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 חיק טל8נטך .,ן יופיא4של ר מרן ישרתי של ובן שכוהך האטהר- חגאק מאת חיסר חלשה.'ן
 להם-:ונלדד....

 והמוסר. היראה לפור עיד. מאורש אורשערי
 בקדושה. והלוכו הגר"ס מרו קציה.מדיכי אורנתיבות~.
 התשובה. ודרכי ה' ביראת שונים מאסרים אורכוכבי)

 זצוקיל. בליטר יצחק ה מרן יסיע צדיק תאמתי הגאוןמאת .'-
 - אחד דקר : מחירו-

 : הכתבת ע"פ המחבר הגאון בן אצללהשי%.
 ש86א .5 ,אט2ג[8 .ק .0 80% ,210 5(%1עז(נ.יתא5(פק

ן ה ע ר ומ  

 .ומדרש בתלמוד הקדש' בכתבי אבלים ותנחומי הספד דברימשר
 בכרסתי הכתובים לאכלים תנחומים ודברי ההספדים כל ל4ל בו %ההספר

 הפירושים עם שזנים וילקוטים במדרשים וירושק4טיי בבלי בתלטור והפובאיםהקדש-
 ופירוש בבון תלמוד על הספורממים הכפרשים ושאר והרועף טהרש'א רשיי,של
 על רבה שבמדרש והריזנחוסים ההספרים אל ירושלמי. על סשה ופני העדהקרבן
 וטהרז"ו. תאר יפה כלהונה, מתנורז של .הבאורים נלויתם סגלות וחמשהתורח

 הכולל המטיף הרב והסתברףע רגםל

 ראבינער דובער הגדול הרב בן צמהד"ר
 הנ'י4 הספר של הגדול ערכו בשערים להלל מרבים ספורסטים גאוניםהנה

.
 ודרשה טמיף לכל מאד ונחוץ חשוב ושהוא והמדרש* הו-כלמוד מפרות בתוך

 : רלסטה הכתבת % לטפרע דולרים 3 מחירו ישלח הזה הספר לו לרכושהרוצה

 .[ן[ 6ם8ח(2 ח(הו66שא זש5ן ."8 37 גוש50אז188ח8

ע/ י ייןשבועון 1 סנ 1ע1 י ל ל כ חררי רזורן ב .44 ן וששן י 84ש ףיש4

 חבם ישראל הרבהעורך
 תקריבם ושוחדים פקידים לפועלים לשנור לא"י 1 - בארץ החתינהמהיר

 רולרי 3 בהו"ל טא'*.504
 619, ד. ת. תל-אניב ,היסודי מערכתהכתבת:

 ובהו"ל. 12כארץ הברייס חמופרים .וטובי הרבניבמ גרולי מבשתפיםב.ויץיסוד'
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 מחה וקלפה ועזרם : האחתרהעולך



 8ר%4שא,:י','4_ יאחד י' הדצ"ג שי ופדים חששנות ) י48עי שנה תוצ"פ חור, ף חוכרה ישראל*ימי
 עהרנרייך, יהודה חיים ר' הגאון הרבלהעורך

 )צ'כוסלובקיהןהומענע,
 י(ספרות,. קובץ ךךיכמענקט14ס*כמ.אידיעשע

 . שגטדאדר, חוברת ועוד. הימים דברימדע,

 יאסי שוומד, שמואע( הרב העורךתרצ"ה'
)רומניה(.

 עומר עניני על חדושים כולל הארדברכת

 הגאון הרב מאת הלחם.ושתי
 תרצ"ד. בריסק, מאשבוים, י(.ב יהודהר'

 עמוד.49
 עור. לפני בענין חדושים כולל בעתך.דבר

 בנימין ר' הגאון הרבמאת
 דטשאסניק. הרב ירושלים' שוורצמן,מנחם

 עמוד. 36תרצ"ד.

 ודברי ההספדים כל כולב-( המפד,רבדיי
 הכרטובים לאבליםתנחומים

 שונים. וילקוטיכם מדרשים בתלמוד,בתנ"ך,
 מרשת והארות. הערות חדש" "אור באורעם

 )בולגריה( סופיה ראבינר ?מח ד"ר המטיףהרה"ג
 עמוד. 276תרצ"ה.

 חדושים כולל ראשון. חו(ק אישר.דבר
 ובדברי הש"ס בסוגיותובאורים

 ידהודדה אליעזר ר' הרה"ג מאתהרמב"מ.
 עמוד. 120 תרצ"ה ירושלים.וואלדינברג,

 טבח, : חוברות ואגדה. להלכה יגחיןהפרדם'
 הגאון הרב העורך תרצ"הישבט,

 שיקאגו. סריס, הלוי אהרן שמואלר,
 וב-ובנין ליהדות מרכזי חרדי ירחוןההד.

 ההדר, שבט, טבת, חוברות:הארץ.

 בורנשטיין, ח. והמו"ל העורך י. שנהתרצ"ה.
 ת"ו.ירושלים

 ספרים בקית לביבליוגרפיה, עתוןהשהקיע.
 בהוצאות הנמצאים ספריםולידיעת

 ., הל'אביב* -8ר?"הי שבט. אי קונטרס )מלבוש(,ך

 חדושיכם הלכותן חקרי כולל טקטיכן4מף
 הנוגשיכן שוניפ בעניניםובאורים

 - מפרת' ויו"ט. בשבת האלקטריה . מאורלענין

 ירהטליפ- אוירבאך, זלמן שלמה ר' הגאוןהרב
ל עמודי 212תרצ"ה.  

 שישרש כאל: הלקימי שני עמף.פורת
 לדהלבדע. הנוגעיםוחדושים

 ר' הגארן הדב מאת השו"ע. הלקיבארבעה

 אברד )מלפנים גברוקלין' רב צווייג הלוייוסף
  עמוד* 160 תרצ"ג. בילגוריי,פוטוק-זלוטי(,

 )"מעין קוואל. אייכימקפון
 הנצח"

 חלק
 דרשורץ כולל(ב.

 מאת התורה. פרשיות כמה על ובאוריכםן
 רב פיין' הלוי מנחם שמואל ר' הגאון הרבן

 עתויי 79 תרצ"ה. )אמריקה(. מיש. בדטרויטן
 : חוברוה ואגדה. להלכה ירחון תורה. קולן
 העורך תרצ"ה. אדר. שבט טבת, כסלו,ן

 תו4 ירושלים ובר. אהרן שמואל ר' הג'הרב

 עיי באורים חדושים כולל זאב.תולדות
 חולין, ב"מ, ברכותימסכתות:ן

 הרב מאת מסכתות. הרבה על ולקוטיםיו"ד

 יהודה* אתולדות קונטרס בסופו עמודי 318, תרצ"ה ירושלים. פראנק. וואלף זאב ר' הגאוןן

 המנוח גנו מאת מסכתות כמה על חדושיםן
 כ-ניב יהודר-: מר בתוי"ש המצוין הכחורן

 ז"ל.פראנק

 להלנות וחדשת לשו"ת מאסף האפן.תורת
 ומששמריהם בארץהתלויות

 ישר4יכ( ר הגאון הרב העורכים:מוסריים.

 עשי מופיע מעינ" דוב ר' והרה"ג דבורץ זיסל1
 טבת4 תקוה, בפתח א"י ק-(תורת מדרשבית

תרצ"ה.

 "ראיה ג( ראי"' "טך2: ב4 ראיה"' "עךלת א4, : החוברות לאוריצאו
 מוקדשות החוברות שונים. מאמרינבם כוק=י. ראירק" *אגירת. ד(מהימנא"'

 ושהכהן יצחק אברהם סרן ופארו ישר4של גאון רבנו של השבעים שנתלחיי
 לא"י. הרבנים ראש שיימ'אקוק

 אפי שעני טיייינה" הנישא יחיב שולפן ב. ש. הרב המחבר:כתבת



ציון '-יישרי*שריש
 :רוסיה

 זצ"ל אורינזון יוסף ר'הרב

ו55ו55ו55-
 יעלנא אב"ד זצ"ל אורינזון יוסף ר' הגאון הרב נפטר חשון כ"ג ה'ביום

 ברוסיה הרבנים מגדולי היה המנוח לחייו' וארבע החפירים בשנת סמולנסק()5'

 בשם בישיבה נקרא היה הוא וסלוצק. מלבודקה בישיבות למד בבחרותוהטוביסית'

 הצטיין הוא הישיבה. שכתלמידי ביותר המצינים בין נחשב והיה וועליזר""יוסף
 המנוח סבל ברוסיה הרבנים ככל נפלא. ועמקן הבנה בעל העלויים,בכשרונותיו

 לא"י כניסה רשיון עבורו השיגו באה-ק ידידיו הסוביטים. השלטונות ידמתגרת
 תנצב"ה' - שנותיו, במיטב בהיותו המות קדמוהווהנה

 : לנו מודיעיםמלונדון
 ר' לכת והצנע צדיק איש הישיש הרה"ג לונדון פה נפטר טבתבחודש

 חתן )שהיה מווילנה זצ"ל אליעזר אר[י' ר' הגאון חתן ז"ל, דסלר דובראובן
 פאר הגאון של וגיסו זצוק"ל', סלנטר ישראל מרן רבנו ישראל קדושהגאון

 מווילנה. שליט"א גרודזנסקי עוזר חיים ר' מרןדורנו

 תלמיד בנעוריו היה ברוסיה, הסוחרים ומגדולי חשוב ת"ח שהיההמנוח
 התרומיות במדותיו הצטיין מקלם' זצ"ל ברוידא זיסל שמחה ר' הגה"צ שלמובהק
 המלחמה בשנות ולתעודה' לתורה פעלים רב היה הוא רוחו' ויקרת נפשובעדינות

 במס"נ והכל וטולא האמלא - בעיירות הו-הורה להחזקת רובלים אלפי עשרותפזר

 ארץ רשעי מידי ת"ח כמה להציל בידו עלה חכמתו ברב לכת. והצנעעצומה

 הסוביטים.פקידי
 הספירוהו האחרון. כב-דו את לו לחלק באו לונדון רבני רוב עם גדולקהל

 דסלר אליעזר אלי' ור' לופיאן אלי' ר' פרבר' הירש צבי ר' : הגאוניםהרבניכם

 תנצב"ה. - המנוח")בן

 צייןש: ישערי במערכת שנתחבלוספרים
 ובה"ס. באה"ג עם או"ח שהע חיים.~ישה

 "טעם ספר חדשות: הוספותעם

 מגדים" ה"פרי ותמצית ' עיקר כוללמגדים"
 הערות בהוספות השו"ע סעיפי עג-[מסודר
 דון אליעזר ר' הגדול הגאון הרב מאתיקרות.
 שתיה". "אבן מח"ס לוצין הגאב"ד זצ"ליחייא
 באורים של גדול מאסף מגדים* "לקוטיוספר

 ספרים מאות מכמה מלוקט בשו"עוחדושים
 ד-שלחן" "בדי וקונטרס ואחרונים.ראשונים
 שבכר" והענינים הדינים מכל מפורטמפתח
 בנו מאת ועוד. בבה"ס בשו"ע וסעיףסעיף
 לווין, אב"ד דון-יהייא ציון בן ר' הגאוןהרב

 עמוד 320 תרצ"ד.לטביה,
 ולדברי לספרות לתורה, יטחין החיים.אוצר



9שצין יקייקי"שעיי
 בשנת דביליסטוק' והגאב"ד הרב זצ"ל פאיאנס דוד ר' המפורסם הגאוןהרב

 ממנהיגי ואחד בפולין הרבנים וחשובי מגדולי היה המנוח לחייו. וחמשהשבעים
 שם. החרדיתהיהרות

 כשרונות בו נתגלו בצעירותו כבר תר"ך' בשנת נישוויז בעיר  בולרהמנוח
 זצ"ל. הנצי"ב להגאון מובהק תלמיד והיה וולוזין בישיבת למד הואגאוניים.

 מהם בליטא-פולין קהלות בכמה ברבנות שימש הישיבה את עזבוכשחרי
  הרץ היים ר'  הגאון  תותנו פטירת לאחר ועוד. קנישין סופרעסלאבעיירות
 ואם בעיר הרבנות כסא על נתקבל זצ"ל יו"ט" "עונג בעל הנודע הגאון בןזצ"ל

 החיה הרוח היה הוא בעדתו. כמנהיג המנוח הצטיין ברבנותו ביליסטוק.בישראל
 הכלל לטובת והשתדל יום קשי בכל טפל רחמן כאב בעירו, הצבור מוסדותבכל

 בפולין "המורחי" ממיסרי  היה המנוח כולם. על וחביב אהוב היה הואוהפרט.
 לעלות שאף ימיו כל גבול, כל עברה ישראל לארץ אהבתו שם. הראשי בועדוחבר

 רשיון לא"י הראשית הרבנות באמצעות לו נשלח האחרון בזמן הק"לארצנו
 והנה בה להשתקע לאהר"ק הפסח חג על לבוא כבר והתכונן לארץכניסה
 תנצב"ח. - בידו'  התקיימה לא נפשו ומשאת הכביר וחפצו פתאם המותקטפו

 :צ'כוסלובקיה
 זצ"ל ענגל שמואל ר'הרב

 וששוששוששששששששששששש
 זצ"ל  עגל שמואל ר' הגדול הגאון הרב קאובוי בעיר נפטר אד"רבחדש

 למד מופלגת לזקנה שזכה המנוח הר"ש". "תשובות בעהמ"מ  דראדמישלהגאב"ר

 וגליציה אונגרין ארץ מפורסםובכל והיה זצ"ל' מצאנז חיים ר' הגאון אצלבבחרותו
 )צ'כו4 קאשוי בעיר התישב העולמית המלחמה בזמן תמים' וצדיק עצוםלגאון

 תנצב"ה. -סלובקיה(.

 :קנדד-ע

 זצ"ל גורדון יעקב ר'הרב
ש

 יעקב ר' הגאון הרב לחייו' ושמונה החמשים בשנת נפטר כסלו י"ח א'ביום
 מחשובי היה המנוח בטורונטו' האורתודוקסית העדה של הכולל רב זצ"לגורדון
 "דובבי יעקב", "מנחת : מהם חשובים, ספרים ומחבר בתורה גדול בקנדהזהרבנים
 ישראל. וחכמת דרוש בהלכה שונים ספרים ועוד הבשר" מן "נזירות ישנים"'שפתי
 בטורונטו. ברבנות כהן שנה שלשים משך הצבור, בעבודת פעיל עסקן גם היההוא

 ממשל" פקידי ביניהם איש, אלפים מששת יותר גדול קהל השתתףבהלויה
 גבוהים

 - והמחוז'העיר
 תנצב"ה.

רוסיה



 .אייא

~-ז י-יח~"
 נפלא, ושקדן תמים צדיק הישן, מדור הרבנים של מטיפוס היההמנוח

 הרבנים בעולם מפורסם היה המנוח הגדולה. ובבקיאותו זכרונו בכח הצטייןביחוד
 "דמשק מהם: בהלכה, שונים במקצעות שחבר הרבים ספריו ע"יוהלומדים

 על אליעזר" "תורת עגונות, הלכות אה"ע על אליעזר" "דברי חו"מ, עלאליעזר"
 הוא בכת"י. חדו"ת הרבה ממנו נשאר זה לבד יור"ד, על אליעזר" "וידאו"ח

 בעיר ומו"צ לרב נתקבל תרע"א ובשנת האלינקא בעיר מקודם ברבנותשימש
 ואדמורי"ם רבנים ביניהם איש, אלפי של גדול קהל השתתף בהלויהקאוול.

 תנצב"ה. - כהלכהי הספידוהווספדנים

 זצ"ל לוין הכר-ן צב* חנוך ר'הרב

 אב"ד זצ"ל לוין הכהן צבי חנוך ר' הגאון הרב נפטר אד"ר ח' ב'ביום

 לחייה ושבע הששים בשנתבנדיף
 וחסידותו' צדקתו בתורתו ומפורסם בפולין הרבנים מחשובי היההמנוח

 היה המנוח זצ"ל. אמת" "שפת בעל הגה"צ וחתן החסידים מגדולי היההוא
 ישב שנה 14 משך בפולין. וממנהיגיה ישראל" "אגודת של הפעילים העסקניםאחד
 ואדמורי"ם רבנים ביניהם אנשים, אלפי השתתפו בהלויה בבנדין. הרבנות כסאעל

 תנצב"ה. -רבים'
 זצ"ל הלברשטם ליב ארי' ר'הרב

!!!!!!!ו!!-!!
 צאני. אב"ד זצ"ל הלברשטם ליב ארי' ר' הגאון הרב נפטר אד"רבחדש

 ובמדותיו ויראתו בתורשתו ומפורסם בגליציה הרבנים מחשובי היההמנוח

 תנצב"ה. -התרומיות'

 זצ"ל שארפזין גבריאל יונה יוסף ר'הרב

 זצ"ל שרפזין גבריאל יונה יוסף ר' הגאון הרב נפטר א'( )אדר זהבחודש

 וביר"ש בתורה גדול היה המנוח לחייו. ושלש החמשים בשנת שעניץ,אב"ד

 על ישב שנה 12 משך הטובות. ומדותיו צדקתו בגלל הסביבה בכלומפורסם
 תנצב"ה. - בהלויה, השתתפו העיר תושבי כל בשעניץ. הרבנותכסא

 זצ"ל -[ייבוביץ הכהן חייבם ריהרב

 חיים ר' הגאון הרב לחייו ושלש הששים בשנת נפטר אד"ש ט' ה'ביום
 בתורה גדול הרבנים, מחשובי היה המנוח אסטרין' אב"ד זצ"ל לייבוביץהכהן

 הגאון הרב היה המנוח אחי זצ"ל. חיים" ה"חפץ הגה"צ של ב"א היה הואוביר"ש.
 תנצב"ה, - בווילגה' המוצי"ם מחשובי זצ"ל קפלן הכהן זלמן יעקבר'

 זצ"ל[ פאיאנם דוד ר'הרב

 שם נפטר ב' אדר ד' שיק בליל כי תלגרפית ידיעה נתקבלהמביליסטוק
הרב



עןציון יוע"וביתצוערי

 לכל לרוחה פתוחה היתה ביתו התרומיות. במדותיו מצוין היה הוא ה'.ועבודת
 עניים. תורה ולומדי לח"ח ביחוד נצרך, לכל נדיבה ביד תומך והיהאורח,
 בתורה וחילו כחו רב לראות אפשר מהם אשר בכת"י חדו"ת הרבה ממנונשארו
 מובהק ותלמיד זצ"ל לאכווער דוב ר' הגה"צ של בנו היה המנוח המקצועות.בכל
 לרב המנוח נתקבל תרנ'ט בשנת מפרוזין. זצ"ל פיינשטיין אלי' ר' הגאוןשל

 קהל השתתף בהלויה ישראל. לארץ שעלה אביו מקום על לאכווא בעירואב"ד
 לפי הסמוכות, מהעירות רבים רבנים גם באו והסביבה, העיר מתושביגדול
 תנצב"ה. - הספדים. שום עליו נשאו לא המנוחצואת

 זצ"ל יוסילביץ יוסף ר'הרב

 סובלק של רבה לחייו, ושש החמשים בשנת נפטר, שבט י"ס ד'ביום
 וחשובי ומגדולי הזמן מגאוני אחד זצ"ל, יוסילביץ יוסף ר' הגדול הגאוןהרב

 בפולין.הרבנים
 הגאב"ד זצ"ל חיים ר' המקובל הגאון ממשפחת מליב, עיר יליד היההמנוח

 הנפלאים. כשרונותיו בגלל עילוי בתור נתפרסם ימיו באביב בעודנו וזלווא,סליב
 מבחירי והיה בסלבודקה, ישראלי "כנסת בישיבת למר תרסיני עד תרנ"המשנת

 קובנה(' )פ' אבעל כעיר לרב נתקבל תרס"ז בשנת שבישיבה. התלמידיםוממצויני
 כסא על לשבת נקרא תרפ"ו ובשנת בסימיאטיטש, ואב"ד לרב נתקבלבתרפ"א
 במובלק.הרבנות

 ילבו והיהדות, הדת לחזוק פעלים רב גם המנוח היה בתורה גאונותולבד
 ומוסדותיה הקהלה לטובת הרבה פעל הוא צבורי. ומפעל ענין לכל ערהיה
 ממנו נשאר שנה. מסאה יותר זה המתקימת הסובלקי הת"ת של ההיה הרוהוהיה
 הלכהי "חקר בשם והכמות האיכות רב חשוב חבור ביחוד בכת.י, חדו"תהרבה
 הותיקים מהמשתתפים היה המנוח וההגיון. החקירה ע"ד בנוי קדשים, בענינירובו

 שונים. בענינים חדו"ת הרבה ממנו ונדפסו ציון" "שעריבירחוננו
 השתתף בהלויה הלבבות. כל את הדהימה שנותיו, במיטב פטירתו,דבר

 הספידוהו רבים ספרנים והמחוז. מהסביבה רבים רבנים גם באו מאד. עצוםקהל
 תנצב"ה. - היהדות, לכל הגדולה האבדה ערך אתותארו

 משפחתו של הגדול ובאבלה בצערה משתתפת ציון" "שערימערכת
 מציון. תנחומים רגשי ומביעההכבודה

 זצ"ל ניצברג אליעזר ר'הרב
ששששששששששש

 ר' הגאון הרב בפולין הרבנים וזקני מגדולי אחד נפטר שבט ט"ז א'ביום

 לחייו. ושש השמונים בשנת קאוול בעיר ומו"צ רב זצ"ל ניצברגיצחק
חסנוח



עוציון י-םחוברתשערי
 :אמריקה

 זצ"ל רבינוביץ חיים משה ר'הרב

 חיים משה ר' המפורסם הגאון הרב ניו-יורק בברונקס נפטר כסלובחדש
 ברבנות שימש המנוח באמריקה. הרבנים וגדולי מזקני אחד זצ"ל,רבינוביץ
 בהלויה הדת. ולהחזקת לתורה פעלים רב והיה באמריקה חשובות קהלותבהרבה
- כהלכה. הספידוהו ורבנים מאד גדול קהלהשתתף  תנצב"ה. 

 :ליטא
 זצ"ל פרידמן משה ר'הרב-

 שאקי, אב"ד זצ"ל פרידמן משה ר' הגאון הרב נפטר כסלו י"זבש"ק
 ביר"ש בתורה גדול בליטא, הרבנים מחשובי היה המנוח לחייו. הששיםבשנת
 העיר תושבי וכל מהסביבה רבים רבנים באו הלויה אל תרומיות. מדותובעל
 הנאצלה אישיותו את ותארו הספידוהו רבנים האחרון. כבודו את לו לחלקבאו
 תנצב"ה. - המנוח,של

 :פולניה

 זצ"ל פייגנבוים שלום יוסף ר'הרב
!!!!-!!!!!!!!!

 אב"ד זצ"ל פייגנבוים יוסף שלום ר' הגאון הרב נפטר חשון כ"ח ג'ביום
 וחשובי מגדולי אחד היה המנוח לחייו. ושלש השבעים בשנת )וואהלין(לוקאטש
 והוא בשו"ת אליו פנו רבים הוראה. לבעל ומפורסם בתורה גאון בפולין,הרבנים
 ענותן ; טובות במדות מצוין היה המנוח התורה. מקצועות בכל כהלכההשיב
 סמוטריטש בעיר נתשבללרב תר.ן בשנת הבריות. על וחביב אהוב טוב, מזגובעל
 על ישב ושם לוקאטש בעיר לרב נתקבל תרם"א ובוננת קמגיץ-מודולסק(,)אצל
 שלום" "משים בדפוס ספרים ממנו נשארו האחרון. יומו עד הרבנותכסא

 באו גדול, קהל השתתף בהלויה בכת"י. ושו"ת חד"ת הרבה לבד שלום""ונתיבות
 הגדולה האבדה את ותארו הספידוהו רבים ספדנים וואהלין. מערי רבים רבניםגס

 תנצב"ה. -הזאת.

 זצ"ל ברקוביץ צבי יצחק ר'הרב
!!!!!ו!!!!

ו!!!!!ו!!!-
 צבי יצחק ר' הגאון הרב ממושכה מחלה אחרי נפטר כסלו י"ס ב'ביום
 להייו. ושבע השבעים בשנת לאכווא, אב"ד זצ"לברקוביץ

 התורה על ישב ימיו כל בפולניה. הרבנים מחשובי אהד היההמנוח

ועבודת



9הי-ם-מ-יד-"שערי

 אביב תל ביפו תוראה ומורי רבנות משרות השגת ע"י בא"י עמדתם אתלבסס
 הארץ. ומושבות עריובשארי

 הוא האצילה. לנפשו חן לוית הוסיפו הנעלות ומעלותיו התרומיותמדותיו
 אליו התיחסו וכולם לבריות ונוח אהוב היה הוא והאמת. הישר הטוב, סמלהיה

 הוא זה' דורנו של מברדיטשוב יצחק לוי לרבי אותו כנוהו בצדק והערצה.בכבוד
 את והמשיך ומשא' מגע בכל ורנע עת בכל בחייו שהגשים מאחיו הגדול הכהןהיה

 הבריות את אוהב שלום ורודף שלום אוהב הכהן: אהרן משפחת של היוחסיןשלשלת
 תנצב"ה' - לתורה.ומקרבן

 בכל ציון". "שערי ירחוננו אל זצ"ל המנוח הגאון מאת נודעת יתירהחבה
 רוחנו את וחזק החשוב, למפעלנו הגמורה והוקרתו הערכתו את הביעהזדמנות
 מאד ועונג רצון "שבע כותב: הוא אלינו ממכתביו באחד הירחון' עריכתלהמשכת

 בירחונם להשתתף בעה"י נכון והנני ציון"' "שערי והנעלה החשוב מהירחוןהנני

 ועבודתי". מטרדותי מעט לכשאפנה רוחימפרי

 זצ"ל אוירבוך דוב ישכר שמואל ר'הרב

-!!!!!!!!!
 שמואל ר' הגאון הרב בירושלים הדסה בביה"ח נפטר כסליו כ"ח ד'ביום

 גדול היה המנוח )"רמת*השרון"(. שלום" ,דעיר הרב זצ"ל אוירבוך דובישכר
 השרון רמת במושבה הדת לחזוק הרבה פעל הוא טובות. במדות ומצויןבתורה

 השתתף גדול קהל בליטא. מריביאנקא בעיר רב מלפנים היה המנוחוהסביבה.
 - רבנים, ועוד שליט"א קוק הגרא"י לא"י הרבנים ראש מרן הספידוהובהלויה.
תנצב"ה.

 זצ"ל ספיר יהודה יצחק ר'הרב

ו!!!!!!!!!-
 זצ"ל ספיר יהודה יצחק ר' הגאון הרב בפ"ת נפטר אדר ט"ו ב'ביום

 לחייו. ושבע השבעית בשנת תקוה, בפתח הרבנות תברשהיה
 ביר"ש בתירה גדול העבר, שבדור החשובים הרבנים משרידי היההמנוח

 אדלסק בעיר : בחו"ל קהלות בהרבה ברבנות שימש הוא נעלות. במדותומצוין
 ונתקבל לא"י עלה תרפ"א בשנת שנה(. )18 וראצקי שנה( )12 קוזניצא שנה()5

 וקנותו. מפאת בפ"ת הרבנות את עזב שנתים לפני תקוה. בפתח הרבנותלהבר
 הלכה, עלומים" אלומת : מהם ואגדה, בהלכה ספרים הרבה חברהמנוה

 פה "נס הספדים, המאורות" "לקוי דרוש, סובא" ,שרגא דרוש, נפישי'.שרגי
 נהורא", "שרגא מלכנו, אבינו תפלת על דרחמי' "אקלידא חנוכה, נס עלהשמן"
 בהלכה חדו"ת הרבה בכת"י ממנו נשאר זה לבד והספדים, דרושים חזיון",גיא

 ועוד פ"ת מת"א הראשיים הרבנים הספידתנו גדול. קהל השתתף בהלויהואגדה.
 תנצב"ה, - רבים.ספרנים

אמריקה



ציון 5-יתביתדעריר
 עוד ברוסיה. מוהליב פ' קרוטשא בעיר תרכייב בשנת נולדהמנוח

 כבן עדיין בהיותו "עלויי. בשם ונתפרסם מצויניט כשרונות בו התגלובילדותו
 לרב נתקבל כ"ה בן בהיותו לאדי, בישיבתם בגפ"ת שעור כבר הגיד שנהט"ו

 זו מעיירה לפניו. הולך הטוב ושמו הרב פרסומו התחיל מאז ג2-[וחוב,בעיירה
 הפלך לעיר תרט"ד/ כשנרץ ומשם, גיעזשין1 המחוז לעיר רב ברבור עוברהוא
 המושב תחום בתוך פלכים כמה שכלל גדול, חבל של מטרפולין שהיתהקיוב
 קבוצה בהם יהודים, אלף כמאת אז היו גופרה בקיוב ברוסיה. ישראל המונישל

 ועוד, האך(פרין זאייצב, ברורסקין משפוזת כמו עשירים-אדירים, שלגדולה

 ידהודיבם משפחות ואלפי בידיהם, נתרכזה הסוכר מתעשית גדוד-[שחש"ק
 כרועה - לפעולה. נרחב כר המנוח לפני נפתח בקיוב זו, מתעשיהנתפרנסו
 שבכרך המגוון הצבור עק-[ להתחבב ידע כי צבורי. וכעסקן למעדתונאמן
 המוני בין עמו/ בתוך שישב המנוח, מקום. בכל נשמעים היו ודבריו זהגדול

 הפוגרומים כוס עברה 1905 בשנת : עברתה בשבט הפורענות את ראהאחיוי
 חבורה סגל מ2-[אכות שלחה ישראל וכשקהלת - ניעזשין העיר ען-עוההריגות

 אהרנסון. הרב בה השתתף וויטה, הגרף זמן' שבאותו המיניסטרים, ראשלפני

 אוקראינה על שעברו והטביחות ההריגות לגבי מדלי" יכמר היתה זו פורענותאולם
 אחיו ענות את המנוח ראה אז במרכזן, עמדה קיוב שהעיר 1921-1919בשנים
 שהסעיר בייליס, משפט בימי התגלה המנוח של נשמתו זהר וכלהותה. מוראהבכל
 מהלך בכל השתתף הוא העולם' ובכל ברוסיה היהודים במערכות הרוחותאת

 פרי. נשאה ועבודתו היהודים ולמומחים לסניגוריה הרבה ועורהמשפט

 עולם, חיי המנוח אהרנסון הרב לו שנה ידה שעל לעצמה' מיוחדתפרשה

 נצטופפו חרב פליטי יהודים אלפים מאות העולם. מלחמת זמן בפרק פעולתוהיא

 האלה האומללים לכל עזר הוא ומושיע. רחמן כאב להם היה והמנוח בקיוב,אז
 וכמסירות המהגרים לטובת הרוסים השלטונות אצל השתדל ורוחנית, חמריתעזרה
 המנוח היה ומצוקה צרה עת בכל וקטרוגים. עלילות מפני עליהם הגין ממשנפש
 ישראל. כלל על הגין נפש ובחרף הצארית ברוסיה השלטונות לפני לעמושליח
 בה שכיהן מקיוב, וגלה מידם נצל ובנס בסכנה חייו היו לשלטון הבולשביםבעלות
 כתור שימש שם לברלין. יהודים ופלטים גולים רבבות עם יחד שנהי ט"וברבנות

 המלחמה. לנזוקי עזרה למתן הועד כהבר והשתתף רוסיה פליטי לצבוררב

 אביב' יפו-ותל לקהלת ראשי רב בתור פאר לכהן נקרא תרפ"גבשנת

 האחרון. יומו עד עמד זו משמרתו ועל קודש, עבודת לעבוד לא"י הגיע אלולבחדרם

 תורניים מוסדות כמה אביב. תל הראשונה העברית העיר לטובת הרבה פעלהמנוח
 כל על גם פרושה היתה ומצודתו אביב". תל "ישיבת בהם ידו, על נוסדוצבוריים-

 המנוח בארץ. הישוב וחזוק ודת לתורה הגדולות פעולתיו עא בא"י, העבריהישיב
 מהם להרבה עזר הוא הסוביטית. מרוסיה העולים הרבנים לטובת הרבההשהדל

לבסס



עגציון י-םהכיתשערי

 ן ו: . ד ב אן
 :ארץ-ישראנ-ם

 זצ"ל אהרנסון הכהן שלמה ר'הרב
ש

 רבד: וממושכה, קשה מחלה אחרי נפטר ב' אדר כ' ב' ליוםבאור

 אהרנסון הכהן שלמה ר' הגדול הגאון הרב אביב, ותל יפו קהלת שלהראשי
 לחייו. ושלש השבעים בשנתזצ"ל,

 כל ארץ דכאה הארץ בכל השבזק במהירות שנפוצה המעציבד-:הבשורה
 הקהלה, ועד מטעם כשבל מודעות בתל"אביב נתפרסמו הבקר בשעותהלבבות.
 ~שגודורע הסתדרויות, צבוריימן מוסדות וכמד: הגדול הכנסו-ז ביתלשעיריה,

 שבעיר החנויות כל וסגירת מלאכה בטול הכריזה הראשית המרבנותועוד.
 הלויה.בשעות

 מרעל- עצומים המונים המנוח לבית נוהרים התחילו הצהריייםבשעות
 קוק הגרא"י מרן לא"י ההרבנים ראש באו מירושלים ודהמושבות. יפואביב

 ומנהלי ראשי רבניכם, וכמה הבד"ץ חברי הראשית, הרבנות חברישליט"א,
 הקהלוו-ע ראשי רבנים באו ההארץ ומושבות-: ערי משאר גם ועוד.המוסדות
 של עצום כשקד-:ל הבית מן הנפטר גוית הוצאה וחצי 2 בשעה ועוד.המוסדות

 שק-( ברגש ומלוים הארון אחרי נוהרים והמפלגור-ו החוגים מכל כשנשיםאלפי

 עולם. למנוחת החביב רבם את וצעריגון
 לדה"י הרבניכם ראש היה הגדול הכנסת בי,ז יד על למספידיםראשון

 והתאבדו-: הגדול השבר את תאר בוכים בקול שליט"א. קוק הגרא"ימרן
 לישראל תפארת שהיה ומנהיג, גרשון רב בפטירת היהדות שאבדההקשה
 של חסד, של טוב, של אוצר מעין ושימש הגדולים, ומעשיו במדותיובתורתו
 רב"צ : הגאונים הרבניכם הספידוהו אח"כ והפרט. הכלל בעד ומסירותארכבה
 הרב מיליקובסקי רא"א בעה"ק, דומ"צ הורביץ רי'ג לת"א; הראשי הרבעוזיאל
 רוקח הי פנקס, ה' אוסטרובסקיי ר"מ לוי, יוסף ר' ברלין, מאיר ר'דחרקוב,

