בסכנה בשבת. העיר בכובשקאי
 מאליהן. העולה הללו באילנות ערלה חיוב הא%ן* עםסעע

 אם בערלה. חייגין אם תולעים בהו דשכיחיאילנות
 מירושלמי ראי' לאכילה. בנמיעחן במכוון ערלהחיוב

 דבר בערלח. שיתחייב מהו למצותו שנפוףאט(רוג
 כדי שיווי דאין פירות פרי. מקרי לא באכילחהאמור
 חייבים מירו"ף לע,8ות בראוי בערלה. הייבים אםפפילתן
 %נדר. לסיינ וחשב לנדר סמך מאליו בשיבע%וג
 שיפת יאווב בחו"ל. מאליו עולה לפפור חדשההערה

 בא"י. אף פפור בעכו"ם מאליו עלו והאו"זהרמב"ם

 עדות בכהףר. מבה לענין הרופאים בנא3גותפ1
 פנים ט' ישוב רובי וספעם באומדנא ועאהרופאים

 הרופאים שחכמת החת"ם בדבר דרוב. ממוטאמא"רות
 טכל %א ודמושים ושקצים ד84כלי עפים פנעי *בנץ

 "שרא%. ול טפן עילפשופ

 זבחים בתום' בי4טר חוחלין. ש שרכו כנופפין3טר
 מיא. מחלחלי לא רובו עד חלב בו שיש בדףע"ת
 בניכר ביפ% נ"ה. בבכורות חתום' אופנים בנ'ישוב



ענ*נ*ם אה'עיי"דתוכן
 שהנששרם לם"ד בעחלין יפהרו דנשמים חערההאימור.
 ,טליפ'א מוהרי"ם חצדיק הגאון חרב אחי אותידחח י בש*ן לם"ש או5מם. נד' "שוב שקינם4 מיםבאים
 לדטצ ראי' חביא ו~ם חמרי"ק דהא איוואר מ'אבד"ק
 ושלו,8 מהשוי' דעריעה לרעה"ד "טוב ע"ש(. שנתלשטנל

 כעז"הע פמול דזוחלין המרי"ק בהוכחת הערווגלגטעובר.
 ישוב במקוח. פהרח להו לית דמ5צי חערוךבדברי

 חיים4 סים בעי דזבה ו,ש"י שלרבותיו

 מכין לדשראוון למי רבבים שני בין במחלוקתנב
 כהשום שחיפהן ולאעשור לכטהורע בידם אםחשהיפדנ

זח4

 פפק בעניני פבילה. קודם מהמכה יבש דם הומר במ5קז
 חציוטג ומ5ק דרבנןאיסור

 ע"ב ב' חולין בועם' פומאח לענק כחי ס5רכסת בעניןנ

 חוצץ ואיט פומאה מקבל דרקיק י"פ בב"ב ש'עח
 אם דרבנן ובהרי דרבנן. בטומאה הפומאח.בפני

 חשוב דשמן בתום' 5לא אופנים. בד' הקו' ישובחוצץ,
 ע"ז. נכון ישוב מטרשת. ממשנה הביאו %אבהטקה

 וגם החוב בעד סעכו"ם מעוברת פרה שקנה ישראי8
 קנין בבכורה. חייבת אם טזומנים. מעותמקצת
 ב5"ת המובא זיסהענד המר"ם דברי ביאור הועב.בסק~ת
 משיכה. לקנין כוונה בליבא בבכורח. לחייב דיניהםקנין
 שייך .ואם באמצע. נכרי יד חשוב אי ה8רח שפיפםנכרי

 כלי. בשבח קונה שומןבכח"נ

 הדחה בלא וסלחוהו לציר שנ5ל בשר חתיכתפנ
 הדחה בענין הדחה. בסקום טהני הציר אםראעוונה

 קדשים אכילת הרם"א. שיפת ישוב פירווג במיראשונח
 הנאכלין חלק אם בקדשים. ראשונה חדחהבאוטצא.

 מסים בעי אי לקרבן מלח מליחה. בעי הבעליםוחלק
 מקרקע.ול*

 8ירוהע וטי גמעלב מקוה הכשרסנדל

 כדת פבילתן קודם צ8רניהם חותכין שאינן בנשיםמעץ!
 לקהצורגמה

 מנזירות להנצל כתבים ע"י מהדת שיצאו באותןונ412
 בברכות דר"ע בססור"נ ים"ש. חנאצי"םהרשעם

 להנצל כדי עבר שמעצמו רק לעבירח אנטהו בלאס"א.*
 לאשהע הטנע ונדר בסיינ אונם. דהשוב אםמבזירורנםק
וב"ב4.,:

 פרי5ה. בסכין כשר בשר שחתך ם עכו קצבצנש*

 למקוה המים שם דרך חמקלח שבבעפאן נעפתצד8
 ובשש לקרקע חיבור תרתי בתיקון בזח. השטלחדיהם ש תבוח פומאה4 חמקבל דבר ש מטעייןמבהשיך

 בענין לקרקק. חיבור גתקנה תששות עץ. ש% קפןציטר
 פומאה. המקבל דבר זולת לבוא ראוים חטים אם*,
 פומאח. ע"י הווייהן מ5טל לחכשיר חנאדיש5ו5יתג

 בביצה וחערה פ"ו. ס"ק צ"א יו"ד דה8"ך בדברישעץ
כב.

 דלא אהא דקהש ע"א מ"ח מנחות בתום פל5ולצו
 חטוב כחה"רב לעןף אטחיפה אין לם"ד לטילףנפעח

 אסור דנבילח וגו' נבילח וחלב טקרא דמוכה חאו"חקו'
 אופנים4 גף ק"א בח%ין חף נ5ש קו' יש*ובלכחגים.

 אג~ו. עם יחי' ,טחילד כדי בזמנו מילח לדחות אםה
 פבעיות נשועו מז*טו. רק יטק לא שחילד מכגהרהשש
 דאחר חטיטה בנשת5ך חערז"ה הרמב"ןבפלונהת
 מציצה פונם לקיי",ש. א5שר ל"ה מצוח שיהוהמילה.
 למצוח. טזריזין עדיף חמובחר מן מצוה שבוגדוחה

 מ"ש לתרץ כ"ב סי' צבי בבנין מ"ש עי הערותיא
 אחרועת דדורות בחא בהשח ישמח בעל חגח"קזקיני
 אם סונשרות מירהשלמי גגוהנ דרך 5ירותיחןסכניסין
 עגרום מותר אם דרבנן במצוח שייך ועדשה המצווהגדדל

 מם8ע4ל5פוד

 וז' ג' דחזאה המם"נ ברברי בזה"ז. כחנים פומאתיט
 כרטת נזירות יעבירט. שמא משום שבה דוחהאיט
 קועא. לצטח אין דרבנן עא 5מחים הר"ן בדברימשח.
 הקדש דלר"ם הי"ד ז"ל חנה"ק אאמו"ר כ"ק מ"שישוב

 י. דדפנו. בשניא הקדש. חויפעות

 יוסף של ארוט זמרי. בהריגת 5נחם בפומאת הערותכ
 עכו"ם דמת היראים בשיפת עצט. את טשאהי'
 מומאה בם"ם מוזהר כחן אי ומשא. במגע מפמאאינו

 כשעעה נפהר דהפמא הכ"ם בדברי הערותברה"י.
 בסוגיא פמא. למבילת גר פבילת בין חילוקמהמקוה.

 5חעח.דפרטה
 בהו"ל. ה5רם בית עכו"מ. בפוטאת ס"ם בעניןכא

 תחת חזקי' בימי שמצאו בהירושלמיהערות
 קברי רצוצה בפוטאה היבוסי. ארנון של גלנלהוהמזבח

 מפטא.עכו"ם
 אם רצופין. בעיק אם מילה טחמת אחיו במתולך

 לסוריג. בנקבע באמצק. בנ5סק אחרנ בפעםנעקר
 מת. לא הראשון אם להמתין. שמחויב .זמן בסכנה.מ"ם
 נאטנת מכנה. במקום דמעיקרא חזקח ננד דהשתאתזקה
 ימיעה. ג' ביום בכען בדעוע. ששי הי' לא שהמוהלהאם

 בובעח שלא דשילהבסתיא

 שחיפה בה מהני דפרי5ה קרא לם"ל בקו' פלפולמה
 להוציא חבקר מן דצריך ביון נבילה מידילפהר
 האו"ח בקו' פלפול מנביח. דמפחר ע"כ לקרבןמריפה
  אחוב. חל דנבילה קרא לם"ל להנל"ע נביעהלם"ד
 בסוניא 5ל5ולים איטר. שום ליכא באאחע"אבנשים
 נקו. ככחנים. להנל"ע על לוקח נזיר אם פבל שלדטצה
 שברנ דדוחח מקרבנות רוב דנילף י"א השלקההעם'
 בב"ק חערות בטדבר. חוחר ופריפח נבילח אםפל5ול
 י"א. וח%ין ו' ומנחות הנסקל דשור בנבילחמ"א

 אה"ע הלקםפתחרת
 לינשחש חשתירחו בעלה שמת שחעידח בעטנה אמימן

 בבי"ד. עדווטה פרם שזינווה חעידוו*טה"כ
 עדות אי בעץ~ג ~על ונאמרה כשויטעח האשחבנאטם4ת

 על"נ בכה"נ כחן באשת האשה. מעוות עהףע"א
 חטורי הטידי איסור חאשעגבעדות

8!



ענ*נ'ם חו"מאה"עתוכן
 שמן. בלא ט5ח סנחת פעם שוחוב אי נדח טפהך

 אם 1הצקי4 אם המקור 5תיחת שחרנ"שהבפעמזה
 1אעני אם ולמ1מש4 ל9גל בידה המנחה. לפסאההצודח
 בעצמח. שותח לא ז"סופה פעם פטאח. בסנחה45גול
 סחות בנפסא הסים. קדהטת פמאים. בסיםבדיקח

 בנ"זג רבי,ךת סופה. סי שתיית שיעור מחסים.קדוי8ה 5קע ה,טקאה בשעת פעיורב ב' חיבח"קמכשיעור.
 לשתית השי ואיט לאחרים, לשתחן ראוי איט מופהסי

 3יסי4 ענין כסופה בירור לווי'. הטםכלב,

 א5ר בזה"ג קרבנות הקרבות בזה"ז. סוטח השקאתה
 הלכתא ביהם8ק יבנה טהרה אטראים. כזמןפרה
 ביחם"ק. בנין שלאחר לסופה טוז"ת בטהיקחלכהטיח4ב

 החח, ש רינון קול והמא טהמלחמח, זכרו בנאבדך
 להטחתבר להנשא כוהית אם בעלה, שסת העידוע"א

 קאונח. לחישרוצ בי"ד פעם עד ס5י ובעד בע"אאפקעינהו
 שרעזירהו אחר בזינתה א8קעינהו במקום א"אחזקת
 החיתר. זמן; רעיורנא. נולד בפעוה. חזקהלינשא.
 לאיסור. ס4משיר סחזיקין בבי"ד. שהותרה קודםכזינתה
 שבערוה. דבר הוי אי להבועל איטור 7ספרע ע"אנאמנת

 חף. כאן נמצא כאן בנהרג. חיחזשן

 האחטח בוז5סח לכרעקלה. אף להתיר קלהסברא סחני מותר דבדיעבד דהיכא צבי בנין ספרי עלהערה
 דרבנן. בעדות דיבורא פלגינן כתובהתומפת

 אאטח. בעדות ערכאות ובנאסנות בעגונהלך

 זכרו. ונאבד ערכאות. בעגוגהמנ

 חודר"נ בס5ק שוטה. מימני בגדרי בנשתטית.מז
 בוור ב5עם רק יתירו שלא התקנה לשוןביאור
 חרדר"נ חשב לא אמאי נזר האבני קו' *שובוהתיר.
 בשניחם התלוי בדבר גדולה באוסדנא התורה. עלהומ5ה
 לעקוד חכטים בתקנת כח אם הכתובה להשליש לושאין בעני החיהעל מהנאי הוא אם כתובה השלשתבענין

 ד8רר דעשח דניסא השרת הבצלת ה:רותבשוא"ת.
 אופנ*ם. בכסה ישונ חרדר"ג.ירחה

 שאמשים להחתן שם להומיף ריה"ח. צוואת בעניןנח
 קודם.יום

 דקלא. עין בפביעת עגונה בעדותסב

 כטאשטע נדולח דאין ברש"י ע"ג בכתובות ב איוןסג
 בא*סור בפקדוט אפקעינהו בעניןסדרבנן

דדבנן.
 טש5חתו במק~ם בעלה עם לדור ריצה שאינה באשהסח

 "8 אם מלחמח לסקום ונשלה לצבא ש~קח חתןסט
 החיתון. קשרלהתיר

 סוטר ב*בםען
 והבעי

 תצפרך שלא סותו קודם אסר
 לשת 5יו,ט סמזרים, לו שהי' כווגתו ואולילחלו*ן,

 בס5ק קידווטין. בה' בקיאין הכל לאו ע"ד כתובותר,8"י
 כת*חר בי"ד להצריך חדשה חעדה מוסר. נעשהסתי

 סוסר. הוא עטהיבם צירוף ע"יינטה

 וסוטרת וסורדת ע"ד בשברת רבנים טאה בחיתרפטן
 בזח"ז. פרועה ובראשה לדי"וע לעסודמטרבת

 שלא פקןלת בעוישית; ע"ד. עוברת בכלל מסוראם
 ישוב ע"ד. לעוברת נתובה השלשאע ובדברהעזעבר.

 וחת"ם. הנוני' ש טלכו "שועתתמיחת

 הל"צ2 הלקמםתהךרצ
 הורה חייב. אם סע~טה נקהטה ולא לעשות הורה21א

 שהוא יסין על לשסוע בחיוב למעשה. האלהלכה
 חרז"ח בשיפת בשברנ וסכר ופבח גנב בסוגיאשטאל.
 בקנין בסכר מדרבנן הוא בעינייהו איתמיהודחיהב
 אם באונם רודף שנשבה. בתיטק בדו"ה. חייב אםדרכנן
 בענין רודף. עובר רודף. קפן בנפשו. להצילוניוק

 סשכון. בחופףלהנל"ע
 של כבנו חשוב אם מכנה בשעת בט לסכור כפטלהמם

 אם בביתו. יתום בסגדל ט"ר קיים אםהקונדע
 אם צדיק. והאב כרת בצז האם אם לנדולים. גםהמנולה

 האם. בטן בניםיוכיע

 שו"ב. קבלת בענין צאנז אלפ עם צאנז קהל די"תמז
 שפרי דכתבי באתרא דסים. 8ימוק בעינן בקחלאם
 אם יזמן בקבלה בקהל. גם שייך אם בכמף קנחדלא

 בהקגלה. זסן שכוהבים ענין המבר לחזור.יטלים

 ביאור אחרים. של מחורה מהלוה שח5ם מ7וה דו"דעך
 בזה. ארצות ד'תקנת

 הדיינים בנאסטת קנין. בלא פשרה שהי' בדו"דפ4*
 טגע. וחטוב כבוד הנאת אם קנין.שהי'

 ס"א. גגיפין וקפן שופה חרש סציאת בעניןצא

 לקבן או להשו"ב רעדעצירונג אוחת ב איתצנ
 סקודם. די"ת בלי אחרשו"ב

 ים"ש הנאצי"ם נזירת בעת לעבודה שנשלח במלטדצח
 לב"ב. שכרו לשלם סהויבים תורה התלסודאם
 החת"ם. סקו' בנתה"ם ז"ל הגאון לזקיניישוב

 בעה"ב. אצל רק יהי' שהדי"ת רוצה שנתבע נדו"דצם
 לנלות סחיוב אם והש"ך שבע הבארבפלוגדטז

 יומף דהברכי נאונים הדברי קו' "שוב לבי"ד. חוץפענהי
 הריפב"א. בשיפת ראאטין בב' החבל אחזו אם"גוחגהות

 הנ"ל. בעניוק

 ובועלה. כהן בת בזוססי סכות סם' בריש פל8וליםקנ
 טשכחת דאיך משה. השיב שבשו"ת נפלאהקו'
 או5נים. בחמשה ישוב לאחווע. ולא לאחיודינא
 לומר דיכולין זוסםין בזוססי דל"ה שאאי"לעךות הוי עדות דכל הרשב"א בקו' חנ"ל. בענינים עודעטש

 באט. הנידןלפפור

 ל"ש למצוה דבסתכוין הרדב"ז דעת "טוב נ אורן121
 לא דלסלקות התוסים דעת חטובהתראח.

 כהנים עבירה. עוברי לבי"8 שלא התראה. קבלתבעינן
 בשיר.ולוים



ענינ*םהוס8ותתונו

 דפיפן אפיפן

 קר בת"ר, ל'א דבנפא?ות סנהדרין אבמ'קושיא
 התראת אחינתה דא"א שכ' אתום' איגראהגר"מ
 - לדור אסור רק לגרשה דא"צ לאויטתם תו' -ספק
 הולכין דבנפשות משמע דלדידהו לועם' או"חקו'

 בא"א א"נ - מה"ד עונשין ואין מק"ו רוב י"ל -אה"ר
 בת'ר ל"א דוקא סו"מ בבן א"נ - וחזקה רובאיכא
 התראת הוי אהינתה דאאע תר קר מיישב -בד"נ
 אני דטמאה ר"ן מביא - מכוין לצעורה דאמרהספק
 אני בטמאה עצמה דתפקיע הגר"מ קר -שריא
 דא-צ לתופ בתראי גאומ קר - בממנ"פ אניונמולה
 דבבאה י"ל - אני בטמאה נאמנת תהאלגרשה
 דא"צ נאמנת אני בנמולה - לנרעפה מחוייבבטענה
 לאונם ברצון זינתה בין מחלק עב"י -לגרשה
 בתראי. גאוני קו'ומיושב

 פפיפן

 מ"מ - חזקה וץ"ש עוקר נדר דהיתר ש"שקר
 נם ומחזקי' חזקות ב' דהוי א"נ - עואלה קודםאסור

 ומובן בש"ש מבואר א' דתי' משיב בדב"צ -אלהבא
 מקרי ולא א"א חזקת נגד ע"א נאמן איך הגמ'קו'

 המעשה מצד רק דחזקה ב' תי' דחי גם -אפקעינהו
 איסור חזקת הוי דבניפין ביבמות ולא שבערוהדברן הו"ל קאמר דבגיטין הטעם - א' חזקה רק כאן ואין?
ג ערוה. דברוודאי4
 גפיפןן
1
 לחת"ם סכין ע" פסח בשר נטמא למהקר.'

 דהועיל אחת"ם קו' - כחי מפרכסתדבקדשיםג
 מיישב - נידין יצטרף שלא לאבמה"חשחיטה
 בין ומחלק היתר שי"ל במה גם ח"ש אסורדמדרבנן

 - דרבנן חיבה"ק מאוום להכשר מדאו' שנטמא סכין5
 נם דמקב"ט במעים ענע סכין בפסחיםא"נ4

במפרכסת.*

,שן

 חוזר מוכר אין ונתייקר בערבון ד"ח תשףא.
 - מהן יפאלה ~שם ל"ש דד,ם - הגרים תקנתבמקום
 פובת בליכא נם דדהם - אופן בכל איכא שפרעמי
 דערבון שו"מ מביא בדב"צ - השוק תקנת רקמלך
 פהטום דלאק חולקים פוסקים ורוב טעהשם - גמורקנין
 אמרה וחוכא תימא בדבר דדוקא ארי' לב שי' -ל"פ
 פומקים כמה מביא - ש'ך קר בזה ומיושבלפ

 דלא כן כ' שלא שיק ומהר"ם ספומתא קניןדמעות
 חתשם ד' יעיב - לפשר ס ובאח"מ - במקומונהוג
 בהתנה. דמיירי בנתייקר שפרע מידליכא

 הקנין שינמר לעכו"ם מע"ש מעות ליתןב.
 חשש יש ובקביעות ממנ"פ לאיסור מצדדבשבת
 טלאכה על דאו' חשש אין דלכו"ע דחי בדב*צ -דאו'
 קודם ימים איזה לעכו"ם באומר להיתר מסיק -א'

 אחר. עכו"ם ע"י שיקנה ריוח לו שיתןשבת

 הפיפן

 טמא איע דמת בילקוט שפי' רענן אזיתתמיה
 בילקוט דמ'ש מפרש קושיות ב עוד - עירוביןמגמ'
 צדיקים לענין הילקוט פי' מהר"ל - אלעת"ל רקאיע
 נדה. אגמ' וזטיה עוד-

 הגרי תה - במת קבוע אין למה רוקח קרבדב"צ
 ל"א דמספיקא הרוקח תה - תירוצו ודיחויענגל
 - אה"ר בממון הולכין ואי ודאי רוב אי תלויקבוע
 למקדש להכניסו אסור טמא איע שרץ דאפי'מיישב

 כהן מת לקבור - המשיב הגאון של הקו' כל מיישב-
 משא'כ מהשם ממיפי מת טומאת - מתים שארבין

 - פומאה ל"ש הרוג דבעי אבמז חי' -בנשיקה
 אין צדיקים - לבלעם פנחם דהרג מהמיושב
 בין_צדיקים מחלק - המיתה ביום רק הואמטמאין
 מ"וצ דאחר לצדיקים מ"תדקודם

*
ו;



 רהטם מקרעשי בהטוית הנזכרים הי"ד וצמיהטים הגאגים הרבניםשמות

 - 5ית שף 585ר-
עיי פימןעייסי8ן

א
 שפרייער יצדח 'אברהםי.
 יננרייז אצאהלאשריב.
 רובינושפין דודאהרןמו.
 שוחשרפץ יחחא אבההםיז.
 טישעל מ3שלאלהמרכז.
 חשראה*פש יעקב אברהםכפ.
 ווסרסשן בונם אלחגן ישג בגל,
 בינדינער ליפא אליעזדלכ.
 חארפעש*ין אבאליאברחםלג.
 שבערג נחש אברהםמד.
 טז8ם יבי אההמנ
 הלבוהשפאם צבי אבקוורסה
 שפיתטעץ אהשרפא
 וושקם אבאפד.
 *ונגר*יז הלוי אגעיל אשרפה.
 ו1וארפץ אלההרצח.

ב
 חלברשפאם ציון ק נה.:ג,
 שננאר חלוי יוקש צתן בןנז.

ך
 מייזליש דוב דוד4ג
 האיפערין דודסנ
 בוקמבוים בער"8 דובסג
 אדלער דובקב4

ה
 נראם ה%לנ

ז
 עמינתר שתצל זשבסח.
 והיס זאבששנ
 טימואלד זאבעב.
 נעשלער זשב גפפ,

ש נ
איח
ש1ת8וחשנש

 אוהז18שש
שלקא

פרשמזנש
ברטהטש
דעש
ראכב

בל~ה1קי
ששטשת
בשצהרהצב

 סשהבעויצג
פרששט1ויטץ

טעאש*קהאז"י
עחשרשש-8אסש8ק

באנוב
נייטהא

שוהעל
דשנשיפץ
צשצו
האנשאהיפץ

הששערהעל

5או8דזא

גרי8השרזיין
לימשמב
שש18זיארפשט

 מיי*יש יחחשיקו"יאלד.

 כחנא אלימלך יוטףח.
 סאסעפ חיים"טראליא.
 דויים אחזיק יצחקיד.
 ראפח פ"שעל אפרים"שראימה.

 ברייעריעקביח.

 אייווהבערג *ביחודאיפ.
 פאצאנאווטקי יוקשכ.
 צירלם14חן ליב יחודאכח.
 פאצעפ אלימלךיעקבלג.
 פאגעפיודאלנ
 חלוי *חוקאללד.
 דערשאוויפץ בער יו8כרלח.
 חלברוש5משם שרג4 יחזקאללח.
 54שאווימש צבייצחקטה.
 פחפלבויםיצחקמה.
 פראנק יודאיצהקמו.
 פיחרער ישראל יעקבמז
 בלאנקמאן אברהםיחהשלסח.

 ראוענבערג יחו,1ענזג
 וויים יצחק ע4גקה
 5ר"צדסאן הצחקקיג

ש
שתחף

10"1ש*ש
""יי8שקש
18ש

*8ק
שצימץ
ששעש
דעש
חש
ש8רשןצע

5יש*"
ה4

אי
יטמשיי
לשהקהם
ובצוה

 מקלהש1
תעדבה
פצזה

 חלבר,שסאם ליפא יושם חנני'ה.
 גרזשדזינמקי עוזר חיים כו.כדע
 חלבר,שמהשם חנח לגלו,
 ענניל היים טב.כצ,
 האראוויטץ דוד מגחם חי*םנד.
 ירוחם קצחק חי*םמ2
 וויים אחרן חייםעח.
 סשט חביב ף רפאל חייטפז.

 סלשטוהנש חלברשפאם אאזיק יצחק חיים קד.קג,

*חעשת
יישש
י*שץ
רחד5"41
יוש"יג
ל8שאח-הקש
מק*פשש
טש4מקי



קירסימן

 פייטלבוים יחודא יקותיאלענ.

 נייפעלד יעקבעד.

 כץ "ואלעז.
 וויים יהודא יוםףפא.
 יונגרייז הלוי *חזקאלפב,
 אולכהשן "טראלצא.
 פרייליך נתן ישעי'ייע
 מייכמיייל שלכשה ישכרצז.
 יונגרייז יוםף יעקנצדב
 וויינבערנער פנחם יוע2פעקח.

מ
 ריינהאלד משחנ.
 אבאווימץ מ84ירלא.
 פעלדמאן י,טראל כמטהלה.
 זעטבא כגחםלפ.
 אפלם מא*רכנ
 ריינפהאלד כהשחנ
 חלבר,שמאם מענדיל כגחםננ
 עהרינרחך ליב בהשהמה.
 סולכפשן ישראלבהטהםו.
 בלוםכחטחםז.
 מענדלאווימץ יהודאמשהעה.
 עחרענגרובעו אליעזרמרדכיפח.
 הלבר,שפאם מענדילמנחםצו.
 ברעם*"עד מענדילכגחםצז.
 פראגק קלוינכפםכהטחקא.
 הלירעצששם 4מי-ן מ12הנ

ב
 שהיססעל שלכפז נפע לח.לז,
 ווסרכששן נפתלימב.
 באמבאך הערץנפתליעז.
 וויימבלום יחזקאל נתןפ.

 בלוי עק*באנט.
 ראזענבערנעסרפנ44

פ
 פינקלושפ*יןפנחםט4
 צימעפבוים םגלפנחםספ.

ך
 הורוויטץרפאלעם.
 קליין חייםר4עבןצד.

ש
 הלבר,שפאם אליעזרשולוםםם.
 מייזליששלמהב.
 מיללער אהרןשכראלו.
 פיהרער שמואלז

 פאצאנאווסקי זאבשלמהכא.
 סופר חייםשכראללג.
 שלק~ינגער זאב שמואל נו.לם,
 דיימחש אהרן שכראלנב.
 באגלער שמואלנח.
 נ"שדא אינגאר חלוי דוד שכראל מא. נם, נה, נז,נו,
 םופר אהרן שמעוןם.
 גראםשכראלעו.
 גרינוואידשמואלפג.
 גרינבעדג נתן שמחה צב.םד,
 וויים דוב שלמהצג.
 זילבער הכהן מרדכי שכואלצו.
 ווידער שלום ק.צט,

סיגעם
דינד"ש

 ערדעד.
פתקשפש
פרעשוכ
גהף8ישקיץ
יפשששא
פ"שטשש
מרסאוע
5ארבחרעטין

שששף-קר44שא
נאיאהרדאק
דדאגמירעשס
פהעאקישהשא
שאייל
קששף-קרשה4
*כפנדד

 פאדוד
בארדיאב-אסםר4ןוצע
צאגז

מאקאיע
טדאמב

קרוחשמב
אמססעדואפ
צאמי"דש
קאלשיטץ

מונקאטש
ברנייטש
סאמבער
לאדסיר

עירפיפן
דאמבהשוע- וויידענפעלד נחוםסו.
סשט8שר שווארפץ צבי נפתליםז.

קרשפ
יאח5עדד

5ח*וצן
ברהסחערהק

5אששתאר
סניצא

ראש5ערד

ןאצעי
לאבאתע
קראס

לאיז

האשאר58י
ששיהשר
5ישקאישץ
ניטרא

יי
בערביש8-קרשלע
ט8רעמינ84חר
קעושאוק

סיגרשיצע
קרש4מוב

נירעד"אי
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 "טתשי הב'בם
 דוד בבנין דגדפם 89שד שמן טנ8רם בעסיש דיד, טזדה

 החד ם6כה וגת%הבתם
 לפ"ק תעףה אירמ

 שק תיה פקצח - טדשמצעש"פט%

 טהף%שש "%1 וחףשג ק וה חנ חיטל
רחמשתשאלק

 ש*ןא "ןשה1ק ישש דוב ק יוה ש יט*ןןח
"רשחת1בשק

*
 טץ שקשא , ה" מוע , ו-אק ב-שושאמקק %ה" חנ חי כי צמ ממי וצשתם השת עפיאאזד
 ויד צבה נצק וחדחף י שצ נצץ ומחת השם םקחף שרתבששדם

 "דק תשלד נשמזכ"

 דל מלעאגאב גוב פטףקקב אק ם בתןצהע התד ףסל וקעא הףצ (עבחץ
 נוכת "םחץ* קאג ט"ש נףעךשצ", טיי%, ישאש 3"", ש16גיח

החו
 לפשק תש4ד תמוזכ

 דיערבן קןדם עוד עגפפר ע"ה זאב מידכיוהילד

 ע%יפ"א טעדה ינןתמשל מףה הנאת וציב אחי בה ע"ה ברכה רטלהילדה
 מי-נעיפאבדק"ק

 תשמ"ש מוכות חוה4מד

 שליפ4א צבי ימף ודב בת ע4ה אמתרדילדה
 לפ"ק תשד"ם איירג'

ן



 יעשי5 י דגאתדודי*לף-

י י 9 * א ןןא
--.--:.-.ך-

 ן
ןןננם:3נגנןן  ,ן "ה"טין,מין""-ןן ןן "י:נננ:נו""ון ןן -,איייא=יי=ח"ןן
 החיים בצרור צרורח נשמתם תהאן ןן -""ענג"ננ:""*"ןן

 המוץ עער"צח
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 --וא ש 88ע4---וש
1.תימש 14ת4 נדבה הים אשה בשגוהע הצעבש 4גאהם *צי בלבותע יקו"ם *י1ם הרמיבה  %  % 1 ש  מ א  של הםצר ה1ק עור *אןו ההתםוחצ"%פת דפו עג שו *אשה ףבהימ 
אי מ י עויד מ1  ק8 
 קד ד%"ו"עףטע%פן סחע ןכן ף סף קד ףצותדע שס טיך ףצו ,תצא

ק פ ת א ק %
י א א

 נ5יון נדבו אשר הברכמ ע5 יעמדוא5ו

 קדושיפ זכרוןמצבח

 החד 5יכ 4%" ייידה ב"ר איהיק טצהק מואה אבי נשמתלזכר
 החד מידכי ח411ן ר' בת מאמ5 אמיהמ"נ

 ובעתיהם בנטשםולז"נ

 ה"ד איייק יצי4ק ב"ר דוד - הי"ד איייק יצהק ר בת יומאהנמ
 החד אידק ט1מק רי בת פעםל - החד אאדק יצוק ר' בת 5אחנימ5

 דמם תכסי אל ארץ ארץ השם קידוש עלשנהרנו
 ע"ה איויק הצמק נ"ר א4עזר משה - יה אידק יצחק ב'ר ,51כשק הב'ולז"נ

 וה איזיק יצהק ב"ר יעקנ - ע"ה 4ויזיק הצמק ב"ראברהם
 ילדותם פל בשישרשנעדרו
 זז ב' 1 נ'ת'