 אלישקובסקי. והשרב העיריה ראשסגן
 ומכתבי תלגרמות מאות המנוח משפחת שם על נתקבלו האבלות שבועבמשך

 ובחו"ל, בארץ שונות והסתדרויות מיסדות שם, אנשי , גדולים רבנים מאתתנחומים

 הדרום. מחוז מושל ומאת העליון הנציב מ. ה. מאת תנחומים מכתבביניהם

המנוח



ציון ד-1צביתשעריעב
 פתח תושבי נכבדים עסקנים יזמת עפיי - א"י. לתורתבית-מדרש

 בהמוסד ישראל". ארץ לתורת ,בית-מדרש בשם תורני מוסד שם נוסדתקוה
 נקבע המיסד תכנית שבאה"ק. הישיבות מבין מצוינים אברכים מספרנתקבלו
 "תורת בשם תורני מאסף גם הוציא המוסד בארץ. התלויות הלכות ללמודיבעיקר

 המוסד. חברי בהשתתפות נארץ. התלויות מצוות לעניני המוקדשהארץ"

 ומנהלי ראשי . רבנים ; חשוב תורני קהל במעמד - נדיב. לאשתהספד
 "במכון שבט ט' א' ביום נערכה בירושלים, והחסד התורה ומוסדותהישיבות

 שינא חיה מרת החשובה הנדיבה לנשמת אזכרה התלמוד" לדרישת פישלהרי
 המכון. מיסד מניו-יורק, פישל הרי מר הידוע הנדיב אשת ע"ה,פישל

 במלים הספיד המכון, נשיא שליט"א, קוק הגרא"י מרן לא"י הרבניםראש
 עוזרת שהיתה הטובות ומדותיה מעלותיה בשבח ודבר המנוחה, הנדיבה אתחמות
 בכל - לחיים יבדל - פישל הרי מר והמצוין הגדול הנדיב לבעלהנאמנה

 ולחסד. לתורה הגדולים ומעשיופעולותיו
 )אתי דוואר דוויסוקי הרב בראו ראובן ר' הגאון הרב הספידהאח"כ
 צדקות של ארוכה שלשלת שהיו חייה ימי תולדות את ספר הואהמנוחה(.
 הספידה בעה"ק והמוסדות הישיבות בשם ות"ת. תורה להחזקת טוביםומעשים
 מרדכי ר' הגאון הרב הספידה באחרונה דומ"צ. הורביץ גרשון יוסף ר' הגאוןהרב
 המכון מיסד פישל הרי מר הגדול להנדיב תנחומים והביע המכון, חבר זקש,ליב

 המכון. חברי כל בשם הכבודהולמשפחתו

 י נ ב ר ה ם ל ו עב
 ישיבת מלומדי ננקנסקי, שלום ר' הגאון הרב - :אשרץ-ישראל

 נתקבל בירושלים, פישל הרי של התלמוד לדרישת המכון וחבר הרב",מרכז
 תל-אביב. על-יד ליטווינסקי" "תל בשכונת ומויצלרב

 "מרכז ישיבת מלומדי אושפיזאי, הלוי יהודה מנהם ר' הגאון הרב-
 ,רמת-גן"( )על-יד גנים" "נחלת במושבה לרב נתקבל בירושלים,הרב"

 אביב, בתל התלמוד" ,היכל מלומדי אברמוביץ שמואל ר' הגאון הרב-
 תל-אביב(, )על-יד "רמת-יצחק" בשכונת לרבנתקבל

 ברמחים. לרב נתקבל לנדו יעקב ר' הגאון הרב-

 ואב"דבטבריג. לרב נתקבל פלונגיאן, אב.ד שפיץ לוי ר' הגאון -"יב :ליטא
 זידיק. בעיר ואב"ד לרב נתקבל לוצקי אלי' ר' הגאון הרב-

 קדייצבורג. בעיר לרב נתקבל גוורטין, יצחק ר' הגאון הטב :-לטביה
 )לטביה(, ליבוי אב"ד פלונסקי איסר מניס ר' הגאון הרב -פרלניה:

 וולצלאווק. בעיר ואב"ד לרבנתקבל
אבדות



עאציון י-י"יביתשערי
 בתל הרמב'ם ייבל יעד בישיבת - הרמב"ם' ע"ש תורניתספריה

 הרמב"ם, של לזכרו קבוע מוסד בתור מדעית תורנית ספריה ליסד החלטאביבו
 למדע וספרות תורנית ספרות לרכז מטל יהיה המוסד על אביב. תל קהלתע"י

 של לספריו תסודר מיוהדת מהלקה הללו. המושגים של הרהב במובנםהיהדות
 ספריו. ועל אודותיו שנכתב מה וכל לתולדותיו השונות, במהדורותיהםהרמב"ם
 מטעם וסופרים. חוקרים לרבנים, עבודה והררי קריאה אולם יסודרבספריה
 הלמכ"ם. על ספרים והוצאות מדעיות תורניות הרצאות גם תסודרנההמוסד

 המוסד את לקהת ההליטה אביב ותל יפו של העברית הקהלה ועדהנהלת
 אדמניסטרטיביות. ולהוצאות מתאימה לדירה לדאוג ורשותה, חסותה תחתהזה

 בשכונת המגרשים בעלי של הכללית באספה - ברק' בבנירהרבות
 בשמות השכונה של הראשיים הרחובות את לקרוא החלט ברק, בני שלום,הר
 להולדתו. שנה ת"ת למלאת זצ"ל, הרמב"ם לזכרון ההזקה" יד "רהוב א( :אלה
 ראש לכבוד קוק" הרב "רחוב ג( ז"ל. רוטשילד הברון לזכרון הנדיב" "רהובב(

 שנה. שבעים לו למלאת שליט"א קוק הגרא"י מרן לא"יהרבנים

 השוב מספר בירושלים נתארגנו האחרוז בזמן - צירן. בנימדרש
 הישיבות לומדי שבין והמעולים מהמצוינים ציון, ילידי צעירים, אברכיםשל

 הלכות בעניני קבועים, שעורים לסדר במטרה ציון" בני "מדרש בשםשבעה"ק,
 יגש הארגון והמפרשים. זרעים סדר ירושלמי : הלמודים תכנית בארץ.התלויות
 בארץ, התלויות הלכות להדושי מוקדש שיהיה תורני קובץ גם להוציאבקרוב

 שך[ הקהיה יעד - ת"א' של הקהלה ועדפעולות

 פיסם אביב תי
 תשרי ההדשים ובארבעת תרצייד בשנת הקהלה ועד מפעולות מפורט דו'הכעת
 מקום תופס בהדו"ה שצוין הקהלה ועד של הפעולות היקף בתוך תרצ"ה.טבת
 כאן נותנים אנו הקהלה. של הדתיים הצרכים וספוק הרבנות משרד ההזקתהשוב
 : לזה הנוגעים הבאים הפרטיםאת

 התרהבות ולרגלי אביב בתל התרכז ממנה הגון שהלק הגדולנו העליהלרגלי
 לשעות וליסד הרבנות משרד את כהגדיל הכרחי צורך הקהלה ועד ראההעיר.
 בשכונות רבנים למנות כהי עד קיימים שהיו לשנים נוסף שלרישי דין ביתאחה"צ
 וכדומה. הכשרות על המשגיחים מספר אתולהגדיל

 הדין בתי שני בשביל רבניט 7 ראשיים, רבנים 2 כיום הוא הקהלה רבנימספר
 ועוד. הכשרות על משגיחים רבנים של הגון מספר מלבד השכונות, בשביל רבניםו"18

 5673 לסכום תרצ"ד בשנת עלו שלו הפעולות כל על הרבנות משרדההזקת

 לא"י. 2517 לסכום תרצ"ה תשרי-טבת ובמשך א"י,לירות

 במסגרת עצמה את מצמצמת אינה לקהלתנו כיהרבנותהראשית להעיר,נחוץ
 בעלי צבוריים-לאומיים ענינים וכמה בכמה מטפלת היא ; גרידא הדתיותהשאלות
 אביב. בתל הקהלה לגבולות מחוץ גם נכרת והשפעתה כללי, ישוביאופי

צית



צען ד-יתיביתשעריע
 שלמה ר' הגאון הרב לת"א הראשי הרב מאת מכתב נקרא הנאומיםאחרי

 הקהל כל בהאספה. להשתתף יוכל לא מחלתו שמסבת שליט"א, אהרנסוןהנהן
 בנוגע חשובות החלטות של שורה נתקבלה לבסוף שלמה. ברפואה אותומברך
 והכלכליים. הצבוריים הפרטיים החיים שטח בכל השבת ושמירתלחזוק

 מתוך שהתפזר העצום הקהל כל על עמוק רושם השאירההאספרר
 והתלהבות.רצינותם

 שלטים ובידכם צורה בעלי יהודים אביב תל בחוצות הסתובבולמחרתו
 הודבקו כן ושמירתה. השכת קדושת על המזכירים מתאימים פסוקיכםעם

 בתי בכל השבו-ז". את *שמרו והודעות פלקטים וברהובוו-זבאוטובוסים
 כדן השבת. למען התעמולה דרכי על החודש במשך ידרשו שבעירהכנסיות

 פרסום ונתנו השבת, ערך ע"ד נלהבים במאמרים יצאו שבארץ העבריםהעתונים
 בת"א. שהתקיימה השבת למען התעמולה חודש של הפתיחה לאספתרב

 העברית הקהלה שעל-יד הרבנות לשכת - - בטבריה הרבנרתעחם,מכת
 זופוביץ יוחנן ר' : הגאונים הרבנים משלשת מורכבת העבר, בקיץ שנוטרהבטבריה,
 בארג' גימפל מרדכי ור' גולדזאל אהרן ר' ליטא(, רדבילישקי, אב"ד)מלפנים

 הדתי חותמה את להטביע בטבריה הרבנות לשכת הספיקה הקצר קיומה זמןבמשך
 מה בכל רחבה במדה פועלת הרבנות לשכת ובסביבהי בעיר הצבוריים החייםעל

 בימים ועוד. החינוך הכשרות, השבת, שמירת : כמו בטבריה, הדת להחזקתשנוגע
  טבריה בחמי להתרחץ ולהבאים להתיירים הודעה הרבנית לשכת פרסמהאלה

 הנם שם סועדים שהם המסעדה או הפנסיון המלון אם ולהוכח לדייקשעליהם
 ההכשר תעודת את מבעליהם ולדרוש ופקוחה, הרבנות לשכת השגחתתחת

מהרבנות.
 ראש כי הידיעה לרגלי - למוסולני. מודה הראשיתהרבנור-ן

 טריפולי בנמל המנוחה ליום השבת יום את קבע מוסליני האיטלקיתהממשלה
 : דלהלן התלגרמה את שליט"א קוק הגרא"י מרן לא"י הרבנים ראששלח

 ליהדות עליון דתי מוסד בתור בירושלים ישראל לארץ הראשיתהרבנות
 המנוהה יום בקביעות מעלתו הוד של העדינה הפעולה את בהערצה מעריכהבא"י

 השבת. ביום טריפולי בנמלליהודים
 קוק הכהן יצחקאברהם עמוקים. כבודברגשות

 לארץ-ישראל הרבניםראש

 הראשי הועד להחלטת בהתאם - זצ"ל. הרמב"ם של הת"תליובל
 בירושלים המזרחי, של העולמי המרכז עכשו נגש העולמית, המזרחי הסתדרותשל

 הקובץ זצ"ל. הרמב"ם של וספריו פעולותיו חייו, ע"א תורני-מדעי קובץלהוציא
 נמסר כבר ממנו וחלק פישמן הכהן ליב יהורה ר' הרה"ג לידי לעריכהנמסר
 עכשיו עד מונח שהיה הרמב-מבעצמו, מאת מיוחד ספר יודפס הקובץ בתוךלרפוס.
 זה. בקובץ במאמריהם משתתפים וחכמיו ישראל רבני מגדולי רבים יד.בכתב

ספריה



סטצירן י-םעיביתשערי
 בשעה נוכח להיות ב"ה זכינו גדולה. לשמחה זה חושב אני תל-אביב. אזרחתואר
 ומגדלת ונבנית ב"ה שהולכות ובשעה להבראות במחשכה עלתה העבריתשהעיר

 הזמין נסים הרבה עמנו, יום שבכל נסיך על בתפלה אומרים אנוומתרחבת.
 ולשמרה. ת"א את לבנות כח לנו נתן הקב"ה לכאן. שהגענו עד הקב"הלנו
 רוקח שמעון ר' לטוב זכור אה"ק. לחוף לבוא שזכיתי שנה משלשים יותרזה
 הרבנות בבסוס הרבה לי שעזר כאן, אתנו היושב ת"א עירית יו"ר סגן אביז"ל
 בעינינו לראות שזכינו וב"ה א"י של גדול יותר בנין על שזכינו וב"ה א"י,של

 שבשבילה התורה קיום למטרת נבנית ארצנו הקדושים. חלומותינושמתקימים
 אומרים אנו ינצורו". ובריתך חקיך ישמרו "בעבור הארץ: את הקב"הנתן

 באומות נטמעו שהרבה בגלות הגדול פזורנו אחרי מהעמים, הבדילנושהקב"ה
 מהם שהרבה מהעמים בהבדל וזה הגאולה, נצני ורואים בתקותנו עוד חייםאנו
 אלו עליכם" ה' ברכת העוברים אמרו "ולא הרעיון וזה העולם, מןעברו

 ישראו-ן לבין בינו עולם ברית להם שאין מפני העולם, מן שעובריםהאומות

 שו-ן העיקרית שהנקודה בראשית בפרשת תחלה שנזכרה השבת קדושתשהיא

 המקווה. לצדק מו"ס יגיע הצדק מקור רצון עפ"י שגברא שהעולם היאהשבת
 יציאת זכר הוא לבסוף שיופיע הגדול האור של התקוה למלוי השניוהסימן
 ויציאת בראשית מעשה זכירת ע"י הלוחות בשתי מלווה השבת מצותמצרים,
 שיופיעו, ובצדק בגאולה בטוחים אנו שתיהם ומתוך ביהד הקשורותמצרים
 בהם שולטים היו לא הראשונה השבת ארת כראוי ישראל בני שמרוואלמלא

 עליה נשמור שאם השבת זכות היא לגאולה הדרך עכשיו וגם ולשון, אומהכל
 והרוממות. הכבוד יראת ממנו ויראו עלינו נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל יראואז

 של הנצחיים הנכסים על לשמור ידע העברי שהישוב תקותי את מביעאני
 בקרב המיוחד מקומנו את תפסנו להם שהודות המיוחד ואפינו צביוננו ועלעמנו
 הבנים ע"י וקדושתה טהרתה בכל תשמר האומה נשמת ושהשבת התבל, עמיכל

 מתוך שנאמר שליט"א הרבנים ראש מרן של המזהיר נאומו -הבונים.
 כל על מאד כביר רושם עשה הנפלאים ורעיונותיו מדברותיו בשטףהתלהבות
 וממושכות. סוערות כפים במחיאת הגדול הקהל ע"י ונתקבלהשומעים

 הוא שליט"א. עוזיאל רב"צ הגאון הרב ת"א של הראשי הרב נאםאח"כ
 ערך על תעמולה לשם בא לא התעמולה וחודש כאן אספתנו מטרת :אומר
 יודע שאינו בעולם יהודי איש אין לישראל, וקדמה ידועה השבת לבד,השבת
 כלן של והכאב ההתמרמרות לרגשות בטוי מתן לשם ביחוד אלא שבת,מהי

 הצבור בקרב רחבה הסברה ולשם קדשנו חלול למראה השבת שומריצבור
 אני קדושה, נחוץ לנו השבת, מנוחת על רק לא כאן מכריזים אנוהגדול.
 הרה"ג נאם אח"כ סוערות(. ~מח"כ א"י בכל ושמירתה השבת קדושתתובעים

 הדתי. הנוער בשם נריה ומר ברלין, מאירר'

אתרי
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 ישראל' עם עולם. לדורות בקודש סיני זה אלקים כהר לנו שנתנה מאזוהתקופות
 עינו בבת כעל הזאת האלקיח המתנה על הדורות בכל שמר המר, הגלותלמרות
 ולכוננה לבנותה הקדושה לארצנו וגואלו ישראל צור בעזרת כששבנו עתהוגם
 קדשנו לאמונת יתד ממנו-ק ולעודדנו, לעזרנו הגדול בכתרה מלכתא שבתתבוא
 בעולם' וצביוננו קדשנו בארץ חיינו ומרכז אומתנו לאחדות פנה וממנהכאן,

 : ואומר רוקח, מר העיריה ראם מ"מ אביב תל עירית מטעם דבראחריו

 החלטת על לכם ולהודיע זו' רבתי עם אספת לפני כאן לנאום מאד לינעים
 הגאון מרן לא"י הרבנים ראש רבנו את לבהיר הערב שנתקבלה אביב תלעירית
 כפים מחיאות ממקומו, קם הקהל )כל אביב תל של נכבד לאזרח שליט"א קוקרא"י

 בתולדות הראשונה הפעם זאת האולם(, בכל נשמעות רבנו" "יחי וקריאותסוערות
 במקרה לא וזה והתורנית, הדתית היהדות לב"כ זה כבוד נותנים שאנותל-אביב
 עבודתו התחיל הוא שליט"א' הגאון רבנו של בחלקו נפל הזה הגדולשהכבוד
 חייה את התחילה כבר כשת"א ורק תל-אביב' שנוצרה טרם ביפו עודהקדושה
 לרגלי עכשיו בירושלים, מאד המכובד למקומו הגאון רבנו את מסרנוהצעירים
 אלא במקרה לא וזה אביב תל אזרחי בין אותו לתת זוכים אנו השבעיםיובלו
 רבה. ובשמחה מיוחדתבכוונה

 ספק בלי השבת. להגנת אביב תל עירית יחס על אח"כ מדבר רוקחמר
 על חק אביב תל בעירית יש השבת. שמירת הוא ביהדות גדול הכישהרעיון
 עליו ונשמור וכדומה' צבוריות בעבודות החוזים בכל שמכניסים השבתשמירת
 הממשלה ע"י השבת חק אשור של הדרישה על תוקף בכל עומדים אנו כחנו.בכל

 אנו מספיק, לא בלבד חק אבל מבוקשנו' את בקרוב להשיג סו"ס אנוומקוים
 בכל הקול ישמע הזה שמהאולם הלואי שלנו. להשבת ואהבה טוב לרצוןזקוקים
 כבר אם : לעצמנו נגיד קדשנו. לשבת לב בכל שבים אנו שהנה הארץ ובכלהעיר
 לנו כראים לא ? קדשנו שבת בלי לנו יספיק זה האם ופררסים שדה כאן לנויהיו

 את מברך אני השבת. בזיו מוארים יהיו ל"ש אם והדרכים הכבישים היפיםהבתים
 ערך את ולגדולים לקטנים להסביר עלינו הזה, התעמולה חורש שלהמארגנים
 יסוד על ארצנו את נבנה משמר, מכל ולשמרו חסדוש יום את שיכבדוהשבת
 סוערות(. )מח"כ השבת קדושת יסוד עלנאמן

 הנכבדים המרצים כע[ את בברכה אח"כ מקדם סירקיס מר הקהלהנשיא
 לפאר מיוחדת ברכה קובע אני : ואומר בה, המשתתפים כל ואת הערבבאשמת
 לו למסור מתכבד והנני שליט"א קוק רא"י הגאון מרן א"י רבני ראשדורנו
 הדבור. רשות את שבקדושה דבר לכל וראשון ראשבתור

 מקבו-[ שבאולם הרב הקהל וכל לדבר קם שליט"א הרבנים ראשמרן

 תוקפני אחד פרטי רגש : אמר שליט"א מרן וממושכות. סוערות כמח"כאותו
 היונכם לי שנתנו אביב תל משושנו קרית לאבות תודה הכרת רגש זוזבשעה

תוצער
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 הרב. הקהלאת הפליאו ההרצאות מרעי ואנשי מורים סופרים רבניםכמה

 הבא הפסח חגעל שיבואו והאורחים התיירים אלפי בין - רגל.עולי
 ואמריקה' אירופה מארצות מפורסמים רבנים כמה נמצאיםלא"י,

 הרב אברמסקי יחזקאל ר' הגאונים הרבנים לא"י בקרוב לבוא עומדים-

 דביליסטוק' הרב פאיאנס דוד ור' סלוצק( אב"ד )מלפנים בלונדון הדת"ד"מחייקי

 לא"י,  הרבנים לראש תל-אביב של כבוד אזרחות מתן על החלטה קבלהתל-אביב שי העיניה מיעצת - תל-אביב, של נכבד אזרח הרבניםראש

 שנה.  שבעים לו מלאת  לרגלי שליט"א קוק  הגרא"ימרן

 בסוף שהתקימה  ועבורה" התורה המורחי הפועל של  הארצית  הועידה-
 : הבאה הברכה את לא"י הרבנים ראש למרן שלחה טבת,חודש

 ישראל גאון הגדול לרבנו השבעים בשנת המתכנסת המזרחי הפועל"ועידת
 והוקרתה הגמורה נאמנותה את לו טביעה שליט"א, קוק הכהן ישהק אברהםמרן

 רוח גילוי לקראת נלך תורתו לאור ארוכים. חיים שנות לו ומאחלתהעמוקה
 הקדושה". בארצנו המקוריישראל

 ברכת את היו.ר הביע  שבט, בחדש שהתקימה בא"י האכרים בועידתגם
 שנה. שבעים לו למלאת שליט"א הרבנים ראש  למרן ואחוליההזעירה

 שלח לא"י העייין הנציב - הרבנים. לראש העליון הנציבברכת
 מלאת לרגלי לבבית ברכה מכתב שליט"א, קוק הגרא"י מרן לא"י הרבנים ראשאל
 שנה. שבעיםלו

 "ועד נוסד יתל-אביב יפי שי הקהיה יעד על-יי - השבת.למען
 הברת הקהלה, ועד הראשית, הרבנות כח מבאי מרכב השבת"' למעןהתעמולה
 ש ד 1 ח מסדר התעמולה ועד ועוד. הדתי הנוער ארגון שבת","משמרת

 בחודש אד"ש. בי"ד ויגמר ראשון אדד מי"ד שיתחיל השבת' למען ה ל ו מ עת
 ושמירתה. השבת ערך ע"ד וכו' תהלוכות פומביות אספות הועד יסדרזה

 ראשון אדר ט"ו ב' ליום באור השבת.- למען התעמולהאספת
 לפני כשעתים השבת. למען התעמולה לחודש הסתיהה אספת אביב בתלהתקיימה
 האספה למקום לזרום שדרותיו, כל על באלפיו, הקהל התחיל כבר  האספהפתיחת
 מקום אפס עד הענקי האולם נמלא כבר הפתיחה לפני כשעה להעם",ב"בית

 כה הפגנה מזמן זה ראתה לא אביב תל בחוץ' לעמוד הוכרחו אנשיםואלפי
 הזאת. הגדולה הפומבית כאספה עין ומרהיבתנהדרה

 בשם אלה: בדברים שהאספה את פתה סירקיס דניאל  מר  הקהלהנשיא
 הנוער וארגון שבת משמרת  חברת  הראשית,  הרבנות  הקהלה,  מועד  המאוחדהועד
 הוסדה, מיום העברית בעיר גדולה הכי האספה את לפתוח מאושר הנניהדתי,

 הדורות בכל אומתנו נשמת קדשנו לשבת התעמולה חודש על רשמיתומכריז

והתקופות
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 וממכר, מקח בעניני לעסוק שהולך או וכדומה, נפשות ופיקוח ענייםתקנת

 נזהר להיות הקדושה התורה דיני לפי באמונה, עוסק להיות רצויהומחשבתו
 הניקנות מצוות לקיים בידו מצויה הפרוטה שתהא בכדי ושירויח ואונאה,מגזל
 שכתוב מקרא כשמקיים לרוחניים, הגשמיים דברים מהפך הזה האישבכסף,
 ועולים מתקדשים שלו, הפשוטים והדיבורים הענינים וכל דעהו' דרכיך"בכל
 בקדש.למעלה

 מוחשבים שלי, הגשמיים הדרכים כל דרכי, חשבתי דהמע"ה, שאמרוזהו
 ולקדש לטהר התבן, מן הבר להבר ומכוונים, פונים הם מטרה לאיזהמקודם
 רגלי היו גשמית, הליכה פלוניתן ולדירה פלוני למקום הולך כשאני וגםאותם,

 לשמור בקדש, מלכי הליכות שתהיינה וקדושים, נעלים לדברים אותי,מוליכות

 כשעושה ולטהרה, לקדשה בכחו יש אדם של ופסיעה פסיעה כל כי ועדותיו,פקודיו
 מוליכים הללה הבאורים שני והנה מצוותיה. בקיום התורה לפי שלו צעדכל

 ה'. את לעבוד נקח ומהם ישריםבדרכי

 זופוביץיוחנן
 טברידה העבריו-ה דקהלהרב

 )ליטא( רדבילישקי אב"דמלפגים

 רירניות תידיעות

 : הגאינים ההבנים לאה"ק באי האחריו בזתו - ותיירים. עוליםרבנים
 )פולניה(, לוצק אב"ד זלמןסורצקין ר' )ליטא(, דפוניבז ור"מ אב"ד כהנמן יוסףר'

 דוד שמואל ר' להשתקע(, )בא )פולניה( שניאדונה אב"ד קלפיש יעקב אהרןר'
 ברוסיה שאצקי אב"ד גורביץ הלוי צדוק ר' )צ'כוסלובקיה(, ניטרא אב"דאונגר
 יאיר ר' )להשתקע( ברוסיה קונוטופ אב"ד טייצלין הכהן שמעון ר' להשתקע(,)בא

 שטשקובה אב"ד הלברשטם יעקב ר' בברלין, המזרח יהודי לקהלת רבפטרזייל

 מאלטונה. קרלבך ד"ר והרב )להשתקע()גליציה(

 חיים ר' הנודע והחוקר הגאון חשובי אורח באה"ק שוהה - נכבד.אררת
 מלומדים רבנים בנוכהות נהדרה פנים קבלת לכבודו נערכה בתל-אביבהלרי

 הרצאות החשוב האורח נתן ובתל-אביב בירושלים שהותו בזמן ועסקנים.סופדים

 בהם איש, אלפי של עצום קהל לפני המקרא' והקר השבעים תרגוםעל
כמה



מהציון י-םנימתשערי

 ם י ר ש י י כ רר
 לפני דוד אמר עדותיך' אל רגלי ואשיבה דרכיחשבתי

 למקום ואומר מחשב הייתי ויום יום בכל רבש"ע, :הקב"ה

 אותי מביאות רגלי והיו הולך אני פלונית דירה ולביתפלוני
 עדותיך. אל רגלי ואשיבה הה"ד מדרשות, ובתי כנסיותלבתי

 בחקותי(. פר')מד"ר

 החיים. בהנהגת ישרים דרכי ז"ל, האמיתיים החכמים הורונו זה.במאמר
 רבי החכמה מעין הנשגב, הגאון הרב המנוח, ידידי דברי לי דחביביםואיידי
 ברישא, אפתח ואגדה, בהלכה דבר, העמק שפר, אמרי שנתן זצ"ל, טראפנפתלי
 1"ל. רבותינו של הללו  קדישין  במלין קורש  הגיון ז"ל מפיו ששמעתימה

 צריך האדם שאין אדם, בן של יום יום בחיי מתמידים יש-דבריםהנה
 אלא ישכחם, שלא בכדי שלו הזכרון בספר אותם ולרשום ציונים להםלעשות

 כשאדם למשל, כמו התמידי, ההרגל בשביל מוקדם, חשבון בלי מאליהם נעשיםהס
 ללבוש לקום, עליו בבקר, שמהר ולרשום, להרהר ,קוק איננו לישון,הולך
 כלל בשכחה שאינם דברים שהם מפני ולשתות, ולאכול נעליו, ולנעולבגדיו
 כשבא אבל מקודם. בהם תפיסה מחשבה ולית מעצמם, אבטומטי באופןורעשים
 או פלוני ליום ועידה לאיזה שהוזמן כגון הרגילות, מחוג היוצא דברלידו,
 בספרן לזכרון זאת רושם הנהו אז בזה, וכיוצא קבוע ליום שט"ח לשלםשצריך

 שהם בשביל עליו, המוטל לעשות ישכח לבל אותו שיזכירו מאהרימ שמבקשאו
 כך. כל שכיחים שאינם מפני ממנו, להשתכחעלולים

 עניני שכל הכוונה, חז"ל ומבארים דרכי, חשבתי דהמע"ה, שאמרוזהו
 מקודם לחשוב זקוק והיה ארעיים, כדברים רק אצלו היו שלו, הפרטייםהחיים
 ללכת, צריך אני פלונית דירה לבית הולך, אני פלוני למקום ציונים,ולעשות
 ביומו יום דבר ושכיח, הרגיל דבר אצלו, היו מדרשות ובתי כנסיות בתיאבל
 שעשה וציונים סימנים שום בלי לשם, מעצמן אותו מוליכות רגליו שהיועד

 התורה מצוות שתהיינה קבע", תורתך "עשה החכמים כמאמר מקודם,לעצמו
 לעשותם.  שיזכירוהו  שיצטרך מבלי סובא, ורגילים השכיחים  הגוף צרכי ככלקבועים
  חן.  חכם פי  דברי  כאןער

 ישרים, בורכי ועיקרית גדולה רמיזה בזה רמזו שחז"ל בארתי,ואנכי
 לשמה, הק-מיכה זו ואין ולביהמ"ד, לביהכ"נ הולך שאדם לפעמיםשיש

 שליוה בשביל או  לעצמו, גדולה  ולרכוש נבור שם לנחול  שהולך4,ל4ה
 בהלכה חבירו את לקפח או שהוא מי את לקנטר חלילה או לעסקיו,ריוח
 לשוק לביתיעם, בית-המדרש את מהפך ההוא האיש והנה פנים. הלבנתלשם

 בשביל חברים, לועידת לבית-עסי שהולך אדם ויש הקודש, את ומחללהתגרים
תקנת
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 "מהיכן אמרו: וחז"ל אשה, ילוד שוט זכה שלא הוד, לקרני זכה משהאבל

 בקולמס נשתיר התורה כתב כשמשה : אמר נחמן בר ר"י ? הוד קרני משהנטל
 תשא(, סוף שמעוני )ילקוט הוד" קרני לו בעשו ומשם ראשו על והעבירוקמעא

 מה מוסיף הוא זולתו דעות במסרו ואף הוא, דעותיו ללמד רוצה מחוקק כלכי
 תורת לעמו מסר הוא רבנו, משה כן לא כדעתו. ומוסיף גורע ומשנה,משלו
 מדעת הוסיף ולא ד' מפי משה כתב בתורה  שכתוב מה כל משלו, הוסיף ולאד'

 א-ל אמרי וקדשו נשגבו ומה רמו מה זה אלקים איש ידע כי שהוא כלעצמו
 אף חיים בתורת משלו הוסיף לא ע"כ הבל, ומחשבותיו אדם דעתולעומתם
 משלו להוסיף מה והיה - קמעא" בקולמסו נשתיר התורה "וכשכתב קלה.נקודה
 בנפשו הרהיב לא כי בקולמטו, הדיו ונשתיר כן עשה לא אבל עודולכתוב
 - ראשו" על "העבירו רק הוא, מראשו מחשבה עולם אדון דברי עללהוסיף
 זהו בתורה. כתבה ולא בראשו והשאירה הוא חשבונו על הציג מוחו ילידתהדעה
 פשוטו(. מידי יוצא מקרא שאין מה )מלבד ! הוד והודו-קרני אמתו וגדולתו,כבודו

- אשה ילוד מחשבת משה, דעות בתורהואילוהיו  לא אלקים, איש ולוא 
 אבל חכמתו, למות יכלה החכם כמות או -- ובמות נצחית, להיות התורהיכלה

 תמימה ד' תורת כלה נשארה והיא משלו התורה על הוסיף לא שמשהמפני
 בזמן שחכמינו ידוע והנה מכלה. הזמן 41שין בה שולט המות כשיןע"כ

 רעיונות מלאים ומאמריהם דעותיהם להביע בציורים השתמשוהתלמוד
 לוקחים היום וגם ומאז כן( עשו העמים חכמי )גם ובסמלים בציורים נרמזיםעמוקים
 מצפה, הוא : אומרים ומחכה למה מקוה כשאיש ולצפיה. להשקפה לסמלהעין

 כי - עינים" מלא המות "מלאך : אמרס וזהו הדבר. שיבא וצופה עומדכמו
 למתת ה פ צ מ המות ומלאך למות שלוחים והרבה דרכים בהרבה באהמות
 ונטילת משה למיתת מצפה היה וכן אויסזיכטן(. )פול עינים' ,מלא והואהאדם
 בבטחה חושב והיה משה ימות שבו לרגע מצפה היה בעינו ומהעולם, ממנונשמתו
 משה של גופו על ולא ובתורתו. במשה המות שישלוט העת על ומביטומצפה

 ממנו".  נשמתו ואטול ,שארד הרוחנית תמונתו נשמתו על אלאצפה
 קרני - עינו" ועוראת ההוד מקרני קרן *לקח משה כי וטעה, חשבאבל

 תמימה, ד' תורת נשארה והיא התורה על משלו הוסיף שלא בשביל שזכההודו.