 ש%4ו ואהיהם ממ עאר%נצמ

י  החד ע"ה יומף דוד ב"ר צב4 מוה"ר אבילע"נ
 הי"ד ע"ה אידק עביר יצהק ף בת פעם54 הנה אמיולע"נ

 תש"ד איירכ"פ
 הי"ד ע"ה צבי רי בת מרהם אחותיויע'נ

 הזעם בשנות הועם קידוש עלשגעקדו
ת'נ'וניח

 וחמד צדקה רודף המפואר העיד הרבני ע"יוענצח
 ני"ו שמ4%4ך אנלהממו"ה

*
 -ן4ן - %שמ11ע["ן4 % ---2111י[4,-
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 יזכר הסובקל
 וושופ הכי למען פורוט בצדקת מפורמם באמונדע ציבור בצרכ' עוטק דמם"ל, ד1ג*דדדננ'

 ניו ר"כענבאך הצקבמרה
 צעד*ו בכל וברכה בדצלהה ידיו, במע?וי שכינה שתשרהיה"ר

*
 יזכר הטובעל

 נהו ק5ין בשענר5 נשנחם מואה המפואר הבידהרבנ'

 וה ש" 84נלו?ם כ"ר יתש5 מוויר אאמרריע"נ
 שנה כ' במשך דהאטמאר *מףל דקהלרז1הק

 לפאק תשמ'ג תמח כ'נפפר

 ע"ה ש5ום מו"ה בת רנקה מורת* אמיולע"נ
 לפ"ק תשיו שבפ ר"חנפפרה

 ולברכה לטובהיזכר

 תח" י4א"ש ב84םמ14ן יומא פרידאמרת
 ע'ה יאנ, ,טלמה ב"ר נר?טת אלתר מוה"ר אבהלע'נ

 ע"ה שכמא5 בת ישל*ת אנזהוילנם,

 וב"ב ע"ה, נרכה יאשתו ע"ה נרשת א5תר ב"ר אהוץ אח"ולע"נ 4 1 ץ4
 ע"ה 5אנהט ובעלה ע"ה, נרשת אלתר ב"ר רנקה אחותהולע"נ ןן
 ע"ה בר4ינא ואשתו ע"ה, נרשת אלתר ב"ר י,טע" אחהולע'נן

 מ~א:מיית"1;

 ב~
 ןש" א"י

 יבןיהםהמ%גה לק
!8 

 ה"ד קיה"ש עלשנהרגו ש ים14-"1'"ף י8
 ע"ה הירץ נפ1?5י ב"ר צנ4 סרה החסיד הרבני בעלה,ע"נ

 ן..יע'נזהימףהאברהם'כדאלהרגרשקע,ה.1,
 8 848, לפאק תשמץ אייר כ*ב ב*וםנפפרשש

.. 
.

-  



ןןן
 יזכר הטובעל

 מפארים שמו השטד, צדקה רודף המפואר המידהרבני
 מץ שפקדן הששכרסי,ת

 ע*ה שמשדו הטשכר ב,ר משה ר אביולעע
 לפ"ק תאאוו שני בפסחנפפר

 ע*ה 4ששכר ב,ר אכההם ר החיז*נ
 לפאק תשמץ אייר בטץנפ8ר

 היד עשה ט5" צכ* ב,ר 4שהטכר ר זקטולז*נ
 חהד ע*ה הלף לוד ר בת כראגאחקטט
 הי"ד ע"ה לף ב"ר דוד ר זקיטיזע
 ההד ע"ה יעקב ר בת שרהחנךט
 השם קידוש על וקזעם ביטי נעדרושכלם

4
 בספרלוכרון

 ע"ה חטק אנרהם ב'ר מיכל טלאל מו'הח"נ
 ע'ה הכהן 4עקב שלמה בקי אנרהם מו'הולע'נ

 ע"ה נדל" רי בת 5אהיע"נ
 הטמיל המיד הרבני ע9דצנצח

 שתח" ואשוע נחו בורממפעלר נרלי,מואה

*
 ה' בהיכללוכרון

 היתלר וה יאל 14מף ב"ר 8א5ל שרנאר
 פייעדמו 9ה משה יצהק ר בת1448א
 לפ"ק תש"ד סית ד' הוטם קידוש עלשנעקדו

ת'ניוב'דו
 נףו 8ריעדמאן ב*8יר יעקכ מו"ה דגכבד הנגיד הרבני נכדם ע"דונצח

*
 בספרלוכרון

 ע"ה שלים הרב בר 8רוממ מרת מורתי אמיולז*נ זשי שלהמ הרב בן זעלינ חט*ף מוה*ר מו*ר אבי אדונילז'נ
 ניו ק"יק יהטף ר המפואר הנגיד הרבני בנם עשידצנצח

9 4
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אשמישן3א
 עי יש 1"צי גשן שע יבט אטיף יי"ש*

 תד צני ף אכיוינ
 תש*דן המוו הח בים וה"1צען חושבי ששך עס עקה"ש)נחינ
 הרם*ה אב טנחם כ*ב בעם משי ווףג מענדל מצהם ר %4עחהר3

 זירל, נ*ם4צן אצש54 אהשר מוה*ר היה2ט
 רט-כ"ב. שמע עד תקצאב 5שטן ווחפצשן קדיית וי הראשמרבו

*
 בממרליכנרון

 נהו אשננד ק11קסףח
 ע*ה ממתק 12למה בקר דוד סףה אביולדנ

 בניויזע

 נ" יצחק בן ע"ה ח11ן שמהשל - נ" 4"מ1ק בן ע"הדוי
תנקרביוי

*
 נמ3טי'8314רידן

 קדוישום, של בנן חמשרטנג העידלהרכני
 שליפ"א 5ר"טוחשמער אליעאי שלום שןק נןמו"ה

 ידיו מעק1ה בכל והצלחה לברכה שיזכהוידףר 4י נליון לנדב במןבו ועאלאשר

*
 ארא יה המיק הים אנרהם ב"ר ח1לן סףהלז2

 לפקק תשץ אכ ממקם כ2 ביוםנ8ר
 וחמשאר דאקר בנו ע"ידינשמק

 נחו אי"8ן ההיש צב4 אביהםמואה

*
 אראן ע"ה ימף ב"ר צנ4 הים טףהלדנ

 שבפ י2 ביחםנפ8ר
 נהו אראן אי" י1רנא מו"ה חשמשאר היקר בם עשדינשעה

-יהש--,1
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 נמטיי'אפריון

 ואטי רבנן ומוקהי רחש יקירא גבראלהאי
 מרבנן, צורבא עפ4

 לקילוסין, וייצ בנימוטין, מוכתר היהמם*4שלשלת
 שלימ"א שפטקש *שטשקהרב
 יצץ לאנדאן בעיה"באב"
 4ר גליון נדב אושרעל

 ידיו .מעשה בכל וברכה להצלחה ויזכה פעלו, וי"שלם

*
 נמטיי'אפריון

 המשאר, הנניד רבנן ומוקיר רחש יקירא נבראלהאי
 נהו רמשנר יטדה איעיר'

 א' נליון נדב אשרעל
 ע"ה הכהו צ1י *עקנ ף בת הו1ר84 ח4' דודתולע"נ

ת'נורביוו

*
 וחסד צדקה רודף תבונה איש הנניד הרבני לכבוד דוערהברכת

 ני"ו מנ"5 נראממאן יוא5 'ומףמוה"ר
 א' נליוןשנדב

 ההד ז"ל ה5ף אליעזף ב"ר 4צהק ה44ם ר אביולע"נ
 ההד ע"ה טירה נמשה ר בת מ14ד5 מרתואמו

 תש"ד סיוןז'
 ה"ד ויו"ח יאשתו ה5ף יצהק היים ב"ר הירצ5 נפת5י אחיוילע"נ

 ההד ה5ף הגהק הים ב"ר נהמן אנרהם יידא אחיוולע"נ

*
 לטוביזכר

 וחמד צדקה רודף תבונה איש העיד הרבני לכבוד דוערהנרכת
 ההו 5א1דא צב' אנרהממו"ה

 וה 5אנדא יו8ף אילן מו'ה בן חשב הרה"חלז"נ
 כסליוד

 ע"ה משה מו"ה בת הנה מרתוזו'
 תמוזד'

 ע"ה איטדארפעך מאיר *ונימומ מו"ה בן פנהם אנרהםהרה"ח
 איירכץ

 ה"ד ע"ה מגהמ 4קטע4' מהה בת שנע מרתוזו'
תנצב'ה

 48(88ש"---ן8898 - -מ
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 זע חים מו"ה המפורסם החסיד הרה*צ בן ז"ל קעללער שלום מואה חרדךח זקיני נשמתלייף נצחמזכרט
 לפ"ק ת"ש שנת פבת בחודשנפפר

 ז"ל הים לטיאל מו'ה המפורמם הרה"ח בת נץןל שרמ מרתע~תי
 לפ"ק תרח"ץ בשנתנפפרה

 זאל קעללער שלום סו"ה הרה"ח בן הי"ד ז"ל הים יזטךאל מו"ה הרה"ח מוריאבי
 זלהאה להמחבר נ~נמן ידידעטהיה

 ז'ל מיללער זאנ מרדכי מו"ה הרה"ח בת הי"ד ע"ה יוכ:נ:ך ללנךא מרת מורתי~נמי
 - הי"ד אליעזף הב' בנם - הי"ד שלכטה ר' - ה"ד מענדל כצחם ר' -ויוצ"ח

 - הי"ד מררכי אוט4ן הב' בנם - הי"ד באשע חנה הבתולה בתם - החד אלימל רוד הב'בם
 - הי"ד ויאלף אטי הב' בם - הי"ד שמחמ דבורה הבהולה בתם - ההד נדח2ץ הבתולהבתם

 הי"ד יצחק אברהם הב' בנם - הי"ד יומף יוחנן הב'בנם
 לפ"ק רצש"ב 64לול ק~ץודש ם"ך ביום השם קידוש עלנהרגו

 דמם יננךם וד'תנצב"ה

 ע"ה שמשט יעקב מו"ה הרה"חאחי
 לפ"ק תשל"ה כמלו לחורש כ"אנפפר

 מצאנז ני"ו קעללער כהטה מוה"ר אחיהם, בנם, נכדם, ע"יהונצח

*  ע"ה הכיע מ64יר ר' בן יהורה 'עקנ ר' אבילע"נ
 לפ"ק תשל"ז סוכות חג אסרונפפר

 ע"ה הכהן משה ף בן אנרהמ ר' זקני דודיולעי"נ
 תנצב"ה לפ"ק תשל"ה פבתפ'

 ני"ו ווים הכהן כטאיך שמעון מוה"ר ע"יהונצח

 גליון חצי שנרבו הברכה על יעמרוואלו
 נחו לאחשר חים מו"ה המפוארהעיד

 תח" דאבר"טואשהו
 הי"ד ע"ה צבי אברהם ב"ר טערה אביולע"נ

 תש"ד שבפב'
 משפחתה וכל הי"ד ע"ה 'עשראל ר' בת פערלואמו

 תש"ד אייר בכ"ח עקה"ששנעקדו
 תש"ה אב ר מהידטץ ר' בת כט54ם אחוהוולז"נ
 הי"ד ע"ה שכיאל ב"ר בחטה מו"ה אב"ולז"נ
 החד ע"ה דוד מטראל ר' בת רנקהואמה

 תש"ד דשבועות ב' יום שנעדרו משפחתםוכל
ת'נ'וביו;'

 וחסד צדקה רודף המפוארהנגיד
 תחי רנקה ואשתו נ"י ברנרכט שכעאלמו"ה

 אביו נשמתלזכר
 ברנדמן ע"ה יומף בן טעדמ משהר'

*
 ובמדות במעלות חמודות, איש המפואר, החסידהרבני

 נחו קנאבלאך חיםמו"ה

 אביו נשמתלעילוי
 הי"ד ז"ל איט4ן ח44מ ב"ר ז"ל שלוםר'

ת'נידבידד

 8אש -יי ".-שעצאמ18י
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 בסמרלזכרון

 יטדטז הםיות פאר טךיא נברא האינשמת
 ע"ה טידה 5יץ8ק ב"ר 4עקבמרה
 לפאק תשם'ב אב מטץם כ"נפפר

 זשל דגשהנמ* ,של ב4המאד מתפללימותיקי

 שטיו דיקרים סישפחתו בני עשידינצח

*
 יזכר הטובול

 עפי ואידצ רבנן ומוקיר רחים המפואר המידהרבני
 מרבנןצורבא

 פרעשבורג( )מילידי נחו 5ארקאש 4,טראלמו'ה
 תחי רהצא נראשוזונתו
 הזעם מימי ישראל בית פלימתמשיירי

 הורהשם לע'ננדבו
 ע*ה הטר84ל ב"ר הץ8ע מו"האביו

 ע'ה שכתי ר בת פ'נאואמו
 עם ביחד תש'ב, אב מנחם מ"ו השם קידוש עלנעקדו

 ובעתידסבנההם
 סש*יר א12ד הנוע שש*רמל, ואב, ברוךיצחן
 תשו"ה אייר י קיה*ש על נעקד שנתי, אחיוולע'נ

 עבענזעעבמחנה
 תש'ה אייר " עקה"ש נעקדה 'ום4ל אחותוולע"נ

 ראווענזבורנבמחנה
 תש"ב בשנת עקה'ש נהרנ צני שלום אחיוולע"נ

 פורהםלפני
 ע"ה עזיא ח44ם ב"ר כממה מו'האביה
 ע'ה שסיאל משמ ר בת נעכאואמיה

 אייר כ"ח אושוויץ במחנה השם קידוש עלשנעקדו
 לפ"קתש"ד

ת'נידביה'

 חשמד צדקה רודף המפוארחרבני
 ניו א81 טצטשמוהה

 ע"ה 4יפף ר בת 83רים 5צמ 84טולינ
וננצ.ב.דנ

*
 הי בהךכללזכרון
 המפואר החמידהרבני

 ז"ל המחבר של מדרשו בית מתפטימותקי
 ע"ה ראענבלום טטקאל שא1ל ב"ר חאם מאיר

 לפאק תשכ"ז חשוון דונפפר
תנצב'ה

 בע ע*ידצנשמה
 נחי ראוענבלום יחז45של שאול מודךרהרהיח

 המשפחהוכל

י
 הי בהיכל ןולםלזכרון

 תשם"ז שנת אבנ' ז"י דוד ר' בן 'וכשף מוהאר מוריאבי
 ע'ה עמרם ר בת פעמל מורתיאמי

 הי"ד לארע דפל, כמטדעויוצ"ח
 תש"ד תמוז י'ז באושוויץנעק*ה
 ע"ה אנינדוך הילדבני

 תשכ"ב תמוזכ'א
 ז"ל פרנקל אל'עור ב"ר 'ר121ע מוזק"רמו"ח

 תשל"ב כמליוד'
 ע"ה אנ4נדור ר בת יינלאחמותי

 תשמ"ו תמוזכ'ב
 תשם"ו בי אדר כ"ד - ע"ה מלכהובתם
 תשנ"א מבת ד' - דל טי,טע ב"ר יואלונימי

 ע"ידצנצח
 נחו )טעמפלער( אויש מיכל ילאל מוה*רהרה"חק4

%
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* -ש- -  ודגזדות המעלות פאר הספואר הנגידהרבני
 עמףש נ"י מ*ק ישדאלמוהד

 בחצשש היק- אביולע'נ
 עאה יקןראל ב'ר אאזף מל*ממויה

 למובת המרובים בפעלותיו דל המחבר לימיןשעמד
 בשיקאנאהכלל

 לפ"ק תשם'ו כמליו רנפפר
הנבצ.ב.ז2

*
 ע"ה זיננער משוה אהרן ב"ר דוך טו"ה נשמתלעילוי

 לפ"ק תשנ"א אייר מ'ו ביוםנפמר
 ני"ו דננעף משה מו"ה בנו ע"דונצח

 נ* 4אפפלער שמנאלסו"ה
 לה מצמם מףה נן 15*רכי מו'ה מורי אבילונ

 ע*ה שמ1אל מו"ה בת ףכקה מורתיאמי
 דלד, פנהמ,אחיי

 שרוג יצבד, 5צוג נלום4גאוותיי
 תש"ד תמיוה6

 עאה דונ דוד מו"ה בן א1ורל שכצאל מו'החותני
 תש"א תמהפ"ז

 עאה שלמה מו'ה בה לאהחמותי
 תש"י תמוזר'ח

 תשלאב כסליו מ' - דבורהבתם,
 תשד,ם חשון ב' - כש4יםבתם,

רננ.צ.ב.ז2

 הספר להוצאת שהשתתפו הברכה קל יקמרוואלה

 צנריק יהיה עולםלזכר בספרלזכרוך

 ע"ה רייפער משיה ב"ר לייבוש אוי' רלע"נ
 לפ"ק תשנ"א אלול מ'נפמר

 ע'ה רייפער רוך ר' בת כ,לכהוזוג'
 לפ"ק תשנ"ב תשרי כ"זנפמרה

ת.נצ.ב.דנ
 נ"ו מייעלמ יומף מוה"ר חתנם ע*הונצח

*
 כספרלזכרוך

 ע"ה מא*ד שכצאל ב"ר יהודה ילע"נ
 בניו ע*הונצח

 שמצאל יומף יר אברהםר'
 ני"י שארי

קף

 נ"ו הערשקא אצי פשוושפו"ה
 המחברתלמיד

 ע"ה ק1למה מנהק ב"ר 'אי4' ר אביולע"נ
 לפיק תשם"מ אב ז'נפמר

 הי'ד ז(רל ווידער שלום מוה"ר כש"ת דגה"צלע"נ
 טנאו נירעדהאואברק"ק

 הזה בחיבוך תשובות כמה ממנושנדפם
"5 נהי וואלמער יושע שלום ר' נכדו עאידונצח

 כצחמזכרת

 ע'ה משיה ב'ר מ4יף מוה"ר אבילז"נ
 תעו"ד אדר דנפמר

 החד א*48 ב"ר שש*ךטיל מרתואמי
 רככ1ה לשוטהע -צצש-ע כה1ה **מהנר, 11ש*ם4בי,ויואח

 הי"ד שלכצג ישע4פיגעק

 בזוואר אבי אשת אל~עזף ב"ר אמתףולז"נ
 תעול"נ 4ו אדר ד נפמר פנהמ,יו"ח

 רט*צ"ב אייר הד נפמר ע"ה,בש*דכי
 יו"ח, עם פערלמ'

 הי"ד יוד*ג היעג הנה, יו"ח, עם שרהמ'
רננ.צ.ב.ז2

 ע"יהונצח
 מתייצען שיח" פישער אליעור חברהםר

- ן4

111



 יפאק תקףס סית 4ננפפרה

 זעליק אולן ומרה מיקק 3ן מרה בנהשם עידונצח
4 35הםומףה  שיחיו גרץ 

*
 ניץ טדק נצלאל 5שהמו"ה

 אביולע'נ
 עשה 3צלאל כח1ה ב'ר אינל 3שךד3י ייהםמווז"ר

 תשהח אלולכ'

 חמיוולעשנ
 ע"ה מיי3י ב"ר 4ליעיר המתקמוויר

 תש"ל אדרבו
 חמותוולע'נ

 עשה צק ש5חה ר בת שינדל ש1ערעלמרת
 תששמ תשריכ'ז

ר?נקרבידד

*
 נא 4ניא שף 1המו"ה

 עאה לאנדא ימקף אולץ מושה בן לא3 הרהקחלזע
 כגשלטד

 עאה 125ה מףה בת הנמ מרתוזר
 תכ1זזא

 5איף *פיכומ מףה בן 5מטם 384לושםהרה"ח
 ע"האיודאי5ער

 אירכץ
 החד עשה כצהם ה1ע4 מהה בת שבע מרתחך

פ3צ3"ה

*
 נחו קררם 5ענדל 5נחםר

 דוריולעשנ
 זצל טנם 23שימ ר דגאון הרב בן שכ1שת רהרבני

 י"ל שמחד ר הרכמ בת עשה נמ1להוצצ

 עשה קיענלער נח1ת באר פרו1ן 4ל"קים רלףנ
4 ב"ר הצקב ר חץפאה?צ  ע"ה 3רץ8ק 

 לפ"ע תאףמ שבפ ר,תנפפר

*
 וצונים במכומים שדהטרצזפו ד~נרכה על יעמדוואלו

 הספהקקלהדפמת
 דמיפב מילי בכל אויתברכו עלהשם ינן וזקדוי1טזכות

 שלימקא מ14דר14ףפמ1 טמתק מהה דגאההרב
*

 שיפ"א אוטענבערב אולןהרב

 שלימקא ר4צ384 3ני3קהרב
*

 נחו ש1השרץ 3עי ר31הרב

*
4 14מףמרה  נחו 

נחו 3 מ4יר טמתקמרה

*
נחו 3 דו3 חא~הןמיה

*
 ניץ 3רוץ השהאלמהה

*
 נחו 5אלמקי יע*נ 128רמרה

*
 נחו *נער 125המרה

*
 נףו לאב ט3המיה

 שליפ"א 5ה1 318מו"ה
*

 שליפ"א ק14ק טשע א3רהםמוהל

 שלפ'א יי8פששן והשלף ןאנסיהד

 יצליחו יפב אשר ובכל עלהשם ה פעםטע

--י--ל,ש



 הברכה לל ילפדוא%
 קמיד1 יפנו אעל שבכל עהיו(ם ינן והנמשמר הקדוקרם עית קדימה בדמישהשההפו

"י1פמחשי"שחא
"חהאמש""א

 =ץשאא שק 4שש שי=ב *אא סישץ יההי"
 ו%*נ פמ0 פה חן%רב
 אוה1א האיא5יץ יירההרד

 א ץישש ר תץיצ 8ה1י*ה
 ייון8 ם!ש4ץ היר י1או רת"-1
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ר4יצ*8*יח

 8אש מץ ששהי9ר חב יר
 סמאם מץ םיך*שהפש פוס חדר
 מץ אוי!(8ז יישר
 מץ פייקך חד ויטר

רתמאיע4ש!בפקמץ
 מץ פמ4ש ץקףר
 נמדם מי ייז ישקר
 מץ ם.*אף קז% ר,אףיר
 אפשימץ אדדן קקנר

 !4ףה בדאך א4יר ג,י שן1ל 18ץו תםדש י4ת
 מץ ם!א$הפ9. ב58ר יצדקר

 רל 8!יר68!יגשץ ו1חק 8,ר .אק2 רלןף!
 פשמשל,ן- י"8!ר

 מץ
 מץ קרףס ס9יי פנחמר

 רששהפש רששת!טת"ע*הת,נד
 יל שאי ר 5עי א !שלשט1

 נממם מץ מיךלקשוץ םוחםר
 נ"מקר

 האלצפי
 מץ

 ע,ו ג4ץ ס,1ד ג,ר טץ,ף םו,תיעז !יי לקיףשף' היז! זוםתיר
 דקף4טג עוש1 4ש*יישיגח ע" 8!1רשמ ר נת שוךל שא א4,9ך!
 ,148א ויכא צבי הן(ב רהההץ
 א141וא פ(1שי1אפש .11ץ סק8ה רהההץ
 מץ אה1כגר ייט .אי(צומ-ר;כ !"י ניסיע יצדק אברהםר;כ
 מץ אןמםץן !ישי טסףר;כ
 מץ שפע!$8ר ורש ה,םעהכ

קהויפט%מר1
 מץ ס%דשפק צבי ץךןר;כ

*הה%נתרשששקלץ
 מץ חאענתזםקר ודש יצדקר,כ
 מץ שיעב!ק המן ד!ב ישכרהכ

 שאהדיש נתר ע" הוט!שא ם44א*ה
 מץ ש*קם ס,4רל מ:חםהב'
 קאדי מרדגיר;כ

 מץ
 מץ אהתשיעף8 אףלך שממ%הב'

 דקחה8ה ששיאל 4ט*"1!גח

ע-
 מץ ק.וש אלפ' אס,ים ף8יאל הב'
 ומ"יא ארמו,יגק

 א!לו1א ב!אם א%סה אמאם רהרהץ
 אוהשוא בל1ם ץךא איצץ רהרהץ
 או54רא בלש הך5רל ט,8ע טסף רהרהץ
 ו4"5הע בלש ססת( מוםה רהההץ
 םהשק יאי רהההץ

 פ-ץךהם,י
 א141וא

 רל ,8וק ג,י לןא! 8-דק ר ח"יע אהלעז
 מץ ב!זם עירט% רייםר
ר

 הים-
 נט ש5אוץ שמה%

 ניי רזמסןר הלף טסף משהר
 נה61, האוסההקש
 מץ א"חשד!חש קפ!ק טאלר;כ
 מץ 1*9ף םתאק ה,8עהכ
 מץ 0צ! י$קכהכ
 מץ (שן18י-ם ם9יי םטש(הכ

 ע,ו קן"% ג,ר קא% ר*ה
 מץ ושעאטשדפזו טק! ס,אהרןכ

 ע,ו יק!%י גש, רקא% "שו*ה
 ע,ו "!חק מקעי ר גת אן8י קוןי*ךנ

 מץ 1עחש עלבאהכ
 אפא8 ר קעו*ת

-* 

 יא ש*4ת
 מץ גלאם טש(!ל ושמ%9הבהוה4רנקו11שאםו9"א8אריששש1ע"

 יל קק2 ייאש- אני*ת
 ש4יש חא% שאי ת%עח
 5ץ כ!4ם "ןשב צכי שפאלר;כ

 ש4לא רש% ש!ףר אםלש ע רל .קשנ אשי ר*ה
 מץ טץגןך ץש! ר!םחהרעו
 מץ יש% צביר;כ

 תילשלל 8י אקוושש%*התתו

 ש84*8קא - ח18עוש1 גיל3נ1לל
 חשזנ ש14א ששףץ ע%מה יהיהרז
 א141וא 8-קן-ם,ץ !י-ם ,זיז%הו-ר
 מץ אםועםשפץ "ש5- אםרר
 מץ *בוך82א זזדר

 מץ %9ב צמ חיר
 נאי י588מל צבי יטקר
 ףץ עגשןשו8ר פ!חףדו-

 נפון4י
 מז זאםה2םששץ ה5קי

 מץ פהיעאן 41ף צףר

 שאר84ל ט81אמן 32* וט8*נמם*"יי5חו
זו6%1רא1

 טדא רעש
 הכךי

 מש *שןא
 א8ליטר18 שףלאף פנעשה ר.הההע
 אאיםהא קאיי דגדע טזזו ס!םשם ר.הההע
 נסה-ם ושל84וזו לקףו א%ס8ש ףצושה רהר4
 אאימהא פייז4"8 4י"קשי פפתם ר-הרב
 עאףשףא סויזליוו מששש י%2זהשל רהרב
 פש*ס קגץתכהה
 לףי פהרסרער ו*ף טזא ברוךהב.
 מץ גלף3ער %בןהב נהי רקםקק דוב פגהצ-

 מץ 8א6ש1שקק טסף חףםהב ל" שדא גשי ש84 ר4לע
 ניא1 ל84דזי דג(ק ידא בהאהה נאי א2צ9ר ישםש "ץפ ועמאהכ
 מץ 88וםןשג 1"41 פהאה טסףר:בי
 נישו דאקפא8 יתש1 פאשע עסמ בה
 ניץ נר"שאך"ר מתאההכ' גאי אאת**ד הצושקהב.

 גץף יקשא ש*8 הםהא ר4קף2
 ק88תיי

 רל שרשק
 י"י ראשסשר אהדק 4מק צמהב
 מץ תאש ר4יבןיצ-

 ע-ח ליג ארי ף גת א*שא4לע

 מץ פעח%ער איילהב-
 ח18ק אהוו נףר הד שדא ר4לע
 מץ ות%םץףי ףשוששל ן8כקקו:בד;ץק

 ק*קףק4ש !םםטשטו ינייעשע144 5שצ"דיוייגעצ
 אאאסףא אדמררנל

 הצעיד רג אאיםהא א1סם*ר דזד שסת% ררןדץ
 שאאםיא וזםעבקךצ ץזדה אבעוזר רהההץ

=תיזאפמקא*ח
 ש*ןא מששק8ףפ8 אעל קןק רהההץ
 ש4פא פאקך פגשה רהההץ
 ש4פא אם4 סתמה רהההץ
 ש4פא 4חוץ אלםה רתיהץ
 אא4שהא 84שםשר ברש חד שםם% רהההץ
 קמטז ד4שףבח סש-ם שץתברה
 מץ פאלל4ק אבוץ;ם 'הב

 "8שף נץי שיש% י4לע

 מץ אףשה אנדחסהב-
 6אש ף אנץ4לן

 ג-

 ע-ת ישק9

 ףץ קי*ץ ארף אברחםהב-
 יח4 י8ק גשי ץשא אתץ ר4לן

 מץ ב6ם ץזדה אבויסהכ
 מץ 54א4והןש ו*ף םשה אםיםהב

 קחנ ר*ת

 נ-

 ששא אטיש
 מץ שםש1ץ ש6ם אםוםהכ
 מץ בףון א%םה אםזםהכ

 גזפשהלא שמ יק*תה
 מץ לעבאתט1ש שםט% אבודםהכ

 ע"ת אםץש גי שףק ף אוד4לע
 נאו ראתשץש ץשדה א"צש-הב-

 נישו ושםף2פקךצ דא*4 ב!טתם א"צשיהב-
 רהי גהי הי ר%קר2
 אר4 היאת ג-ר ששאש% ר"4ר2

 ע"ת קץשע נ"ר וששאת הםתק דילקךע נהי קשששויו צ*ה בןהב'
 ע-ח םהחמ שנ4 8,ר שיש% ר 4קשי4קף2 לףי פקלדדף"ס בדזך71ב'
 מש בעיאמ5םצקר בכרט%הב,
 מץ קןשן הג1ץ ץאל דזדהכ ג4י מיאקר רזדהב
 ףץ ט"עבן244שי י5תן דזדהב

 יףי 5ששקך סוףדסי צבי ר!(-הב-
 אז4% וא(בהנ-

 חף"םצשאי
 כייו

 8טתש ג"ר מ**ג יי 4עןילאר2
 4ש%אשאי

 י"ת
 יץ ש"ז ח"481 חאםהב'

 ע-ח "ששק ששג4 וץשי ף4 גה ש!יחש'שו ר-טץ4קף2
 ק%שץ ץיאל ר נת י"34%ע נהי לע1ה וז6ף ב(הש% הר-םהך
 מץ קרדש דזד חר-םהג'

 יץ אטץש נץי ע" שוש י%48 קתר רלעע
 מץ שאלששע חצ חףסהכ
 מץ וש1-קג4שףעת ססתם האסרגך
 מץ סאלדקןגץ4ע לשםו אץפ חגנףהכי פאי סשלרבקונשר צבי חףםהכ
 יץ אאשעי9ר ישי' יעדה כה

 קאא ששש% ף! נח הםקת "יילע

 צצף עזדההב-
 פי"שיאהמץיי

 יץ
 מץ פריעד ידאהכ

 ר תחמ קתר*ה
 9אמי

נ-

 יע 48"8שק 4שש9 9טף
 ש84ש יק 4שש ל* בל יא ששח שוש%*ער

 מץ מ86ף וקההכ
 טסףהכ

 א%9ששי
 מץ

 2ףד סקמיק? םתשה טסףהכ

 ע-ת קםתש םהף א"8 1ש4ש אשר ר4לע
 ני9ו 0שלואשש8יץ סת8ת הף8ק כ'ה

 דל י"8 ח8מח ג"ר וש% רש-י4קר2
 מץ עטמל יאן%הך

 הי גץר שנחם הםתק ר' וקהך4לע
 מץ ימאזיששיעמך הי"ם נחאר6ם מץא(שלהכ
 מץ ר(4קנפ,ףד יעקבהב'

 שש9י גשי יש%4 ר4לע
 קףת

 נאי 8498צד יצדוקהצ-
 מץ ביאך אבוזום ?יד(ה יעץואלהב' 98י ש1ש% ף נה י4ייהאה קחמי נשי שג ישה י44ע-2 לףי ושחהע2בןך2 המתקהב-

 נ1ששרש ירןדה "שראלהצ-
 נאי

 יףו אף"משר דזד יעקב י,שויא71%ב-
 ניי כיכלבוטם טאררהב'
 ניי בראך בכ:ם פמררהצ-
 ק-ה 18ק-שי א81אשל שהר משא% י44לן יהי דמשרצ8ב9ע מנחםהעך נחי ט"שנאציל פנתם דוב פרכאלהצ-
 ניץ אצן1ל אריץ פווזיעףד:נ'

 %יג אואת יא הפדק נן שש"י ר הפדק 1קמר4לן
צ"4ויע*

4לן לףי לעדד סהיוהבי נאי קמה2 מץאההב-

 אג-

 ישו 111ץ הו י.