 המות מלאך של עינו שעורו והם אל-מות, חיים, לתורת התורה עשו אלוקרנים

 מפני חיה נשמתו אבל גופו רק מת לא משה במות גם כי צפיתו, נתמלאהולא
 כי חיים, תורת תמות ולא מתה ולא לה, חיים מתורת קרניט כי אל-מות, בתשהיא
 אשה, מילוד נקודה אף בה ואין חיים מאלקים נתנו דבריה כל תמימה, ד' תורתהיא

 בתוכנו. נטע עולם וחיי חיים תורת לעמו נתן חייםאלקים
 פריזמן אייזיקיצחק

 )ליטא( סבריג אב"ד שהיה אביב, תל יד עלנחלת*יצחק

דרכי
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 אשר ציור, איזה ירם על מביע שאדם מפרות, של דברים אינם הדבריםאלה
 כדשן לשעה. רוחו אותו שציירה זמני גילוי רק להיות יוכל מאוד נשגב הוא נםאם
 עצטורהו. טחות את לנו מוסר שהוא האדם, של הנפש עצמיות החיים, טמירתיש
 עבדו ואשר ירעו ואשר אהבו אשר לאיקיו, כחו הנפלא כחו וזהו הר0ב"כבםזהו

 זו ומושלמת תטיטה אהבה של וטכדהה מאורו. וככל נפשו ובכל לבבו בכלבאמת
 הנוראה באישיותו טחשכינו את ידם על האיר אשר והנפקות הגדולות כ?הופיעו

 עולם. לנם העומדתוכמפרותו
 קוק הכהן יצחק"שברהם

 ישר"על לארז הרבניכםראש

 ר ו ה י נ רק
 של מיתתו מספר היה שעה בכל הרשע סמאלמלאר

 ואטול שארד משה ימות שבו הקץ יגיע מתי : ואומרמשה

 על ועמד מתערה חרבו שלף הברכה(. )מד"ר ממנונשמתו
 )שם" עינו את ועור עיניו מבין הודו ונטלמשהקרן וכו'משה

 1 ירמז מה ואל ! ועמוק נאהמאמר
 האדם כן וזקנה. עמירה ילדות, : עולם ברואי לכל תכלה, שלכל הואחק

 הן הולדן בראשית והאפונות הדעות וכן הים. ודגי הארץ צמחי המקום, כלוכן
 להן באים ואח"כ מקומן על תעמודנה אחר העולם, וכובשות צומחותעולות,
 חייפ, תורת תורתנו, היא אחת למו, קצור השת כליון, גם וירידה זקנהימי
 עם ועמה התורה כנותן לעד תחיה וחיה היא חיה בה, שולטים ומות זקנהשאין
 ובצדק היים, מאלקים הנתונה הנצחית בתורה ידו תאחז עוד כל ונצחי היישראל
 הוא9 חד וישראל אורייתא הוא, בריך "קודשאאמרו:

-  משני נצחיים, כלט 
 בתוכו נטעה והוא ונוצרה לומדה זו, תורה קבל וישראל אלקים בתשאורייתא

 עולם.היי
 ותמונת נשמתו הגוף, מיתת רק אבל - מת התורה, נותן משה,והנה

 חיים מתורת העתקה היא נפשו תמונת כי חיים, כתורת נצחית הקדושהנפשו
 ראש אבל חיים' כתורת נצחית היא ע"כ שבתורה מהמאור קדוש נצוץונשמתו
 מלאך הוא נשמתו, יטול ואז משה למתת וצפה קוה המות, שר סמאלןהשטנים
 חמכלה המות בחרב תפול הגדולה והנשמה הרוחניים משה לחיי קץ ישיםהמות,
 התורה, - חייה מקור ועל נשמתו על מותו ישפיע משה במות כי הכל,ומבלה

 האנשים בראות כי והאמונות, הדעות בכל כמו המות ישלוט בהן שגם ד',תורת
 שגס יחשבו התורה למקבל חיים יתרון ואין האדם ככל מת הגדולשהמחוקק
 המות. מלאך צפה ולזה חשב כך אלאמות, בת איננה לעמו שנתןהתורה

אבל
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 יוכל מי כי והסירם, "ההגהה" כחכמת אח"כ להשתמש להם נקל כסה הזה,ההרם
 המפיק לא אמנם ואם רכות. תקופות כמשך שונים טמיפרים שיצאו כדבריםלדון
 מראש להניד קשה לא במיואה. הזאת הבדיה את ממש הפועל אל להוציא עדייןהזמן
 חריפים "מבקרים" ידי על כזה בדים חזון להעמיד רעיון איזה כבר מוכןשבכח
 תקרש טדעי ופירוש הרמב"ם של יצירותיו כל על חדש היקף ליחן חרשות,שואפי
 חרשות גירסאות והעמדת  הההפוררוח דרך אם לכאורה כמוהים אנו ואין דכריו.עק4

 תאריכים זקכיעות לאטתתם, הדברים את יהכין מגעת  "המבקרת" היר  שאיןבמקום
 סוכנה תהיה לא הזה, והאחדותי הגדול המאור שי מיצירותיו חיק כל עלטיוחדים
 הומיוח. בראש כה תתפאר השקר שחכמת , ,מודרנית' ושיטה דרך לסלילתלהעשות

 הזאר-ו/ הלם שרירות לכל סנגר העומדת היא והקימת החיה הממזרתאכנס

 י*שיזה והטרומסת הנפלאה המציאותם את מלהפוך נבובי-הלב בעד העוצרתוהיא
 היותר נמוגי-הרוח גם מוכרחים ובעל-כרחם נבריש, ולא היה שלא דמיוניצל

 את חי היה הוא וקיים, חי טיימין בן משד-ש רבנו : לאטר בחדושי-הרםמתהדרים
 האחדותית בנשמתו נצחיים חיים אטת, היי חי והוא בזטנו, והקדושים הנפלאיםחייו

 הנשגבות ביצירוו-ריו והרוח הלכ טהורי כי ועם עסו עם וחי סרוסיכם,בגנזי
 לעולמים. הדורות מחשכי אתהסאירורק
 לנשמתו אשר המוצקה האחדות הובלטה קומתה שיעור מלוא ככלרשכן

 הידועיכם פרקיו טשטונת החפישי שבפרק הקצר בטאמרו עצטו כדברי -הקדושה
 הבעה לידי כא שם אבורק. סמכת לפירוש תקדמו-ה כתור שנערכו המשנה,בפירוש
 קרוש אשר השם שזהו אחת", תכלית לצר הנפש בכחות האדם ,בהשתמש. :האומרת
 גם ור-זולך וטקיף היחיך האדם על עליון הזון בו נושא שהוא הנפריא, הפרקלאותו

 היתה הזאת הנפשית האחדות כולם. העטים ועל ישראל על כולו, הכלל ערכיעי
 הארם. של כטבעו מושגת להיות אפשרית שהיא כתכונה הגדירה אשר חייו,תטונרק

 לצד הנפש בכחות ההשתמשות של הזארן האחדות.ת התכונה על שם אטרולפיכך
 הנביאים, מן  למטה שהוא  אומר אני ענינו, שיה  הארם ט*יאוח  "וכשיורסן : אחתתכלית
 יעשה ולא לבד, יתברך השם  יריעת תכליתם וישים  כוים נפשו כחות שישטשר"ל,
 לטה או מעידה אל טכיא ההוא שהפועל אלא דבר ידבר ולא גרוי או קטןטעשה
 אל יביא אם ויראה ותנועה, פועל בכל וימתכל ידהשוכ והוא מעלה, אלשמביא

 חליו, שנכוין יתברך מטנו בקש אשר וזה יעשהו. ואז יביא לא או ההואהתכלית
 תכלית סטנה חלק כל תכלית  שכעשה נפשך, חלק. ככל -ר"ל, וכו', ואהבת :טאטאו
 "ככה* : ואטר ג"כ  זה על ע"ה הנכיא הזהיר וככר יתכרך השם לאהבת והואאחתן

 זה על מורה טועמותי בטלות כקצרה כויו הענין יה חוש כללו.  וכבר רעהו".ררכיך

 הנדוי הענין זה ספרו איך המלות קוצר תבחן כשאתה ער טאד, שיסה הוראההקנין
 בלא אלקי שנאטרבכח תרע  השלימוהו, ולא  מפריס בו  חברו  אשר כולהוהעצום

  לסם*שסיסק יהיו  מעשיך  *וכל  פ"ר(:  לגבוח  בצוואותיהם  אסרם ותואס8ק*

אלה-
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 דןגכורדה והרצון, השכל והטק~שהן הטההם:ה פנימיות. מתירות וקנאהתנורדות

 לחידו-ן עתה עד והנה בחיץ גם מאז שהיתה נפלאה, בהדרות פעלווהקדושה,
 נשככים. היותר הטעלה אנשי כקרב גםעולם,

ב,

 שק4 הזארן כפולת*האורה הטרהיבה התטונה לפנינו עוטרת אגדיתכיצירה

 להפוך רוצים כודאי היו עזי-נפש "טבקרים" ז"ל. הרמכ"כם זה עולם נאוניפאר
 דהפופרז כדמיון רק אשר אגדיר-ק, לתמונה הזאת הטוצקת האישיות או-זבאסת
 הטוח יכיס= כיצד כי בהגבלתה, הרגילה במציאות ולא מקוכם לה להיותיכול
 את הנפלא, המשנה פירוש את יצר אשר התלמודי, הגאון שאותו לחשוב,הרגיל
 הורש ודקדוקיו, פרטיו ורוב מרתכו טיא כל עם החזקה, היד ואת המצוו-זמפר
 הסתגלה העליונה וההפשמה ההכללה לאותה המתרומם הנשגב, הפ"לומוף אותוהוא
 ניכר כ"כ היה שרשומו הרפואהי גדול אותו הוא ודשוא הנבוכים, במורהלנו

 נשארו זה כמקצע גם ושקידתו גדולתו ושאותות הרופאים, אבירי כיןבזמנו
- ?לדורות  סורככיבם שונים, כפרקים לא קצפינו המופיעה כזאת, תמונה כי 

 שקא ההשררות רום כין גם נפגשנה היכן אחדותית, כשלשמור-ע אלאומחובריכן,

 ? הדורותגדולי

 מציוריהם מרוטם שהוא מה ככל טהורות סולדת שנפשם , אהמבקרים"אותם
 בצורה שנתגלתה הרוססה האחרות חזון פליאת את להמיר ברצותםהמצוסצכים,

 תופעה שלא אזמר, לגזור בוראי רוצים ה'1 הזאת, הגדולה האישיות שיהנפשית
 השונות, היצירות כל את אליו ושיחם רטכ"ם, אותו קורא שהרטיון 0ה הואממשית
 וכסה אחת. לחטיבה נאחרים הם היד ושבחזקת כך, כל היקף ובעלות הערךגדולות

 החזקה היד את טפרידים היו יד באחת הלא לדבריהם. להביא הילו יוכלואסטכתוה
 בקביעת וטמירות-נפש אהבה כך ככל שעסק הגדול, הפוסק שאותו כאסרם,טהמורה

 הפילופוף אותו להיות יוכל לא ודקדוקיה, פרטיה לכל המעשית שבתורה ותג תגכל
 הטרקיעדה האציק=ית, הכחשבה של וההכילה ההפשטה פסגת לרוםרהטתנשא

 כל א-ק בזה מתרצים היו יד ובאחת העליון. השכלי והנתוח הכקורתלשמי
 שרקי אלה בין סתירות כסו נפגשים הבם השטחית ההשקפה שה-פיהדברים,
 הזיה, והמקיף הגדול הספר שגם להחליט, אחד צעד אך וטזה הגדולות.היצירות

 האגדי הדס.ון ורק אחד, פועל יד טעשה איננו הוא גם התורה, משנה החזקה,היר
 סייסון, בן סשה רבי בשם אותו שקרישה טרוטה יצור למתיזה אותו שיחםהוא

 ער שונים, סקורכים חלקים חלקים נצטברו רכים דורורן כמשך רקובאסו-ז
 הסתירות כל את לישב אז להם יהיה נקל סח זה, מקיף "קאנון" מין נצטרףאשר

 חלקי ובין לשניהם הטשנה פירוש ובין הגדול החבור וכין המצות ספר ביןהנראורה
 המפרשים העלו אשר הרבים, החדושיםוהפלפולים אחרי לנוד להם ולמה גופו,החבור
חחים ני להם יספיק לא עוד ואם הדברים? את לישר איך רבים, דזרזת נטשךהפאנים
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 יהתאטץ בכ'ז צריכים היו הרוח שסנדולי היחידים אכל העמוקה. שמים יראתואת
 החיים, ורוחב עוסק בכל כאומה שפרצה ה'י קרבת של הגרויה הזיקה אל לצרףאיך
 דבר מכל מזוקקת שתהיה עד זאת, קדושה זיקה של המוחלמת הטהרה דשתגם
 ההזיקה שק= המוהר יסור את המשכית עכירוהן של שמץ משום בו שיש0ה

 ובפרמיה. בכילת האומה בלב בחזקה המפעמו-" ד' לקרבת אשרהמקודשת
 של ר"חיובי הרוח : הללו הזורמים הרוחות שני ואישיהם הדורות בלב הםספיחים

 הזה, הקרבה רוח שק= הטהרה חפץ שי ו-:שיילי והרוח הכשלקית הקרבהחפץ

 דהעוק=ם, כבנהג הבאה, התריריתן ההתנודדות את להעכב יוכל לא סעסדושום

 לתחפש אז מתננר החיוכי שהרוח בזחן הללו. המועריכבם הרוחות שני שלבעקבם

-
 צהרים נכה החיובייכם הצדדים כל אל מתלוים ובהכרח שהמזקק, השליליהרוח
 שהטו-ור שרוח שהזמנים באותתם ולהפך מדה. באיזו המחר החשכת בהםשיש

 מחיישות החיובי הרוח אז שסובל כהכרח השליליים, בכחותיו והשתמשמתנכר,
 מדח. באיזו התנונות והרגשתכח

 סר-רוך הבאים החיוב, זרמי כל ברוחם. שנים פי הגדולים ענקי-הרוחרק
 את המטהרים הזרמים כ? עם אצים שלמים הנם עוזה, בכל ד' קרבת דרישת שלהכח
 קרבת-אלקים מופיעה ככה השלילה. של הממהרת מוקעי-ק בכל הם וטלאיםהרוח,

 הנכס וחכם בכורתה, עזוז בכל ומבקאה מהרחה כנולות בכל משוכללתשלהם

 ארק והטעמיריכ:ם וליחידיםי לעם אשר הרוחנים החיים של האפתייםהסצי42ים

 היחידים, המגולה אנשי הנם הם הרוחני. שכלוים פסגת רום על הפרס ורשתהכלל

 שבכת= המאפלים את יגיהו אורותיהם ואשר רבים אורורכן יחיו רוחם טפריאשר

 הדורות סכל יסוף לא זכרכם ומושר ענפיהם, לכל ומתחדשים ההויכים החייםשטחי

לעולמים.
 קרבת לתשוקת אשר והשלילי, החיובי הרוחות, ששני כזאת, רבת-כחנשטה

 סהר-ע שכללה שביניהם רברס-הזעזועים וההתגוששות בשלמותכם, עליה פעלוד'ן

 כל את פעל ה' לקרבת דקלכ בקרב היוהב החיובי שהצד קד - הופעתם,טלוא

 זזך כק= הקבע עד טהרו זקוק את פעל השיילי והצד הנפש, מעמקי עדפעולהו
 ז"יי מיישון בן סשה רבנו של נשמתו היתה זאת - החיובי, הצד שלנקיונו
 התרפותיו-" האנושיות מרהב עי גם מטנו וקרנים אור, ישראל בית רואה לאורואשר

ככללותה,
 זרד-ק אשר האסח זהר טכל הגדולה נשמתו שקכק=ה העליונה,השלטות

 האנושיור-ק על החיים, ועל העולם על מצמו הארת את גלתה היא בכפלים,עליה

 ובאלב מפליאה כך כ5 בבהירות המדע, ועי הרהורה על עמו, ישראל ועלכולה

 שנ. זדה. טבעית חזיון גדולת נגד השתוממות מטולאים שהננו עד נכון, כךכל

 אישיותנו, של זה, ועליון ככיר כרוח בטלואם נתטזנז והשיילה, החיובהכהפכים,

 כה שמוין מוצקת לאישיות ותהי נשמח, שלום שי גמורה והתאפה אחדלכזנ
התנודדזת



נטפיט י-ם"יביתשערי
 הסכון את עושים ביחד האלה היסודות ושני הבהירה. האורה לסכון אותהוטעלה
 ושוכם הארם רוח מאד הושפלת אשר כתקופת גס הקדש. טהרת ושל הקרששל

 אז גוכם לבוי לתוך לחדור יכלו לא טהורים תפארת ורגשי מוסרית ערינותדברי

 איומות, טפלצות בטעטפות ההוא הקו? אז נתלבש בקרבו. לקרא ד' קוק= חדללא

 והפרטיים. הכלליים החיים ככר כל על וכס? רשע וזיהמא ט.כאה שממוןמביאות
 הזרות, העבורות דרכי כל האליליות, הטכונות כל יצמתו בעוותו הזה הקולמתוך

 כח דהרל לא הללו החשך הררי תחת גם אבה= שלהן, המעקשים ארחות-כל

 הטחשכים רובי אשר למרות פעולתו, 4ות לפעול כיסודו, ה' לקול אשרהאיתנים
 והרם. לבלהה ההגלותו אתהפכו

 כרתוכו החובק הזה, הגדול בים שימתו את פזמק איננו האדם רוהמהלתך
 קרבה של וטהרתה אלקים קרבת יסור עצם : המתגוששים הזרמים שני אלהאת

 יא עתה, ועד אבינו, אברהם האזרדקי סאיחן ד', בשם הקריאה הרקח'לה מאזזו.
 את מלפעול האדם, בלב אשר ברנש אלקיבבם, קרבת אר-ק המטהר הקולחדל

 בכלל לחשרם שעמדו הרוחנית, בקוטה הגדולים הענקים רק אטנםפעולו-עז.

 כאחדותם הללו היסודות שני את עוזם בזרע המאחדים הנס הם בפרט,ולישראל
 ישר4של נשטח וחשת בכ-ל האדם נשמת את המחיים הם הםהנפלאה,
 שהוא אלקים, קרבת של למהלך רחבה נתיבה מפיסים שהם מה ידי עלביחוס

 עוים. ש? אורו שהיא הזאת, הקרבה של טהרתה ולמהלך העולם,עוז
 הגל התרוטטות בפרם. ישראל וברקולדות האנושית, כתולדה וצבאחליפות

 עכירת את המביאה היא טהרתו, יסור עם ההחשבות בלא ד' קרבת זרםשל
 ביחש מרובבות ורעיונות רגשות המון לפעם. מפעם הרוחות ומאטוםהלבבות
 האורו-ק הזרחת בלא הרוח, ע? העולה כפי חיובית בצורה האלקיים,לציורים

 את לעולם הביאו הם הם המחשכים, מעבי ההם הציורים את ומטהרתהשוללת

 דרכה את ותאבר ה"נושיות כרעה תחתיה אשר האליליות, חשכת ש? הערפלעבי
 ויגעו עמלו המחשבה, טהרת של כח ברמוי בתור השוליים באו לעומתכםבחיים.
 שק= השטח סכל סוף להם שאין מרחקים נתרחקו אשר ;ד השלייה, אתיהרבות
 במים, הקנה כנוד האנושיות ידם על והתנודדה ד', קרבת של הרגשהקשבת
 שהא זרם בלא אלקיכ:מי קרבת זים של הנבעה והפרן נחת, ואין ספקותאכולת

 האדם רוח נביקו-ז ירי עי המתרבים סיגיו, את ומזקק לעומתו העומדטהרה
 ק=כל הגורם היה הוא כמהרתח, הזאת הגרוזיה הש2;ה את להחזיק כשרונווחמר
 אשר אותנו, גם לפף אשר חיכים אוחם בכל זרה דעבודה מיצרא מבלנואשר
 אובד. ככלי ונעשינו בגויים נתפזרנו ארטתנו, סעף ונתרחקנו מארצנו גלינו ידועל

 ד-האוררה הסצכים. התחלפו פנימה ישרא? בבית גס לתקופהומתקופו-ה
 הקדושה את ?הם נתנה שחיים, את הבהיקה וקדושתה התורה שלזהרהכללית
 התורה אהבת את העליונה, החסידות ואת הטוב הלב את הסדורת, טהרתואו-ז

41"ת-
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 '( ז"ל הרמב"נבם של דיוקנולמדמות

א.

 היא יכויה החיים מהוסת הרף. בלא קורא ר' קול האנושית הנשסהבעסקי
 אבל הזה. הקורא הקול את חייה עתות ברב תשסע שלא ער הנפש, את להמםרק

 שהוא הזה, הקול של והעיקר, השרש את היסוד, את לעקור תוכל לא אופןבשום
 שגליה האנושית, התולדה ככל רואים אנחנו כן ועל האנושיים. החיים עצם כלבאסת
 הרף. בלא הקורא ד' קול של הזה הגדול הים בתוך תם'רסכים

 האדם נפש הולכת שונים בתכסיסים הזה. הנורא הקול מתגלם שואתבצורות

 את להקשיב איך דרכים ומבקשת החלקי, או הכללי האנושי, הקבוץ ונפשהפרטי
 הבריחה אין אותו, ולהשתיק מפניו לכרות מתאמצים שהם באלה ונם הזה.הקול

 הקו? אותו אל הנפש ש? ר,פנימי קשורה את ביותר מגלה אלא הזאתוההשחקה
 כי גם ?שוא אחן עצטם. בם גם ומררות בלבבם גם מנהום פוסק שאינוהאך'ר,
 ישוף, לא זכרו יפסק, לא ר' קול להשתקתו, התחבולות וכל מטנו הבריחהמאמצי

 בהדר. ה' קול ככח ה' קול פנימה, ובנפשם כתוכם עליהם ירעםלעולם
 האנוש.ות רוח בטהלך מוצאים שאנו הגדולות התנועות של היסודיתהסבה

 היא ובשלילותיו, בחיוביו השונות, בצורותיו ד', קול עם שלו הקשר לאותובנוגע
 יחד ששניהם בטבעם, לזה הפכיימזה שונים יסודות שני פעולת טתוך הכלליתהופעתו
 חייו את פיהם על ולחיות עמם להתקשר האדם לב 4שת מהגביר פוסקיםאינם

 לקרבת העצמית הטבעית הנפשית השקשוקה קוי הוא הנשחד הימודהעצטיים.

 ובכ? היקום מלא ככל החיים הנפש, זרטי וכל כולה, ההויה כל אשראלך-ריסי
 האשר, זהו הטוב, זהו אך כי הרף באין אוטרים כוק=ם האנושית, התודעהכדק

 הקוק= ה41ש השני והיסוד ;דן. כל ושרש האור מקור הנצחיים, החיים יסודזהו

 מחשכיה מנפתולי אותה הטוציא הזאת, הקרבה תשוקת עצם 4ות וטצרףהמזקק

 זצ"ל מיימת 2ר מ'טה רננו הגרל הנשר להולדת 'טוה מאית טמונה למלאת מ1קר'ט"(

 ה;%1מ. לגריאת תתצ"ה אלפים ד, נשנת צמח נערג )ספרד( קורדזנהבעיר

 רן כ ר ; מה

ומעלה



 __שטת-ינ-י,שערי
ן ט לחיוך 

 שענין חושב, אני אבל גלוים השוניכם הרבנים ופסקי ידועים הספק צדדיכל
 הגורר המשפתה בחיי היסוד ועיקר הדת עולם שע-1 ברומו העומד כזה גדוע-( י ל לכ

 דעתו, שיקול כפי או"א כל ויחיד, ביחיד נדון שיהרת אפשר אי ממזרות, פסולאתריו

 ויעשיב יתיר אחד שרב ק-נקרעים, נקרע ישראל ובית תורות כשתי נעשית התורהשא"כ
 כממזרים ידונו להחמיר שם הרבנים שדעת אחר למקום ובבואם בגים, ויולדו פיו עלמעשה

 תפתר לה( בדומה )ואחרות זו ששאלדה לדעתי, הנחוץ, מן ע"כ ח"ו' לדבר, תקנהואין
 הדחק-ע"י ובשעת הפחות אם-לכל התורה, מתכמי הגון מספר של כינוס ע"י אםכרבים,
 מכתבים'חליפת

 כמרה לפני כאלו ענינים קיימו יום יום כי דיחוי, סובל ואינו מאד נחוץהענין

 בזה נא ישהזדרז ומבקש תורתם כבוד לפני מציע אני לכן פתרונם. ודורשים רבניםוכמה

 כבר אם ב( להתעכל לדעתם ההוראה ביכר א( - דעתם: ארק האפשרי בהקדםלהביע

 ס ו נ י כ ה ע"ד העיקר, והוא ג( מעשים. נעשו כבר ואם אצלם הוראה זה בעניןהתפשטה

 במקובם להתקיים הכינוס צריך כמובן, לזה. הדרושות וההכנות והזמן להמקוםובנוגע

 מתבקשים בידם שהיכולת ואלה שם' דרים התורה וחכמי ישר~ול אוכלסי שרוב בארץמרבוי

 הפועל' אל הדבר להוצאת לדעתם הדרושים באמצעים מידלאחוז
 כעתירת כבתחילדה, ויועצינו כבראשונה שומטינו וישיב עמו פרצות יגדורוד'

 ומוקירם' מברכםדהדוש"ת

 שפירא כהנא דובעראברהם
 קאוונאאבד"ק

 ההערכת:הערת

 הקובנה הגאב"ד מרן של החשיב מבתכי את גזה מ"רטמימ אנו רב יגרצ1ןבעונג

 הגחול המציע כבוד מצד .בין ;צמה מצד בין ה11 ההמה היא ,רבת-;רך חשובהשליט"א.

 כי בהיות ההצעה, במהות רב חלק יש לנ. שגם מאד אנו שמחים ביחיד גישראל. רבהגברא
 גמת על 1ה בענין ונתגר נשאו הזמן וגאוני מרנני .כמה 1:, ב.טאלה הרבה טפל ציין"ה"שערי

 הלז.הירחון
 ליבימ, וו הלכה להורות הרותני שהכנוס בזה להציע לעצמנו אנו מרשים זה ;םיהד

 מיגר כי ת"ו. המתאים-באה"ק במקם יהיה הטרק, על הע'מדות השוגות הלכות ;.דוגס
 מירושלים-נתרנה הלכה 11 ר' ודגר למלם, יוצא הדבור 'טממנ. המקם קדושת ערךנודל

 הגולה. מן ועלו שנתקבצו שיחיו הדור וגאוני חכמי של וגדול האן מספר חוה כומןת"ל
 רבני שכל לפועל הדבר להוציא לזה יסייע שליט"א המציע הפאין ככד שגס נמחיםוהננ:
 מקום באה"ק, לזה שיוצר הגדול המרבו אל והחלט1תיהמ תשובותיהם את ישלה: ישראלוחכמי

 של לבי תשומת את להמנות גם מרהיבים והננ: הגזלה. וחכמי ישראל ארץ חכמי שלהכנוס

 לא"י, הרבנים ראש שליט"א קוק תכהן יצחק אביהם מין הגא.ן רבה דישראל רארעאמרא

 היום סדר על הוו החשובה ההצעה את להעמיר א"י, רגנ' כי של אסמה הקטב גזמןהמכנס

 אמןי מירושלים ד' ודבר תורה תצא מציון כי : הנניא דברי יאמנו שבמהרה ויה"ב האספה.של
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 ע5 טומ6ט )ט3י6 לגו 6ין ""כמוריה

 טומ"ת קויית רק טי6 6מרטבועי
 דקנרת 6יגו, וט ג6מת "53ס3ע5.

טריטכ"י
 סי" מ6ז ג"גקט רק טי6

 כגינון 6גל ט3ענ )גגי גמורוסיתר

דירי
 6יקור' ע5 ח5 ייקור 6ין נעגין

 כה )ו פ"ין רק כליקורו, טו6טופר
 ועומדת, "קורט כ3ך מטיק ממוס5מו)

 עכשיו ו6פ" חיל6' רוחץ ממכהתולכי
 רמעיס 3ין ע)קו3רו )מגין ס6יקור ג"כה5

 סנוע5 ע) לקורט 3וד6י 6זנמוריס"
 מוקיף. סיקור כוטוסייך
 טרמנ"ס מדכרי לד3ריגה נרורסןך144יה

 לפיכך : ס"ט( קוטע מס')פ"3
 מחיילי עליו מקורט קמתו טיתט6ס
 מותט' מיגו ונקתלט )ט וקנטלשוין
 זס. מסמס 6ף עליו ולקורטותסיט

 מטעס ס3ע) ע) בקורט 6מ6יו5כ6ורטי
 ? סקדוס ל6ו 6הע"6 "ין ט6קוטט,
 לפועל. מוקיף ביקור סו" דקוטט51"ל

 מג6קרט כמקוס מ6ף מוט, 6גוולו6יס
 נ6קרת בחרי "יקור מטעס טכע5על
 מוקיף מטוש ממוס קוטט, מטעםעביו

 סלועם.עכ

 מאררשאןל*
 אפריקה( לדרוםכורגרסדורפ

 ה ב ו ש ח ה ע צה
 קאוונא. תרצ"ה, שבטחודשב"ה.

 וברכה. שלום שליט"א. ואתר אתר בכל די הגאונים הרבנים כבודאל

 וגירושין )ציווילהייראס( אזרחים נשואי הנהיגה שהרשות במקום המערב,בארצות
 נשואין בעקב לגט ד"ת עפ"י האשה זקוקה אם השאלה ולמעשיה להלכה עב-דתהבצרכאות,
 גם ההדבר כשתרבב האחרונה בעת זמף משך וכששתו כאיי יחד אח"כ כשדריםכאלה,
 בחוגיחס, גם לנסר החלה השאלה נחתים. החרדים ישראל שאוכלסי מקום המזרח,לארצות

 שוות. הדעות ואין מתיר וזה אוסר זח בזה, נפלגווהרבנים



בב===בב__נסציון י-םחובות~ערי

 6( פגיס: בכחי )תרן 6פסר ?דודתו
 קמתו 6ת בדינרם וובכן ר"" גח5קומגט
 וחכמים מגורגח' קומר 5ר", וכפלוגימון

 636 ר' ידעי מגורכח' 6יג?6ומריס
 פכטס, סדר דמעי" 3תר ? סי"ך3קידומין

 וטית?" "וינקט : כעי" למגגן 3ין )ר"6כין
 כי כחי"ר ומגט טמגרב(. ס' ריס)גיטין
 "ת לקדם יכיליס 56יעזו רי5ד3רי
 :קו3ריס ךיבוגיס וים מפרוזי, חוןכ6פכ
  הון ט":? )קדם יכו5יס 5ן3גן "ףכי

 טי"ג( ,יבוח מס' פ"ז כ"מ )עייןמפלוגי.
 י"ס ל" :) כקיקיך 55ייר 6פ:ךו""כ
 "כתו "ת קדם ם?דוד :גון זב;3"ופן
 דודתו "יקיר "ין ו"ז "חיו, מ3ןחין
 "סתו ונפל? טרוד שסננת ס"ה, 3ןע5

 ,יקור רק ?דוד "חי 3ן על י:5י3וס

 מ"ט' )ז3חיס טתוק' טגט 3( יג5ט.)"
 טדס 5ננעט קר" ל"5 ?קמו "כ5(ד"ט

 ק5 "יקוד דיין ק"5 וטומ"ט,מנוקר
 כלני" כנון והיך5י' "יקור?ע)

'3 
 כ3",. כוץ ח5ו ב"ז "ח"כבערות
 מזכו לקולז' ונרי 5ייי )פיוז-קנה

 לינית :נפלט כגון ווןחו אעגיןג"כ 5ו?:י "גי יכו5יס נ"")קר"
 סר"" 3כ"". בגיוס הלו ואז קטןנעודגו
 "פחך כ"ס לדכרי גריפתו ממחזירט:ניכ
 "ותכ 3ע) .םכ3וע5 כגון ג"כ)דחות
 ע) חל קוטס "יקוו "ין ם"ן3גדוח?,
 רק כולל, י5" מזקיף ם"יגו :דט,"יקור
 כי סכוט זלו "3ל - ט?רותט'),הר
 מזנון "ף 5ני:? תיכף יכול כ"ם5ד3ןי
 יכ:נרב ממ"ג, עליה 35" ,קור כיגדותט,
 ל"חו ונענוק גןיתט וימי ט3על"וקל

 33"6. בתירסחלו

 )ע"ז(-56מנט 3קידיכין קמייוהנה

 כקדר מטן 3זננן נוגס וח5לסוגרומטי
 זגתט וקחת, 6מח כ) ע5 חייבטוס

 מיין 6יגו וגח6רננלט וגהגרמטונחחל5ט
 6מע"6 חג6 ט6י ר63 6נ:ר 6חח'")6
 56מנט 5יט, "יה מוקיף "יקור 5יט,ליה

 ט") סדיוט' 5כטן וטרי" ):"ג"קוךט
 )כסן 6יקור6 ד"יחוקף מגוגרומט
 ט") לכ"מ "יקורט לט 6יהוקף טדיוט,
 )תרומס,- לניקורט ד"יתוקף מגו הללט,

 גדוף דוחק טו6 ר'ח ם) חדוטו ומגס, כישראל. פוק) ,נות ופס טו"י) רח3י'ק, 6מל ? 3ט ים מוקיף "יקור מ6יזיג?
 פוקל, זנוח ומס טוייל גימרד6מ"י
 טגו:חיס טתג6יס ולפי כוט; 3?נגנמלכ65
 65 מייך 651 5חו5' ל"יקיר מקום6ין
 ול":וקל

 6ס 5גו יועיל ומט מוקיף,

 נימר6ל? טוגות טיתט ואס טויילגשמי
 ע5ט מ65 ב)6 ממוס ?ק טי6וחדקו

 וטגט מוקיף. "י כוט 3ט 5מ65 "חרק)
 בו" דכמעחק" מר" סם'

 ורנ6 637;

 טריסט "יקור דה5 מגו מהמויכןקווי
 6מ"ט שיקור נמי ח) ח)3 "יקורעל
 כגון מגו, ג"כ ט:" ג6מו ""כעליו,
 נעלט החת טכסן 6פת זיגחס6ס

 ט3ע5 על ולקורט וקוטט, זוגטוגעכיה
 )כננ3ו6ר תנוח קוטט טוננ"תמטעם
 3וד6י טו6 טומ"ט ולייקור ג"ו(יכומת
 וכיון טנוכנ על ממוקיף מוקיף"יקור
 נגרל זוכט ליקור ה5 טומ6סס"יקור
 )פי"ז וטרננ3"ס מנו. מבטס ג"כנוחריו

 טו6י5 ניכעס ג"כ ותעלס וטגמ'ט3ריח6
 כי ט6יכנר טר3 ומכרי חס,, ר3כדלי

 ד6ננרינן מודיס כ"ע ,הריס 3"יקוריס1
 כפמוטו. טרמ3"ס תירן 5" 6ננ"ימגו,

ומנו*



ציון י-ישכיתשערינד
 ללקה טעמט דקמיך ולילולימקיליו"
 נמור ניתוק כוי קמיך ד65 6ףדכנזילט
 לערוה ד6"" מסום 3חנ:ורט, טתוק'כדברי
 ס)6ו 5"חר וציד ט5"ו; 65חר 6ל6טם3ט
 מקיליו" "גיתוק סו" לכך להקנו, מלווטסו6
 טנאו 6י:גס נותה כן ל6 קמיך; ד665ף

 קודם לםורפו 60"6 )ג3י דגזילטכעמס
 6תט 60י 3יט כגזילט וזיגגו 36לסליו;
 כמט טכוקה עד מחלות למורפומלווט
 גס קננכו ל6 ו6י סלקו, 6חרמעות
 6תי' לל"ו דלתיקוגי חיתי מטיבי3קר6
 דקמכו. יטור" דר' 6ליכ6 קסי6 )6ולכך

 מנדלסון דודשמואל
 )אנגליה(לידז

- - -

 מטמימן
 ינטנ:ס מן חלב חלםס"ס סי" ק"ג( )"ולין תוש מיטתדשנה
 ייקור מנו ס6וכ:ריס גגטי)חווגטרפס
 דטוחר מטוס הלנ' ייקור עלטריפת
 "יקור ממוס "ו מס; טגמ' לדברימכללו
 ננ"6 נ:?' פ"ז כרננ3"סי לסימתמוקיף

 ייקור על 6מ"ט ייקורכ"3;_חלנמי
 למעמיק ל5דד נטכ ומטרל"חטריפט.
 נ:ט' )פ"ע טרמ3"ס נכונת טחוק'דברי

 :ס(. 3לח"מ ט"מנף'6
 ק" חך5"ו 6-ג )הוכרחוננשע"~ב

 ע"נ סערתי 063י"ג(
 מטלכוח )סיד טרמ3"ס ננדנרימסר"ל
 קינו סגר6כ, לפי 6מר ט"3(מגגות
 וסם ומגיא נעגין טחוק' קררתקורר
 סי6 חוק' קצרת כי לומר' רדדתי63ננת,
 דעת יק טיק 6סר דר3, 6לי63רק

 דגרי לומרכי עוד 6וקיף ו63מת יחיד.ן
 מלב סיקור לעגין יק ג6נ:וו מתוקין

 6נל ונכללו", כפכותך ק4 לזיקורסטוץ
 3ע5מו 637 יפילו 6חר ייקורלענין
 360י6 וכמו "מגו"' "ומריס כקיןיודת

 י65 -י"ג' י חונפת נסעתן רהטנה, לוס. כרורס רסיסלסל;
 מליפ"כ די6כ6ניקכורגטג6נ"ד

 נתוק' מכהכו 6ף כי וקמה לסיפךלדון
 תגו, ט6י ליס ליח מהים ד6מרדמ"ן

 על חל 6סר טריפט נ6יקור רק תייגון
 63יקור 536 גזס"כ, מכעס חל3"יקור
 לזס וט3י6 "מגו". 6נ:רינן לכ"ע6חר
 חלקו )ד( גידמות 6( : רביותבתי

 כביקור כי ובמרה ר"י עלטחכמיס.
 ע5 נקמר 36יו" כגף יפלס "65סל

 כמגי עליו ולעצור מגיה מל י3סמומרת
 6יך זס' ע5 ט6חיוגיט ובקמוליווין.
 ? דודתו ביקור ע5 יגלכ ל6 ביקוריחול
 ז"6 ענגו", נוכעס כו6 סר3 סלוהיו5ו
 ביקור על חל 6מר נמוק, יכמכ"יקור
 6ח ג"כ מחריו מניר נוכעסדודתו
 3פעס "תו סג" יגלס" "ל6מביקור
 וררי סייקו 5'( )גיטין טתוק' 3(6חח.