נ-

 מץ פתם משההב לי 89

 ףץ שיקךצ8ע מץד יםק סשההב*תקי4ףוששאניששןי
 מץ למד הלר יצי מץההב

*תהי4נרלאםישנץשמש
 מץ דחפ90י אצ בנקם םשההב

 שמ קה4 ני ש4 ששללעץ
 פשד גז אצ %818עע

 מץ אששר הלף פנחםהב
הההמ%צרשםש%היקרא89שחה4ד

 מץ מזש יה(% שא%הב
 ניץ שנמר הלף ש"סהב
 מץ מטלקב ה:( ו"טהכ

 ר-*ת
%  השרו אקר ק1"% 2ז ל" ה2 ששא 

י*
 מץ יאלששע א%מההכ
 מץ ש1ששץ קהג עיסההב

 מץ שצקל הףם קצכאלהבהץח
 ףץ אששרב9י כ4רד ק8םט%הכ

 ש44שרא 4שינ יי49 8-ף ע-ח שיין ששה הצ'4קף2

 מש מג נר2ש ג"ף ישי שעהש ע-גא ףילוץ יהי פיאא$ר שםאאןרנכ-

 נאי םועכקףי הג1ץ פ4?דעל איזארצ-
 צק%יס 511מ181 קייטע וב2החנףנ4ש"511נ1ע

 יץ קף*ההרחך האזי ציש הן י*בעש
 יץ וז8סקוששיץ צ:4 אביהסהב
 ע"ת ץ1ףש ששה נש- שישא אשהך4לע נ4י אלםסםן כהכה 4רדןר"כ
 מץ בושםרץ"א1הא א"ןשיהב-

 שא9 ג"ר א9ף שקשע ויקמ 4י וקךלקךצ
 מץ יגף8םשםץםה1 "שב בניכדוו:כ.
 מץ מי"התדקא ארךן יצחקהב' נאי רשצאיץ ,כלםת 4עקבהעכ'
 מץ הןך,%8יד2הש המז;הב.

 ש%אי* ששהש ף* גת ע-ה יגבייעע
 נהי קיאפקרצםץ א*יע אהםהצי
 נ"1 פששגןס במדר ופלםהךנכ-
 מש מאסבו4ץקד זלמה שכעעינכ'
 מץ ס4ץ טא%הכ

 הי4ןע
%  רשאלעשו גץי ף1קש% 

 88שתאא81צ14 "ם"*י 1שטנתישיגחז
 פ1דס ואיפ"ח בונעצקר רהח אבאםוו
 ש4מהא ש4858ירפש ווב אבחהבמףה
 אול*שרא חקףקובקדנקוי א4שצ ק5שב אברדוםפואה
 ושל*שוזו ש9קשבאן 4יששי 84רש-זבו-ה
 קשל*סושש לשש(ר4ו 14ליבמה4סיהה
 ,של*סךש! וףיסםםץ ב!קמה חר-םביהה
 זאיםהא שמזיבןןל םיףרבווץו
 ץשל"שוזו םויןדנפן צצףםוקץ
 אאח8הא פריעדפאק הישש ופלבשזמוקה
 ניץ *ןםשתעוש היסהב

 מץ םשוזשלאםהח פםתם טסףהנ-

*תששהאתקקושן"
 מש שש%9 פשא נתי עי ש"ןל%עע%עעחאשץאארהדשניאשקי"

 כתשה בה
 ושפק8י

 יאי סוקףפ54י

 עאל זף8פ אה* 6ילקפוהנה
 נם"ם מץ4ש הדש צמ הכעש

ש%שה294נז48
 דיערבתא51"ם
 אוצקאטש49,14שהא וזיבן פתאה רהרהץ
 פש-ם קנץחבךד
 מץ פףקדסא9 אשעף לר אצזעקםהכ'
 9י דזבינא88אץ המתק דזד 4וצץ 'הב
הצ-

 מץ סשםקך ד13ן עינש ירשן% 4ערש
 מץ נתאם8ש -ושב א"או איכמנדדהכ ל" 8מ יקש נז ששה ר4צע

 מץ א88ש0ל חיףג עשרך1כ-
 ורעו 81ש114ש!י נאף קא8% 8גוי9 ף'לעץ
 מץ שהאר יףוש י" גת ןשו ש1קת-לק"2

 מץ פאשד,(לפהכ ספיר דודהף.

 ניץ חיאם ס4הר אבוץקם רףים ב'ה ניי 6שדא מאלף זאבהג.
 ששרק ש1ש% ףמץ

 ג-

 8הקמ רייע עא י*שו יק

 ג-

 מץ שש3*ק פ"8ה קף4נ ררימ ב'ה ל" יש
 נישו ל*וסטשנק8אץ להפא ק-8 וגכףהב,

",מף4אץך8*מ
 הישיש4שאןא אי 6א וו%ץע ע" גייאש מ%9 י4ה

 מץ וטרנמעשץ הץם יון -ה
 מץ הדש משה ימקהב
 מץ סחשם סהאה ישץהאלהב'
 מץ ריבץ רג(ץ הצושק "שע" 'הב
 מץ ,שסקוץ -אז%הב'

 מץ דצשק ליב ש"ף ידא "שוז%הב-
 מץ םשההשיהםוו מידהב ל" הג ץח9 בוף שטיש ילשה י4לן
 ע"ת ידא אתץ ג-י פשא4לע
 מש %אוגקרגשף 5שאהכ
 נ!ש ש8השו%שר אר% סתאתהנ.
 ארל ו88ש% אא25א ף4 ג!ששאהש ששא8 יי הצודערעי2
 5שש ש1שש 8הת הףקךחהר

 רל 18שר - קרףץ ש8ת4ל רנ"
 נ4ץ ה"-יש בנ"פץ ץ4מחשלהב' יהי פיוש נהןהב'

 קףה אףאק -8תק גש- פתש88 סריש4קך2
 ישו ץיש4 א4תר ף' 8יע שימץיח1ץ

 ניי לשבאםץחש 14י ישמחשלהנ,
 לשמ3*יעש1 עונקףיז1י1מץ
 ד*ע41מפשפשר דרב*עחש'"
 אאיםהא נותעלם ץקדה סשה רהרהע
 אל4 רהרה7

 סקך"י
 אאי8הא

 סש"ם ושץחבד(ק
 מץ קל"ו יחקא דזדהכ. נאי ש8יגבאה*סחש ברזךהן
 מץ ס3ץ ענעשרנכ

 ע-ת שששת קן"% ב-י צנ.4לע
 קףה רזד גץר אר% םתתהנע

 לא %488 8שה י4 נן אחנ% 48הנ. ח4ש רילע נחי נזהיעק "שתעקשל מךדכיהב' יףי פויז לקצחו:כ.
 מץ 885 יסעק סשההכ

 חאה4ת

 ג-
 ניץ פ84,ןות8 סהאח טפע מע 'ה: ע" "י

 קןעו שאר נא"קמ נש4 "יע! 1א!גיאר2
 קףה 385 פע גת יע88ש רגקהאאוץ

 עץת שלשת ג"ר אריללז ניי וא1.ץ38ןשהש ב:יהעך
 ני1 ל"כם5השו"ן פ"% אשרהם צביהב'
 ק5קב שוגאו הנמ שץ8ל ששיש נת שרא י4ללע

 מץוועך4יו-ם9-
 ע" א4שי ג"י שסייעע
 דז8שששאש8שר ראר4את 1שמרהכולל
 מץ ום8אאריי טעדה איץזזרי

 מץ 8חשש א:חהםר-
 ףץ 5ףק ץוא הףם אבדחםר 5"י 45ק אשג ח-ם אברדסר
 מץ נא*ן צשד פשתם הברדםר ניי ס8שאשם ידא אברחםר

 א%אםשש 5ףהעלפ קםחם עבוזוםרו"ד
 י8ל*3ושו וש4ימםשף איף 84רדןהר-ר
 מץ קפמהיכקר דוד ארדןר
 מץ אצשלשש ידא אךיןר נףי *ויז קךמ2 4כזןר.
,, ניי השףעמיףצחש ושםחשל 14קוור לףי בהםם8ן הסף עך(ץר

- נאי קשק4שמשםץא אלףר
 קמשק יץאש סחשהחם אלייהרהי

 א4אפ-44 סףי
 שא68אשאשן קשהש ג,י ק81הש% ח8חטיךיוץ ניי פוקןקל קמשק אי2צצדרר-

 ומ8-
 ק48סוש ן8ךשעךס4ע לאוב.ו,י 4שו-רד-
 מץ בפח דהיי ע-כרד.

 . נגש-"סו ואל*סףשן וםעהר 14אםיל אוארהד-ר
 1ייו סשש!(ילעשה8 14שין ב!ו(יצז 1מכרר-



 ש4מא וש%סךששם מע ברץרדץיאי1,ריי מי פ%ק צמ ט"י " שאח ש% איר

 ניץ שרח1 נמהיי
 מץ פךצטךקך הנ אבר

 א%אשאש ראקהבקדזער ליב יעהרד
 ףץ ס1"י6שר 4ציי ייהםי-
 האםר

 קק8(חי
 ניץ ה7ך?בשיס5.

 ניץ מ4שמל יצזק חףסר
 מץ קל"ץ לאב דאכר
* ר* גר י23ר"שע יהי גהשפם5ץ םחםת דףהםר  ששנ 

 מץ טיזשפ עדט% הי(י
 מץ סץ?וץףי םתשה ופםעע האםר

 '48שחש קשףעםשןץ ןבי ט(%הרז

 מץ מץ לדעןי
 מץ האףעשיהעהש "קףר

 ץכףי
 מץ ריך ברזד 4ימהר. 3חי פ4פקלספגי

 ניץ בר*קףי קשא(של ץסףר

 מץ וםםהום9פץ אףדק הפתק ייסףי
 מץ ה*גער מרדבי "פזר
 אהישחא טעדיבעד?ער ברזך ידואעהר-ף 5אי ושפשמל בנעץ יט,ןר
 ניץ סת7סוףם שא"ם סונב ץ7אערי
 נףץ גאשל"; רוד ה1קבר נהי רצבואשםףץ הקף אבו,ום -1;בר נ"י מערצב57?ער ביכל הזאלרי

 מץ היפש חהס ישקבו-
 מץ זשמ1ק יימה ההשר

 ניץ מיפלבוים מרדגי הןןו-
 ניץ ט*%"ש8רץ צב* ף1קבר
 ניץ אאשףבזף- טמזק1ח נףי יזצ4צםיף2חש הםתקרי
 מץ פרץןדצם9 רובהצ דשקי הפתקרי והי נוק 14צץ הפתקר
ק "*ו9 נהי והשמש54ל עדא 4קוחי%4ר.  " ח   
 מץ קלחץ "הח קהי%ר
 מץ פריעדס94 -סףר
 מץ ראהףבקדנ בש-"ש "שגרר
 מץ מףק אל3םנהר "שע4ר
 מץ לעחי -ש(יר
ר

 מץ פא%בףמ הי קשזי
 אאףשהא םקךק*שףכ יוממ הו;ב אשראלהר-ר

 3*ץ חש"ם א%"ם "שיששל ריחנרגףה
 יהי ושפשת בואהררי ון" ש9הש נ-ף ש1שת1ל דאאנו,י96ך2

 מץ קרץשדסםץ רוד טגב סיףרו-
 א4יםהא פאסלבו"ם סק2דל ספוםהד-ר
 מץ ר4שששקףי סךדכיר כףי םרידגפ9 סעב מנחםר
 מץ נראס 44ה" סחאהר והי נרץ צב* מרדכיר נאי ליציא לינ מרדכיר. כאי נץץ רוב סרדכיר
 נ4ץ לאבץ נ(ריעה א%"קקם סקאהר
 מץ %"ש ארי משקר

 אאףםהא גדשעף ם4רר סהאהדצקר ניי 846וי ששה םאאהי-
 ניץ 2וףבל רהף-צגן1 נסוזל*ר יףי מרידצפץ וקף-צעע נפהל*רי נאי כ1קך משהל4רי
 אאי8הא נראם ס2ב קלעביסהר-ר 5אי "ףעלבוען 4ץ1ר.
 מץ כ4שחמן ובהרר ניי עדצעצסי% נבע טק רז1נןר
 ניץ ל4גרא קול6הרי
 ניץ בלאשנךץ אפ-ם ?למהר
 מץ נ4ופכענבוים ישסהאלר נאי גרץ שלמהר
 3*ץ פרללקף- אויי ו8םחשלר

 א5סקיר-
 ניץ ו8סקיץ

 ניץ 6ריליז8 "שיט*ל ושסקקרי
 ע-ת אר4 ג-ר "אם רי4לץ נאי וזאשה עימ!ה ש0עקר. נהי פעדלסופקר יאיקשל ום0קקר.

 ע84יאייא %8ל11ע ו54153צ9ע1*5ביצ
 להפש4 שו7א ט,ע(של היםה:. יאי טץבשי טנה דודהב. רי שאקם 3-ף צהת ינני 9ישא אשו*לע נאי בדדן ייהן

 ניץ בקףי147דעהש אבעדהר י?קקר נ"י
 מץ כמשקד תסף!לב'
 ניץ 8-ר2דץדי חעץ המחקהכ

 מץ רזבץ צב* סחשההב-
 רל ריד ץשא הר-ר גן א*סף 9,"ם החם חר-ף*צע

 מכודם נהי סיששליוו ויין8 צ:יהב.
 ניי ראשםאןלר לתצש י-ם רננהה 7ולוםהעך
 מץ לשסע טדא ו%מההב

ש. אח4 ששע 9 א 4א*הש7ש*=ייש

 81יאא 9יף שוי85יש
8 אאישיי ק  4648* ישף 
 זאאףא נאצק צשק ר"
 ז4אשחש בקף?שי משץ טשוםשהר-ר
 עאישהא ב4שגנער זעדרצ"ר
 ץ45שו9 קםם4יש"שהצל יפישקדצ-ר
 א4ףשהש הלםהששים םשןלםרצ"ר
 םר*שאץ אפלאםףשם השים שא*ם יייאאשהיץר
 מץ 958טלבוע1 רזדרי
 מץ איתיץ סובףי 3יי ו8םףעבשףז טדא ודיםר
 מץ רז3ץ חיס ע?שקר

 מץ דקמע98 יצרי
 ק-ה ישר גץי ץ9ף י*ן?
 קףת שםח ףי 3ה *שת רגקתה"ךו

 מץ וףףם הבוק יושח;%4 עיןלר

 ץש4שלו-
 מץ פערלשםוין השא(שי

 פשים קנץתבוד
 ניץ 5*ס בדזףהכ

 מץ הששה %בע ולפההב!והת
 מץ אהצקף5הנחש דזד יקייאלהך
 מץ פראי*ך אברהמהב' נאי רזסענבליה עגיאלה:'
 ניץ קףש5אץ יו9ף אבדהםה:'
 ניץ מש1ע84הפש הלר חים איכסנדדהכי
 מץ סרעעד דוב טשב ב2קשץהכ.
 כא? ציבששנם שמעה ה"םהכ'
 ע-ה סיזד 3-י רל שיאל י האביר14ע ניי ישאד נפת**הב'
 יא ששת% ג-י 8ש*י י'14ע נףי שהמקל דףיםה:'
 החלע4ך? 1"י ה4חעחךיז ס4ררה:'

 פרר2- ף-
 נאץ לקךד צבי י4עארהב' יי ח84ר ץיש8ל סרף

 עץת יי9ף 3-ף שפתשל רי14ע
 41ץ וה-ם ס,שה המז;ה:'

 עץת ,מהק ג-ף שמשי רלקרן נףי פרידם4ק אליע"ף כרג(שלהב'
 נףץ ריכסש9 סקנדי מנחםהב-

4וץ4ן ף סשי ני 3יק1 סףך   
 ניץ ל4ץ נחהב

 ע-ת ששה האמ יי 3ת אסהרלעץ
 ניץ די-טע1 בוזךהבי
 מץ ייבעדסיק גר,8ת מנתםהנך
 נאץ בףקד י4ע9-הן

 עשו ישע4 ג-י וששגן יף,ש י'לעע
 ניז "4%5צהשש עעדא יר1שקה:י

 ל" ץשד8 ג-ף ץ"ש הם4 לי1ע
 אסהיי3אבטלל

 ניץ אר2סמר עאירו-
ר

 אסע-
 ףץ נ טעריל

"ע, טשה אמיי שש ין 13 ע,ן =יי "ד*ת

 יצהק בארותנ%ל
 ראה"כ ז*פא יעצטח7 עמע ררדהץ

 ניץ מףב עס1ו1 אגז-הםר
 נ"י דכעדבמ8ן ווש%4 מ,מהר נאי א",שד?הש צבי יח(הר. ניי פקסקל יוק2ר

 נא5ג - ח"ס עהןט%
 האהקנ ק45פא ט*יגערקך מעץ ימק רתקע
 ש*מא תמן ץשק רדדהץ
 ע4ץםחא טשמהףד וצה בדוך רהרה?