 ייקוריס סגי י: ל3"פ כימירושלמי
 וייקור קורס ייקור : גרוסהו3כ:מזיר
 זס על סגרעק"6 וכקסם גרומחו.ננחזיר
 קומט ייקור על גרורתו מחזיר יחול6יך

 מטעס סו6 סרג טל וחרולו ?סקדוס
 6ים 6מח ייקור מחל מגו כיינו;,ננגו'/
 גתי חל מוקיף' ייקור טסו6 סכ:הזיר;על

 קוטס. ייקור על כרוצחו מחזירביקור
 ביגן מבייתיו יי יי~ונשענ"ר

 טר6ם' קומיתו עלמוכיחות:
 ביקור ע5 יגלס ל6 ייקור יחולפיך

דוותו
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 6ס גיק6, לגיידך ס65ו. ע5ירח65הך
 כתיקון סוי ל6 טגותר  הכליפת46ת6
 גמור גיהוק כוי 6ננ6י ס6יקורי'3ע%ס
 סם דגט תמורס וטיי דקמיך' 6"ריגט-

 5מס 6ל6 עוד 1ל6 לל6ו' קמיךסעמס
 כתבי 1,ת ובכל טללו; 6ת לתקןכקומט
 וידלג טגח 3היט 6י פיק נחוליןכתוק'

 לקקן מעמס טס דלין גכמר גיחיקטרי
 דנ:,5יו סו,, ע:י' ל6 קדום דוס"ס65ו
 מזמני דל% לותי ג3י כמ"כ  יכ"ל'קדום"
 כ3ר  ר"ילו,ר  טל,ו' לתקן  ללץמכפיו
  טללו %מ לזיז טכסי מעי ללס%חותר"

 פיתי. לקקן 3ייישפין
 "תיקון טוי ל6 וכנותך )טעמיטכנרז"ר

 מכוס וכוה ט6יקור"'גע5ס
 לכתום ט" ויוכיח לחותר" ככהד,,סגוהו

 דיימלהו "ד:עפט טמ,, למקדם %33גס
 לחרי טענירט" ננעמט 6ת לחקן 663יגו

  ומ:זיימ הכניעתה  :טמ% כ3רדנו%קום
  "ינו:ייינזייע

 ל,
  ממוס ילל"כ  טוילתי

 פמוט כל"ו". תיקון על 3" סיגודסלגס
 טיט ל6 לכח"ר' ופמוט מכ נרםמ1,
 לכרהנ3"ף כתוקפוה, לנעלי כל5פסוע

 רנכ"ח מ3י6 דינרי תננטו ססולטריט3"6,
 לר"' דלוקט' טמ6 למקדם מ63ר6ף

 עליו לוקין עםט הקדמו ול"וקננייח6
 13 ידו ולפיכך לוקיןו 6ין לקמחדילמה
 טוי טמ6 לכנקדם 633 .ילוקין וט6פ"י,

 טעטכ דמין כת"ר, מכהה טעםמטוחו
 טל6ו, 6חכנתקן

 סמקו: מנעננ6 דנני
 כלי וכת"י כמילומו. יתוקן ל6גככיקתו
 6ולג כחוק" סיעת 3ייסו3 דבריוכותב

 חייטה כח3 וחגע6' כד"ס כסטריט3"6
 3זט" חיררו דטס כהוק' 3:ם זוקומי6
 מל, טל6ו מ; מניל כזפ :טפ5ומ"רכיו;

 כלטו תיקון טוננ6תו על עומ6טזוקיף
 עםט דקדמו ממוס דלוקין וטעס 3העם

 ז"ל טיכנג"ן טקכיס זס ולתיכוןטו6'
 נוהו/ ג3י גס קומר טייך וזסמכ"ל'
 ס65ו מן מליל טגותר ססריפהדכיון
 תיקון לטותנו יוקיף טל6 חותייו"ד"ל6

 3ו. יםסליו
 גמי טגירם "יי6ייק יייקיףכנתייר

 סינט 65סט חטיי 1ל1דמקות
 מעמיו ממוס רק כגירומיןימטוס

ומעיקרי
 ורק טלאה חיקון על נ6 ויינו

 ורכי' טגירוטין' לאחר על דקייפס 3קוגיי כמ3ו6ר יוניו, רכל רצוימסוס
 כדגרי מס סריס3"6 3זט קדמו ככרקר6"
 וז"ל סו6 עסט טקדננו 5"ת וימייטגננ'
 מעיקר6' לקמט חטה ולו כחית דט6פי'
 טלאו קודם לקיימו דהיינו יל6 עודול6
 עכ"ל. מים6גט אותו ככופין קי"לדט6
 מתוקי 3סס טריע3"6 מחרן ע"זוגס
 ריסס יס תיקון מגירם ,)6וגקוז"ל
 וסיקחלקט ננעמיו היעיל סל6למורט
 טתורט כלוננר עכ"ל' ולמפרע"כזימט
 עיגיס כקות כתור ל6מס, חס" ולופ"מרט

 מפיס 6ננגס וזסו ם6גקט, 3זיונטעל
 6ג5 ט65ו", "קודס דמעיקר6מעמיו

 טתורט, תיקון מנטל טו6כ:ננגרסט
 כוט טל6ו1 6ת ננחקן טו6 לקחתכוכמסג
 על עינים טכניות מהיטלו מעטיוממאפק
 לננפהע. 3זיונט קילוק מחקן וטעמט3זיוגט'

 מליתי לעץ טעמיי יכלבנהרזאם
 סגנף6 קומית ליימ3לנכון

 עט טמת6יס גיוסן ותוק' רם"יעל
 טו6 תותירו דל6 דסל6ו ננותר'מיטחס
 מתקיל 6יגגו טחיקון וזננן כלינ"ע'מח5וח

5
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 "כעין סוי דל6 כיכר למעט 83ש6 1" שי=י -- ש*. ' .,..ש
 נ"ק טתוק' עפ"י י"5 וט 8כןפגזן".
 סכחגו מגוייטס; ול6 טן נטיס נ'קנס
 דורם תיגנו קנסי )6 דטדר מגוייש'ד
 וכות מנזל כעין 6ס גזל "6מרכרגס

 דמנוי וכ6 מקוס"; נכל מל ,;6מר6)6
 ו65 טס כ3"ס' דדרים קנט, שדלדל8

 6רי" כ"גכורת קוסיית וסנטמגוייסס.
 5עעמיכ וטום יסודק דף 6לי63סי6
 ו6ף 3עיגה, חחרח דגזילכ כ'( גייס4"ק
 דרגי כמכח, ד"ס 3תוק' . מס רוית)פיי
 טחורס; מן קונס סדר דלי מגויק"ל
 כ3"ט' דורם דרגי ממוס מכת3' כמוסייגו
 עימו טכמס כרס פגוייכס, 651מס
 גמורה' כמנסממייג

 מכל גזל "6מר -
מקוס".

 סכיפך, נמם י"ל מחילוק מנעלס4של4ש
 ")6 כמלך נזירת דכוידגגותר

 6ס תיקון, טוי טגותר מריפתחוחירו"
 )ט63; )סחות 6פסר' ד6י למעכרי)6

 5מקוס 6וס מרין מ3ענייגיס גימרו8ס
 ם5 תיקוגו מעוות, כו6 מכעכיכיק

 תט6 מט חמו3ס היקון, סוי ל6טעחיד
 )מנירה 6דס מנין כענין כן ל6ע)".
 ד3ר מפו"פ פחות נז5 ימסירוגגזנ
 6'( ג"ז )קגטדרין ימריגן, סו6'ממילס
 3מעתי' 5ער6 )ה ממיל סכי דפתראכטי
 נגז5ס"י מכבר ;;גזילט וכווי 5ו"' )יתמי

 בטנתו ליחן)פגי מעוייס גדיטיןוכמיטל
 עדפים ם)_ גדימיס )מלס מם8פש
 נזי5ס כמע ימינ "מנול טגתונ קומרעליו
 טו6"' רמע מפלס סגזילט רעפיייילס,
 וזיגגו דמילט מהעמס טרי 40 ק'נ3"ק
 מעמס ע5 היקין לציותו מעלמו מוגםכס

 וגסלס סנפ)ט ק5פ כסולט ופההעכרן

 3ד"ט 3י( כ"ו )3"מ טתוקי דלסיטתיקום; לקחי והמזירט לגוזלט' ע"מ יקום)פכי
 תגזול ל" על עכי ל6 כטלפי""מהגט
דבלין

 5עמס"י ניתק עקרי תגזול דל"
 טינ:גו, נקחלק מככר דכר כסכהכלוס
 דיסיט סו6 בעלמי "מתגט כגשריוכדררי
 מוכח טוי מכזה, תיקון גס כלוס5ו"'

 ט6יקור" מעיט ע5 "תיקון דכוימעגמו
 כתיקון 656 עוד נוחי,ו65 נ:מריפתיותר
 כייקור ע5ס מטו כי5ה ט6יקור"כע5ס
 הפקד, 3ס מים טתקפט כ65נגזי)ס,
 חזוייו, 50 3ע3דו וטהוקף ליכ",הגזו)" "לי סל6 טפקד' כס סתקפטם6יןדייקו

 )3"ק פעור כ5" נל,ככ פסעת50י
 כ'( ג"ח )סס 6יח6 טמ3ט ולענין ,י(5"ז
 סם), כעין יחזיר מ), 6טר ת")מט
 פירות ונפק) מעכע גזל 6מ"ומכסן

 וגטמ6ת; תרוהט וכחמין, ייןוהרקיבה
 סרי לו קומר וכו' טפקח עליו ועכרחננן
 63מת גז5" ם"6כר טרי לפגיך,ם5ך

 סטפקדי ע5ט סגו) מס מט:גכממעט
 טמניס" "תקגת ותוסט ס6יקוי ע5םמוטו
 מקלי כעין כו6 עין לחרקיה רקם6ס
 סעמט מ5ד כי וכטיוח ודיו. ממל""כעין
 סעמט ע5 דגזי5כ )טעמט יפוי "יןעגמו
 ם8יגו 6ף טל6ו %ת גוהק סיכםדגוחה
 סחוק' "מיקו כזורך מורן )כךקמוך,
 הוי ד;,וכתי3" כעמס מדוע טעעס5חת
 כחמורט 55"1. קמוך תייגו 6ף גמורניתק
 ,;ו6ע"נ וז"ל 65ו וכ5 3די,ט ע"3ד"ד

 מ"מ ))16 קמןך )6 סמילס 6תדוכמיכ
 כמכח לעמות ד6"6 סו6 גמורניתוק-

 ט"ג3ורח מקמס ופפיל הלקו" ל6חר6)6
 נותה ג3י טקמיכות לן למט 6ייכ6רי"
 08 כי טעפס לקייס 6"6 מס גסט65
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נאציון "-י"יניתשוורי
 נזט'  מוזה רם"י וגס מהוי בעינןדל%

  נרפח מקופק נעקמו מטול חמ"לועיעתי
 פזיז חולסין וטחוק' וגיירי הננזירס5נוו ונמימי  3פירופ כתם רס"י דב%רס"י

 דנזיר' סוגי% על ופליג ליבננופק, ר"י רפ"י לדפח יכל רנזיר'מסוגי%
 עלמו פימ6 הפעו טרמכי,ס כחגונפיצים
 כדרך וימהרועי כרת חייב קעוומייד
 ד3עיגן לקולף דפקק סכ"ננ וכתגק5רט'
 וכטף ימהכ ממ6 יקור מייבגן ורקמהוי
 ריבוי 6ו מסה עדיף 6י וררי רי3'י3פליגת
 קברי וכ"ע ר"ח גרקת ~דקוטוננ6ה'
 ייקור ורק פטור לננקדס מרןטמכגיק
 65 זהו עייף 6י(ה ופליתך 6יכ6דרגגן
 מננס 3ירומלמי מלשחי עכשיו כיסרמידי,

כדגרי.

 אידלזקשמואל
תל-אביב

 מחמימן
 הוקע כ'( ק" 6-ג )"י3'בשע"צ

 דסקוווול הג36"דהרג
 לקומית 3יימוגי ולחת לם6תס4ט"6,
 כמכות התוקן דהרי ע) 6רי"ה"ג3ורת

 ומקיק עסה, מקדמו ל6ו נעגין 3"",ד
 לומר מנ"ל 6ל6 כד3רי' לומר" קיםכי

 מפיר זוקרי דבג(ילה הגנו"6 -קופית3,1גוף
 קורס טו6 דטעמה 6ף 5עמהי טגיחק)16
 3ע5ס בתיקון סוי ד3גזילה מסוסללצה

 טלאו עיירת על %3 מטחיקוןהלייקור,
 תיקון ע5 רק הי6 סג(ילט סמרתדמ5וח
 לטכם ע5 חיקון דטו6 6ף סגזעטליקור

 כן ל6 מעיר" מעמס על ולחקן טו66נל
 מלותם סמריפט 63מח חיגותי,גגותי,
 6תוחר מכבר טנותר מתקנת ציגהתורה
 ו3ל6 דיגי, חיקון 6ל6 עלמי תיקוןודייגו

 3גוחר המריפט ודין טו"6הקמיכות
 פסותיה 3מט הענירס מעמה ממוס6יגו
 ממוס ווקף ולכך גקדמיס' הו6 דיןרק

 כי הענודה, הגל"ע". ל6ו מו"לד6קמכי'
 6גי' גס ר6מון, הכמקל מארחייגדין
 הפיון ל5חר 3יס  3כסו3יס' %חיופושו
  ליון" כעפרי  מלסכינו יני ,חמפכחי

 להלן. ט63יסמטמנניס
 סיין טיט מענר" מעמס עי"תיקון

 טגמתגית מעה 6ף "סנג(עטן
 דילפיגן כיון גרס נעיני', מחרהטיחת
 סוי ל6 ד6ס גזל" ננ,;6מו 6'( ק"ו)3"ג
 3דנניט טוי טעמס קיוס 6ן מג(ל'כטין

 6ין ט5מה הפילס לגגי 6"כ3עלננ6'
 סעבר1 מעמה על תיקון ד"והמיכ,יהעמה
 חיקון כוי דמריפה סהעסט ממה.יותר
 טפקמ 6ח מטוט העת, מגוי הגותר'לגגי

 מסוס טמס ופנוי 6חותר"; דכנר4,גוחר
 מכנר לג'ילט הולי, דגעמה טלול63ת

 ניתק דגזילס טל6ו טוי (6ח ונכלגג(להן
 גס סרי נותר, ויר"ם קמיך, כתיגו%ף

 וכיון לטכ%". על "חיקון סו6נגוחר

 קוס )1 )ומר יתכן )6 הרי מתקןמהוי
 סחומיס מכי וכננו ההלקותה הל%ו'ותקן
 טתונניס כי שננגס מן קק"ז. 5יק3ק"
 רמס סגה סל העבוט טמנת לעניןכתג
 דה)6ו כתג ולכן )גמרי' ה)6י תיקוןטוי
 הקין עסיר' סל נעבוט 6ף גיחוקהוי
 מתקן 6עו כ6ן 36ל לח65ין" ניתקסלמו
 העמס כננו"כ 36ל 6תוחר, מככרנבותר
 זהעמט לגמרי ס)6ו מתקנת 4ינטדג,י5ט

סלפ



~יין י-יחיבי"שעריל
 ן יקור דח"ם ?טעם דכ5 ממוסלקול
 "ינן סטיות וט6 )6י5טיוסי דחויכנסוס

 ' "ס והם" הרמכ"ס, פקק וכןמנטרפות,
 רוגן גזרו )" ג"כ מ5טרפות דמ?יוחג6מר
 מיום כטקסט ומט נמקדס. מנוחלקין

 ן ?קוצי" (י הקנט כ3ר כ(יה די6:לכפורים
 ן "53 יווע' "יני סתירז ומט ודקןס5ננמ
 ן נ:5ו? 3יף'ט "ף וט6 ד)ק"מ)לע"ד
 ן עוג: ננננ5ות פטרחו ?הולה ונה'מ)ענגו

 דגם עינוי יים :י?י' גיתן דיף'כד"דרנ?
 ד"ורייה6, )מ"רטקגד5 ' וגעיות רחי5? :ננו מחויכ עיגויס60ר

 6)מ"
 דכונח

 היקיים )": וממו"ל מעוגס סיטי'מחורט
 ן מ)עיגנ. )עיגוי יותר ממ5וט עוגנמ3וח
 "יקור דמ:וס מכופר סמכי6וסרקך
 "יקור דוה? ועפל )"ח דיו"טדייגן

 ן ד"ורייה" כ:)י 6י ט"נ ו6"כד"ורייח6
 גע)ס ידח?' )6 3דרגגן גס דוחה6יגו
 כמקד: ד"דו63 ננפורסח מסנהממגו
 הננקום כנות דלין ננסוס תוקעיןסיו

 מננ"חיימיגן 31" זרי(ין כטניס "מדיגן מקומותונכמס
 מטני" מס ימחט.

 ר"י?
 )עפו? דגיגו) 3יטם"ננ גורד ד6טממיץ
 ו6ף נילם"מ נמנח לותו ויכנו) ליולמס
 נה:"מ מואוין "ין 6פי'כ טו6סקפק
 וידויי דמין ?יכי דכ) וע"כ 30ח,מ)

 ת:ו3וק סדם דום?, "יגו קפק גסגדמס
 וידן גרון כ55 דמי 65 ט65 6( יזדכר:ים

 כיון ?" טקומי6 דכ) מ3ת ם))נדון
 :יענור מוטנ ור"ח עם? ע) יעכורדקו"ק
 3קו"ע ממיענור כתומ"ת וק"ת עמסע5
 ,ס 536 כויס דמגי?ס טיכי דוקקווט

 יענור "ס קפק וטקו"ע ודייסמו6"ח
 "נ) ודלי, מידי מו5י6 קפק דליןדוחס
 ד"ס קפק דטגיטס כסכת מירט)ענין

 פקפק עמס ונלוח ע) יעכול ימי))6
 כ3ת הו" וקוני ימוך ו"ס וק"תככ3

 כוודויי גקו"ע קקי5ט ייקור ע5ויעכור
 מסיע3ור כפו6"ח כנ"ט ע) )כנור טו3יותר
 כדפריך ממם הלי 3קו"ע חמורסיקור
 ידחס ד)" ג"ננר "ס 6פי' 3( )ר"6.ר"י
 ד"ורייח" קפיק6 קונר דריכ"כ י"מימי

)חומר"
 ק"ד דקו3ר 5"מר גוכן מט"ח

מת"ת
 )קו)"

 ד"ס )"כגט מטי:" וממו"ס
 נ:ו"וריית". י)"ת עם? ע) יערורים??
 "י )ריכרד )י? ימקפק6 ייזמי מינ(
 דלייך )י' דפכיט" )וניר נוכ) מיסויזריך

 ומ"מכיפ?ט
 מןי3"נ פליט 3" ?גמד"

 6יגו ייכון ד:)י כ?רמכ"ס קוצרדקורי
 )י? ננקפק6 )6 דפס 6ו כ5) עליועוכך
וקוכך

 קפיק"
 ד"ורייח6

 )קו)"
 מס"ת.

 סגמר' פסיט )" 5מי יקמלאשר
 טמ"ווגטמ"ו והיך 56לפן מי:6)ו")") ממי ויקר" נהור?מטכחונ

 וטס כטוי דמעי מכוס טנ"ט )ת"דוע":

 )ננ)קות דנת מזב גפםט ויו"כ כסו5"
 מטיי? כדין כ)) ד)"ם וע"כ כלוי'כעי

 ונ:מו"ט ו6ננ6י' מוקר יכ)""ט)מרקות
 כדחגי6 ?ו6 דט?יחר הכקוףמקיק

כ?כרייח"
 ותמתגי וכו' )טיכ) גכגקין דטכ5

 נכגקין כטניס דרק מפורם סם ?5"עליו
 ")עזר גכנקו 65 ו)מ? יכר")יסו)6

 ממבעט ?ו6 ו6ה כלגיס דפסוליתרו
 )טס מטמ6ין טדיוטיס :כסגים מלו?מתי
 דוים בק' ועיין טדי3וה ע"פ דטי'לע"כ
 ככיח טיט )" דטטומ"ט דלוכיח5ליון

 ורק קיימת ?יתה 65 ד:5דןטננקדם
 וכפיר 3גתגוחס וים6יס כקיכ"ח"כ
 וקטר עתיקים. וטדנריס ע"סגטמ6ו
 כו דנסתרו )יט דפםיט6 ננטש")תקמט
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 מיהל לו שנר נסומ*הז מהגטכשטי
 לידו 63ת מל5 4'ת שוח עללעכול
 הפנ"מ ופירם לפגיה מג6ח ל"תממלוח
 ממוטל כטעם עוד וטוקיף ש"יסחור
 כגון לידו 83ת מל6 ל"ת מנות עללערול
 דהויך הו6 ממילך טומטם דסהוייטכ6
 מ5ות על ננלע3ור מידי עגיד ל6וסיטו
 איריס עלה ולעגור לפניו פנקתל"ת

 מס טני6 וכן עכ"ל סטוננ6ס 6חסנני3ס
 נתערגו 6ס וכ"י דרק טפלוגח6סירומלמי

 כן סקסה דה"י 6חח רמתן 6רנעמחן
 מתן יחן ד6ס ד מחן דיתן דקונרלר"6
 תעמס ו6ל 3מ3 תגרע 3ל על יעגור6חה
 חוקיף 3ל על יערור ד מתן יתןו6ס
 לרזיי לסמיו רי3"3 חם ול6 ועטסכקוס
 מטויי מיעור מס ימט6 ל6 ד6סממוס
 ממ5 יקור מדרבנן ורק כלוס יערורל6

 ד33ל" 3קוגי6 כמו 3זט ופליג6ימט6
 גממנה סם דכח3 רה"י מפי י6%ומסורם
 נגע ל6 וכיוו 3המייגו מקימו כסןב"ס
 דיפ" 6למ6 גופים כסן גטמ6 דל6נט

 גופיט כסן לטמן מתיר סיס ל6 נוסטרי3"3
 יקור טטורין נסיו דכיון כתנתיכקמר
 ימטט וממל מדרשן 6"ע לטמרלכסן
 רק 6יגו נכלי 36ל כיחן חייג ויט"סס

 מת"כ טגר"6 מס מכש כמו ל6ו6ע~ר
 סין טמ6 גמכגיק מלקות מיונ רקשיגו
 תנון פריך נירומלנני סס והגטלמקדם.
 מזגו חגוך על וגחן רקמו ככגיקתגע6
 גוסן על וגתן רגלו ידו נוהן על וגתןידו
 כאחד, מכגיק טיס פלאתן קומר א"ירגלו

 6ומר6קור טו6 תמן ב"י מיטתמחלפם
 וממגי להערים מותר קומר וכקןלטעריס
 כרס וימגין תלתך יק6כחיום דל6חמן
 וקשו ~נומר מכפגיס ידועט טומאםככ6

 מאלפס טפג"ננ( פירס כן מידי קענידג6
 לטעליס מוחו 6מרין תמן ונוגןמיטת
 ממוהר )פירם לנד 6חד כלמיכגיק
 לסעריס מיקיר 5מרין וכיןלסמטות(
 כטמיי':ו מננו)י6ו רי3"3 6ננר דסכ6לפירוט
 ממ6 חמן ויזמיי הטוננ6ס( למסותפל6
 3רס כרת עגום ויטף ורוכו רימויכגיק

 ומקדש עמ6יס כליס ננככיק ירפוססכי
 טומ6סן גל6 מסות 3ל6 ל65ח לו6פמר
 מסיט 3לי להיייי דוריך טק"עופירם
 טמ6יס נעמיס מטן ט3גדיס דמכגיקושע"ג
 3מקדמ טמ5יס נגדים לסכגיקאקור
 געסין 6% כטוננ6ט 36 טמ6ין ליגןננ"מ
 עכ"ל מלקוח ליקור אפיי 3הן וקיןר6סון
 ננוהל דמסו"ה ממפרם מטמעסק"ע,
 עליטס. חיי3ין מיגן ר5מון דכלילטמר
 36ל הננג"מ' וכחילון טרמ3"סכמיטת
 רככן מתירין דננמו"ה ק6מר סכילפע"ד
 מימיג עד למסות ול6 כטוננ6כלטכגיק
 ל65ת ליס ד6סמל ממוס ען סל5כת
 ם6פמר כוונתו טוכ:6ט 3ל6 מהותגל6
 3ל6 טומ6ט 3ל6 וי65 טס ימסססל6
 טו6 חט מכתנתי, כננו טומ6טשיקור
 דריכ"3 טעמת הו6 רזה טירופלנניממ53ר
 ררי קומית על להסיג חם ל6ממו"ס
 ו3ל5 לננלקוה מסויי דוריך כחכחיכשמי
 גרקהו 3פג"מ ועיין לייקור כ6ן 6יןמסט
 גדול. כדוחק סירומלמי נדנריופמטו
 כתותב כקמר חרור ספמט לסע"ד36ל
 ליכ6 מלקוח כחיול דרכי סכקמהמה

 דגם תופן 3כל 6יכ6 ליקור5נל
 סמ6 מדרוגן 16 %קורמט"ח מיעורח5י

 מיעול ח5י אפי' הכ6 דסל6 וגפל6תיימאס,
 ו5פי4 כלוס עמד ול* מטולך כ"זליכד
 6עו ג"פ מ"צ דיטיי במקנת יעמוד6ס

שקול



ציון י--יפכית -שערימח
 3סמייגו מתיקו כסן כמקדם מגמ65מלן
 ם) 353ת 6ומל יהודם ר' וי3"נונוי
 ולחסיתי ססוננ%י' %ת  לרתוח מ)6ען
 ן דוימ)ח 3עמכ ויענור ה6נגט יטמ66יך
 ן מ"ע )קיים כקו"ע יטמ6ו דו)6וק"ת
 ן כמו6"ח, לק יערר יעגול 060וק"ת

 1 ד3טומ6ת הרמ3"ס פקק ע"עותיר5תי
 ד"וייית' 6יקוך ע) יעכור )66גגט

 כת3 סכ"6 3י6"ננ מס' גפ"גדסרמ3י,ס

 ק5רס כדרך יזך כמגין ע5מו טימ6ד6פ"
 כלת, מייל מצייה מיעור ימסה 06ורק

 ן ר"ח ע) 0חוק' קומיות נזהותיר5תי
 ן כמכגיק קררי דכו"ע מס כגמ'דגליק
 רי3"3 קופר ומ"מ פטור )ננקדםמרן

 1 3עויף טומ"ה דריגוי )36גטדיטמ6
 עדיף טומ6ס מהויי קנר ומרממהויי
 דיהי' וחילן הקוסי' ג"כ הניסוסמג,יח
 רקמו; דהמכניק סרמ3,'ס )מטת ר6י'מוס

 כה3 וע"( ננד6ורייה6, סיקור 6ין)טומניה
 ן )ית6 ננעיקר6 דקותיך כמתיגכר3

 )תקן )סיכ) גכגקין הכ) סטמפורמת קוגי" ממגי סגע)ס המנייח וע) ע"יומחמה
 טסורין "ין ו6ס הטומאה 6תו)כו5י6
 ה)6 הממו"ס; פקק וכן הטמ6יסמותר
 מותר ממקדם טומ6ס ז)סו5י6מפורם
 חייב ד3כס"ג 6ף )מקדם )כגוק)טננ6יס
 תירון גס והחס כ)), מסויי 3)6 6ףכרת

 ' 3"יקוו סו" הנכגק דטמ6 3יכ6המו"מ
 ל"ת דוחה עמה מטעה )6 י6"ככרת
 3י6ת 6ין סומ6כ ד)הו5י6 הדין כךרק

 עכ"). פמוט ו(ה ומקיק כגמדו עומדמקדם

 דרק )כפך מפורם וה)6 מ6דוכפריתי
 ן מטעם גטננ6יס מותר טהורין 6ין06

 והרק" דחו" 6ו 53י3ור מותרסוטומאה
 יכגקו מומים 3ע)י טהוריה ד6יכ6דסיכי

 גמול סיתם היי ו6ס טמ6יס ע6נע"מ
 הלמו"ס פקק וכן וכע"מ, מותר)מה
 מוס ו3ע) דטמ6 ככ"ג 03"3 מהיכת"ז
 53י3ור דמוי' מכטומ06 מוס כעליכנק
 מותייס טהורין דמין ממוס דרק36מ6
 ג"כ כע"מ ים 6ס ואפיי טמ6יס)יכגק
 מבע"מ נוע דטוננ6ה גכנקין טמ6ין6ין
 "כ) 3כגיקתו; תונעי כרח מיידויעיי
 גכנקין היו 53י3ור הותרה טוננ"ט סי'"ס

 6)מ" נע"ננ ו)6טמ6ין
 0ו6 הסיתר דכ)

 דחויה 16 ?והרה "ו דטומ"המכוס
 הייך )6 זה וננדנד ככנקין, שמו"ס53י3ור
 ליכגק טננ6יס כתורס דהתייה דגהיכלל

 מי טמאים וכן סטסוויס 36))סו5י6
 6חר דכו 6ו 36גט )טמ6 )0ס?תיר

 ד6"6 )0ו5י6 )יכגק דרק טומאה)הוזות
 ?תירת ל" להו5י6 כננה 6נ) "תר3עכין
 וק"ת עפה "יג" טומ6כ ט0וידפס ג6מי 6ס ורק ען כלי כפמוטי רקהתויה
 ד)6 המלוס )קייס 6חד כ) ע)דננוט)
 וא"ת עסה ע) יעבור ו)" ויקנחויטמא
 דייתר עומדה במקומה סקו:י6ומ"כ
 ומסמרות כמו""ת וק"ת עטי ע) )עכורטו3
 טומ06 מלכרתות ען כלי פמוטי מימ65עד

 בעמס )מנור )מקדם מרן טמ6)הכגיק
 מתיר5תי כמו מג6מר )6 6ס כקו"עוק"ת

 המג"ח. מכח3 כמו "ו,
 ומהמג"ח ממגי מגע)ס 6מת זהאבל

 ירו:)מי המסיג ננהרנגס
 3סירו:)מי, עיינתי עכסו ורקמפורס,
 מגמ5" דמרן3קוגי6

 כן דכק:ה נמקדס
 התירון נס מ65תי ו)פע"ז )ריב"3, יודאר'
 ודל, כהק"ע דלי 3ק,יד מ6ג6ר כמומלי

 רי3"3 )ו 6ננר : הירום)מי ו(")כהמכרם
 )6 )1 6מר 3טומ6ס ממהר נמ65ת)6

נמ65ע
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 ופ" ~עעל0 סשנמ מן מנקין 6תחגן
 ממזוות ממס ממוס סי6 וסאסקסלם"י
 5מז3מ, קלט קינו דממזר 3זס מפולםכלי
 דממתך ופירמו מפיר גימ6 מס לתוכה536

 יעוי"ם, מקות ממוס סי6ומחגיתין
 כווקין 6ין מקוח ממוס דרק 6"םולריוכו

 פסול ומ55 ממוס "מעלס סמז3ממן
 מה וכן 5נתכח, דקרו 6פמר ממזר6כ5

 יום3ת גדולם דמגכררי מדות נקיףד6יח6
 ורק לוננר ג"כ 6פפר שככונס 6תודגכ
 ממוס "6 וונכ יומנה מ%5חמסוס

 לתרן יכול מפיר כרי לפי"ז 61"כממזרוח,
 65וקמי מלוום ]ויותר זס. נקפןמתניתין
 ממוס טעות כקידומי ימיירי מלכרןנסכי
 דמחניתין כליסג6 מפיל ממסע 65וזוטי
 ו6ס 3ע5ס 6סר סכחס סל6 מיד6מר
 כע5[ נקר6 6ין טרי טעות קידומיכ"
 וממזר מזב מוכם סכי מחרן מול6566
 %וסט. 3ן כמו מגטונתו כחמע כסן3ן

 ט5 63 ככן 06 לעיין ים ס6מורולפי
 ע"מ כקייוסין )וסיין ני6חו וגמרקמוחו
 כככ"ג זרעו ימ55 65 על גס מיינ 606'(

 מקווסח גחמל5 יזרעו מסוסכ6למנכ
 51"ע.ככונס

 משדניקחיימה
 שיקאגש הדתש "מחזיקי ח"ק בביהכ"נרב

 )רוסיה( בפשהאסס רבמלסנים

- -  מךמימן-
 3מט הנ ק" 6-ג "י%בשע"צ

 נלוט פקפק מלש"ץ מרגליות מדיריוקף י סגנון טלנמגקתפק
 דמע פעל נקפק נגון שיקולןוקפק

 מ5ש ענני שיקוי קפק טוי חמןו)ג3י
 06 מלוטן קפק טוי שיטמון נלילטמ5ט
 מקיליסן ממן לזיקור דלגני דמכיוןג6מר
 ד6חס דנגכיון סמ5וט' קיום לגפיס"ט
 ממל6 ננתמד למסומרת סוחטוכמזיק
 ג6ון גסס מס וטניס וכו/ כס ל65תיכף
 טע ומוט חזנן מל טוס מנפרט6חד
 וט6ריכו טרמ3"ס למימת לסקל5ליכיס
 שייך דייך תמוסי0, וד3ריט0 כפלפול.מס
)ומי

 טלמג"ס' מיטת מהמת צ'ט לטק)
 מדגריטס תסור דיורית6 קפק עכ"פדטלי
 טייך והיך עקה; ל6כלו עקירעכ"פ,
 3ו די651 לומר 6מיג6 טוי דיםלומד
 חמוס ועול טייקון. נלילט מ5טיי"מ
 6ל6 נתממן1 מל6 3וד6י ידעינן 06ד6פיי
 י"6ין 6ין מלוט, מ5ה )סס גמתננימל6
 וטפי מ5וח' ח6כלו נעלג מלות חו3חנו

 ממלץ )ר פקמיס 3גמ' קמרו3ני6ור
 מירכן ונלבד נכרי מל מניקו כרקו6דס
 גימר 0)6 ממוס כ6מרוגטן מ5טכזית
 3וו6י הוט מטג5ק 6ע"ג מ5וס, מ5ח)מס
 לענין ר' וחולין גיטיןט' וע' נחמן'םל6
  ומקן טהג6יס גט מגמ)קו כוהישת
 תסוס חייכו 3ט, 65ת עיידמיים
 מ5וט' נ5ח למס טמור 3וד6י לטודממזיק
 ודוק. מס' 3רם"י ט6לו טמקומוח 3כלוע"

 צווייג הלוייוסף
 יוסף" "פורת מח"* בברוקליןרב

 מזסימן
 טמע כ"3( ק" 6-ג ~י%בשע"צ

 מליע"6 דווערז16 טג6כ"דעלי
 קיד נעירו3ין ותגן 60 סטקמיחי מטע)

ייש
על

,
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4י י ~41   וכחיה ממזר לוי ל3ן פרט סלויס גל"6 כפיס מן ערכין נסוף מותגי ר6יסכנית
 למכ לויס נג55 סו6 מלוי ממזר061
 ערי כחי ג6ולח מדיגי ככחונמעטי'
 ד6מר ע"3 נ"ט מגיטין ר6" ועודכלויס.
 ופסליכ נסיג ונחיגס ממזרת שמרי6ל6

 לוי דנן מבמט טס ומפרם"יקרעי/
 מככן מניזר וכ"מ לויס נכלל שינומממזרת
 מס וכגס חוג"ד. זוכי כמניס ככללשיגו

 מככן ממזר דנן כנ"ל לכג' ל"ןפסיט6
 קון ים לענ"1 לכס, 6מד דיןוטלוי
 כיינו ט63, וממקום 3יגיסס, ולמלקגז?
 ככן ומגי לכוכימ לי ים 6מרוגס,מרשיי
 שמרי "6ל8 נניטין כתם ו6ית6מלוי,
 ס"נ לזרע", וסקל" גקיכ וגחיגסמשוח
 לזרע"" ושמלח גסינ סל%כ 6ו גרומכשמרי
 לוי יגכי נלימג6 סני למכ ק0סוכשמת
 ככן וגרי נסיב וגחינת ממזרת 6מי65
 ג"כ כסן גני לימם מלולס, 16 גרופס6מר
 ע"כ 656 גסיג, דממזרח לוי גביכמו
 וזרע ממוס ללוי, ככן 1ל"1 מוסמוכם
 דין עליו ים ככן ממזר כו6 שפעוככן

 גז?"כ 6ז גרומכ גסיכ 6י ורקכסוגס,
 ככונס קדו0ח עליו ולין גתמל)רכנן
 גרוטכ כסן נכי לומר מוכרמ מביו"כג5ג
 כסן טפין נספרם דמילח6 וטעמיםגנויי,
 ס"( כיממות ד6ית6 טסהמ לומל נ"לללוי
 ולכ6ולכ כו6 זר (לס גמעי זעונר מ"יוטד
 כזקת מלינו דביכן ניקור כריך זסונר

 קדום, לפיוח תמ(ור פגפסקסזקלוגכ
 ונפסק סו6 (ר (רס דומעי כיוןוסג6
 קדומת לו ימ65 מקין פגיו, קדוסחמטנו
 ככחונ מט' 6ע"ג כפיולד, 6מ"ככסוגכ
 ע~ס, ככונת ממריו לזרעו ומיחססכ6מר

 עולס ככמת גסן לזרע סיסי ד' פססרי

 .5סעס סקוופס גפקקכ 6ס 6ףממו"ס
 יתקדם מו3 כמיולד 6נל זרכ, נמעיכפכי'
 כגדרים סמלינו וכמו עולס 3ככוגתכעורר
 פד6ן 06 סיקרן ער קרנן כס6מרכ"ח

 לכ?וגח ד' קדוסח מכ"ם וקדומות;מו(רות
 סכפקקס לקמו 6ף יקרסו ס3ור6יע"ס
 (רע ע5 מ5 עולס ככוגח זכוי מכןוכיון
 ל6 ממזרות דגם ממיינת ססנר6ככן,

 גרוטס ורק עולס סגכונח 6תחפקיק
 גזס"כ. מטפס המלליסומלידס
 גיסך 65ידך יטיס לכ3י6 ג"5אדלבמ

 מככוגתו גתחלל ככן 13דממזר
 0מו6ל 8מר 3' ק' 3י3יתת ד6יח6ממס
 מיומק זרטו ועיגן וכו' גסגיסעמרס
 וכתנן ר3נז גרור מי ונזנות וכויולמריו
 מריס ג' ועלס 6חר מכתס מל6מי

 6ל6 וכו' כעלס 6מו מ8י ועוב,וגם8ח
 מטמא 6יגו סו6 סיס6 6ימ6נגרוסכ,
 6ל6 ליטמ6 ל6 לסגי נם5מ6 וכוי5סס

 תפיל גרי' 6י ממ"ג )" )יטביללכסון
 מפיל כו6 כתלך גל ו6י ל" מטמ6ק6
 13גוח ל16 6ל6 כו6 דמלל ליס מטמאק6

 ו0ל זס סל נמסמר ט1לכ סיס6וקחיי
 יכול כרי ככונס גקדוסת קדוםמכסן גממתי גימם ז6י דסמו6ל, וחיונח6(ס

 עדיס סכלו 63מס מחגיחן דמיירילדמות
 כחוך לממר וגם6ת כעלך מת לבולמרו
 גיסו6ין ע"י (נוח דכוי וכמ"ג וילדכג"מ
 קידומי גצי לסלן רם"י כמ"פ ר3גן ג(ורל6

 6י ממ"ג כסן כ"ד זס וכסופןטעות,
 ו6פי5ו ככן סו6 נודבי כו6 קמ36ר
 כו6 גג", ))מ(ר וסוי כו6 נחךכר
 למניכם. מטמ6 8עו ממו"ס ככןג"כ
 זכ סל נמסמר ע"כ נסיפ6 וחגןוס6
 ע"ו ובקיווסין סו6 דממזר לע"גום"ז

תנן



-אצק "יאאיי
 גרון כסנ6ת תכף וזמו למעיןסקרם
 גכנ6ח רק 6יגו סרי ממן 6כעתומסוס
 לקמ"ר כ6 כתמד, 63יס ותיגסמיעים
 מסוס דפטור כחס 05 קלמר מ6ןדס6

 כמו5ין ס"ל כ6 ורי"ם ריו"מ כוסקלנ"מ
 61יסורין 6כילכ דתיוכ מס ע"נק"ג
 נלין מוג 61"כ כגרון ככג6ת חכףכו6
 ופרט פרט נכ5 ל60ריך וים כחמד,סס

 5י ויר06 כמט5טג לכר ותיגו ממוןגופו
 כמקוים מכח כקדם כמ עדיף ד65ממוס
 קנין ממוס כו6 נדכ"ב סקדסיענין
 ססו6 ומכ ממון, קנין כמו וטגיגוכגגות
 מעי5ס נ6יקור כו6 כ0ויוט גז5נ6יסיר
 לטרוף 6ליס דסענודו ומכיוןנפקדם,
 כמו וזכותם קגיגס ולמפקיעמלקומות

 סענווו מממח כמו 6ליס גמי נכקוםכן
 סגוף קווסח 6נ5 שכקום, כמלמפקיע
 וכקונס לספקיע יכול מיגו פדיון 5ססדמין
 כמו ענינו מיגו פדיון 15 דים 6ףכ55י
 ממוס פדיונו 6יגו וכקוגס נדכ"נכקדם
 כסקע0 ודייגו חלול ענין דכוי 656כפקעת
 קימור ט5 פדיון כו6 656 כמדיוןממוס
 כפדיון חגרי בגדרי מיכי' 3עיומפדיון
 6חי ומסו"כ ממון, וגופו סמט5ט5יזדכר
 דקוגס דפוקק 603 כרמ"6 וכריספיר

 טע3וד. מיוי מפקיעכ55י

 פרלמן יצחקאברהם
 )ליטא( שקודווילאב"ד
 אברהם" "פני ספרבעהמ"ח

 מהמימן
 ייייי סני6 5"ג מי תי5"דבשעייצ

 סליט"6 6נומסקיסגר"י
 36"ד וכעת ס5ו5ק דק"ק 36"דמב"

 ם5 מסיקו 6ת כ5וגדון, :ות"נ,,ממ(יקי
 דין עליו ים מכסן ממזר 06כריטכ"6
 05 ופסיס ל6, 16 ככן וקדופחכנוגס

 סגתינס מן 5וי נח ינמוחמתוספתם
 כמעמר, 6ת 05 גותנין 6ין מממזרתומן
 ממזרת לוי וכת מסוס כונר טטסוע"כ
 סוד מכסן. לממזל וכ"מ 5וי נקסםאינס

 לקבר. עת 6נ5 נזםסכתננו

 אלטשולרעזרא
 )ליטא( וויינוטאאב"ד

.......... . . ... . ... 

 מדסימן
 י-י )ן3יתבשע"צ

 כעיר כ"6(ס"
תו5"ו
0כוחנ

 כרמ"6 על ק-ז נקימן כק5כ"מ3קוסית
 מידי מפקיע כללי דקוגס מפסקכ60

 ור"ן כחוסי דסיטת כיון וסקסכמענוד,
 פדיון 15 ים כ55י וקונס 5"0נגדליס
 דסעכוד מסמס מ"6 נגיטין כחוק'ולדגרי

 סכקדם סנסקע וכיכר דמים לגתיגתדמי

 61"כ סטכוד ע"י גמי נפקע דמיסע"י
 דניס פדיון ע"י נפקע נ55י דקוגסכיון
 ממקיע כ55י דקוגס כרמ"6 פוסק6יך

 כמענוד,6ח
 6נרססי, "פני כספייהנה

 נמיג 3ק"
 כקופיץ לייסכ כתנתי מ'6וה

 מקונס דמיס קרוסת דס6ני 0סגגון073

 דקינו דמיס נקדומח לסגין ויםכללי
 כתום' מכומר וכו6 מטכוו מידימפקיע
 ססעכוד מסיג פדיון לו דים וכיוןניטין
 דגר כעי כקדם כפדיון ו650 דמיסכמו

 6יגו כ65 וסמענוד ממון וגופוסמטלט5
ש6



 וסו065 מסקופ סג6: עניגיס: מגיים
 מנוקר וכן מולין, לרמות כקדםמנטוח
 6י 3(כ"5 ע"6 י"ט כמעילס3רם"י
 למול מקודם מן מיו65 עד תרומתמס
 מו5י6ס כרי כתרומס 6ח מכם6וכללפי
 ילפיגן מילי לכל מעילם וסרי עכ"ל,למולין
 ד63כ%ח י"ל %פ"( מתרומס, מט6מט6
 סמעילס דר"ננ דרכנן 6לינ6 עכ"פקדמיס
 כגסס מטוס מד" טעמי תרי .ממוססי6
 וגסי לרמות, מרסות מוריץ מסוסומדק
 6חד כהדס מטילות כ' מייכ תיגודודאי
 כפג"י כממ"כ 6מד וכפטם 6מדונדגר
 6פפר ס6י כאופן מ"מ ע"כ, מ"3גקדומין
 טע%ס יחמייכ 6חך טעם מסוסלמיינו
 ככערס לס 6זד6 61"כ תסגי, טטסמטוס
 מעילס קרנן יחמיי3 ואיך רכיםמסעירו

 כירוםלמי מנוהר 60 מוננ אכילתעל
 ועיין היסור כאכילת קן ד6דסתרומות
 מייד 6מ6י 8"כ דחרומות פ"ונרכם

 וכוכרמו גכגכ ל6 כ6 קודם66כילת
 ד63כילס י"ל ולכג"ל גזס"כ, סכוךלומה
 מטקס כפסס מחחיי3 כי6כ מסוסל6
 ודו"ק כקדם מרמות כורטס מסוס6)6

 דגכימ 5פ"מ למעיר וים מהד.טקי5רתי
 סיכוי מסוס מועל מול מקוום עומסם6ס
 על למכס לם6ול 6סוי יפיס 6"כרסוח,
 סם6לכ ע"י מסרי מעילס כו פסייךכקדם
 כורכה דכ6 6ל6 לסול, מקודםמו5י6
 8גמ") מעיקיו כגדר עוקר דהכסדכיון
 גממ8"פ ועיין כלל קודם כ6ן כיבדל6
 פ"ד ו' וגם"מסמעתת6 סי קף סקסכלי

 ל6 6"כ 8ך פ"מ, דיגמוח נסוגיםממ"כ
 מרסס ע"י רק כוס כקדם ט5 למה%יוכל

 דססח6 מרט: ע"י ל6 6נלדמעיקר6
 וככר ולסכלה מכהן רק מוכין סוסדל6

 נכקדם מועיל 06 ס6מרוגיסנקתכגו
 לק כ6ן כלחי והכי כלל, דססת6מרטש

5סעיר.
 מס מיומם יסיח יניית ע"פעכ"פפ

 מייני דסק לר"ל קסםדלכ6ור0
 למכ מתםלומין סטורין סוגגיןמלקות
 קודם נמר כהכל מע0% קרנןיתמייכ
 דכזיד כיון פגול 16 נותר כגוןפקול

 סונגין לעקות מייני וטוס נ6זסרסגמעילכ
 גס ליכ6 וממילה ומומם מקרןדסטור
 6מל היקיר כם6ין וכםלמ6 מטילס,קרנן
 קרן סיםלס סו6 נ(כ"כ כרי כומעורכ
 ביסור גס כמים 6נל טע%וח ו6מסומומם
 רכל לבו כסן דים ופיגול כנוחר6מר

 6כילחו על ל"ת סכחוכ גחן פסולמנקודם
 3סונג גס לר"ל פטור סרי כ"דככפקמיס
 לסג"ל 36ל מטילכ, קרכן יהמייכולמת
 בינו גושר 16 פג% כם6כל דנ6מתי"ל

 6ל6 מבקום גסגס מטטס מע0%מייני
 ומול למול, כקדם מרסוח מונייממוס
 ד6כילכ מל"ח ומיוכ נגרמו כפכיגעסס
 כד6ית6 מטיו כבגיח דג6 לר"ל 0"לכרי
 כיחד כקין ייגס ו6"כ ע"כ ק"גנמולין
 נס ד5ר"5 גגימ 06 8פי' כלמח536

 ג"כ כו6 למול כקדם מרסותככו65ס
 דס6 דלק"מ י"ל גמי מיעים נכג6תרק
 קימורי לרכות )כ' מל3 ננכל דריםרני

 כרי ע"6, קי"ז כמולין למעילסקדק"5
 טל"ח פילוס מלקות דכמעילס קר6דגלי
 ד6יסור ל"ת 6עי' מתסלומין פוסלסיגו
 ככ6 לפי"( לכקסוח וקין ודו"ק.6מר
 סל ממן כ6וכל פ"ט כפקמיסד6ית6
 ד6תי6 מס ומפרם מעל דל6 י"8כקדט

 דנריגו ולפי קלנ"מ, מסוס ופטורכרננס"ק
 מרמות מוני6 ממוס כו6 כמיוםכרי

מקים



 מגמימן
 ש"י( "נ י-- )מי3בשע"צ

 מגדול כגילון סר3 ככורכח3
 כג6כ"ו סליט"6 גרסון תנהוסר'

 כ6מרוגיס קופית ליימ3דימסיג6ווק6
 וחייב 8כמ"מ תוכל ים י"ג3כריחוח
 ומ"ק וכו' 8מד ואמס חטאות ד'עליכ

 מיינ, נפיו וכו5י6ו מנח סייחכ06
 כ"מ. ק' וסנחיכוח סקלות רגיסוסקסו
 קקילכ מיסור סכת סרי גפסחיסוכ5ל"מ
 כ8מס וכ"כ וכחומם כקרן מםלסופטור
 כקוסי6 מיימ3 וסכוחנ דקלכד"מ,מסוס
 ד8ינס מסוס קל3ו"מ מסוס כ8ןדמין
 3כנ8ת כו6 מטילם דמיונ כ6חד,63יס
 מעכס וחיוג יס"ל לסיטתיס לר"מגרונו
 רקכמים כום כקדם מרמות כ6%כממוס
 הח"כ רק כ6 307ת ומיוגין כנ8סגס

 63עת ]וכוץ כשיטיו סכגהס3סעח
 דגכי כח3 דכ5ל"מ 8ל6 כ5לי,מכחירון
 תמס וע"ז ?לעיסס, במטח נותחיינמעילכ
 חמס עוי"ט נקפר מגס וכניךסכותה
 טל ממיינ 6עו דכריר"מ כ5ל"מ טל3ז?

 ונגסס כנ6ס גס כמים רק רמותמינוי
 מ6י יודע מיני בטניי ומני נברון, רקכי6
 כמכע6כל היגו כגרון כגהת סריקוסים
 בסיו עדיין כסכוך 8ל6 לוסט, ג6כנר
 לסויה רמזיי כממ"כ נליעהו לביתסמיך
 נגסי ומס מכפנים דרס עי,3 ק"גכמולין
 כיסיניס נין חר"פ סם דמיח6 כן,מוכמ
 כמגיכיס 3ין פליגי כי פליגה ל6כע"ע
 ופירש"י נכזיב גרונו גכנכ כרי סנרריו"מ
 נכנס מגרונו שמכו כליונק כמגיכיסנין

 רסוח פינוי ים כרי 3ליעיסכ 61"כעכ"ל,
 6ג6וע"מ כ5ל"מ( חירק ומפיר כנמסוגס

 וק סו6 סכוהנ מל וכן ס%"מסיוון
 והיום וק"ל לכ"ל 36ל וריו"ה6לי63
 עדיין לכ*ורס מיטור ככג6ת סו6לכיל:
 דברי עומדת נמקומס כעולסקומית
 וחיו63 ס6כילכ דמיו3כג6ת גר6כלדידיס
 לקו"ח ורק וקלכ"מ, כלמד 3*יס307ח
 גרמנית כחש מסלי . יפס תיר5ולכ*ורס
 3ס3ח כיס גגם ד6ס גגינ? מס' ס"נת"ג

 לרכ"ר כו5י6ו ו6מ"כ ארסיי ססוכגניכו
 כינס נ8יסור נתכייך סכרי וכו'הייו
 כל וכן קקעכ 63יסור סיחמיי3קודם
 כיון לניד"ד ס"ס 81"כ עכ"ל, 3זסכיו65
 כסכונן ככנ*כ כ6 דכקדם 6כילכדמיות
 ס% ונועעכג מיוד מתמייך שגרוןשפיו
 מ63 ךס3ח מיו63 לסוטרו יכולמינו
 לפי 6נל נמיעיו, ככגמכ געתממ"כ
 פל חירקת ונין כק"מ חירון 3יןכקמת
 כלל לסומר כיחן ל6 םליט"8ככותת
 קפ"6 כ' 3עירו3ין כתום' כתשודס6
 וחתי כזס"ל: וכו' 6דס יעמוד ל6ד"ס
 ים גבי לו ד8מרו מחגיחין מפירנטי

 מנת כייתם 06 רמ"6 וכו'6ו66"ח
 מסיג כיכ6 וכסת* חייג נויווכו5י6ס
 דממיי3 3עידנ6 כ6 מנך נמדיכו65ס
 6כחי גרון סכמת 3סעח דכייגועלייכו
 נמיעיו סינימו עד 6כ6%כ מחייגל6
 3ליעס מסטת ממייני ניני 6כו85ס6ל6
 מקוס 6ין סרי 61"כ עכ"ל, כמונםדממיכ
 ופלה כמושן, ככותש וכרש כ5ל"מלחירון
 ד6סחמיטחיס כ5ל"0 בינו על נעיגיגדול
 סקומי8 סחוסיס6לס,ולטנין דגרי כעסלפי
 עיין המריס תירו5יס רניס חיר5וככר
 כמסטיות ובמפרמי וכגחינותגק5וח

 סס.ככריתות
 קיים יג8יילת לעץ לכמני6ינשוב

ק



 -.ל-י- ענג י -, י=י -.זל

 05יד ים סממניי ט5 ככ6 ויויפויס,
 קמלי ממפמס ימום סיודו ימוקשטילונ
 6מו קמרי מעטמס וימום ס5ויפכיו

 עסיק כו6 ד"15" סכחוג מנזירתכממזרח
 60מור עפ"י 5כת כן כין 5מ5קסם

 נכריח סינן מכנות ק"ו נקידוסיןנחוסז
 סוגות י"ל יוה"כ : כז0 נמלוקכ0וגכ
 מכם 656 נתרומם 6וכ5ות 6ו5ויגסן

 6יגן נקטר עלמן מממת 1ל6מכיכן,
 כתנס 5כן ו50ויס, כככובם נריחגנות

 כיון מממזרת, מל 5וי דכתכתוסעת6
 וקין 0פטמס, 6מו 6הרי 03טס"כת

 ככן 16 5וי גגן 6נ5 5כד, 6כ ימום05
 כן סכוך עגמו מכמ נחרו"מ 6וכ5ד0ו6
 ספגופכ תלל נכח 6ין  פולסי ככונתככיח
 סכ"6 5וי 16 כסן  סס מלטולסונט
 כסוף נויח כע"י 5(0 (כבמכנגיס

עמס".
 ט65 כ4, מונניס 6ינס 056דוקריכם

 סו6 5וי גת כמו לוי כןכ5

 50וי, תניו 6מר עחימם סכות מטטס5וי
 טל סנ6 מלוי כלולו  נבן  דירןוכנידון
 לרץ  רין לו ים כתאר סלדעסכפיתוח
 פספמס ירוכן לו סיד  מסוס גפיסיירו
 פמיסס כיב לולו כ4י  שניו 6סר6כ

  ככסונ פגוירס כנומזרס  6פו שחרילגמרי
 סל6 נגוס כמ"ר גם כיס  נודריואלו"
 כלמינין 6י שסילו לוי, רין זב לכן 4סיב

 יולש שינו  פפורוס פסול  תפסוסכופסו
 מלוי סגו5ד0 נמי נח ומ"כ לויס(מכלל
 ימום מהימסה סכי6 מממזרח, ע5כנ6

 65 5מ0 כמוכן ס5וי קניון 8מרמטעמכ
 הכתוספי 5כן סנוחניס כמו מעמר 5סיוםפ

 אל6 נננום  אפסרי  סס כהוכנקידומין

  ט6יגן  מסוס כלופר כסוני" נרתקסין"

 בליח בכן טייך" 654 ממקדםכענוות
 נדו5ס כסונט 6עעו סמסמעותסכ0הס
 מלמד וכו' קמול אפן : כסחריע6מור
 כטניס י"כ ר6סון גגנין עמנומעמדו
 אל6 כסוספוס  לפון ג(0 ומדויקגדו5יס"
 נת נסוספמי סנ6  ונסס וס6שייך"(
 אכל נריעד  סס וסני  נסטת.  ריסינופוס

 6סס 6י  נסו ליפי  פוסר  6תטסעי

 חני כך וקמר  וכו' 6לפווחו ליס6נוסי
 5וי0 5כסוגכ, כמק כת0 סגליתא15יס
 05 גוחגין אוח נעגלת ומגגע5סמנדכית
 ומן סנחינס מן 5וי גח סמעסר,6ח

 ממעטר". 6ת 05 נוחנין 6יןסממ(רח
 נוברה 0ונ6ס ססעס"מקושייחז

  גס ייסע  ץ  מסוסיימסוס

 כנוגס דין עליו  6ין  פככן  סנונוזרלוירי
 כסרס עתודתו תענד ממס 650כ55,
  וס ע5 ? גסעכ"מ מס סכוכיםכמו

 יי1 עליי  6י1  פככן  ממנהר  נסיסרלסי
 גרע דל6 כסרס עבודתו כ155מזמכקגגס
  סו6 ועכרן ולעו 165 נמי ססו6ממ55,
 ז6ס ונכל  פ"כ(  )ט"ר נינמותכד6ית6
 סיסים לתרן ל6 6נל כסרס,פנורתו
  סס נענוש סרסנ"6  רכרי מע5כספסטי
 כספסרו ססוסיס כזכרסי ל6  ולכןונרי,
 ריסים  כס זכ 6סר כרסנ"6, טלכי6
  נסס.  סייך  ספלפס  ועין  לממיסודגרי

 אברמסקייחזקאקאם
 וכמחזיקי ואב"דרג

 בלתדון הדתן

 וביוצק( סמאלזוויסש אב"ד)מלפנים

 התוספתא על יחזקאל" "חזוןבזהמח"ס

 מגקיק



מאציון ד-יתביתשערי

 ס3ח ממוס ע"כ וכיינו כמטף" 6ת5כ

 מסתפרי כל5  לויס, 3קכל תיגס ממזרחלוי
 מסוס  כנוטסר יה לכ  לוחציה סייןמילחי
 טליס"6 כנ"ל כי3 דומם זו כוכמכקנסוכו'.

 סמלץ סנרם נ6וחס מחזיק סכות3זס
 לזמר, כךלך6ין טס 6מרחיכ 6סרכדבלי,
 ככ6 לוי 16 ככבן טדוק6 יומר אם6יןכיינו
 סכולך כחומסת"( )כלזמיר כממולח"על
 היגו מלוי ננמזר 6ז כמנוס 6חרכולך
  ימו התרי כמחימם עטוס לויסככלל

 כריתות, נחייתי כממיר "בלמפגומי,
 6מר כולך כולד כדין כ6ן מייך650
 כלוי 36יו המרי מחימם כו6כפניס
 כל6 ממזר, מכוץ מע"ס לוי חסויוכוץ
 היגו כפגום 6חר כולך סכולדכדין
 יחוס 5עגין ל6 536 פסול אביב"ל6
 ננכה כדמכמע מנפחס ויחוסהנוח

 ס"ט נקידומין כגמרך נקוגיחמנהמי
 טגס6 כמנור סוכר הליעיל תלכיע"6
 סכפס מסוס ממזר, עכד טכולדמפמיר
 גו סג6מר הע"ג ממזרת סגס6כיסר6ל

 מתיחס הכולד 6כותס" לגיח"לממפמיחס
 ממזר ג3י )ככתור "לו" "ת6 הניו6חר
 החר כולך סכולו כזין ילפיגיןומגיב
 6ניחס לכיח ממספחוחס ולפקיההפגום(
 גמי סכי כסגים, 6חר כולךוסולן
 ו"פקיכ "לו" 6ת6 ססחכ סנס6נממזר
 ל6ווגיס. חכיכ וילדיכ ס6פסמכלל
 כפגוס 6מר כולך סכולד דכ6 גימ6ו6ס
 5כו מדמי מ6י מספמכ ימוס מדלןכו6
 ספחם סגט6 כממזר כרי לכדדקר"6
 מחיחס כולך ט6ין עוןס ולליעזר ר3יגס
 מוין עכד כו6 מסולד כיון כ6,36חר

 ככגיון ענד )6סר סוס כיסודיך ל6דוניכ". חסיכ וילדיכ אכ6סכככחי3

 כוכחכ( סוס דורס 6יגו כסגיןנעומק
 ער63 י,סל6 : 56כ וכויס כתיירמעורר
 דירן פ3נידון 5ן 5ימ6 דמ6ן לריךער63
 כימוסיס עירוב מכעס קינו גוץדר"6
 כ6ס מלר ועבדות כמנגזר 360סל

 דלןכי כ6 כמפחס, ע5 רביס3ממור  סליט"י ילייל ברב  חסת ילקבימה. בעי בוק סכן סט  ימתיקכספמכ"
 טים מפגי כו6 ממזר, כולד כוכ6ליטזר

 6גיו 6מר לנות ממפמת  יהום גסלו
 מתימק כו6 לנו ממזרות פק" לענין)ו6י
 ססגוס, צגיו למרי 6ליעזו ו3י5וטח

 כלוס( הקודמת מכגמתי סגכ ל6כרי
 לע"פ כוס כולך לירום לךידיכו6"כ
 מממזר? צליו 6ת מפחס 6ו ענדסכול
 סייגו יורמו, סיגו כספחכ מן סכנודכ6
 כמסר עפני 6ל6 ט3ד, סכום זיפניל6
 סכתו3 כמו 36יו 6מר מספחכ ימוםלו

לסדי"
 כע"ס ס" מו"מ כתו"ע 3סמ"ע

 יורם תיגו הספחם ס3ן דס6 ח'סעי"ק
 ס6סכ ננקר6 מילפיגין כיון ממוססייגו
 ענד כו6 סכולד ל16וגיכ חכיכוכויס
 מסמס  לוכן "כין 6חר יחום לו"ין
 6נל כ"ז(, ס"6 נחלות 3כ' כרמ3"סלמון
 ממפמח ימום 15 ים דלר"6 כיוןנ:י"ד
 דס6 צירמו, כממזר 36יו צחריצנות
 ירוסתו, כח מגרס "יגו יחוקיסעירונ
 למימר דוכתם נסוס חג6 6סחמיטל6
 ירוטב סל צופן ד6מר מ6ן ללידס לומים

 15 סים כפ"ר "דעת ומפמוט?נענדים
 כממזר צניו צמרי 36וח מסלמתיחוס
 צמרי קריכוח כטניגי דיגו יכישמס

 ?סמרורו
 סממזיק 6מל םליט"6 כג"5יןר21

 נכלל ספיר כו6 סממ(רנסיטחו
גךיס



ציון ד-1הוברתשערימ
 מילתך דסוס הלויס פערי כקמורכסור

 כו6 תורכ דיגי לכ5 ד6ף מלומרכטעמכן,

 ומשטיגן ז8ח 3כל לויס, יכלל וסו6לוי
 וין 6טו כלויס, ערי 3חי כקולח מדיןליס

 נעי? קווסכ תוספתזכ
 דידן, לגיוון מנוגע מס כפיט 'סכל

 סמקר8וח מיעוטי 08 נכלל6ך
 ל3ן פרט כלויס כל 1ל6 כלויס 4מןגזכ
 עיקל על טוכמכ סו6 06 ונתין" ממזללוי

 מוכן ו6ז לויס, נכלל 6עו )תממזרכדרר
 כקמור כקדר נוקל סריגו סטט0לגו

 מירס הזכו 16 כלויס( טרי כתי3ג6"ח
 :ויעוט8 ממוס ככלל מן יו65 ע5לק

 סו6 ממזר לוי סנן 6ע"פ )כלומרדקרך
 מדין ליס ממעטינן ז6ת ככל לויסככלל
 מיעוטך מכם כלויס ערי כתיגחולת
 למנין טעם סיס לגו סחין כי 6ףדקר6,
 לטנין דיגו גמחגס למס לוי מכו6כיון
 הוקפת 6יזס 6טו כלויס, ערי 3תיגאולת
 ממס ללמור ים לכך?( נעינןקדוסס
 דכוסיט "סיכ" ט"8(: )ע"ס המקיןסנ6מר
 ט' 3ן סל מל3 ותלם כסמכ למעיידו
 לקים גן ממעון רני גרמי. הדחיסמסמס כמלי מלגו סנור יוחנן לכי ואכל:מי
 ו6ויר6 מדמים מיס כמלב מלכו6מר
 )כידוע דיירי 4ו6יכ6 ליי"שנימי"
 6יתיני0 ד6מרי( כ6יכ6 סו6כעיקר
 מכלל מו65 כל 6ף וכו' יומנן לצירסכ"ל
 רממנ6 מיעטיס לתכי לויני 3םלמ6פליל

 כוכמס כו6 מככקרנכ מיעוטיו)סס6י
 כו6( חל3 דל16 כדרר עיקלטל

 כו" ממלכ )מכיון 5יקרנ"?לדידך "6ל"
 לדידך,

 סברס מוס מנלי מסתמא לסו5י66ין
 סקך3כ( לענין יפעו מיעוטיו ס6ימגס
 )כלומר זמן" 6עמוסר דפוס מרי5"ל