 מץ ל-שכעד אבחהםר
 יץ )4ןסלן4ף רי-ם אברהםרי
 ניץ מ4ששכעדנ טצוק חבודסרי
 נףץ פרענקל ליבחש ארףר גףי באלדץאןין 4ך(ץר.
 מץ שופשדןבזך אליעשףר
 מץ יים2ר4ץ דאת* אי*קאןר

4 48מי פהה המד2 איעילקר2 ש  

 דל 8ושעמחך אגיק"ק הלף שששרל אשר3-ר

 ףץ "94ר אוהנשי צ*ע חי

 מץ פ2אעטפל הר"ם ציק כןר נהי הלבו-ששם8ם דונ ציץ קי
 מע חלגרקםםששם ,םלםח ציה בןר
 ניץ כאסיער ,8לפה נרוךר
 ניץ ה(גער חג דיר

 קול-מהש ישפטהא נח5ם דודהרב

ו-
 יףי ל1קר אהשר וכוז

 ףץ נ י(שמ1ר חי-םו-
 נאץ קץ4ק אר" תמךר נאי ראפתבעדג צבי חחםר ניי ר4מענבקץצ ייק גו ההםר.
9 ץ?דזקרף  נ4ץ מחסלמים י יע,1עי- כאי 
 אז נ הקנע. רוד טקףר
 נאץ קל*ץ צב* יסהר נ"י הלסר,שמששם 5צדק הסמר
 נףץ קיק סהאה יצחגר והי פש1קף- פרדבי יעץ;בר' כאי אהורשין יקהבר
 מץ מיללער ,ןלמהיזו,%ר.

-1
 ניץ ה(4"מכמ9כזףד

9רשד ח ש"א4שד י   
 ששיפ4ששהימץ-ר
 מץ הההר משהר
 מץ קףשצשת משהר
 ניץ פ4אהר ידא סשהר
 מץ ושקששן צמ שחיר

 מץ *ששעץ חד טקןי

 מץ החגער צמ שמט%י

 ניץ אץ"8ףסחש צבי שמתיי
 מץ סטיש 'שסישוזר

 דנ88צ31 הףיס עךמתיב5סש
 ישףוכה וזחש אאאם"א ה"ם-ששאם יופף 4עקב רהדהע
 הרבע אאאמ-ש דשדאיץ צצד אגצש-צ! בדזך ררוידדג
 סנהל אאףםהש פש"עשק 1ו4ו עדקה רהרהן
 םשנו!ץ ושל*שרשש 548""םףן דוד א"ןז- ר.הההץ
 ארף דרים רהדהץ

 סשצטש ק"ףסהא סשללשי
 ס-שג"ת עאאטהא קגאעמת9י ארף רזד ע4מל רהד-ץ
 0פר-ם גןזתברה
 מץ ברזק אבדז:םהב'

 נ*ש כהר2ושביין רוב אבררוםהב. והי מעל"צר אב"8 אבדהםה:ה-ח
 מץ ל*שם סרדכ. אבוז:םדכ' והי יננער "עב עבוץעםהב'
 ניץ ב"7על מו1ה אבדהםהב'
 מץ ט-עבשעעך 4רדןה:

 קיה ש4יי ר שץ ש5זץ תא ח(ו%דלע
עעע

 צשץ משש5 פהרג* רי בה מאיא"ויי

 ני-ו בלים 4ידיהכ'
 מ4קל4 אלסקףי 'הב כאי דיימשי"ר 41ג אללגןהעך

 ניץ נרעבףם יטק ייעד ' :ה ךהי 2*י
 ע-ח תח8 נ-ר ,8פקק ש%שה ר'4לע

 ףץ ל"כפ ציק כןהב'
 נאץ 48ץ צשק כןה:'

*תי5אייגייי%
 ניץ מ%יכ8ע לקשש ה-מ ציק נןהן נאי מרבקףי לשבוץש ארף ציק קה:' מרשי*ל"לעעה"%ייץ

 עךה לששש ט-8 י בת פשפ'ל יש"יי1ע
 ג4ץ נ84רנקףי יקף צהע כוהך
 מץ ע*אם טקן ציק כוהב,
 מץ 0רללשר ו8מת% ציק קהן
 גיץ קמ%י*ך ארף דזד :'ה
 ניץ זא.דס94 העד-8 דזד ב'ה כאי סיגדלבוים אהשר דזדהב' יאי צ4עגש. א%*מקך רזד ב.ה

 ניץ קוסיע יב5ש% העניךר44.ים
 ע-א 8ידמ נ-י 8-8ת רי1ע

 מץ ליןיס24 רגוק יומף ודיסהב'
 ניץ מף4"1ר ע,יע הףםהב.
 מץ רובץ טמש; הו;ב ודטהב'

 מץ רקוא1ק מקשה יצדק ה"םהבהקק
 י-ת י1שק אנרהם 3-י שסש% ריעע

 מץ ריכבש? עןתה% היםהב'
 ע-א 88ול חשןל שצשן בי הי ששה ף יי1"ת

 נאז שי,4הףי צב* רי"םהכ'
 נ4? עיק %ש קולמה הר*םהכ'
 נףץ פיע ההודההב'
 ניץ רו"1ד יהה8ערב'
 ניץ האלךפפ9 ייעקהב'
 נףץ 87פרי עקף יהחשער:. כאי 48ע צבי אבר?יו( הןועאעהב'

 ע-ת ה-ש רי 3ת 6ע* 4%י%לעע
 מץ מ4שסמהףי הכתק יוסףהב' נ"י כרףעמעלך יצוזק .וסףה:'

 "ףץי אא~אףף 9אים י הגתיקלקף2
 דאע 8ששם האו1 6ו"ת חגה"קנ?

 נףץ כרללקףי בנקז? יומ(ןרב' ניי ושש*1ףמ4ש "רמף 'וכןזרב'
 נ4ץ דה8יבטס ברזך יוזאלהב'
ה:'

 ניץ ייגס יהזנ4י
 ניץ 6רב57י יעקמע הץע(שלה:'
 נאץ רנוששושן פנוזם הק9(עלה:'
 ניץ בקךגששיץ -1קבהב.
 ניץ אה"י הך4בהן
 באץ פעלרשנףץ סרדבי ס4יר הוקבהך
 ניץ שמהארהץ ק4ופל יעכ:ברב'
 מץ )ךדץ ררים מוב" יצו8;ה:' נאי מ14ןענ,שמקדץ יצהקהב' נאי ודימבלחם יצחקהב'
 נףץ פריעדפשש בעד"ש "שכר ' :ה

 רש-:(48עםריט5- יצדק לףה:י נ"י צ*סד(נענבוש "עהךההב'
 ניץ

 3יץ בו"יהף. הצדזק לףה-'
 מץ ראפמק4ב9ך2 הלף המק לף ב.ה

 מץ בעדנעציץ ס2ום מחדהב'
 ע-ה ארף צגי י בת ייל מישיעע

 נאץ טףכ4ץ מנחםרב' נ"י ה4שפושכיץ נתן כ4ירר:.
 ניץ בירנבותם אי"מיך מנחםהב'
 ניץ 8*יג ס8יד סטתסו(ב

 ק-ה גישפ - ששר 8יג פומן נ! רינ איעול אשר רלןע

 ניץ טשלרבקףע סקנדל פפחםהב'

 ף נה שף"*האא " שאשר 8שיי פתםכ

 6יש-
 ניץ 6שמש8ם פ4א סגחםרעך ע"

 גף? ע"ף 14צן מו8תהכ' 5יי צ"פי(שקג12ש גקףמל מטתםהב' ניי ק44ששפ*שר לה88 6קךדל םצחםהכ
הר נייי מצח8ראאשו פ!טתם סחאההב.

 נחסי
 והי והשלצער **ב קר1זזו

 ג*ץ *ךקד "ןח םשקי*הכ
 מץ צינכקר 12ע*הכ
 5אץ רייצקף. משקל4הכ

 ארל 8שש4 2-ף ששיל 88הפ ר ההיע*לע
 מץ השאןנ3לאם אתש5 נהגא%הך
ף  מץ קלאו-שח%84 טשב ארף צףיה
 ש"ע **סש ה-ר,8 צביהי'
 מץ ספשמילנ5ש -הודה צייה-'
 ניש אש843פף 4צק4 קןזק ק4ופל -ה

 ניץ בזצבהם הלד זשלףםהבהץת
 2*ץ וקמ-בנשם 'שמהשל ק5טכ ע%"םהר

 מץ ם%דשיץ א"מי שלטהכ
 ניץ פיש5פק שלמההכ
 מץ דא1מע "8ראל 14עז עלמהב'
 ניץ ברהצשר אעץ עלמההכ'
 מץ לשפעד שבקףע4! שמדאלהב. נאי לקףויסחג הכדע טזמף בהפה .2מאאלהב'

 י'ימינ1נ ע1לסטה ים-י1יגצי!כ5צ
 רוסרץ קאיטהא מרביי קקכ ה-ם פחידרדדץ
 ק%-ם,א ר"עהאלר ארף צבי ררדהץ
 אהאטהא טחחפ יחא(אל מגוס ר'הרהן

 עץה משאץ אשמש,8 3-ף ששוא% אתץ י' אבי5עץ
 ע-ת םזםת 3ת רא5 סהת(וםו
 אמי5הא לשעדד ברזך אהשף ריהרהע
 ש4פא מהום היד תי% טקו רהר-ע
 שאאפ-ש פר"נר ל4ביש אר5 רהרדץ

אמו?  ק-ה תחפ נ-ף אניערל אשך -ע43 
 עץת מ9א 5' 4ץ ס4בה הנח מישץקי'
 ש"ק איעו ב-ר יקףי
 קהה ף-שא 6יתטר

ו"מילאתף
 ש4מ9 עף"ך חד *ט רחץץ
 !ת אי!ר(1ק אביהםה:' !4י נרינפעיד במ%4 ייעד ררדהע
 !ת שי (גסשל א,8רהנ'
 וקיץ נפת* א"ךרה:

 ,ססינואדוי
 !ת

 מץ ר(י:ןך,ש4!ם אלסה אש-סה:'
 !יץ .78נש- אלע,רה:'
 !יץ סויועוא י"יי יוכ :!ימץה:' צ" '8הק ג,י יי י י1,4ןףנ !יי נ,י"ף' ייט צטן :(ה:' !יי רובץ פחלי אלי7וןר:'
 ניץ כ.יזןף4( הלף ייק :ןה:'

 מץ לעקך :1!יקה:' צ" ו*ר שואו י כה ן,-ל 19זו ת4תם"ת
 !ת ואשמ.ק זידן !יק :ןר:. י,י חנוק 5וש ץ1חג ר נת לי יהםההת

 מץ *ס ץ5י !יק :1ה:'
 זץ 'ע9נ =חש גי שיוא יאי% י=4 קי 8ינ' גי שסשן ף -ףק,
 ז'ו שי ו4י4 י נת יא-ה ט11 סהתהקעע
 ן,ו ן1י .91נ י גת *א הל קוזוחקיץ

 עריהכ' !יי רודזףפץ הלר בוזך ע%סהה:'
 זי-

 מץ ,זסוומאהל
 ן,ו ג,-ץקף שי קמי*ת

 מץ סהוך ויסעע ייטהב'
 מץ ב(שי9 ףוי וד7הב גתיאיצ" פיהפונה*תקט?

 !ת סעקך :1צ-ק ייטה:'

 מץ וףל שיסה ע,ין קנןהי
 מץ ימ,ך יעקכה:'

 זץ יש וייק גז ,ףו ר פך4ה
 מץ ר,בעעצרק 'ר~עיןהב צ" 0ודג' ר נת ד2קת נ-נהועץ !יי תיהעי- 7יפה יצחקהב'

 ז,ו קי ג,ד ,יי שפ"% אוהר ף*ת
 טקףה:' יי פץ-חך נהאה "שו,%ה:.

 (8ננש-
 מץ

 !ת ע11בנן5' יהל! מר4וה:'
 *,אי המ*ת

 ג-
 ששחיי

 זץ
 מואו: מרדגיה:' ניי יש,פעל אוסר ב4ררה:'

 לץ צמ י-8 גז וח *מש סח4 סש, אמיי*יי ניי תאלרם.י

ף * - ש ע
ח * ת % י

לייפימ9"%ף
כשי9*יח

ף * מ 9 % ט י ל
ף ף9 א 9 ס ש ש  

"פ=זת"ה""ש
ח ק ש ש פ ל
עפ"קייה

ח ח ק * א י מ כ
ה - * ע

"יזא"המרואף
עשי=אאיח

ף ל " ת מ * * ו מ ל
 שש*יאח=



 קס8 ש"5ח - 16יש""8

 5שנ דשא1שי משחו9אי
 1-ם אכףי זואא 0אש"8 וונ ףך רהר7ן
 ו148א כץ סרחמ שי רריהץ
 אא"םחש לאגם88 שסקק אצאם רההה?
 ו-הרדץ

4 4 * 4  ורשהףס ע8אמחא 1ששםק4יגףן 
 ש4יא ב*שלרין8.אר 84-ף יי1ששל רהר-"נ
 ה*ומו,ש5יסדשו סנא4 טת קמלדם רה4ו?
 אאאם"ש ישאג אעש 7ך4מה רהר-ץ
 עחימהא כהמ ,8ממ% 7לכה ר-הרה?
 קט2ר. ד4שיבה ספר*מ נגץה:ז*ד
 לס1ישס ריש9יבה טושר-ם קגץהמהת
 נאי לשאף 2,םן 15רר ד:-ע*

לקךצ

 יף_
 ק"ת *שקנ 88ח8 ג"ף

 מץ ו?צה8גרץ פהשה א:דהםהן
 5ץ שקא%שר הטק 4רצץהב-
 מץ ו9יס084חוהש :עב ידירה -.ה כ"י םרץר2א9 ?דא ברזךה:.
 לעאף טדא יעשעה:.

 נ2ההם מץ כ-יכיטהם י-כ?ה: נהי דז,צשר2)ףי הגזק דוב 4ייץ ימשלה:. 2אי
 חרל *ייז נושארש ץ-8 הטדש _ג_*צ.ןץ

 2י? מל*ץ יהטא יוע?הב
 פר"?י יצדקה:' אי נ היקף8עלך כזרר יעהב :.ה

 נהץ

 ויץ דעגעלבו-ם כירדה:
 אצ"ל הי 4שונ נחגח-צ שרש% זסא הגורציע?