 מכלל ולכו5י6 לחלק וטעם בגרסים
 מיטוטה מכמ לכר סקר3ס לעגין רקמל3
 רכוס אמדי סכרה ד6יכ8 מסוסדקרה

 נפירוסו סר36"ד גס ,מן".הממוסר
 15 כפרסת ככייס כתירת ם:6מילמס
 לקדוח קקכר ולםלי8" לעוכר פרטפכח
 ולדיויכ קווסיס". מס ככווייתסקדסיס
 כטיקר על סוכחס כוס כמיעוטכוכ

 מכמיטוט פירם 1ל6 קדום, הינוססעו3י
 מע"פ גוחל לעגין ככלל מן יו65 עלמורס

 וכחוטפות קרום. כו6 כעיקרוסכעונר
 כיינו 6מר, 63ופן פרסו ל"כ דף3זכמיס
 כעוכר לחלק סניכ 6יזו לס מיםמסוס
 6"כ נוחר(. טרפת דין לטגין 0יכממגוף
 לחלק קנרס סוס ם6ין דידןכנידון
 לוי, כו6 ממזר לוי ס3ן 6ט"פ כיולומר,
 סלמות כסור גויל סיגו ז6ת3כל

 לומר עלינו ע"כ כלויס, ערי 3תינג6ולת
 מלויס, כל 1ל6 שלויס "מן מיעוטיסס6י
 כוכחכ 610 ונתין", ממזר לוי לנ;פרט
 לויס, ככלל 6יגו מממזר כרכר עיקרטל

 ערי כתי כקולת כדין יינו טעמםוניסיי
 מו65 כל "6ף דמיעוט6 דומיםכלויס,
 מלס דלקו לקים לנים כוכחם מכוץסליל"
 נתי יומנן ורכי קריב, קינו וממעךכו6
 מעיקר 0קר3חו דין למלק שנפתו ל6ו6י
 דסוס פתרי מטעם מלכ מסוךויגו

 לריס כו8 נס מורס סיס ,מן",כמחוסר
 לעגין כ6ן כקמור מיעוטך ככסילקים

 6ס כם6לס מעיקר תולדכ )סוסמקרנס
 ט5ס על כור8ס סו8 ל6( 6ו מלככו6

 מלי. סוייגוכדרר
 דחגי ננס6 כו6 סמלימיחר4ויירשזי

 ;;3ת 6' פ"א ינמוחשתוספתם

ים גותגין 6ין מממזרת ומן סגתיגס נוןלוי
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 התשובותחלק

 מבמימן
 כ"6( תשגם" )מיס ציוןבשערי

 כג6נ,יו כרעמתג%
  עוז  ססרסיכ סל סליט"6רסונדרלוד

 8ין מכסן מממזר מסקנותי ע55ם5וק
 מופרכות מן מרפיותי %ומר ככוגכ דיןעליו

 חודם לו קומר כגגי תדרוסמעיקרן.
 כפלפו5 נזבלי ומתש מט16 ע)וגלככ
 ביותר מכס נו5טות טמפרכותיו ויםומרן,
 בגיטין גרם"י מס6מור נסתעיתיל6יוחי.
 ופס5יס נקיע ונחיגכ ממזרח נ"טדף

 וכוכ 5וי מקדומת א61מ5יס5זרמיס
 סרב רומס ,ו קיעת6 פסול",יטר6)
 קומר דקריך : כוס כלטון ס5יט"6כנ"ל
 פק%, יסר56 וסוכ רה"י סמקייסדמס
 06 כמובן פס%". ימר56 כעין 5ומליט
 כ6מרוגיס כפוסקים רטיות )סחורגנו6

 סר6סוניס 50 סוסון טרגי עלכמיוסווח
 הכתוב כיכב כמו כיינו כזס גלופןז"5

 וגפרם גוקיס פקו5"ן יפוללטיכוס
 נערער 6ז פס%", יטר56 אכעיןססכוגס
 כגוגעיס דינים פסקי סרנם ט5כיסוד
 8ינו מממש רסיס כפקתי 5מטסס.5ס5כס
 דשני מס6 5ויס, וככ55 ככגיסככ55

 כ5 651 כלויס אמן )5"ג(: ערכיןכמסגת
 ט6יגו וגחין", ממזר 6י 5כן פרטכלויס
 ערי כתי נג6ו5ת כקמול כסורבו56
 נכ55 כו6 ממזר 5וי גן ו6סכלויס,
 מדיש טכחונ מיעלית 5עס 6-כ*יסו

 טבעו ע"כ 656 כלויס ערי נתיג%6ת
 מ5יט"6 כמולק כרנ 63 זו כיכמיעל *ים.נקס5

 מופלכמ כי6 כזפת סטר6יסכטענם
 בממזל כ% וזמו נימ6 ו6סמ56יס1
 5מ% כן 06 לויס, נכלל קינומלוי

 לק ל6 טכת"ר מגל ?. הלויס מןכמיעוט
 עיקל כ5 ס65 סם. סגמר6נסוגיח
 כ5 6% ס5ויס אמן מיעוט6 כ6יסנעינן
 מכמיס מדעת לניפוקי כיינוס5ויס",
 שקמורם עולס טג6ולת לסו ומכיריספ5יגי
 65 )וי סיכ6 עד 38ל כלויס גערי6)6

 ססוני6 מכ5 מס כדמסמענעינן",
 וכוי* מגלף )וי ע6ל6 כגמרךומקומיים
 לרכי מיעוטיו ס6י ק6י סכיומסוס
 סמינר לוי 6מצ סכי סירס לישראלטפילו
 גמל מיטר6ל כי 4ף כלויס נסדרגו56
 סלמותי רם"י מדנני טס מדמסמעכו6
 סכמים מועם 65פוקי נוכרי(5סס

 6פד מאני סירם ניסר6ל  אפילוססוכריס
 סו6 ס5ויס מערי כי6 טכעיר כיון5ון
 לולך טים וקמלי כלויס. כסדרגו56

 ססונריס מכעיס מלעת ללקוקי זסכמיעוט
 טוב כ65 כעינן", )6 5וי סיכ6יעז
 כ5 6% כלויס "מן ססמיעוט 5פי"%ו

 סו6 נתין" 16 ממזל 5וי 5כן פרטכלויס
 6יע ממזל )וי סכן סדרר עלס ע)סוכמכ
 ע% 6יע טעמת ועסוי  )ויס,בע))

ח%



צינן ד-ו הברת --'*ערי*
 מפקסס מס ס: ש"כיילויישנ

 מס ד6מוינן מס6כליט"6
 ימר%6 רכ"6 6מל ה"נ 6מר י"6וף
 יגפרו ביתו בתוך ממורמין טכ5יס 5ופסיו
 6מו 6ני ולוחו ככן 6מו 6ני מכית%
 מטמרן י0ר56 8מו 6כי מכיח 15 גפניככן
 מסוס נגמ' סס ממ6ר וכטטס 150,וכן

 מסולמו כמו כורמו ם65 מתנותושמרען
 ספריהן טכנר כמו נ(: ומעיגימיין
 גפ"ו כרמכ"ס כד' מכותל וכן ככן,וזכס
 5יס 5ימ6 נ5"כ כ6 ו6מ6י מעמר,מסי
 ג5וקמ ד6מרי)ן כמו וכוי מג"ג6חינ6
 )פי 5ייסנ סכ' וע"ס סעכו"ס, מןטכסיס
 בכי כונרו 85 דע"כ 6"ם עפמ"םדרכו,
 55וי 5יחכו ממויינ ותיגו במעמר656
 סעכו"ס מכמ נ6 כמיום 60וח1מסוס
 ככ6 61"0 נרסוחו, כסב" ם5יםססכי6

 6גי מניח 15 פגפ5ו כטנ5יס תקותןדפיירי
 6כי מכח ירסן כסן 6מו 36י לוחי ככן6מו
 כ6 65 כמיוג עיקר 63מת 61"כ יסר656כצ
 ימר56 מכת 656 כסן 8מו 6ני מכמכ55
 נחרו"נו גחמייכו כנר גךטתו ונעויןסרקי
 וגוי גגר8 מכת 6חיג6 קומר 5"םוככ"ג
 656 ככסן מממת כמיוכ כ6 ס65כיון
 6מו עגי מכורימן כריסון ימר56מחמת
 סו6 דכטעס קומר כוליכו ~זס זב, 50ככן

 דמיין כמומסורמו סורסו ם65ממוסדמחכוח
 35גו. ומויימן 6גיו כמן וכס כנר ג156וסוי
 מכחנ ע5 כקסס מס נויט"6עוך

 בט"ו מעמר מסי נפ"וכומנ"ס
 כו' ה5ו0ין פירות ממכרו אוי גסןוזא

 מכרו ו6ס פ5:ן כמעמר 16 כחרומסכלי
 ומעמר סתרומכ כרי מ65ככ גמר6חל
 ניסר56 ושמריכן מכ6 ומ"תגייגס, ולוי ככן 5ג5 ונותן ומפרים לוקם55

 6:נו 6ני מניח ממורמין טנליסטילם
 ד6מלינן ומטיס ס5ו ומן דמעסוןכסן

 דמיין מתורמו כמו כורמו 650מחגות
 6כי חוחו מפריסן הככל ככס כזבומסיג
 5כן מוריס כוט ועכסיו ככן וזכסקננו
 דכוי סכי 5ימ6 גמי נ5וקמ 6"כ3תו
 כו6 ועכמיו כמוכר 3כן (ככ טכ3רכמו
 ע"מ, מיורם 5יקמ דמ"ם 55וקממוכרן
 דמי 65 וודאי 3פמיטוח 5מ5ק דים"עד"ג
 כנכקיס ככ5 יורם כו6 דיורם 55וקח,יולם
 וכ5 כו6 ד6כוס כרעם דיורם 65כיוסכיי
 35גו, מולים כו6 65כיו 5י' דאיתמ6י
 דגחמכ  כיון  מערילן  ומי (ס 5עגיןו5כן
 דמהנות 3כן וזכס 6כיו :סריסן מכנרכמו
 מכוץ כמו 6"כ דמיין כמ"מ כורמום65
 מנו, כמחגוה יורם כמו"כ כטנ5יסיורם
 55וקמ דפין ככי 5מימר 5יכ6 כ5וקמ536
 ם5 (ו וכמכירס כמוכי ממכרו מס858
 ס3ו כחרו"מ גס (1 נמכירס 8יןטכ5יס
 נטלתך וכגע למוד, וחרו"ננ לחורדטג5יס
 ממוריס סטרי טסרס 15 פסיוייסר56
 דמפרים דקי"5 גכן 6מו מגיח 15טלפנו
 6טו 150 ומן ומעמרן מיין עסיכע5יכן
 דם6גי ודאי 856 כן, יכי' גמיכלוקח
 ירונתו ת5ס כלי דיורם יורש מוין5וקמ
 5וקמ מם6"כ 65כיו סס" כ)כסיס3כ5
 כמוכר ממכרו מ: 656 55וקמ6ין

 ממיין גס (ס גכ55 "ין כפט"מוכמכילת
 סדין כו6 וכן ע5יסן, לכפריםסלריך
 רק זו 3מכירכ 6ין ט3ליס 5וכממכר
 ולפיכך מנו סתלו"מ 65 6נ5כטנ5יס

 5כפרים ממוינ גכ"ג ד53וקמ כלמנ"ספ'
 נם"ד. וכלור וז"פ 5גכן,"יחק
 קעסטין ליב ארי'יעקב
 ושקבן אס"פטי נצמח"ס ~יחס(רגולה

מ5ק



זציון י-י"יביתשערי
 וג5 גמירומ תקוי מיוכו מעיקר זבנעגין
 נעמס כמיונ נ) כלי ימר56 ,ממירמו
 דכי קר6 מעטריך ",ס כיסר56,כרסות
 ס6תס מס דיוקם נתר"מ מ6מ3נ"יתקחו
 וגותגס תרמ"ע מפרים 8תכ מתגיי5וקמ
 סע:ו"ס. מן 5וקמ ם6תכ מס 1)6)כסן
 ז"5 סימ3"ס י' סיטי מדוחקן12זדן

 8מר ימי56 5קמס ד6ססכנתנו
 וגמרן מ65כח1 מלנמר קייסכלחומו
 ח"נ ומפרים ממ"ח 3כ) מייניסימר56
 5ככן ומוכרס וחרמ"ט 5ככןונוחגס
 55וי 6ומל מסו6 מפגי מ5ו כו6ומט"ר
 יחן 85 ממרו מס ומפגי וכו',כמעמר
 3תר"מ פכ6מר 5טי כתל"ג לכסןחר"מ

 כו6 וגרור וכוץ 3ג"י מ6ת תקמוכי
 חו,ימ דמ"ם לפרם 3זס כרמ3"ססכונם
 ייחגו יריך 6י1 מע"ר ונם5מ8מחר"נ
 חקוי מיונו דעיקר ממוס כיינו5ככן

 כלמוח 50י0 "כ3י8 וכיון ם)יםנכנמח
 מכת ג6 כמיום סכ5 גמ65סעכו"ס
 וכו', מכ"ג 8תיג6 5מימל ומניכעכו"ם
 כמירום ג"כ חלוי מיורו סיקר חר"מ6כ5
 כלי זחר"מ )למה ג5"ט וגן נתר"גנמו
 למסרים מבמוייה כלוי ע5 סמיוכעיקר
 5ידס5וי 63 ם65 כ"ז 6"כ לכסן וניתןתל"מ
 5ומל דל"ס וססיט6 כ55 3מיו63 5"םעדיין
 דמיינ נל"מ כמו הוי 6'כ מנ"נ6תינ8
 תר"מ ד5עגין ממוס 6מל 5זס 5ככן,כיהנו
 דוקם נג"י מ6ת תקמו מכי רממג8מיעט
 סעכו"ס. מן 651 מש"י לוקם מיחסמס

 סהקפס מה 3זס 5גטזרכמתישב
 ד6ס דסדס"נ מכ6כליע"6

 סייע לפדות כ3ן דהיית 5' כחוך כ6כמת
 ממוס 856 קמרו 65 געי 5' 65מרו6סי'
 טכסיס מלוקח כעדיזגוומ"ם כ6נ ,גכזגגל

 ד6"5 מסוס לכסן ליחנו ד6"מ סעכו"סמן
 ספיר נובו6ר ולפצ"מ  וכויי מכ"ג6היג6
  מיום ססיסר ביכה 6לי לים וט  פפסרפייר
  רמססבי6 נמע"ר וכמו כעכו"םממזית
 בתפסי, נסהייב כנר  ספכו"ס כיסותסלית

 ממס סיכך נוינטי ל6 כפרס"ננום6"כ
 סיב  סוס נפסס ל%  ופריין ל'  נסוךכיב
 מסלסיס 656  6יגו  שריון רפלוס סיבעל
 6עי5ו 5' כחוך סדקו ו6ס ו6י5ךיום

 בפסס סטס6 וש"כ  תדוי ננו  8יןבריפבר
 נוס יפילו קלש מהנו"פ,  סכן פלחיוב
 מיום נעטס ככר ודקי  דססס ל'ל6סר
 6היג6 5מימר דלים גר6ס 6פ"ס ס6כט5
 ים פ' סתורו  לכ' 5פי וכו', גכל8מגם
 הל 6ס"כ פסלכ דיכסיס וז"ל  פ"פבכור
 כחב ד65 ומע"ג  פריון  לפלין  סיפנוופליסו
 עריס רכיכ וסעח6 מטחך דכ5ד6יקיי
  כסטר כע5וכ בממגינן וכיון מדיוןמיום
 כסרספוס תקלס לקמר נכתב כילוסוי
  כבן  פדיון סל דסיוב  מזם ומח63רפכ"ל,
 ל6 כהיונ ספייר חוב לם%ר דמיל6

 65 וסוג כלויס פספס 6לי סליוופסס
 רפיך ספסר ופסכי6 חיובו שינסכי, כסלוקם רכהס  פורונוסוס  עליונתסוס

 גני יכל  פרפו, סלי כ"ז פל"היוני
 656 כחוג סיגת יוס ס5י  6יןפוס"נ
  ומסכגיע ו6י5ך יום מ5י כו6 ספויוןוזמן
 ויומגן, יומט נכל ע5" מיו63 רכיכמזנון
 סגכן  מעריגן לפי  זס 5עגין גסוממעט
 מייל ס8כ סמח ד6מר מ55 גן וכניםממח
 ב6 ,ה מיוכ וקין מממ"ע ככן ע)מיונק
 ד65 ל"ג 6תיג6 15 ניטמר 360מממק
 כ6כ זככ דככר מסוס 656מ5דכ"כ
 ב"  וכס כנר כ156 ממינ י8"כנסוינו
 מכסו. יורם  וסנן  ססדיון  כגוףכ6ג

וקיקן



שיין ו-וחבותשעריל4
 מסימן
 בפאההערה

 מעומר 6ח מעת כקמכ מ"ט פ"ישאה
 דכתי' סרע"3 פירס סקמכ,ו6ת

 ססכיכותיו עומר טומר, וסכמת תקוווכי
 ססכי3והיו עומר ול6 מכמס סויקריר
 סירום5מי. כטס כר"ם מכים וכןקמכ,
 מקר6 דילפינן כיון לכפין זכיתי651
 גפ"מ מס סוס מנינותיו זכיותט5ריך
 65 06 כמו כקמכ, סכם 16 סכם 0665
 דכתיכ מסיס טגמס סוי 65 כקמכטכמ
 6פ5ו כזין זכיות זריך כן כמוטרם
 מועיל מס סדס כוי ך65 כיון סקמסטכמ
 סלכקמס 6מח כן כקמכ. סעומרסכמהעל
 65 קמכ דין ד556 מטוס טכמס דיןיט
 יועל 65 סק5יר על 6נ5 סדס,כתיג
כיון

 דדיי
 חניכותיו זכיות זוריך חורב

 כתום' מרטיתי עפ"מ די"5 ונ"להדס*
 מסירוס5מי סרמכ"ס נסס סנוניךסגרע"6

 קמם טכהחו כ5ד ים כ6סוסחוקפת6
 דוקט מ5י5, 6ין סכמ ס65 מגירוט5
 רו6ין 6"כ פכמ, 65 06 ממח ט15קמס
 06 דוקך כו6 טדס ט5 כדין טכ5מזם
 06 6נ5 סוס לכיור מעכס עגמוכו6
 5ן, 6כפת 65 טוס זכיות מעכניןכמריס
 עגייס ממון תיכף סוי דסכמ כיון י,'65'כ
 חנירו וקמת מגירו, קמת כמו סוי6'יכ

 מעכי,6יגו

 אדלמרשברהבם
 והמגיבה יעקב" "בית גשכונת ומו"זרב

 ת"ובעיה"ק

שששש_ששששש

 מאמימן
 ממורחיכם סבליכם לוקחבענין

 העכסםמן
 א-ג( מחוגרת)סוף

 טעם דעיקל כיטכ מנווול יןר12דקירר2
 6תיג6 ד6"ל 3ס"ם סונורוזכ

  ומסוס כמעטר 656 5"ט וכו'מל"ג
 מסעת סחחע ככר תיונו סיקרומעטר
 ס5יס ססני6 כ5 וממעל סליםכנץ
 מיוכ6 מעיקר גמ65 כעכו"סנרסוח
 כסת6 5כן כעכו"ס, מממת כ6דמעסר
 נלפות סיס כמירות אפי' יסר56ס5קמו
 6חיג6 כ5וקמ ליי 6מר מגי מ"מיסרבל
 מטמר ל5עגין כיון מ5דנ"ס דל6מכ"ג
 מטככי6 סעכו"ס כלמות גתמיינכגל
 כ155 מיונ נתמרס 65 כיסר56 ונידסגים
 כמירום תקוי חיוכו דעיקר נחרומסו6ו5ס
 כלמות סחיוכ יחמוס ס65 ג55 מסג"655

 יסר56 סטירתו 5יי5 ושיג מסוסיסר56
 מיו63 מטכחח 65 ד56"כ כס"סכו6וקמס

 וכרקיי"5 פוטר עכו"ס מירוח טמריכ55
 כרמכ"ס ו5דטח עכו"ס, דיפון 651מוגגך
 סמירתו ד6פי' מי"ג מתרומות כפ"6גר6כ
 דענס מסוס פוטי יסרבל גרסותעכו"ס
 מס ככיב וכן פוטר עכו"ס סלסמירומ
 טמירמו וכיון ע"ס, מכויק"ו כססככ"מ
 מממת ג6 סייוע טפין גמ65 ממי65יסר56
 ומס"ס כיסר56, מממת 656כעכו"ס
 6חיג6 כ5וקמ סי6מר יוסר 5"ס ח"ג5עגין
 656 5"ס דזכ מערר יעגין כמומג"ג
 כגוי מממת נ6 כו6 כחיוג סעיקלסיכת
 מממת כ55 ג6 מיונו 6ין כתרומסמס6"כ
 מסמירתו געסס סייוע כ5 656כעכוייס
 ח"ג כמו סוי 5ח"מ ס"ס וגןס5וקמ,

יעיון



 מחוספח6 ץ קוסים ויברק דבקי5"ד
 ככ6 דוקם מטמכ לנעו ומפרםסנ"צ,
 5מיי3ו יחיר6 חטזו3 דכתיכ כו6דסמזיק
 3ממו3ר ק6ננר לככי פטור 6מי 8דס536
 סטור עונה 5כ5ל כ6 65 מסרי 3כ5מייל

 כו6י5 ככל מן פטור ובחלום גתמייבדכרסותו
 ספקר מיוד ועונם 163 כס שפקרוכרמות
 ונפ6כ גסכמס פטור כקמםפיטריס
 מעמר 6נ5 פוטרם ספקר כקמכממיונן
 כרתותו כרי סימרמ עד 656 מיונןם6ין
 מכמזיק 3תעכ ככ6 536 מיו13 5כ55כ6
 וספקר )חמיי3ו ככר כלי לסקוס3סן

 ומתמאס כק' דוריו מו3כיס וגלחיפוטרן,
 6וס 35ין ככן וכס נעלמו כו6 ניןממלק
 כסן סזככ 6מר ד6דס 3כן זכס6מר
 ב65 דסטור כ"ק ונגמ' לפטור, יוהרק%
 נכן זכס עלמו כ65 כרמו כמפקירכיירי
 16 מיונ לכלל כ6 גין 5מ5ק מסיק5?כי
 ספקר 06 סג"5 ודין חיור. 5כ55 נ656

 סוי מיונו 65מר 16 מיוכו קודםפוטר
 פ"מ ככ"מ דמ5יגו 3זסו ר6סוני0ממלוקח
 ממלוקת מס וכוי 5קומ ו65 זרעךחכו6ח
 מחרו"מ פטור ד5קוס כ6 06 ורינ"סר"ח
 53וקמ דוק6 16 מירום 6מר נ5וקמכוי
 כרי3"ס ומסיק עי"ס, מירוחקודס
 ל8 מעויין פטור ממורם ם6יגודבלוקמ
 נוננורח 5וקמ 6נ5 ננוכר, ברסוחנתחיינ
 פקע 65 תו מוכר נרמות וגחמייכסו6י5
 060 וכפקר עסקנם כמו גינב טנ5מס

 מפקיע מירומ קודס וכפקירכקוים
 מפקיע קינו מירוח 65מר 536 מעמר,מירי
 נחרן 6"6 6"כ עי"ם; ריכ"6 מפירםכמו

 ננח5וקח דכוי כנ"ך כסטננ"קכחירון
 5כ5 כתרן מוכרמין וע"כ נוס,ר6סוניס
 ע5 כ"ס 3"ק ענמז יקסם ע65סדעוח

 מיילי כ"י לסגמ' סג"15סחוספח6
 6% וגללו כלכיס וננקר כרמוכמפקיר
 5כו"ע פפור כוי כככ"ג וכקרקעזכס

 וכמזיק מיירי נסתוספח6 536ממעפר,
 3כו5ן מיינ 6זי פירות פס ממפקרקרקע
 יס6 כ08 פירות עס קרקע ניוקמדמים
 סכרם ככלאי לפי"ז וממ6% ממעמר,פטור
 יאסרו סל6 לכד כפילוח מפקירמכוץ
 וממילין כספקיך כ% 6"5 וכקרקע3כג6כ
 ס5ו געסים כס כפירות למ"כ מגקמס

 מקרקעו סיהק מ5ו נסוס סגולומטטס
 מעמר מע3 כעס סוי 6"כ כפירו, 15וזכס
 כוכ  ונקופן  סלו, וכסנויכ סלוכסרס
 מוכס מכם"כ מעמר מיונ לנ"עכוי

 נמעסר סמחמיי3 מנפקר ופירותנקרקע
 ולמ"כ כ55 כפקיר ל6 םסקרקעמכם"כ
 סחיוכ נעת וכפירות כקרקע מ5וסוי
 נירופ5סן מגעו יותר ועוד מעמי.סל
 ים6 ר' זעיר6 רי כי"א דמעסרוחפ"ק
 מיינ כפקר טדס כזורע אליעזר ר'נסס

 כהדס נוכס 5יסנ6 מפיך יונס הנסעסר
 מזורע ד6י* כממר6"פ ופירםו3גדו5יס
 דסכי ומחפרם6 כפ"מ ועיין פסיט6מם15
 טס" וגרוע" כפקר נמדכ גזככהיחמר
 כפקר נעודו תגדלו ד6עפ"י וקמ"ןכס
 3:דס מוכסכיון

 וכגידוליי
 נמפמר כתמיי3ס

 כפקר מל דכפטור וע"כ כפ"מ,עכ"ל
 נעת 6מ"כ מיכה כמיוכ לפטור יכולל6
 06 אפילו ככס"כ כ"כ כסקר סוים65

 פלו נעמס לח"כ 36ל כתכו6ס,מפקיר
 ממום שנקח וכמנוסס מאירו 5וס(ככ
 5"5 ומט6% גמעך מתוייג ממי65ס5ו
 פיחוסו. כל נסחר ולח"ז נמעסרמייג

 וכטפויגעלם יעקביצחק
 ת"ו ירושלם שערים במאהרב

 משיק



 מ"מ פ4 6עו וכקלקע ו6ף 5לנות36ק6
 דהתייהם ממוס מייל נעגמו ולרעמסוס
 זועך, דתנו6ת דין 5נו סמעמטט5
 דורים 5מ6ן ת"ז נגיטין ומנעווכמו
 ו6ףד65 סויגון נמעמס וק וחקידיצתך

 פיל וסרמכיס זב, יעגין לק דגנךלוי
 יוגכ דר דין ס3י6 65 י"6 כ4להלומות
 דר"מ דין סכי6 מס י"כ דנס5'מטוס

 נדיעכד דת"ח כוי קמכ דספקירצימם5מי
 כיכר וממעוי נקרקע זככ 651דמיירי
 דין וכו6 יכתמעס מייל נקרקעטכס

 כנ"ך. יוגש ודר'דחוספח6
 פנס כימ3"ס דגלי וסניו 3'סויש

 כממקיר עניים ממתנות כ"זכ5י
 ועקמו גו וזכס נכקר וסטכיס כרמו6ת
 נגוס סכפקר מן זגג 6ס 6נ5 כו'וכקלו
 פטור כך וכין כך וכין כוי 6מריספ5
 דוכס מ05וגו ומסמע עכ"5, סמט0רוחמן

 דהוספח6 כדין כב"ז 6"כ 0נ5רקונס
 5כחמעכ הייי למכונר וכס ו6סכנ"ר
 פטור מיגו אעפי"כ נסקרקע זכס 65ו6ס

 5כרמנ"ס וכדסק ת"ח ונדיענדכמרי

 וכג"5, דמעסלות רפ"ק סילומ5מיעקמי
 נמפקיר מיירי 5"ד 5נ"ק כסטמ"קוטפשון
 טוכס קווס כמעכל ד6חמייכ כרמו6ח
 פכיי נעוז כמעפל מ5ות כקדים61"כ
 כרמנ"ס אסון 6נ5 פטור, וממו"סכפקר
 דכיי מסמע 17531 5ע5מו נו וזככלכ'

 נ0מיס ר6כי נם' וע" כת5ימכ,כזכיקודס
 ונומק בוס 0ס6ריך נ"נ ס" יו"ד5ם'
 ממן 0זכס גמי סרמכ"ס דברילרם

 ננ"6. ו63ו כיכ6 גזה ל"ע וגסכלתירס,
 אי"ה( יבא)המשך
 הכלביץב448שלוש

 ת"ו בירושלם משה דזכרו7רב
 שצדושלשביס

 חולביי

 לסמימן
 מעשרבדיני
 א-ג( מחוברת)סוף

 סנ"5 כלנ ס5 י3י6ייי י3י6וכעת
 סעדיין 0מיירי כחוקפת'סמפל0

 מסוס מוחלין "כן ככלס וגך5ין ג6סלו65
 יחקר ם65 כלי מפקירם 0סכעכ"3גע

 מטעם כמעמר מן פטולין ומיו"כככס"כ

 6יסוכ"כ, 50 מדין כ55 מיירי 65 6נ5כפקי
 כן אפרס 6"6 6נ5 פירס ספירו5כ6ורס
 5ס3י5 רק מועי5 דספקר כ6דר6פית

 וכאיסור כ165 6נ5 כ65יס 50מ6יקוכ"כ
 6פי5ו 6יכ6 כ65יס כימך תזרע 5065

 כגאון פירס כן סכ65יס ג6סרו ם65כאותן
 5זס ור6" ז5"ג סחומיס כע5 יונתןר'

 6מד ת5ס הורם י0 כ"6 דף מכותמגמ'
 נכרם וכ65יס 65יין ממונסומיי3ין
 ואיך כפקר כוי מניעית וס65ומניעית,
 6ע"כ 55קות כ65יס איסור ע5היים

 יאסר 650 יכנע לק מועק 6יגווכפקר
 מרקוח וכאיסור כ165 6נ5 6יקוכ"נמדין
6יכ6,

 כפקל יועיד מב 5פי"ז וממעוי
 6"ח 6פי5ו לק ומרקוח, 165 60יכ6נעת
 מ6יקוס"נ 5כ5י5 כדי ממפקירכדכריו
 כי 35ד כפילות מפקיל כו6 מסו"זכ
 נתוספת6 ומדיגו ג"כ, כקרקע נספקר6"ג
 נכסיו ימר56 וגזגזו 0מת גל פ"נדפ6כ
 נחקור 3כ5 מיינ 5קלקע בממוגרכממזיק

 גכקי וסרי סכ5 מן פסול מקרקעמן
 כממזיק מיינ ו6מ6י כמת כפקר כססגר

 כפקר זכו ס65 נמעמר נקרקעכמהונר

 33"ק וממיכו וכמו ממטמר, פטורוכוי
 וטלו ננקר וס0כיס כרמו כמפקילכ"ס
 נ"ק כמסמ"ק ומגיש סמעמרוח* מןפטור

א



ציע 4,ימשערי
 וכיינו נקרקע וכוץ ט5קמ גכזריעסקנין

ג3ויט3ד.
 נלוקח כי"ח כומ3"ס םיטחיאונדה

 בכ"מ ע"ס חייג מירומקנוס
 נקרקע ד6"5 מממע זרטך דחנו6חולק"ן
 ד3כפקר וכ6 מייל, גמי ח5ופיסוכמירוח
 (יסך חנוקת דמחקייס 6ף פטול3סג5יס
 ככ"ח (ו קנר6 וכדכסניר מירומכמעת
 סייגו כגויל, ר"ת ושיטח 50"6 סי'כיו"ד
 דים 55וקמ כפקר 3ין לחלק דיםמסוס
 מיוכ מדין וכפקועי יותר כסקרגכמ
 כמפקר, כמ דגדוג ככ"מ וכוכימעמר
 סמיו3 נפסק 65 ד53וקח 3זסוסקורה
 נדין 6יכ6 ססגיכס 5יד מיד נמקרדברי
 3ע5י0 53י כגם6ר הכפקר מם6"כמיוד,
 ידידי כעירני 5קנרתי ר6י' וכעיןכ~,
 הי"ד מליט"6 מחקין ר"מ כגיווןסרכ

 ""ם 6י"י כב"כ ד6יח6 מס6סלי5וקי
 וכ6 פירות 3לוקמ 6ף ר"מ ביימהיינ
 כתיג וכ6 כו' מקללך ח3י6 6סרכתיכ
 6גמ6 עכו"ם קומת למעוטי6דמחך
 וכקמח קדמתך, קרינן ימר"5דכ5וקמ
 מממח בלוקח פטור דין ליכ56סרמב"ס

 פטור דין כו6 כ5קומ רק 5קומדין
 5מכול וטח ע5 כמוכר ממרם ד6סכמירוס
 65גו5 ע"ד ממץ ו6ס כמוכר גספטור
 ממטסרוח, פ"ד רמנ"ס ע' חיינ סלוקםגס
 פ"מ 35"מ מטמ"ק עי 5כרמכ"ן ס"5וכן
 כ5קימס 3ע5ס פטור 6ין 6"כ סרמ3"ן,3מס
 כספקי מס6"כ 5קימס למס גסמירומרק
 וממו"ס סכפקר טלס ממוס פטורעסוי

 ממעמר. 65פקועי כבפקר כמגדול
 דפ6ס 3חיספת6 כמניף 5פירדמנה

 מיינ כממוגר דכמזיק סנ"5ס"ט
 דמעתנו פ"ק כירומלמי דגרי כוס 635לים

 פוס כזורט ר"5 נסס ים6 רי סט61"
 5ימג6 מפיך יונכ רי כמעטר מייככפקר
 כפ"מ, עי' וגידו5י', כפקר גסדכ3ס(כס
 סדין כוי ונגידו5י' נסדכ 3זכסוכגס
 גקמס ד(ככ מגמע 656 3קמסכזככ
 יונס דל' וין וסרי כקרקע (כס ד65מיירי
 כממוכר דסמזיק דחוקפח6 כלים6כו6
 ע5 גמס"פ 3(ס ויל"ע כקרקעןדוכס

 יונס ר' עם יוסי דרי דכ' 00כירוס5מי
 וסרמכ"ס י3גידו5י' 3מדכ נמזכסס5יגי
 כ5' דהרומוח 3פ"3 יונס כוי ך65פי
 מייל כפקי ג"דכ כגורע מס דכ'י"6

 כף וד65 כג"5 יס6 ר' וכלמוןכחרו"מ
 כמדמו כזרע וכגס גיו"ד. וע'יונס,
 כוזע דכזס 3קרקט גס דזכס 5"5כפקר
 מיזכס 5טינות6 חוחי כעינן 651מוו:
 5טיכוח' מל6 656 כעלמו יזרע וגסנקרקע
 (כס ס65 6ף 3טלמו די(רע 16סגי

 זרע ם65 6ף הכקרקע י,ככ 6וכבקרקע
 ס"ק ס5"6 קיי יו"ד נם"ך וע'נעלמו,
 כדגן כפקר סכמדכ ד6עפ"י 1("5כ"ג
 ממילין ומס כע5יס, לו ים דס6 כפקר6יגו
 ו6עפי"כ הכסדם (כס ד65 דמסמעדליו
 ימם ממוס רק (חטך תנו6חמתיהם
 מכותר וכן כו6, שרט כזריעסמעמכ
 כ5' דחרומות פ"נ סרמכ"ס ט5נרדג"ז
 כמעמס מיירי יק6 ר' וכוס ע"ם,י"6

 ונגידו5", כסעדם כזכס יוגס ור'כזריעה
 כפקר נסרס דזורע יס6 כר' פ'וכרמ3"ס
 ס(ריעס מנסס ימום ממוס וכיינומייכ
 מרס גם(גס יונס דר' דין כגיל6%

 דתוספח6 3ריס6 ,ס דין דכריוגיוו5י'
 וכודרי מייכ, נימוכה ד(ככ דפקדפ"ג
 יוגס דר' ודין סתוספח6 ע5 פ5יג65
 כרי דפ' 656 יכחוקפת6, דין ממםסו6

ק6



 הר6סוגה לין דנניירי דימוסהו6
קיימת.