 נהז טקשם אל4 מ7מההב
6 . 8ף8 ג,ף יישע ששף הגה-צוצ?  
 יהא18י ש"? נת תא4ה

 מץ 1קהך בוזן טשההמ
 . *שקניץ6ו?אשףהקםלצאגתירף

 מץ טשם8ן במסץ ושד מקמההב
 ניץ פףיעד2םץ מאףר מתשה מה

 מץ 8ףעלבוש ממעם סתאההב'
 אצץל ההי *9שנ 23ףח-ף קשו"% השף הםדצוצ?

 נישו נמס8ש9ן נמיןל4 מןהההב'
 מץ אבוז*ם14ףמ א8ומא 2האההב'

 ע-ה סרוך ב"י ארי16?
 0טר%ףח 5הטל-8 צבי מרדכיה:'
 ניץ סיי,ייש דוד %עה:י

 היד 9ק נ,י ואש .שקם% מהא16?
 ה4ף ?הש ב,י תרפה1ג'

 מץ הקללער טדא שלמההבי
 ורי, אר,8 ש,שתשל גא4 ץשדח שישה אאש4ע?
 יהא קמתק ר4 גת לששק ושי-8ח'

 ע"ה ישיזו רזד נ-ף *1יז,ק ישתק אאץלקךע
 מץ ב,ענרע"שע?חא שלמההב. 1* אא4 ששף י' נת שית נליפאור
 תש2ר? יק 4נ נש' א%יייש ג-י אשב סילר וק.ייעינ יצ"י י'?8 המוא 5וץ 3ו -תשל פץ ף3יו"קילן
 תש4? אג 99חם 4צ 84' ואאואל בהר י8רמת קיה"וץ

 ב)קפ דאואתופ4שר 2ה1ה ויואל%3ל
 האה-כ אהאם"א מא5לבהם 14סמ רהרהץ
 ניץ הורז1ףץ אלעז- אלהרהרב
 מץ פר*עדסמ9 ריר מקף חהםהרב
 מץ מיבלבףם צבי וד-םהד:
 נףץ קלאן ה-רצו4) פת*כויה נהי שומי-ץ לעמל יההפעכו-ה ניי קףס5פץ ,8ננלע אלףמיה,י

 נהץ קנלבוים דזד יעקבב"ה
 יץ נ "ךד עקףמךה
 ט נ ב?ץ עעדהמךה
 מץ רוהש הלף עלס חאם מזהמ-ה
 נט שממךגער שרגא יאזי מאדמוץ7
 נט ורדמשי יעדה ירוחם%מיה נהי דלבעדימם"ו ?לום "שעימ-ה
 ניץ ררדץ ישקי מעה 4רי[מו

 פארצדיק4מו3ולל
 ש4פא רשש אשיסהיז
 קאיסרא כי%דל אעירו'ר
 ,8י*נרא ותיקף9ול קףע אהשררי-ר
 עהיס-א כרחער :ני0קהיז
 ומימףח ליפקרטץ ציק :ןהר-י
 אהץם-א ודדער דודרן-ר

 אהיסהא סענרטיהמש א6ןד החםריי
 קהיסהא ערסל עצצאל חחםריןי
 קה*ם-ע וטנשאד1 העשל ידוקרי-י

הד--
 אהיס-א עצעעב4ה? ,8מהשל ארה"ק יידה

 ץילי2וא אקא-י רד-ם "שןהחלז7--ר
 אהיס-א הערקת(נ יצחק 4יביישהי-ר
 אהיס-א ס"?פעלד יזצדאל סההרן-ר
 עהיס-א מח2לבוים ישמהעלהר,י
 ו1לי2וא כמי:ער וממהילרן-ר
 קמיסהא ראמעד שינארו-ר

 אפרים מטח3ולל
 ר4ש7,כ אהיסהא ישךהווארצעל וזיט אברדגם רריהץ

 נהי נק,טכהיבצעד יוקור נהי ילבער יוקף אלעוףר הי נ שרנא הזעעול רריםר
 ניץ מא?ג94יסף1 אל" אבדהםר

 נהץ 8ר4אר "ץ?רי

 ףץ *םא4שםש8ך שפ% חמזסר
 שקךשי ק4 ק;בר

 מץ
 מץ 8-קף צא קאסף

רהיחדסש*מץרשזשחש8ש"מי

 18885881קיי2מ
 8אקא9ש - אל5י848

 ש*81 שת1ד פץכק
 רץמ אאישהא טאשלכףם לאםו ההש תמ84 רהההץ חאדי רץם פאלםףע94 א2ברןק א4"ם"ש שצףץ םרדני רהךה?
 ר"פ אא"ש"ש םאשמןפמ*9 בער"ש ו-ההה?
 קףףשהח באק ,ששיזה כו"אר ו-הךה-נ
 קםל*5ושו ר4םקחגבקךי פטתם "קשקשלךך-ד
 עא"שחא צקחף*א-ם פץ8ץ צכי יקך?החלדי-ר
 א4"םחש אששיבקר בומם קשםחההדץ4
 קםל*םק8 סח1ם%אך א1ק4 סםתםהדץ4
 פמשט סץהברה
 מץ קל*ץ צבי אנדזסהב

 ע,? אששיש פו"ת נ-ף ודא רור שרא16?
 ע-ה ארי שרא נ,י 48י1 מרהלצ?

 גראא2מ45 אהאר ביר
 ניץ 0נ"ל קמ?ק נר כ"י

ר:' וי" 8*ישי נן ישהק מראיע?
 נהץ 4א*כב,שכףץ ושלכשק דדכ -טני
 4ש8י-ש פי-תיעץ

 ב"-
 ןי?%

 ע-ה שאתק י בה רבקתעע?
 ן-ה שאיף 14יץ ף נת קאףאילןינ

 נט דיז-ע2פקףך יציזק יףדן
 ניץ טזש מידהן

 ר"4אאק?חש?קחץ
 יש4 שלאמק, ש~וי ריו חיןא

 מז עאשצסץ כנחם מקנה ןר
 5ף"לעץ

 יז ח_ס שףא ח ט*4
 טק נת אםהר א4יען י" גקמ-8 נ*ך 8הא א 84 שישה פראיע?

 )1י
 ק"ה

 מץ פעח%עד וטלמה חחס פנוס -ה-חר
 עשךיננקדצ רזד יטסהחלהב.

 ניי כךףס חה8רויסק"רב. ו" השוע% ב* רינ ,מבר מרה6צץ נ-
 דפקהח% אליעזד אפט%
 אח"סהא אדמררכיה
 ראה*כ אאיסהא הלייייפס ליב דזד מרהרידץ

 ניי 4ריכגמושיץ קיסה כהמהר ניי אי4כענששףץ ליב ינץר
 ניץ ועף- הע רל כעו ?ז9לר

 קערע2ו2"רכולל
 החה"כ קמיסהח ריבמ ק8דמ האז% 4עיג מיההרה?
 נהץ בריכגמק אברז7םרוב כאי דלבער א4מי1ו אבדדסרוב

 ני? רזבק הר-ם מהאה חברהםרן-ר
 ניץ אץיצף*ט-םץ1 א:רדקםהר,ר

 ש4יש תיך א4י סנתם ייח
 94א ושחך דזד רהזת
 ש14ש תשך שםוק 2רך רידהץ
 התה ש14א תשאחחת צץ ע ץששש ףתז?
 הי2ץ ש4יש ס88יאשש "%8 קםק יתז?

 1י"מץ 89841 88תס%ע
 חתכולל השריסאעד
 א4"ם"א וזפקן2חךצ ברזד 24טץזמ רריה?
 מץ %ץ; סרשוט אלםרירהה
 מץ שפדא רחסון7 כיי פריעד ציק קכיה
 עא"םהש כהגא א9דק ח"םמרה
 איל*שף*1 פיא1 מ"אר חףססהה
 ניץ גךד?עשףו ט54ר חףףםמ1יה
 ניץ רא"ה8עיי יסשס עקףמרה
 מץ פאחן81 יאן%כדד
 מץ שצףעסקםץ טזאלסוק7
 )ברש"שת עאים"ש יש9עד ייפה יעקבהיב
 מץ ו(שקנבעף? אהדק -צדצ:כזהה
 מץ נן,צסקר הצוזק "שראלמףה
 נףץ אגקףילצון5ר מהאתכן,ה
 שמתשי שאש י4 ההד?4עה 5אי סיללשר מ-טהכי-ד

 ףל ידא 2ויד 3-ף
 נייו ץטנקמךב:א%ע הף-ם 3וץשהכךה7
 ,של*שוא סףב מן-דכי נסוקל4כן4ה
 ניץ קאפיזז נפתל4מוץ7
 מץ אמ84,5דקד שטמ%מו'ה ניי ס4שספ4י?סק4 אלנסנדר יממשקכן-ה 5יי פףעד צכימויה
 ניץ ה8%4יץ קף(נ אברדסה:

 דזהטניך ו0אהבחמשושובת
 סכ"8 שה"8"ש ו8סהה אעץ ס4רר רהיד?
 סאי"ש שאישחש בעק הלף חב סנחס ו-הרה?
 דסהףבוטש הפיץםאתד
 סט2ה דישרבה ועאויס14צר
 מץ ישא 4צארל 4חשרהב. ניי ראההשעלד בניטץ אבההםהן
 ניץ הת-8 דזב צביהב
 ניץ פאעד ח"םהכ
 נט איי"ףהםש אג והםהב
 שאש% שףש ק ישש 9שי168? ב"י וביידץ0 סרל6פר מלד חאםהב

 ששת% שיש נת עפל%ע?
 ניץ כקףזרקצ מ4רר החסהן
 ניץ ציצ מאיר ח"טהב
 ששיא 3ן מתש% 9שה6צ? נףי פשק4שמעחיץ כפרר חאםהן
 ניץ וזשסק%4 טטמהך
 ניץ ל*יח טקףהן

 ניץ י8נעעבא%ל -שראלה:ה,ה
 מץ ראהמפקלר ס4ררהב.
 סףא ניץ פ"1ץקנ,שסח ע5רסהר
 מץ בו-ם נרע ששמףל ו9סהחלהן יאי סרל"שר צבי ולסההב'

 מץ רו5ע ברזד "5קבה:' כהי "48קח11קם"8 יעק8צהך
 ניץ פקףלששףץ א6ןשר חץסד:י
 מץ יצסששואש א"ש ע8%ה 68תקה:י
 א94ך ע2יהב

 סואי
 מץ

 יי %יחר וקש סשחהמ
אפ% 1  *יח ישן 

הפה1אש814
 ש14ש אבדקקתוז
 ושיבץ 8מקישגף ה1שיל ישק אבוזקםהרב
 חרבץ דםשקףי ץשף ץ5;בהךב
 רשת-כ ןא"םהש ון"שצא9 יואהשל א%אקשף 15קהך בהר

% י א * ו פ * י ץ ר ח
 חסיל של הם8רסאתי
 ףץ פ%4*ק יצך אטדםר

 ק48שושו סש5הסרסהמף 4ךצעהרב
 ףץ יז8ענ8עלר י91ה ארצץר
 ניץ שעדקר 4נזילר
 נ4ו דשצ9שם הגזץ 14צץ יקקנ אש*רר
 מץ אי-א5ר ברזך ציק בןר
 א4"סחא סוקךשן מקא7 דזדהרנ כהי נ4שהל דזדר יהי ראא8 הצדזק ציק בןר'
 קמי8הא ליס51י יעדה ררדזיד כאי שרידס8ץ ל*ב יטדהר כ"י פא% צבי ו8סותשל דזדר
 ניש גרובער יק1ע יסףר' כאי פחרוה: השש1 ץסףר
 מץ וטוחיזיסקי שםישה יקףר
 בןששאש כאי א9ם"םצןףי ה?אשחלר
 ניץ ושוארץ דגןע '8ר2א יהונ.יר
 רזעבעון 'שטחחל ייאלר ניי ראהף *יזאליי
 מץ סוץת ל4םיעד יופה קקבר
 ףץ ליםמ5. יוקף ץף(בר

 ניי נרףס צבי יעקב הייםי-
 אהימ-א אעגצי רזד נתןהרב יףי פעלרמיק הרקם כ4רדר
 ניץ סאלשת9ציך פ2חם ?%סהרוב כיי 4מ2סחר ירשען% יענ:ב קךלכה7ר. כיי ברהץ היהם *ןלמהר. הי נ ו7עיהבל 4ארשץ 'סלכט7ר.

 כ"י בדייקר א:ךנדזד שר)אי
 יקייייא דוייטו וזעיזן1זוי)ייבח
 ניץ ט*לסעצעד קהג ר עע:ג:ץ
 אהיס-א איאףבקדנעו- "שוז% הטף-ד:
 מץ בלונרם דזד אברז7םר
 נט (1טגמי רזד חיסר. ניי בוייער רודר. נהי די-מיש וסמהשל אר"ר. ניי ביעך מ4דר דזד חבדהםר
 נףץ ודיס דז: ה:ניר
י.

ר' ניי כ!ק קעקט
 יהע4י

 נדץ"א סחשה בףר נהץ קשימצקףי
 ניץ נ14לרמ?וןף- קמובר'
 ,אל*סוזו אדכו-ר כ"ק בן כוועחצך ץעש י;ןבר
 ס"?פעלד הט7ן עמואלר ניי פישח4י ידא יצחןר.

 נהץ נל"ק רזד ?מהאלי. נ-
 ניץ קארן אדדןרב'

 ע"ה שש"ה שיסח כ-י 018 ר ק-ףרצ?
 ניי קראמש- הכהו אדדן -י

 מץ לת2ע יה% סרזכי :רק-7-
-ב.

 נףץ אךנד94ץ הקף נ:רזי

זע4:
- 

 ע-ת ,טתק אב-הם כ-י פיול שףש
 צא יט4 י' נ? א8חרתע?

 נט "ךיא אבר:' נהי סהיב,ףפעלד העוקטלהב.
 מץ ה(נשי מאד חהס :ה-הה
 מץ וואס "?ח(ללרב. נףי ראוענבקןן יןסהר:.
 ךץ גפועל4 בךר נאלדקל4שע יקף יעקבהץ
 נףץ בר"8 נאלרכיק יהה? *עקבהיז

 נהץ ראהףביים ה2ה הייןד:'
 ניי ר-כסיק טקף יעקבדב.
הל-

 בוי ניץ עומןץ יווש יע~ן
 נהי נארי(ץ יצהק יעקבהב'
 ניי מי-דזץ אי,ןז- יקו-אלרן
 מץ מקדסקל?שמץ דוב יק1ז%הן

 ע-ה אנ במשץ ישה י ח3חרצ?
 יץ 8רק-ל ק9יגאב4

 ניץ ברדס "שעף ב.ר
 ניץ ו(שפישציץ כה8ה ' :ה

 ניץ עך?עד יאק מהמההב'
 נףץ לינבת4י עקיב(ורב'

 מץ טינפעלד רגעק אלד עלוםהב'
8 כי " י שייי נ4י וין 4,ן-זי ארי שלהםהב' א  ף   

 ל5ייאה פ3יי 3ילל שק%ירא דה9ידי עיף )עקב ו%ליותכולל
 נט מףדפ9 תתן א:הטי. יץ יי-א שמףי _. ר חהל ש*1א והפציעש תיי תן רר-ץ

ר

 י-
 נט לשבפ9

 מץ מ"רררא"םומכא1לצעךר
 יודז) ע'ק'באר

 נהי קארע או?-
 ניץ ד4צענב,4ן *ידא עימהר

 דאל23דנדר עש%אל תפארתיש*בה
 ש*1א שכקסו צבי אבידם ךייהל
 אהימ-א אהאצעל כרכל ייאל חאס רהדה?
 והימ-א קש-סןזים יזעק ר ?ריה

*תשכ"כתמיז4י"
 ניץ סףב5- עטרם קהגרן
 ניי תלס ה(%ה:.
 ניץ ראקשעלר יודא יתףרר
 עהה סררנ. פידי א א%-ע"י תשיא וק?ילקףו כאי בעדיעזי מויןיר:'

 ע%"םהא כרינבקךע הד4ן אחארמיהץר
 ניץ מיואס4שם 4שארלהבי
 ניי סדבשי נתן מרדכיהב.