 3מכת"ה כ% מקוס 116ילפי"ז
 צפירות דגס הגלעק"56דנרי

 תליץ גמור 65יגו הגידור מדברהתורס
 3ננ:קין רק יזה קייננח, הר6מוגה6ס

 מי נדל וים טוננ6כ, לק53מעלולים
 ם6ין בפייות 536 וכמם"כיחט6ת
 נדר כ6ן וקין הכמר נלי מומקהמק53ין
 5כהחי5ה תורמין 6ין ורק כל4 חט6תמי

 כהיפך, וה"ה גידור 6עו ע5 הגמורמדבר
 היסה על הרע נגן התוום כמו הו6והרי

 תורמין 6ין לכתחילה דרקוכדומה,
 חילוק וקין תרומה, תרומתוו3דיענד
 ולטולא קיימת המבמוגה 3ין3פירוח
 הגכ3מיס זיהיס ע5 וסמן הרומה,תרומתו
 כד6יה6 הורננין לכהחילה גס65כילה
 חטבת מי נדר ם6ין דכיון ט',3מסגס
 כל5 (יחי: ע5 למנין דמי ל6כפיצוח,

וכיה"כ.

 ביליצקי גרשוןתנחום
 )פולניה( יאשינובקאאב"ד

 חסד וגינת ביתן גינתבעהמח"ס

 לחמימן
 בתרו"מ ולקוח הפקרבדין

 פ' כי"ג י"יימית פ"3הרמב"ם

 6ת ימפקיר מכ6 לקיר י)כחמיגסר6יי
 ממעמר דפטור כו' ננקר והמכיסכרמו
 זו ונקוסי6 כ"ח, וכ"ק מיד גדריסעי'

 נכסקיר מ"מ הר"מ 6' 3פ6ככרגיס
 6יכ6 פ"3 דפ6ס ו3קוססח6 סטור,כרמו
 ממת גר ס5 3קמס דכח(יק גירס6מס
 לב"ק 3סטמ"ק כקמה וכן גכחמילכ,מיינו
 כחוססת6, בגירסת נוצג וסר6מוגיס5"ך,

 כרמו 6ת ד3מפקיד מחרןוהמטמ"ק
 ח5 וכוס ס(כ? קורס כממסר6תחיי3
 כבדין כוי ולפי"( כסגחלס, מטפרדין

 וע"ס פטור, נס3ליס דזככ כג"5דירומל)ני
 סוטר דכסקר לס3ליס קמם 3ין3סנד5
 ד5יכ6 3ממונר 6ג5 דת5וס כמלית6ת
 ל6פקועי, כפקר 5"מ 3דיע3ד 6ף חלותסוס

 דהקויס ססטמ"ק סכרת לס"קו:ר6נ"ד
 ם,כס קודס כת5יסס נרגע מעפרכמיוד

 ו6"כ כמממר רק כפקר כוי ל6 ו6יכן
 כמחיגר ד(כס כדין כוי כרמו 6ת כמפקירן

 לכתמי5ס, רק (ס 6ין כרי פטורו6מ6י
 דסחזיק נתוספח6 כגירס6 5קייס 6יןונוס
 דחוקפת6 מסוס למלק וקין מיינ,נקננס

 6ח ובמפקיר נקרקע גמי סכמזיקמיירי
 דברי נקרקע כמזיק ד65 מיירי כרמון

 דתוססח6 דריס6 נממינר דכמזיקדין
 (ה טעם דמסוס כקיפון גריך ומססו6
 עי"ס. כן להרן ךליכ6 סם כר"םכח3
 כפירות נקמם ככמ(יק דלפי"ז 5כקסותוקין
 מירום קודס נ5וקמ מ"ס ת"ת קרקס3לי
 כרינ"ס וכסיטח דפטור 5סר6נ"דס"ל

 קרקע, ד6"5 מם)נע (רעך דת3ו6תוכר"ם

 ונסמנת כ"כ דמעסר פ"3 רמג"ס ע" ן ועכר נס וזכס ומזר קמס כפקיררמ"6
 געי גמחונר דכ5וקמ די"נ ובכ"מ כר6כ"ד [ עכ"ל חרומכ כ"ז חלומכ ממגסוכפריס
 כקרקע קככ ד65 6ף 5כריכ"ס ת"ת ן 6ס דדוק6 כר6כ"ד וכ"כ כייטכד,וכיינו
 15 דים נוס ולעך חנויות ע"ז ומהיימס ן ענים וסר6כ"1 בכ"מ, ועי' נדיענהחרס

קנין



חפר-י--ל**מע
 -רוי

י ,ל .~ -לשו
 לזמימן
 תרומהבדיני
 פ""רתריכמוראן

 קורמין "ין מ"ח
 מ5"כהו כגבעולכנדנך

 ו"ס כו' מ)"כתו למר? ב5" ד3רע5
 כהנ כס וכתוי"ט הרומה, תרומתןתבננו

דדוק"
 במן 3תוךס "3) פירוק 3:,ך

 כתרומתן "ע"פ כגכתכין זיתיםכ)
 כד5עע ויתרוס :יחנוך גריך מ"מהךומ?
 "'ד "ות כס נתורע"ק וכתב ג'ןמבנט
 כזה כ" 5זחיס פירות הינוק מ?דקכ?
)יכ,

 פקיד"
 חילוק "ין ד3ז? ""ו דכאן,

 הריבוד? ?הרות? 3"ס דלי"")"
 )" "סקיים,

 דק"5 כרי יעו"ב,

)?נרעק""
 ונדכו בתרס 3פירוח דגם

 ע)כגנדר
 פ)"

 ?ר"בוגכ ו"ס ברנר,

 סנכתמין זיתיס ע) סכור מפסןטחורס
 מיסי הכפר כדי טהוריס' הספעדיין
 רק כטטלט ידווך )" חיימ?'תרומתו
 ויה" הכ4 כ5 ננזט ויפריפ מעטככנן
 טעם מכום :גזרו וכמו כטלין הטיחמי
 יפנה )טום"? חוזרים ננחכות בכלי(ל
 ")ף טכגות וכ?נם"כ כס. ט"ו:3ת
 ד"הר נזרו ולנכו"ט לכי,3כד"

 כדי ו5חרוס לחזור 5ריך וסייןטבינ; פהולי"
 )" כס"ת ומי נט?רי')עבותם

 יסח
 "0 קגי ד""כ )ירו:)מי ו?וקכהמטריף
 ויין כמן והענ3יס מ?זיהיס בנעבה"הר
 )קרו" 5ריךמיכי'

 פננן טחרומח ע) מגית
 ו?" תרימה. כסכתרם

 דיין קיי")
 ע5 הטטור מןתורמין

 )עפות מוכרח ויה" פ"3 ריב3תןוננוק כדיית" ?טננ"
 כלליך ובנ"י 3טהרט' ולענ3יס?,יתיס

 וננגו"ה ולתרוס, )חוור דבריך חי ?מבנס כמו וקתרוס )חיור יריך קייננת"יגס
 נצמגה הבכהני; גיתים ע) כס;נטווס

 הטהור )נו כס 5ח ונמחכק"ח :ס.ה'
 טעם" ו5?חנוגן כס, 3ירוכ)מי לעייןכזה

זמירת"
 נן;בנ? ?ירום)מי:ס דמוקי מט

 כת3 וננכו"ס קייטת, כר":וגה כקיןחי
 דט?נעיין כן, "ינו י3"מת מכתו,מ?

 ?נרכנה טעי בס1 תרומות3ירום)?ני
 ויין טגכח:ין זיחיס ע) כגנן כתורסח'
  וקתרוס )ח(ור דיריך הגדוכיס, עג3יסע)

 3ל, נגע הטפח נזי גדרמכוס
 מ3י" "'"לוח ולגדע""

 ?ירוב)מי. כבס וט
 דמ:קין ונניס יו" 3ז?' וטרקניומטעם
 ננימ' שכגר  3לי  טונ:"כ )ק3)ע)ו)ין
 כריך )תרוס ד5ריך ט3) ם5 וייןיכונן
 )טנו5 הו" וטורח כסכרה, טכ))עבות
 דכייענד "ומריס וכלגו 3מה,גטמ"ו כמ" חטפת מי עסיסי ולהזות?"גויס

  כקין מיינני וימוסס 3ייוכלמימוקי
 טו"מוגס "ס "נ5 קיימת,סר":וג?
 מכוס ודיו, בם )ט כקורח קניקייכ:ק
 כפמן הרומ? הרומתו ד"ין הטעםדכ)
  טלכת:ין טל3יס טל  ויין (יקי:ע)

 ויין כ0נ; כעכס "הו מבוסוס:דוכין,
 מי קריך ימיי טומניה 5ק3)דע)ו)ים
 )חזור זריך דיט" כטכסה )עכוחסהטפת
ולתריס,

 קליך יהי' "ס סגין )(ה וט"

לקרו"
 פיטי' "חיי חוום? בם כנית

 תורמין וקין ו?עגכיס ?:לזיקיס וייןכמן
 ע) כטרורמן

 ?סם"
 )עפות מוכרה וייי'

 כיל5ין' הט"ת מי יטיי ו)" כסלרי?כ3
 )קרו"ויריך

 גריך ו)" ודיו הרומה כס
 ההרומה ע) רק "הרת, והרומהכפרכס
 יס6 פגיח1 מס קרי"ח די י?י'טר"כוגה
 ומהלוס )הזוי דבריך מ' המלגסדחגן

סו6
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 הארץתורת
 בארץ התלויות הלכותלעניני

 בארץ' התלויות הלכות לעניני מיוחד מדור בעזה"י קובעים הננו ואילר זומסוברת

 דינים ברורי וחקירות, ספקות ותשובות, שאלות ובאורים, חדושים אי"ה יבואו זהבמדור

 שבארץ התורה וחכמי הרבנים גדולי ע"י מעוכרים בארץ, התלויות במצוות הלכותופסקי

ובגולהי

 בארץ' התלויות הלכות לעניני ציון בשערי רחב מקום הוקצע זה, לפני גטאמנם,

 בהפכה גם וללבונם, לברורם כירחוננו נכבד מקום מצאו זה כמקצוע השובים עניניטהרבה

 יתירה השיבות ברם, פתרונן. את בו מצאו אלו בהלכות וספקות שאלות וכמה מעשית,והוראה

 הענינים כל יתרכזו בו אשר עצמו' בפני ברכלה ההקובע מיוחד, למדור יש רבוערך

 כארץ. התלויות להלכות הנוגעותוהשאלות

 לגבור-(ם, בגיכנם שיבת של הגדולה לשעה ער"ה הגענו וגואלו ישראל צורבעזרת

 ולהקים הארץ את לבנות ע"מ עמנו שדרות מכל הקודש בשל העליה של הפריחהי(תקופת

 ומתהוה מתרקמת שלעינינו ובמקום אדמתה, את ולשדד עפרה את למחונן הריסותיה'את

 רישוי - ובישובה בארץ התלויות המצוות עם ביחוד הקשורים חדשים חיים שלהתפתחות
 נטוי יתן לנו, עז בעיר  הקידש ממקור היוצא ציון כהשערי תורני שירחון מאדונכון

 בארץ. התלויות ההלכות וברור בחקר התורה דגל נושאילהשקפת

 ודשננו שאפשר. כמה עד הזה המדור דשת ולשכלל להרחיב בעזה"י מקויםנחינו

 לעטר זה, למדור החומר את לגו להמצ.א שליט"א הגאונים הרבנים מנויינו אתמבקשים

 ישראל. ארץ תורת של רוחניים בפירות ציון השעריאת

 הגאולה: חזון של המלאה ובהתגשמותו ה' בנועם לחזות נזכו-ה במהרה כי תפלהואגו

 מירושלים. ה' ודבר תורה תצא מציוןכי

 ת כ ר ע נ2ה



5טשיל י-ישייתשירי
 כחס 6כ5 65, סו05ות ונויךכינ6
 סגי ומעפר פחס מט"ח 6ית6נסוכג
 יין כגון 5מ מדגר גס 5כיוח6פטר
 כי6 כסכרך כיקרנו 5ח וגדכרוסמן
 דקיך כיכב בסי' וח"כ כמינו, מיןמסוס
 ד65 מסוס מי5"מ דגר כוי ג"ככו65וח
 ני60 "סי"ז כמינו, דמין כדין ממגו)קת5ק

 דסגכ בכחדי ספרי ו65 כרמג"סדכאי
 מעפר פירות כחג י"ר כס'כמתנ"ס
 סירות כתג 651 פגי מטפר כחג ט"וונכ,
 י"ר רככי 51"5 כלסוגו? סירס "מסמעפר
 כרמכ"ס כלי פירות כפירוקדכחוכ
 כסכינן כרי ופיכם יכם כדכאביירי

 ג6יסור סח6כ5גכ דטד כי6ווסי5"מ
 כרמכ"ס כתג מסיר וכיתרת6כ5גס
 גדור כוי כירוסליס גחטרכו 506סיכך

 דסי5"מ כוי 65 5ירוס5יס מון ס6סי5"מ
 גב' 6כ5 סזוך, כו65ות דיריךמסיס
 פירות כחוג 651 סגי ממסר כתוכט"ו

 מסוס כלמונו כרמנ"ס דקדקדמסו"כ
 וסמן יין 50 כמטמר ציירידכרמכ"ם

 מריס סו6 ססכר6 ונ05 5מ דגרוסו6
 דגפ5ו כיכ6 "פי"ז כמינו, מיןדכוכ
 כיכ6 6סיי דסי5"מ ספיר סויממילות
 דדכר כיון מסוס כררך כו65וחדקריך
 כמינו מין מסוס כי6 וססכר6 כו056

 65 כדרך סו65וח ד5ריך כיכר61"ע
 ודו"ק, נמינו דמין סדין ממנוגקת5ק

 כמק"מ. קיסייתומיוצג

 בייי(יסטוצקי יהודהמבישיר
 בירושו(ים חברוןישיבת

 - - ה--=*נבנבב=
- ע

 רץ עמור
 מפר : חדשות הוספות ועם ובה"ס, באה"ג עם או"ח שו"ע לתאוריצא

 השו"ע סעיפי קל טמודר : טגדים" ה,פרי יתמצית עיקר כוללם מגדים"וטעם
 אליעזך מוה"ר הגדול הנאון ט54רי אבא סאת יפה. וסגנון וקלתה צחהבטפשון

 "לקיטי וספר שתיה", "אבן  שו"ת מת"ס לוצין הגאכ"ר יצ"ידון-יחייא
 ן טאיר טכסה םקפיקמ דינים יחיישי ע בשי באידים עיי נדיק ייקיםמגדים"

 ייציז' אביי דון-יחייא ציון בן ידי על ואחרונים ראשוניםמפרים

 דולר. 3 : טחירו גדול, בפורפאמ עמודים 320 מחזיקהמפר
 ועקף ונדפם, הולך שכבר שני החיק הרפסת על אי"ה יהי' הבפרסחיר

 לתודה שמותיהם יודפסו הראשון החלק ארץ הקונים בעזה"י. החלקים יתרהדפסת
 השני. בחלקולברכה

 ת852א % ת52מתפג2 628א( (ען,וז~( :הכתבת



צית י-י"יביתשערימח
 דדכר דדיג6 גמ65 הר"ן ולפ"דעכ"ל,
 נדכר דוקק 6ל6 ינם כדיר ליח,טיל"מ
 דל6 כמינו דמין התוס' גחכו דכ6למ
 נסוס מדיגו ל6 ו(כ ינסו ניכר )ית6כטל
 כי ג' דניכם מסיגי' ימוכמ 6דרכ6מקיס
 מיל"מעיי"ם, דדנר דיגך 6ית ניבםיגס

 דקכר6 קטה ג"כ לכ6ו' רם"יו5ס3רת
 ת6כלגה ט"י3יט% 63יסור פת6כלגהדעד

 ינם כדני דווק6 םייכת (ו סכר6ככיתר
 )ביטח למ כונר ניטול,536 דין כייסמייך

 לכיוח ס6יסור נתהפך דנלמכסונריס
 מייך ומלי כלל ביטול דין ניי ל"מהיתר
 ונ"ל ניטול, ט"י 63יסור מת6כ)גכדעד
 כטעמים, לנ' 6גו ד5ריכיסלומר

 ממוס סו6 נטיל דל6 סיל"מ דדגרדסר"ן לטעם"
 למ כדגר דוקק (ו וסנריו נמינומין

 יכם 3ן3ר 36ל נידמות, החוס'כדבתנו
 דטד דרם"י לטעמכן 6גו ו5ריכיטל16

 3דכר ךווק6 זכו וכוי כמיסורמת6כלגס
 כד3י6רגו. ל6 למ 3דכר 6כלי3ם
 סם"ס מסוגית (ס על ר6י. 5ה3י6ונ"ל

 ד3י5ס 6נו"ד כגמ' דפריך 3' ג'כינס
 ג(ירס מסוס מדרשן ויסורה כיו"טסנו)וכ
 סגולדכ כי5ס וממד כסכת סגולדכ 3י5ס6מד
 וספיק6 וכוי 6ותס מטלטלין 6יןביו"ט
 6קורוח, כקן 63מרוח ו6סגתערכ6סורכ
 קסיק6 סוי טכגס מסוס וקמר לרכס3םלמ6

 ולר"י יוקף לרב 6ל6 ולמומר6ד6ורייח6
 ולקולף דרכגן ספיק' כוי גזירנו ממוסד6מרי

 עיי"ק, וכו' טריפס לספק 6ת6ן סיפ6ומסגי
 ספק יו"ט קפק לטולס ר"6 מס מסיקולכסוף
 6פי' סיל"מ ד3ר וב) דמיל"מ הוימול

 60 ר"6 ו"כ ופירש"י נטיל, )6בדרבנן

 ספק יורט קפק שסול וקפיק6דקתני
 י5מק %ר3 יוסף לוב לך ווקפי6מ%

 6זליגן הכ6 ולקקה כו6 ורכנןקפיק6

למוער"
 עכ"ל, )נומר משירין )ו וים סו6יל

 דד3ר דם") ברין לסכרתוגחקסיתי
 מין דסוס מטטמו הי6 נטיל ןל6מיל"מ
 ומין וסל"מ סכ6 מייך מ6י 6"כשמיגו
 תערוכות ד6יכ6 סיכך דוקק סייךנמיכו
 מין חייך ל6 חערו3ות דליכם סיכך36ל
 סיל"מ דגר סכ6 סייך מ6י 61"ככמיגו
 ומ65תי חטרוכוח. ככ6 ליכדסל6
 ל6 דע"כ 5"ל וע"כ כ5ל"מ, זוקומי6
 מטטס כטיל דל6 דוסיל"מ כר"ןק6)נר
 וכיכר גידמות כחוס' כדכתכו ל6י3ם כדכי 6כל למ 3דכר דוק" נמינומין
 כו6 דוסיל"מ דטטמ6 כריין מורסיכם

 נ6יסורו מת6כלנס דעד רם"יסכרת
 תצרוכות. דליכם סיכל 6פי' (וולסכרך
 דסיכ6 ד6מריגן כה6 )סקסות יםולכ6'
 ויגף 6מרינן ל6 כררך כו65ותן5ריך

 מח6כלגכ דטד למכרח 3םלמ6דדמיל"מ
 שמרו היכף מפיר למריבן וכו'כשיסור
 36ל סדרך, כו5"וח 5ייך ן6ין סיכללכנן
 בנזרו ל6 6ז סדרך כו65ות דוריךסיכל
 6נ5 וכוי, נ6יסור סת6כלגה עדרכנן

 סנרך מ6י נמיגו מין דכוס הל"ןלסכרח
 ליהב סדרך כו65וח דבליך סיג6 (והי6
 דין סליי געפס כ3ר 6ס דדסיל"מדיגה
 הו65וח דבריך כיכ6 61"פ כמיגודמין
 כמינו דמין סדין ממגו גסחלקכדרך
 וכרי גימא ונ(ס (ו, כי" סנר6מ6י

 מסוני6 המכרי"5 קומית וב"קכרסכ"6
 דגר וכוץ ככלי איירי כרסכ"6 וסרידכ(סנ
 דדסיל"מ כס3ר6 3י6רגו י3ם ונזכריכם
 וב"כ וכו' מח6כלגה עד מסוס כר"ן )פי6ף
 סת6כלגס עד 6מריגן כיכב 6מריגןמסיר
 536 סו65ות אריך ד6ין כיכ6דווקא

סיכ6



.'.ששרי
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 להמהכר מידה כו6 עכו"ם גיללגגי
 כניכ ל6 לכן פעמים ג' הכבעלתדדי
 כר6יכ ג"כ ליי לזדו ולסייז כלוס.מס

 דחפים מה 6מי דר3 מפיגכןלכלמ3"ס
 :6נ:ר 6ס ,ף כהגעלה דדי 6נ:רול6

 6ל6 6יגס מעלקו 6ו רכלו דטדקוכך
נ:דר3גן.

 רהירשוביץ זאבצבי
  הדרומית( )אפריקה  לונדוןאיסט

----- --------- 

 י ] ן נשוע4  45י.ששייתו**
 מתירין לר שיש  דברבעבין

 כח3 כיעד מע"ס מס' מ"ידקרכמבנ"ם
 סגחטר3ו מעפר הירוחוז"ל

 כמקוס גטסרס סכ5 י6כ5 מו5יןבפירות
 6סורין 3ירוסליס נהטרנו 06 לפיכךוכוי
 נירוסליס וסוף כו6י5 כמיגן מהן3כ5
 וי6כ5 מחירין לו סים תלוף כו6כרי
 ננך3רי דמסמע כני"ננ וכק' 3טכרס.ככ5

 ל% ליריסליס הין נספרנו דרסכרמנ"ס

  לירוסלים  ריכוללכככינ(י %ט"ג ופיל"מכוי
 סילי'מ יובר דיל% לית  סויך כוונוסואריך וכיבי  כורך  כולאות  ר5ריך  מסוםופ"כ
  3ט5  סגי עעסר פסק ט"ו כ' כנ"לו3פ'
 סגכנם כמעסך חמרו מעסר 63יזסגרוב

 6ין סתרי ממילות ונפלו וי65ו5ירום5יס
 וגמל" וכוי וממזירו ממילותסס

 סחין דבר
 מסמפ פכ"ל, 3רו3  ובטל  סו6 מתירין5ו

  ממילות נפלו ל%  ואס  כרנוב"םמדברי
  כדרך  כופלות  וגריך מע"ג דסי5"מכוי
 וע6 ,ים ג"כ ובככ"ג  לכרנוב"סס"ל
 מסרי  כרמ3"ס ונרי וכרי סיל"מוונר

 סלנו"ג סל  עוסייסי תורף וכי%כררי
 כממבר כסב ג' סיע ס"3 ס"  עיולוכ"כ
 נשיפת פנקסו כ5י 11"5 כרסנ"6נסס
 3ט5 ניכל וקינו 63חריס סגחערנוייסור
 ו3כגכ"ס כגע5ס ע"י וסיכ"נו כוי ול6צרוב
 וגס"ך 5כגעי5, כו65ות סגריך לפיסס
 ס5 מחולק כמרי"ל דירי כניך ח'ס"ק
 דיריך סיכל ד6סי' וכחף סרסכ"6ודרי

 משמכי' ר6י' וכניה וסה"ננ סוי ג"ככו5הות
 3טלנרו63 מעסר י6ית6כתס ג"כדכזככ
 כגמ' ופריך וכו' המרו מעסרנ6יזכ
 ויסדר ו6מ6י וי65 5ירוסליסוסגכגס
 גירוס5יס, תמרוכתו טס וסירס"יונעיילכ
 כרגיסו דכתוק' 6ט"כ כברייל, וכריע"כ
 רסוק מקוס  3ין להלך  פס וכחכו3זו

 כמכר"ם ו5כ6ויקוסייח קרו3עיי"סלמקיא
 קים" 3כזכנ מסוני6 כרס3"6ע5

ט5וכנכ.
 ג.נ פחייך יל,, "זןינלענ.ר

  ק3לוה, נ'  מליבו  נטיל רלי סיליימרדכר
 סת6כ5נס דמך גי 33י5? רפ"יסכרת
 כסיתה ת6כ5נס 3יט" ע"י63יסור
 רסוכ דכיון נ"ב ונכריס כר"ןוסנרה
 65 563ף ו6פ" ומיגו נזין כ"5וסל"מ
 כח"ן נסגלה טונ6 5י קסס ונקמחנטע,

 מסוס  כמיל רל6  סיליימ 3ד3רדס"י
 כהוקי  כסבו וכבכי  בסילו,  מיןרכו"ל
 רכ6 ~כרוש רני ו"כ פ"ב3י3נוות
 ברנר  רווע% אמיל ל% בפינו  דניןובמריון

 סססהה ורס ספר גרס  דומיך ומהפיסלס
  וכס3יכסוספיוסבהן ל%, י3ס ונרי3ל
 כיסור  מפס  פספסן כמתפרב ררברכי%
 ס6יכצר דגרי3ס 536 נט5 651 ככיסר3כל
 כו6  כיכן ניכר סיע %ל6  במקומומונם

מנ"ל



 . נון ,.

%ק ל-1חוברתשפעויי

 ס5 והויו עט") פ) מליו בשמטס"ה
 ?מחבר וטרכ "קורט'עיר6חרח

 רשי? מוס ד"ין וכ' טל3ו"פ עלממיג פליטי"
 ?קמגיס טרי דטתס לחלק דיםננסס
 ?גט כי"ר. עיט"ג ם5 ח5ין מויןעלמן

 עיכזו ט5נו"ס 3ע5 כת3 זו נכוגטקבר"
 ?מב"ר כ"ד קף דם6 גלותנקפרו
 ?נ3י" "ך ?גז' ?דין63ריכות

 כוכחוה כמט
 ?קמגיס כה דמ"ע ומקיק זקת)קהור
 כח ח5י כוי יעחט מחפכט ?כטמאככל

 ד"פילו עוד וננקיק כמהוטין,כקנמיס

 "מר זו דהמי כטדי" מניצורר?יכ"
 "פ"? "הרח לעיר מייכיס ב?טקמגיס
 3"פ:5 גני דידן כגידן ו""כ "קור,סכ5

 דחלק ?יכ"טריפ?
 ד3ר סו" ?יו5"

 לעוצר כ5 לזיקור ים נט תלוי?אביב
 עגמו סחיטת 5יט מועילוקינו

 פרוש מנדלמנחכם
 ת"ו ירושלים בפעה"קשו"ב

 להמימן
שתעריו-ו

 רוקח "לעזך ר' טג"ון 12דקגהורז6(
 ל' ?רמ3"ט עלז"ל

 דרס קובר ד?רמ3"ס ?וכיחמ"ת
 51" ננד"וריית" "קור5030ו

 כנמד

 עליו, עוצר סיגו :3ס5ו דס ר3כגכקומן
 "מי ר3 3י דכוי פיגכ" מ??י"ורווייתו
 3כר" ב"דמ5מ

 מסיס "מי רכ וח3רי'
 סיגכ" כ6י ופרכתי דס,ד3לע

 הרק סל
 5כך 3טגעל? תקנט 5ט וקיןסיהט
 ס3פ5ו יו המלחו דדס 6יח6 ופסקולטו

 תנפט "מ"י מדואגן רק 6ל" יקור"ין
 קטיף קי"ג )קי' נסו"ע טכנחכ:פקק?ל6
 די מדוכנן רק סיקור דדכרט"ו(

 דקוגר ודקי 56ה קענניס, כ'3טגעל?
 וכ"כ כווהי', טרנ:כ"ס ופקק תגרס,לכן מד,וויית" "קור סכולו 6י סמליודדס
 3סו"ע עיון ננקום לי ים ולס"ז עודמס
 כח3 3סג?ס ט'( קעיף 5"" )קימןיו"ד

 65הו מרכי ככלי ע5 פגפל 5יי?רכז""
 מתכות כלי ?וה "ס מליה? מיעורמס?כ
 5ייך חרק כ5י ?ו" ו"ס כגעל?זריך

 וט ?" סנייט זריך וקמ"י:3יר?,
 די 6"כ ננדרכ:ן "5ה "קור 6יגוסיפחו
 ע5מו ?נזהיר כדסוקק פענניס ג'כשנעלט
 וטרם", ט"ז( קעיף קי"ג קיננו)קוף

 5י' דקכיר6 מסמכ כלוס עליו סגי?ל"
 סט וטוכיח ?לכח".רככי

 דכרמ""
 ע"ס

 מדריגן ?ו" מכסלו יו ממלחו דדסקוכי
 סייר?, סטיך כ6ן פקק למ?ו""כ
 כי מ6ד ונ"ע ?לתון 3ז? סםומקיים
 עכ"ל דיסיקינט נגר ו3ר נגר 5יהלדעתו
 קתירהו ועל ר"יחו על 6קר" לננטוקני
 5ד3רי וקף גיפורם כס כת3טמחנר ט5" לזל' יגר 5ויך "ס יודעולזיגי

 הרק כלי ?ו" "ס ?כסרטמ5ריכיס
 5"יקור ם"ין מסגי ודיו פעמים ג'מגעילו
 מסעיטור גווע זט ודין מד"וןיית", עיקרוט

כו3"
 סמה5ק קב""( קי' )יו"ד כטור
 כחורט מן עיקר 15 פיס דרכגן3"יקור
 3יפ5 כגון ?חורט נין עיקר 15 "ין3ין

 "ט "ף ממלחו "ו ספסלו ודטעכו"ם,
 לטס יס טל" מדרוגן וק  ריקוריןג"מו
 פקק :פיר 5כן טחורט, מןעיקר

 הכירט זריך חרק דכלי 5""  בסימןכס סרנן""
 ק"'ג וכקימן 3טגעלט, תקנט לטוקין

גני



בהציון י-ייביתשערי
- - ב - - -

 לדסימן
 בספרשהערות

 זה סי65 61כ" "תיידוח 22כמפר6(
 סרם מ6ת )6ורננקרו3

 סנ6ון 6חי :)יט"16 פרנק 367 ר'סנ6ון
 כחידותיו :)יט"6 פינק מוטר5"פ0ר6נ"ד
 דכמו רפ"י ):יטת טקסט ט' דף)חולין
 כחיק כמעוט י:היס 3טח)יד )ןדמכעי
 גס )החנניי י: כנץ"כ )חומריו,וכקטיגן
 ד' )עי3 6"כ 3תר6, כשעוטכשנרמס
 3רי"ס דך"י מחנוקת טוג6 ר3 דמוקיי"ט

 :)יקי ופריס :)ים סגי ג:הטוהכניס
 :) ךו3ו תגן ה6 חקד6 רכ )יטוינני
 )ים )יצגי ע"י ולפיטת כמוטו,6הד

 דוק" רוכמועי) ד0יכ" 6תי6 נעי כרננן ד6פ"כפריטות
 :וחט :6יגו טיכ6

 מןי3 יותי כלסוחט יכ) מרוניותר
 :חיטה הד6 דכואה )עקו) מי5טרףכפקו)
 קופיף מלותו 36) 53"ע. וטגיחהו6
 ):יטפס )ר"ח וכן ד)ר"ט גריה )הלןגופף
 :)י: הגריס : :ס דיית" כן, )חין6"6
 %"ס סול% ר3 :ליס  וכגריס :)יסמחט

 ז, 3:תיטס  תיותם לפז, וק,כסיגיי
 סגרמס פקו) ע) קסדיגן )6 ת"כליז%
 כצווו דרוכו דקי") צחרי טרונ יותר:)
  וצן  ככפיות, געסט טווס דגמי:יון
 )יט וטמר ור"מ  וסיטת% ל"מר"ח
 )0 ננסקיד ד6"כ 3ך הסידר )6ר"ה

 )תוקנני 6יי6 )דידהו 6"כ)קמייה6
  ון3נן. %לי%3 סה"כ  דרורוננתגיתין

  6הר  3%3רין  טולכין וב%דבסי הי ע) ככ"מ כסרק מס עוך3(
 היכף )יט דמועי לנר ומפרסהרוכ
 ממשגיחן ופליט "גרן גרוג מאיודי65

 סי65 כגון )6ו כילוד טו6 טרי רוצווי65
 סי%5 כגון )6 )ט ודחי 736 3רו3מאיו
 3י65 גימא ד6ס וק") 736, 3ננעוטרוב
 גתו גרר סר:עוט 6ין 736 כרוךחליו
 כמ"כ 6"כ סמננו רו3 :6ין אע"ג0רו3
 נגרר ד6ין 6נר כמעוט עוצר רו33י65

 :מסגים, כ36ר רו3 3תר 36ךטננעוט
 מוכח טרי כן )השמיענוומד6י5טריך

 ותו רוו גחו 6ז)יגן :פיו 736 סרוגדנמ5יו
 מחירן כנט עי"ס דר63 ועי' )פשוטי:

 כמהגיחן. חידוש יס השגי 63ופןדפס
 מפעוט עונו 3רו3 יגס 6)יךב2ריו

 5ריכט דננתניתן הידו: י:736
 קתמ6 דט6 מוכחים, אינס)כ:מיענו1

 )עי)דננף
 סוס נאי דמטגי )יט פליטי

 5ריכט דמתגיתן גימר ו6סי6יה'
 מנעי 60 דגס )מימל 6יכ6 תו)השמיענו

 ט:"ק קובית סכי 6)6 )רכי,)יט
 כ"מ נחידוס מחניתן )מוקמי מקוס3כ)
 3יט חידוש ינו ד5ריכין )ומר טסךו6ס
 ק" ט:"ך :) )דיגו ראיה דמכ6ןי")
 מכפגיס כיס 06 דט"0 טי ק"ק",ד
 נצ"מ י3ר  ממעוט  3ל%  מבתוןיותר

 ס3ננעוט כיון :נננחון שעוני )יהםויגן

 זה וחידוש מצחון רו3 כוי :עמו6ני
 )0:מיעגו. מהגיחן6הי

 6ת דס:וחט נקוביו :ס עדךנ(
 הה ט' גן נט וננ65הטפיסה

 כיה י6ס והמדך טנייח :) וינומניף
 :היעח מועי) קינו יו65 6יקולנעונר
 נוי"כ ומבי%  ייול1% 736 )לוחועלמו

 ויליט בתיווכי יספו  בסוףיל3ו"כ
 גיהר אינו טעוכר כ3 גס ד)פ"זליו"ד

 )ח65ין, סחיטט דלין מסוס עלמוכסחיטת
  ד%ננר קי"3 מקגסווין מט ל"יהוס3י6

ףס



ציון י-י"'ביתשערימד
 ל6 ת"ת היוו העגין מ"מ טפגיסלמס
 ומס נ"ט כפגת מנציגו וכמו כ)).פליגי
 יוחנן וכי 36וח (כוה תננט "מרוסמוק)
 סיט פט ו3תוק' מגות. זכות תהון6מר
 דל6 ר"י וקוננך 3ט6 מס פירמוומהנוי)
 דממות) 656 יוהכן ור' ממוץ)פליגי
 6ף טרי יעו"ם. מיי ודיירי ו53דיקיסתמס ל" ל5דיקיס 6ג) תננט ד)רמעיסקימר
 טנור"דכ)גון

 יוחגן ור' הית" חס
 ורק פ)ונתי, מוס :ס 6ין נה'ננ"מר
 :לפי קוננו "חד כ) יוחגן וריממוץ)
 "3וח הזכות גורלו כן טסים ם)מ35ו
 ול" תמטו)רמע

 נ") כן וכמו )לדיק,
 ופין )קיק דפין 5"ט, דלוחות טכסדי"ל
 מ35 )פי טו6 13 דולנית חיוג יוקי)ר'

 כתורס לחקוק חייב כיכלתו ים "סט"ימי
 טפגיס, )חכ ו3קידור תמיד, עילטיומס
 כפריטות המיד מל ס5ווי )קיים"פמר

 טפחו ח"ק מזוכר המיד, דכתי3כמנמעט,
 6ס 6ף ואר"י וט סל טפחו 753 זסמ)
 "3ל תמיד' נקר" מגיהין ו6)ו גוט)ין6לו

 "ין ד"ס )גמרי 6חי ענין טוהלת"ת
 טת"ק כזה מורט תמיד תמודכיכלתו
 3סכח יו5" וערלית מחרית כק"מדגס
 3יומ6 ד"ינרינן וכמו ת"ח, ניאיתטדהק
 מסגי כו' ולמעי) )מינם נעי ט" 53יןי"ז

 דעתו, יקית כ)" סייגו כלין דכתיכלתמיד
 נעגמו 6ור שכוכבי מס מכתךוכמו

ק3ר"
 ל"פ ור"י קנני ר' ו6"כ (6ח.