 לה נ4שי 3ו שדא זיאל עהף16?

 י8נ= %"444 י (""==%ז:(אטח54יו
( 5 ש ש ה א ו *ה ,  

ה * ח ץ ז ו

ה ש* יךה:' ש  ס4,ש ~י**" 
 נט שחרשץ יפשל אשרהר

 0ת" שק 8"יקז
 של ישן 3ץ

 ניץ 8רידסמץ ה-ם תמףהן
 ניץ ה%סמ8ן עאשא *זקףהן נהי %"0ממץ -שעףהב' נהי פרירכפק א6ששף יעקבה:'
 שרוש-ף חרל יישע כ-י קשו"% י חתדצ6ו? ניי ת"קקקלבהם -8ש%הכ

סבלאישוצ
 הל אאיש כ,י שש3 ששחש ל חהץ?6צ? כיי םולר טןב מםשםרע-
 ניץ %אידממ9 ליב %ש סאיך י'ה

 נ*ץ שידמסקר ליג או-- כחאהה:. נ4י א"כבאששאן טטמ ט4ררה:'
 נהץ 42פיסץ צבי ן4רגאהב. נהי עזערגרייד צבי קהיסה7.

 מאנ9י - ווהניץשי3ון
 י, יךרע =ר יש ת' עי%ק1

 אאיב-א אדס1-י מוץכל
 אב-ר אהיםהח ד(צער ישראי ו-הרה?

 ניץ כדגא יסץזו יקיז% יעקב אריןר
 נהי נח,ממיק ס17ה ואמעץהב. נהי ראומ רפאל חהם מ,יהרן
 מץ פהש1י ירישעה:' נףי לעב4ןדשהש יצרקרך ניי פקך,לכפק מ4רר אגמ,קםהן
 נהץ בר4צנש- רזד בדזךהב.
 ניץ רהף.וגץ9דצת צבי "השע"רה.. נהי פקלדז97ס רוב קסע5ה-. ניי "4ף טתן: ,ימשקה:'

 פיי-ל פפש 3ן קי?6%צ?
 א4יז ר גת 4-91,ע?

 קיתה9ט ה-ש ט אשךש הך?%לע? נהי חייט צ:י קלשהך
 נהץ וקמהיל קלכע הזאלר

 שםשץ 4' כ1 מךץ4 וק-מלקךנ
 ניץ ברוץ ודקם ב'ה

 *י-זק *שהק ר. :ן ע-ו- שודם וקהךלע?
 נ"? 0עלדכפק יתף יעק:ר. ניי ברזינעד ה% יצרצ;הב'
 נהץ ב4חש ארי דזדהן



 ההש8 ח8% 885585ש82
 ש%4א 461 ימ ייתץ י5חיבקףת

ת  יאק שיהא אי 8םזס רמ
יתר148איאש

 אאאסחא לקוף ברוך רהרהצ
 קא"סהא פערל רזד רדדהע
 ושליםרש1 כ4ש0יל טששק רהההע
 שאץם"א קארע דזזי באירגי ויהרד;ז

 עח"פףא מאסלמ-מ 82םהשל רהרדהג-
 מ8רים וןץהברה
 מץ נאלרכקךצער אשצץקםה:י
 נ*? ןאיאי"ו בצוזם יה1ד(נ אמןז(םינ. נףי 46גדל דוכ אעם1ק-צםהן

ה4-
 ביאו ב4ף-ק94דימש יזזאע אבההם

 מ"ז ה4שפס4ן יעקב חברדגשה:'
 נ4? אהששמץ מ4אר אברו;םהכהקת
 ניץ פקדל בתשק אברדוםה:'
 מץ נ4של*ב שסמה אנדהםה:'
 גיז %יכ9י 9ג שיןינ, ניי וףש שהניין

 ניז סף4קי מעבול מטתם 4יצןה:. נאי ראחענבוהם ?יאל קקף 4רדןה:. י" יא%4פש~ש ק הד סש8 ף,ע
 גש- אש*צע

 מקץגי גן יאר 4לע עיע4
 ניץ שו8שרץ 4רדןרב' ניי טשה 4רדןר:'
 מץ ושריבש, קש9אל אדוץרכ.
 מץ אעשיע יעדא עלמה 4יימלךהב' גיי פו-דב4ו בצלאל אהירב. גאי פףעדם4ע יחקף ששכ 4יי9ורן
 גיץ הא%דס4ק א*ע"רהן
 ניץ פ%סלכוש %הרה:.
 מץ בראיער צב' יתמט% אלחרר:'

 גט שסדשה* איי עד2 ןי
 נ"? רדבץ עשך 4ךיהן
ה:.

 ח-
 נףו י2%יי לץב

 גי? כהעם חד ?יאל :קךר:.
 נ*ץ פ%4"ףצחכחם ,וק וןי:'

 ע"ה סשח נא ימאיעע
 מץ נאלרגגמזעך 4רדן הללרב
 ניץ גל*ק וואקףהן

 מץ הקךסקר יקף 4החה:' 5יי ל84דא האלףהר 5יי ל(עדא תאלההן
 5יי תהק2אלר ברזך חףסהב

"""4אישש48%ע"  מט בר4שי רוב חיטהך
 מץ ,8םףעמעשץ סץשה חיסהב ניי סעקאמעמגקף4 מרדג* ודקםהב' 5יי נאלרבעדגער טדא חיםהב. נףי פר4גצז9 ?ץדא ודש ךה
 מץ פישחךי איסה הרקם ' כה
 לה18 ט-ם חתףהן

 פריהסיי
 מץ

 נאלרבקדצוי4 הצבטוהב.
 מץ משפצעד צבי חףמ מ?ומע ךר 5יי

 אש" ילעע
 ס-

 י"ת שיק
 מץ נלאצץ סוא; עקזהב' 5יי לזשדא טדגן שסףהב'

 קץת 4צ אר% בי- 41שא4ש,

 מץ סעדצקיפרג גז."ש טזצף%הן נאי שימצץ יו9ףהי
 בףי רש%צקף- הטאש%4 ב.ה יי נ נש""ש8הץ עזק%4רן

יששיאא"יץ4"א"א"שא."."
 מחך5ץ מ5 קע='הוץ44לממ94ה5י

 מץ וקךצו(ךןר סופ: ץקבהב
 נט סשחף מקיכ' 9ש% ק1קבהן
 מץ 0ש5צשק *5ה ץיהן
 מץ כיקף 4רדן טחקה:'
 הד 3ת148 ף2חייץ י284'9שאשלאג,ץ נט אאחיאתקך דףום איאק טחקהב
 מץ ליצדא יוד -יחקהן ניי נאלוש4ץ יצחקה:'

 יל ן15ז שש(% ג,י יטם, טיש המוא 4ידףלן,

-
 מץ נןףד"יהסש חיעי יןזט%ר:. ניי 0ש"-ש15ץ רןןי,ש -יחק ן
 נט ש,ג י1ר1ףץ טעדה קתשיה:
 מ-ו שוענקל כעוי,1 "יכרר:' ניי קאיק :עי -סכררן
 מץ עאלרס(ק "שעיה:'
ר:.

 מץ ושמזצץ "4,%ה:. ניי אף9ששזקר ארין "פ(י
 ניז וףיס לפאה:'
 אב?קע

 ע,: י,י -1,% כ,- נ,א סרדכ' סוהץ-
 9ואי מדיהב

 מץ
 יהדש*פת,ץאסישאש-עע,זק

 ניץ ה(ג,2אהל טיהוה:' ו-
 נףו כיגא יעקב מ,ירה:' ניי עיקהא,ר וו,ם ס(ידה:'
 מץ קל(יסם-וק לענרלהב' ניי פרידכוק סענדלה:' ניי פוץעי צבי 0(ירד:'

 ק,ה י-ף. כ,י אלםי ויי אמיש ילוץ
 ניץ %0רוע א*עא- בהןהךב' ניי לעכ,9ךס,ו טאל מידכיהן
 נט סיממביס מ,וההב' ניי והש כף2הר:'

 נט ניק ?שע 5תה:הבהץ,
 נט כ9צ"ס טשהה:הח
 נט סלכיכףם מנהס ב,ש:ה:'
 1ט םי(9הך נ, מסהה:.
 נףו ר,שכארם צכ' משה :'ר

 ניש אקי-ם.ע שסת% מק1ןר:. ניי חקדזבשי49. וזלמה בהמלהן
 מץ אי0ס מזחיה:'
 מץ 1ץךקגףק אב נחפןר:'
 ניץ ק94ץ ב4דר עו-ש%ה:' ניי ל,גהח ובי נ4הליה:'
 נט וף5ץ שמשי םו*ד ערט%ה:'
 נט אה9ךבףס והן עט2ה:'
 ניץ אט(1ץ י?ו5ע 91באר:'
 רל חלף י4-גא יא4י נ,' הלף שי ירשע %*יו ניי פשייל ס:-ל ס*אר 4רדן צב'ה:'
 מץ וףא עה,םה:ו

 ניץ ש~ט4-ץ אי שמזאלהן ניי אפעל שלמהדי
הך

 ושמתי
 מץ י(גצעער בנעק

 9 אטץש*ת
- 

 מץ פריעד יסתיר:' ניי ט(;אנ(1ז-מץו מירכי ןביאליך י1" ,"ז%
 ניץ כעיששמה שבווזהן
 מץ וזאה ענוךןהן
 נט %0ש9 צבי שוסור:' ניי נא"- פ%טל שרנאח:'

קישיש אמע *שי4ע י"הג עא% זרמפ חתא 8י8 אמששי%
 מץ שי2ר שזשע חפזסר
 מץ ףךשס1הפש *ציק אםזםר
 מץ פסיקצץ שלמה עמיםר
 מץ 8יףס הלף ארצץר
 5הי פר"עי,מ4ץ יצדןר
 גיש אעזשג אחשר אייר'
 נ*י4 שעהיל אושרו-
 מש שעקשסע ירלר וףא" משיפש מייי נ%י י"שש אליש בממטרי
 גיץ ה"8 צמ ברזדר
 מע דששוקףי"פץ דדרר
 דןדר

 מ"י ליסםקשישצףי
 נ*ץ ל4צדד וזאלףי בףי סך94זע1- תאיףר גאי בעדקףשש"ם"צ צבי כהאה הזר
 מש אש4של ג-י ע"8 ושמ פייף אנילעץ גאי דלבקדאאיק קקיז ת8סי 3אי גץע חחטר

 ע-ה ייקף 3-י זעע*8 ח* פרה פךיי,ץע
 מץ חקךיצכקזז4ףי תקף ריי2(הד-ר

 אילימף14 אשכבד זעענץי יגוךיי"ר נאי ואף-ושהאטש יש;ב חאםר'
 גאי נ4שלרב9יסשי- 4רי יההשער'
 ףץ ושפ4שג% אחאר ארי עדאר
 חלר ריג ג-ר הי 1*לעי2 נאי נאס4ש הלף 4רף יחהאר.

 קהת טסף י4 גת ריש* א4יש45עץ
 נט שטוי9ך משה טקזרי
 מץ פיקדשק שתא יתט%ו
 מץ 9זש ץען קג4ו'
 נט פויעדפק פנף יידק ימקר
 ניץ חמגשמק י"ןו ימקר
 נט וכףנ8עיד מנשה יסקר
 ניז פעושסק יצוקר'
 ניץ נ9יסשמה ידא ןה"יר
 נ"ץ *נסקגעשיץ אב ירחמיאלר
י'

 הששי
 ניץ פיטלברם דוד

 ניץ קאעזשף דקנ-ך חמך י,שז%ר
 גאי נאלד'שסרץ סנזל סקןדל סטתסר' ניי 4ונבישי סטתםר 5יי געיב מצנדל "שזיר
 מץ כדעא צבי סנהםר

 נאי האחמבו4ן ושעו,8 כקנדלי
 ניץ בקךאץ טשף מןסתר נאי א"שיףצחש פ"של אפרים ברז[ביר
 ניץ לעקנחטימץש נוצקר'
 נהן קלאץ ןבז עקיבאר ניי שוהמאאיין עוהשלר

 נאי ל,יגאעך פנוז(ר
 1 נף פר(8גח% פבשםר

 ביץ ס%סלבו"ם צביר
 מץ קףפון ,צבתיר.
 נישו רזשצעבבקף-נ אה"םר

 כייו כהסשמ94 דיד קצןאלי
 מץ ערקןב%4 סןב שכןאלר'

 קךה משה 3י אש-ס אדמלעה
ר

 שמואי
 מץ כהטו שפחיל

 גאי קעסםת1נבו"ם איסהללדי-ר
 נכה-מ עהיס-א ס-יליוו סוב 12סעקהר,ר נהי כקץ 4שידן ,מכתנקר'

 ש14א דשש4צפ חמק צמ סםירההת
 סאהםשא "יבתהיש
 קאף8"8 לע% ז88ק* מתירהרהע
 דפאצצאשרר84ייכ
 אאףשהא קובלקףרעד פטשש 8צ4יהרב
 קחישהא דש28כ דזד "4;כהבב
 ב4שבדכ דזצדדי רבקהמףרחקיט
 ניאו נ-נאמשממק אנצזעםכו,ה
 מץ ש4שושי אבושקגםכןהה
 מץ זשיזשדץ אב84 אגוקםכזיה
 מץ *שןא קהב חברהסמרה
 מץ פאלל4ק ו8מת% אכדוםכיה
 המתגן איד סכך מע מףטל"ש משי 4רדןהן
 5אר כדעא אהשרכףה
 ביץ כוק צבי רריםמוהה באי ,שם8טשם אהארליה
 ני, צל*ק צבי ירוצבו"ה
 מץ אע%עפ זמ%4ירה בףי 3רש2הז%י ודהם *8חשמוהה
 מע צ,י יש4ימז
 ףץ ודעזץ5- יםק קףןמרה
 מץ נטטבקוע יזקף תף(ב ירמרכיה
 מץ בקדצ9י בעד"ש אשכרמוץה
 מץ ,ששיאם יץןזולמץהה בהי ת(5ש4ךץאשרש "שראי רדב 5יי לעמבקדסיי רוב הםנרכ.אה
 צגי כור ייאה שגי, די יין ו-שללעינ בףי רזירשףלר ברוך "שר%4כףה

ת%*
מ  ני"4 ת* "4 

 ישף 3ז האיר יאק בזשמש
 ץישע ירוי 3*ף ח8%4 שויק 3-י"שלםת
 שו~8 נ-ר יוג ,ןגררצחק

 ציץ ל"כב2שע כונחם -ה ימ בהי מויקיקל -עצ~כ יקח-אלריהה בףי ץ5חב4ןדוהש טשכ "שראלר-ה
 מץ לעב94זים-ש מרדכי מ,צהמי-ה גאי מישזעלמ מ4וד מהצהמ"זץ באי גר(שסב(שיד בגשהכיין
 מץ סשששיאתש ר4ברז ו4סהאל מומהכייה
 מץ *-קד דיד אייטקך גפח*סרה 5הי פשעטיץ4 נחדםכי,ה

 רנוע א% עףב 5"י ר4יששתיץ צבי טשץל*מחה
 ניץ 50יישםףץ עעבאסדה
 ניץ קוגיל ז1למה פבתםבי,ה

 רל ישף 2השץ ב-י הצ אייזי 5**קהצ
 בישו סהשם הטאןשל ש14למוץה
 גףץ החיסב4ץ טסף 2היםכרה בףי דידקושקלד וש,ץםכזץ:

 מץ אהףשר שמ(ק שלוםמושץ

 בףז ו8טקךץ ו4טמ%מף"
 ניץ סןקינד רףהם ץ4פ%41כ?הה
 נ צגי ז4םוא%מוץה

 -וצעסצ4י
 ניש

4יש1 8 ש*8%88שש שש* 
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