 סנפיר דמי כן קומך דר"6 רקכל)
 קיים  וערכית כמחרית זמן )קרוע)ו
  6ין  וטס %מר אר"י  וכו' ימי: ל%כזר

 וכד"ננרן. ת"ת נ:5וח תק"םג"כ יו5" וערפיח נמחריח (מן )קרועביכלתו

 טג"ל ט)ח"ננ קוצית סחרן י")ולכני"ז
 ת"ת ד3טל' וטיינו טרננ3"םכל

 טיכו)ח )ו ס"ין כמי מיירי מס ט"חפ""
 לחורש עתים קביעת וכדין המידללמוד
 ו6ס לת"ת זננן )קבוע "דם כ):מחויב
 טו3 ודקי כתור? )טר3וח 3יכלהוים
 וערכית כמחוית זמן יקבע ככ"פ 6ך)ו
 ד65 כיון וכו' ימים ל" מקרי (?וגס
 3עקקיו כמעוקק ו6ף מח"ח דעתוטקיח

 3יוכ!" ממסגי וכמו וכו'ימים )" קיל לרי בתור? חפנו ג"כונפריקהו
 53ין

 3ז?' יי5" 6ס ק"מ וכענין תמיד.דסוי
 ל?ודיכגו ?ךמכ"ס 5ריך ט" ל"3(ל
 )קרות כאריך ק"מ נ?4 פקק :כ3לכקן
 רק"ם קיים ככר 6"כ ננד6וריית6,ק"ם
 לרינכ"ס 6ך ת"ת, מלוה וערביתסחריח
 כקוי6תו 3ת"ה מי5, 60ף להודיענוכ6
 כטים שק"ם"ה

 מד"וךייח"
 היון מ"מ

 וערכית כשהגיח )ת"ת ,מ; לקרועכליו
 ?י? וכלפון לקרוע היכו)ח לו ים6ס
 ח"ח, כב' ומ"ו כקימן טמה3ו גסכתכ
 טדהק וכנזעק פס הררנ"ט כתגוע"נ
 עליו וקריז; וטרכיח מחריח נק"םיו65
 וממחכר )טונ!כ"ס "ף וכו' ימי:)ה

וכמרוחך.

 אי"דה( יבוטש)והמשך

 קאופמ~שן מענדים[אברהם
 )אמריקה( מאסם בוואוסטעררב

קימן



יימנתשויי
ן
 1ייי1ך-% .":,ן.יי .. ךץ."1זו;1 ךך ; י;-יקי-ז-'. -ד' -."1,- ,

 '..ז4 5ל - -צייןד--ו
 יעו"ם. וערפית כמחרית ))מור5ריך

 6תי6 כנ"ל  מל  ונייטס )פיוהנה
 3פ)ונת6 מס נמכהותיקוגי6

 מט)ה"ננ 6)6 יוהגן )ר' קנני .רי3ין
 וטכוכגי )סחנניר' סלך דטרמ3"סמתרן
 ר5ויייתן ס"מ  קומר דטרמ3"ט ננתרן6ור
 יעצכם. קנני טף מס ת"ת 3ט' פקק)כן
 נפרכות דטר6"ם 6( : יתרתי )יוקדט
 ד6ורייח6 פננע דקרי6ת פקקפ"ג
 ה"ת. נגוס 3ס"ם  ריולי פוקקו"כ"פ
 דמפרם ג"6 קימן 6ריט נם6גתועיין
 מ' דנדריס נקוגי6 טר,"םוכרי

 וכף ומגית מזות דקייס קוררוסר6"ם
 חסיד כקרץ זס ד6ף מס ניד)וכיח
 דר'6 ג6כנר ד6ם לי קאט 3(יעו"ם.
 6ו ד6ורייח6 ק"מ 6י פסיגיור"י

 ת"ת ט' כיו"ד רמ"ו 3קיננן 6"כדר3נן1

 מחייג טרה:3"ס כלמון טמחכר מכחד6חי
 סס טרנה'6 כקב )ת"ח זמן )ו)קכוע
 ק"מ רק קר6 )י אפילו טדחקונסעת
 קרינן מפיך יעוסו )6 וערכיתממריח
 וים כלמון )כחוג )טרמ"6 הו")3יט'

 סכס3 דלטנוח3ר מטמע  וסוס"ומריס
 ממוס טו6 )ח"ח זמן )קרוע דוקאדקיך
 6ומריס וים ד6ורייח6 ק"מכקורר
 מקובר ממוס רק"ם יו65 . סדחקדומעת
 מטמע כן כת3 ומדהך ובו/ דרככןק"ג
 טרמכיוס )טון כח3 סטוץ )טמחגרד"ף
 ממרית 3ק"ם יו65 תדחק 3טעחג"כ

 ד6ף חזיגן ו6"כ ת"ת מ5ותועוגית
 סת"ם א"ע נט' מפוקק)טרמכ"ס
 מנוח טדחק 3סעח יו5ה ג"כדאורייתא

ת"ת.
 ד6ף הדם. דבר נוט )ימיי3"ל

 גקידול פסיגי מסמנמנמות

 קי)ק יפילו אומני יוקי ר' נגמל6אמרו
 וכו', ?חד:כ 6ת וקידר :חרית טיגגס6ת
 גמוד יוקי ך כ) מדבריו 6הני ר6מר
 וערפיח מחס :חריע דעמד דממוסכגונדר
 מגס )6 ,סידי "ייכ הנניד )פגי )יכ קריכעט
 ופקוק :חריק 6מן פקוק 6)66דס
 וסטת, ימי: ל6 מלוח קיים ערנית6חו
 ד?6 )כליורט דמדמה רבינו )דבריקמט

 ופופיק מחרית 6' פקוק קר6ד6כ:רינן
 3פ"? כרכנן כפקק רצינו ויו"כ יוקי)ר' דוק" כיינו ימים )" קייס ערפית,י
 טחי ככקוכע כ6ן כח3 6יך חו"שמס'
 וקילס. יומס 13 וטגית כפוק קייסכעזה
 דגמון וכוי )יציגו )יט דמגמעו"')
 מלמון טחמיווח ע) יותם מור?תמיד
 יוחנן כב' )פקוק ודיגו ר5ט ו)6 ימים)6

 )כקורט מגמע דגדריס ד3פ"קהכ"ג
 קי), )יט ממנגע מ"ג: כוחיטדט)כת6
 ר6יהי וכנ? יננו"ם. )ס"מיר וכלךניו)?
 ד)פ"מ כס מכחן 6ור כוכחיכקפר
 נ:ח)וקח תכיי פ"נ נכרכות סריימכתן
 ק"ם 6י 00 כמנהות יוהגן ור' 6מיר

ד6וריית"
 סי6 ק"ם ד)ן"6 זרכגן, 6ו
 "' סרק )לנווד מחויר )כןדאורייתא
 ק"מי מלכד ערכית ,' וסרקטקרית
 ?ר"י סכתי וכיון דרכנן ק"םואר"י

 ממוס ירשן ק"ם ד)מ"ד מס33לכוח
 3הורט )קרוח מהוינ טתורט עמןדקיגר
 תקנו פחכמיס 6)6 כטופ מקוט63יזכ
 עיקל לדידיט ומ"כ ק"ט, דוקםמיקרם
 )זידיט )גן ת"ת מ5ות ממוס סי"ק"ם
 סקונר )ר"י ואכן ח"ת, ננ5וח כנך'םיו65
 536 וכו' קר6 אפיקו 6הנר דרבנןק"ם
 יו65 ו6יגו ו6ורייח6 ק"ם ,מי)ר'

 ואכן וכו' ת"ת מאוה טמע3קוי6ח
)מס
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 המור מפטר מ5 טקדומס 55ד ננוגע6כ5
 חקוי? לעט ממנו  כקרו:? מסקרתעגמו
 נמעטה "ם כי )כלן טסט גנתיגחכ%

 "ס "פי5ו "ז נמט' 5פווח ע5מו'ספדיון
 "כ5 ?:? ת ג י ה ג ננ פוטרוטממע"ס
 מי: דכ"ז ?:? מפדית פוטלו"יגו
 5?חנניר זריך המור ססטר ע5 קדומטקפק

כנטפק.
 :חי דגז5 5דין דוננט זב 5מטואקרם

 "חת 15 וטמיר ניווטתוכנודות
 ו"עפ"י דפ:טיגן "'( ק"? )3"קמטן

 ים כ"כ? מנוח כקן "יןמכועס
 וקיום פחוד ס"יקור דטקרת סריכ6ן,
 ?קדו:? דטקוק כגיד ו?"? כהודטמ5וט
 3עדט"3 ?נ:""כ לחוד. יסנוט וחיוגלחוד
 ?ככוך ע5 ע5ננית קדו:ט :וסדיין
 רק וי: וכדוננט טנ"ט "יקור מסד5":
 ונתיגע רק הלוי וט וחיוו ט"יםחיוג
 ?:ק5יס נחמצה יפרכו "ס גי5כטן1
 כיוסי ע:? ל" לעגמו טכקףויעכר
 מעככ "כ "פי5ו חמור כפטרד3ס5מי
 הזיור מפטר כקדו:ט 536 5ע5ננוטמס
 "53 עגמו ספויט מעמס ע"י קרטככר

 53י כסדיה כמע"כ כלוט "ין3פדס"ג
 ננטכס כין "ין מנתיג? ומכיוןוטנתיגט
 וטרי כין. "ין היונ גס ממליטממע"ס
 דממגט ?נרייהי חו:נח ,כמטעס
 גם חמור דסטר פקפק "תקפיקוח
 לפטור' ?"ר3ע 3ין וגס 5חיו3 ס6ר3עגין

 וריחק 5היו3 ?ו" עדכנו לפדיוןד3יחק
 ו?כ5 5פטור' סי" זככן טססוגחינת

 כלנול.ננטעס

 ר6י? י: חננות דפטר עגמו יטומררן
 דקפק נוין 5ק3יחגומכרחה

 ג"מו ד"ס דמ5ס, מ5וכ וקפק חמןליקור

 לקפק דגסתרדמכיון
 רחמן וליקור"

 "ז ד?:5ט מ5ו? פקפק גס כנמיו"נפקר
 כן המוך כפטר גט נ"רר 5"?גדוע
 גס :פתר ממי:" ?קוק דגפחרדורכיו;
 ע5 נולד ם?קפק ורפוס ד?;:יס,?קוק
 כמו גרוע יוקר בז? "הת כ3ת:גיבס
 ד3מקוס יד"י "5" 5רנע5כ,:3"רנו
 וך ?נ ח ? עוין גפרדיס עגיגיס 5ני:לט
 עגץ ומלט נהמן כמו ל:?וכגץ
 לצל :כירק ו"עפ"י ?מ5? ועמן?המן
קפק

 5קו5" ננמוג"
 להמור כירק "53

 חשן לדין ילו, לקימך,, "יקיר,קפק
 5קו5" כחננןומ5?

 ודו"ק לחומר,. ו3ל5?
 נעיז.כיק

 מרגליות ממשיריוסף
 ברונקס אתיבם" "אהבת כ-יעדת ואב"דרב

- - - - - -

 לג ןמ"מ
 הרמב"ם בדבריביאור

 ש"ח פ"" ת"ח 3?'ףקרכמ21"כמם
 "י: כ5 : וז"5כחג

 3ין עני כין תוךט 3ח5מוך קייהי:י"5
 יקוריס 3ע5 כין כגופו :5ם 3יןעציר
 :ח:: נדון זקן :?" 3ין כפורכין
 מן כמהפרנק עגי ?י' "פילוכוהו

 3ע5 והפיקו ?פתחים כ5 וכחזך?5דק?
 5ח5מוד זונן 5ו 5ק3וע היינ וכניס":?
 3ו ומנית כגוזמך ו53י5? כיוסתור?
 וז"5: סלה"מ וכתכ עכ"ז. ולי5ט'יוגרס

 ע5 5"ט דף ?)הס חתי פרקכמגהות

 5תס גבי כתם ד,מריגן מתגיתיןסטי"
 וכו' מגיהין ו"15 מו:כין "5וטפגיס

"מלו
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 ן טרי סכ6 36ל מבטל עלמוכמ3עכ"3
 ואיל מכירים פועלים רק טסכאופיס
 )ק" כמו"ע ומנוקר כ55 כלכסס5הס
 עי"ם מלו" בו, "6ס דדוק6 קיט(5"ט
 דתג6י 6ינגס וטן סלכם, זס 6יןו?כ6
 ן כ"יקוו לענין רק ועינן :5ו מיטיטזס

 ט6יקיר 5עגין 6נ5 עלמו5טמנס5
 ן כעינן ל" כמכילו 35טל :גחכויןלמי

 חון מטכי6 סככו": וכננו מלימיסית
 [ כנקור בכחי ימר,ל וככיל כיו"טלסחוס

 ן 5ד"ז ננקור :ו6 כמוט כס כיי"דסגר"6
 עי"ם, 3:3ילו לנטל כגתכוין למיומקוך

 לנטל םגחכוין לומד "ין כרי טכ",3י
 ן גתכוין ל6 3"מת דב" טקוניסכמכיל
 גד3ק יכיס :ל" 55ויך דק תל"כל5
 טסוקקים רו3 לדי ומכ"ט 3טטקיס,כפת
 6ח 6מ3"ס כל נגדר כלל וט6ין

 גס לחמום 63יס ספגו "ל"לכתחילט,
 ג"כ לנטל כוונתו כראין ד6ףלסקו3ייס

 6ומייס 6גו וע"ז 3ידיס, ככתום:הקול
 ומאי כלו, טו6 "ס "ל" פקורדפינו
 "65 3ע5כץ 5י ןק ל" מחקורק"מר
 טרי 3כנילו ל3:ל ם:חכוין נזי לכלנס

 כני 3מנל 35ט5 כל5 גתכוין 5"בהמת
 זס ולענין כל5, לנטל כוונתו ד6ין:כו6

 :ימלו לכ3יטול כוונחו כעדר יוכילודקי
 :טרי לסם; גתכוין מל6 כ"תריסכקוגיס
 3כטקיס טפת גדנק יסי' 50, מגריךמט
 כ"פייט מלאכת קלות לגורך רקזכו

 לכנעלי וק כלל 5כקוגיס גונתהם"יגכ
 3ע5מס.מל"כט

 נג"ד מקים " מגט כ"יונחלבר
 לבטל סריס כלל :6"5לומו

 )ע"ו דעקחיס סנננ' ע"פ מוכין מלטטיחס
 לידי עכרי 3עלמ6 דממכו קיכט ם6גיכ"6(

 כ"ט( א"ק 5"ט )ק" יחו 3מ"ךועף
 גמ5ק מס טט"ז כי ו6ס מס;ונפו"ח
 קריי? מס 3תסו' כוט מכיריך מט ועי'ע"ז

 מים ככ6 נר'מ 36ל עהים' כ"ד( קיי)חיו"ד
 6ננ3"ע לענין רק דנין ויגו קי גס63מת
 לקננוך מים ודיי זט מעגין לכתחילכייקור
 גדוגו ם65 קי כ55 60"5 טפוקקיסע5

 לכחחילס. ייקור כמכסל3דיע3ד
 6פמר טיט קילו סגם 6לט כלושעקרי

 מל6 63ופן יחר לחסלספיג
 דוקק זס נ5תס גפם חיי ה5וייסכיו
 מבקל טקליעט מטעם 65קור ר6ויטיס
 מל6 כננט מכמול לידי לכוי6פםר
 3סטימס סגוגעח מלחס תחתיתיקלפו
 טמייס תגיי 5פי 536 סטקיס,מע"נ
 ים וע"כ מיד גדול מעשיר טו6כס

 קליפס. ע"ילהתיר

 זוין יוסףשלמה
 ג(ת

 ב י ב א -

 )רוסית( דנובוזיבקוברב

 לבסים;
 איסור וספק מצוהספק

 א-ג( מחוברתה)סוף

 הרמ3"מ ע5 לטחולקיס אפילו21רממ
 6יקור6 אסק דכסוקונריס

 06 אפילו כמווט ת"כ ומנניל6להומר6
 אעפי"כ טחיו3' ע5ס ע5 טו6פקפק
 כנטעם מפריק דפטור המרייןספיר

 לחוד מלוס אפק 6ומריס ואיןסננמע"ט
 אפק במאסי דכמלסנ6 למוד, ממוןוקפק

איקוי



 ן ו0ל6 ממילה סגם כמקוס ד6ףטוי
 נעמס מעוסה כל מ"מ פוקל3כווגט
 המעמס נעסה גופף ועי"זלטיפוך
 סוקל' )6 ודקי מכזט 3ממיל6ספוק)
 [ ד6ף דדכם רעק"6 קנרח טי6וה"ג
 ,קור ג"כ )3ט) כווגחו מכויןכגומר
 לק מסד3ס טגמ)יס )טסריד)היפוך מעמי עופה סו6 6דרנט כ6 טכ366)
 יד6י וט סטעס גפ)ט ממל נופץמעי"ז

שוחר.
 סל קיפייתיי מ"מאבל

 ן הגזכרח( 5ק3ר6)פמחמחןטו5רך טגרכק""
 , דט6 )ק"מ' ו)ענ"ד )טלין זכיתי)6

 ן מחמה כ3ר סג6קרו לע"הבתערוכה
 ן מכגיחטס )ומר אפסר טי6ך 3ט)ידל6
 ן 1ל6 טמ6כ) תיקון )לולך כוונתוימיי
 ן "קורים גת3טלו מל6 זמן כל ה)6ל3ט)

 ננ6כל תיקון ו6יזט אביב טסועומדים
 מ6קוריס כיון לכמותו מי3ו6 3טגע"הים

 ן מחכוין )מוחטם מכמכ6 וגסכרחג6כי)ט,
 ן 63כי5? גיתריס יטיו הכחיטט מע"יטו6
 ע)יהס יטיכ ם)6 יתנטלו מעי"זמחמה

 63כילה, טס 6קוריס טל6 ל6כעטלכומטס 3" זכ מ? ד6)"כ דגע"חלממיתות
 ן וכ)ס"כ ערלה מ) 3דן 3רימוגי כ"גוגן

 ן קומר 6פמר כילך גטג6המ6סוייס
 ן ולפגי לכט) כווגהו 6יןסגממפ5ען
 6יזט כמ6כ), )תקן )פוקען קליךמ3)6"ט
 :6קוריס כיון נספי5וע ים מ6גלקורך

 הו6 והרי יתנטלו מעי"ז גס טו6בפקוען ' :כוונתו 5") וכע"ג וגטג6ס,נ6כילט
 דער)ט כמחגיי וכן לנטלן, ומשכויןמחכוין
 ן נטג6ט תיקורה וכה"כ ער)ט ם)נגטיעט

 )הקן )תלום יריך 1,כ6 )ומר טייךמט
 3?ג6ט 6קוריס לע"ע סל6סע*ג)"

 ע"י כמ6כ) 3חקון קורך מוס )וויין
 טתלימכ מע"י סמתכוין וכע"כת)יפס
 3נמליס מבע"כ מייקורה נסיחנט)
 מקור :התיכו מקורס מע"פ )ד3םמנפלו
 הו6 כרי גינויה 36) 63גילסטד3ס
 )מכור כסאי) הדכם )טחיך ורסמימותר
 6כילס מ)3ד דוריס מקרי 6ו)עכו"ם
 ו)6 3)כד )טחיך רק כמהכויןוננעץ
 בחטין דהרומות דפ"ה כננבג? וכן)כט4
 גס טרי חולין 3פ) מגתער3 היומהמל

 טחערוכת )6כו) 3ע5מו יוזהכסייגו
 כוונתו וקין הכטניס קורך לטחוןיוכ)
 ו6יר3ס מוחך, ולכן )3ט) 1)6 )טחוןרק

 טריים ]וט3י6 מכירומלכני מט לפ"זגיח"
 דהוומוח מהגט ע) כ6ן[ וטנרעק"6מס
 )סיוח כהניס דרך "סכן טכס יםטג"5
 על כתכ וסגרכק"6 מדומע",עוהנין
 ם6ין דחרומות דממני טעם 5ג'טפר"ח
 מהירוסלמ" עין מטע)יס )3ט)כווגחו
 ם6ין מסני טירום)מי כווגח גסולדידי
 מחכוין "ינו ד6ס דקמט 6)6 )כט)כווגחו
 כשכיוס 6קוריס הל6 טוחנן )מט)3ט)
 5ריכיס ?כהגיס מגס הירושלמי עז"6הס

 ויכול לטחינס עוננדיס וכל6"סלטוחנן
 כווגתו 6ין וכפיר סכסגיס ללווך)טוחנו
 )דחות הכרח )גו "ין פסוכ כזיופן)כט),
 ו6חרוגיס טר6מוגיס טסוקקיס נדויידעת
 ל3ט) כווגהו מכמין דוכתיככמה

מוחי.
 "י :ין' ימיי מס נדע י,ועוד
 ונתבו' קתס ויקנס כינוק מי כ))גורך

טנרעק""
 מטרי3"ם הניף כ"ז( )קה

 ויקנט מי3ו6 גני כל )לויךדגממכס)ן
 דוקק טו6 כ"ז 36ל עי"ם, )כסלקור

כם3עס"3
%
י-



שיון 4-ל*5ית**רי
 רו6יס ם6ין כקרן כ5 כדרך סו36זס

 קימוח 5סס טמכגיסס רו6יס 656ס3י6ס
 דקימס ג' קדומין 3גז"ם די5פייןומטי
 מפטטו קו6 עקר 65 ככסף,כו6

 כי6 כרי ככ"ט כווך 65יפוחדגע:גיסס
 65ים" נמרסת וגטפמכ ומקרץ6"6.

 5יכודכ קרקס וכתורכ מיומדח,ופירפוס
 גימוד רק דכעסס לסורות גג6ינלסון
 מוקומים, 6ירומין נ5י סכיניכם,סקסר
 חופם?" ל6 אכי ממיחכ פטרכוהתורס
 כיחכ חורין 3ח סיתם ד6י5ומסינע
 וכנר 735. כימור יפילו גמורת,6"6
 מקדם צדין פ"ר קדומין 03"גכחוכ
 סיס כעיני וגריס וז"ל עריסכ5י

 גמזקח ועומדין כקרוסין כלוחןכומזקו
 עדי 5כס סבין 6ע'פ ובסחו,6ים

 נפני גחיחדו סל6 יחוד וטויקדופין
 ומוחזקים סו6ע 5כס ככסריסעריס

 מ(קכ כרי ובטחו 6ים נחזקתנמקומס
 ומממכנות עכ"ז, כי6 כרורכ עוות(ו

 ר6מוגיס מג5 עני6 ל"ט ס' 6כ"עיעקכ
 כתורת 5כע5כ נגעלת כמזקת טכי6דכל

 ימוד, עדי 6,'5קימות

 אי"ה( יבוא)המשך

 דהענקין אלי'יוסף
 בביו*יורקרב

 ועוד( בטמאליאן רב)מלטניס

 איברתם" *פירושי ספרמחבר

 לאמימן
 לכתחילדה איסור ניטולנדין

 א-ג( מחיברת)סיף

 ע"ז( )סי' טגרעק"6 נתמו'ור~יירשזי
 ע5 במליתי קומי6סטקמס

 וז"ל נותרן לפטל כווגחו דכם6יןד"ז
 ט6 3טל דל6 כע"ח חערו3ת כלד6"כ
 טמ6גל לתקן רק כווגחו ד6ין למוחטןהיך

 5ריך ה6 נדן 3רינ:וגי וכןוליכתרי
 )פ"6 כמתג" וכן טמ6כל לחקןלפו5ען
 לתלום 5ריך ט6 נטיעה ג3י מ"ו(דערלכ
 מהבריך ועיינם עכ"ל, וכו' המיכללתקן
 מחמת מבמטס (ס דין מדחהוכמעט
 קגיףן עוד ליפוף ים 66"כ 6ל1קומיות
 מטטיתוך דכיון ם~י דהתס דדכםוסך
 ולטיליך (מ"ז מכגמליס טד3ם לטפרידהו6

 וט טטעס גפ5ט דממיל6 יל6ט6יקור
 פעולתו גל דה6 לכט5 כווגחו 6יןמיקרי
 התיקול להפריד טטיפוך לתכליתטי6

ט"'ם.
 3י3ם הגיעק"6 סל זי ק3י6והנה

 ננקד, טי6 נכונסנע5ננותה
 ממם"כ לנט ר6יה לט3י6 גסולעג"ד
 לענין מ"ו( ק"ק ר"6 )קיי כיו"דטם"ך
 דפקולי ד6ע"ג 3כווגה םל6 ם6וכיןמיס

 קמט ל6 נה'מ ככוונה מל6 גסכמקוט
 וירק מקוה דהגו6כ ותו"ע נטורמננם"כ
 גן מיס 3ו ממו5י6ין מהכלי יחזרומננס

 יקור ויפקלו ממ"ק ההקוו 6מרלוגין
 מ6ו3ין4 מיס יהמכו ל6 ו6( כסוליוהכלי

 6"כ מפס המיס דמו6כ כיון החסדייגי
 למקוט טייס כיפלו לי' גיהץ ל6ודלי
 עיקרי וכו' מכס 6ותס כותב 6דל3טיט6

סלי



 לקווטין-וספוםקיס וםטע5 מיודעלגס'
 לכמר, רסע גין סממלקיס קע"טסנטינו

 וסונרים למוחלת, מקורס גייס לין5ש
 סיקור נעומס עוננ"ז 6"6 חומליםם6ין
 "ן 6פתו במגרס וק זכו עכ"פןחמור
 דכור סוס כיי 65 דכ6 נפוגדקיסעס
 סנר6 וע"פ סגירכס, 6מי נעיססקימות
 תידי יוליוס 6ינס ודקי, כגכע5ס נסדילן
 דעלמ6 וסוגיין כרמכ"ס בועתכ"ז,
 עריס, נפני ויפילו נסמס פנויי3גוט5
 דסכרי וב"ס גחיימדס. רק סר6יגוככ"מ

 עיי כן דמן מסוס כו6 נטםלריכס
 6ין בכ"מ וכרי כי6ס, עיי 0ן וכןיסוך
 ים 6דס דכ5 מסוס כימוד, ע65וסרין

 דייגת כהמרת 6י ועמ"ג כמרוח, מזקת15
 ו6י סימוך, כ5 6וסרין 6ין סרילס

 6ין כפסחו גס סרי 05 ריינחכהמסו
 איקיגכ היסור, נכי6ס נננעלסממזיקין
 כחונות דגמ' נדינה 536 גחינ.כסוטייס"

 65ימוח 6ותס מגום6 כפירוט כם6מרע"ג
 כי6 ם"מי,כ דכנעי5כ 6מרינן רגלדעת
 מקורס ומעירתו דעתו גלוי ע"פלקרוסין
 5כ3ע5 רולכ וסיף 65פכו ככ מפןמסו6
 כחגו כ6ל1 כוי הימות נתור רק15

 עכסיו ס6יסוח מושלן 6ין 60סמקורס
 כמ גס מיסף בי6ס 63יזו המ"כימול
 וזנוח היקיר ממוס הינו וו?למול.

 סונרים כרכס מכרי כקמודכ65"ס
 וכ"מ כמופקרת, 656 קדסס היקורם6ין
 ומגלן גב מלין לגגן פקדומי קטנסכקרפ
 יייעחגו עפיי סכול בע"כ ? 5קדוסיןרכמ5
 6ף וע"כ כקימותן 656 רוניסם6ין
 מו"ס מסרי זב, מייך ליסורלניתח
 כיכ6 מזוווניס כן ע"מ סרק 6טיודעהם
 כסף טנקדוטי ו6ף ניגיכס. 6העחקיפול

 ממם סגהיגכ ווקף ירקו מעדיםקריך
 והפילו 66וערנוח 5כרמכ"6 קמכיגן"6

 די גי06 נקנין ר6ו, נ65 0וכ 65ספיקה
 6ח יכוין יכו5יס ס6ין 6ף כי6ס,למס  פסי  סוכוס: סרו6יס ימוד, כערי5גו
 גמו6ין לסס ככגיסס ו6ס ככעילכ,רנט
 כמזקס ע"פ 6"6 כוי מקורס קדמס65

 ומעכיכס, ד3ורס ע"פ סניססכמהמזקין
 עריס כים לכל כגלוי ודכר 15מג3ע5ת

 כ.* ס' עיימוני ת'דמים
 נמכגיסס כי נע,כס, ים מליקר14כמנכם

 תיכף, ני6? 5ססגעויס
 נעכגיסכ 536 565חר עדותןגתקייעכ

 ימוד רו6יס כעדיס וקין 6יסוח,למס
 6יגס מוקי יוס ל' עד סרי 3י6ס,5מס

 ס6ינכ 6ומריס לי כחוך ו6ס6גפסו,
 ופיכס מזק?, כ6ן 6ין כרי 15גנט5ח
 סגנעלס ר6יגוכ וקפלו 6"6.געסית
 כדיןיכ"יס מן 61:חו, 6יס ממסוקמרו
 ולתן כיגיסס, ביי מזנות 5וננרבח"כ
 וקמתו 6יס סרס סוערו מב ע65תמל6

 מ"6 לכ"ע עג"י דמו"ת עונדךוזוכי
 ר"ט, סימן דתכ"ר 3עו3ר6 וכן 6'.קימן
 ד6"6 5כ6 דחיגן ק5ס דנסכר6מכתכ
 וליס כחזקת פסיו מפגי כו6עוכ3"ז,
 6נ5 קיפוח. נקפורי כומזקו 651ק"ן

 צילופי כעין קימות לקיצור3כוח(קו
 קמ"ט 3ס' כמנוקר סדין כו6ערכאות
 סנ6 5כ5 אסכצוי טגס6ס" "316רמ"6
 סגכ"ס כדין וכוץ 6"6 דכויטליס"
 דקלם עסוטו וכו6 כסור. גכונח כ"ו3ק'
 מממטס דקימס 6סס, 6ים יקםדכי

 כעממז"5 לגמו6ין, לכיתו מענניס0כפמוט
 ימלל 651 יקמ ד65 קר6 ע5 ט"מקדושין
 סלריך עריס ודין דעריוח, קימס ע5וינן

נזח
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 נססיטוח כך נ5 חחלכ מתמס "ומס :מס
 ק6מתמי נוין כחס כחס, געי מ6ימולין
 מס ט5)נכ כסגי חולין סכילת נטידממי
 יכנינן 651 5מימר ד6י5טריך3עזרכ
 כפגי חלין ד6פילו מסמס מלה",לכו
 3כס ים דכקרנס מיני כוי 1ל6ע5ננס
 ם6ין 6ף נעזרכ, מולין מכנסתוייסור
 ים כרננת 6כל 5קרכגוח, מגס סוס3כס
 דברי דס6 כג"5, כקנר6 מפסלמזק
 כ"6 דמגמות ?6 על 6ננוריסכתום'
 לככגיס מלם יכ3י:ן דל6 כחסדק6מר
 מ6י פריטך חולין ופריך דמעין,65כילס
 פגס ים ודקי כ6כילס וסם כחס,3עי

 כי6 קדכיס קרמי ד6כילת כיון5קרגגות,
 6וכליס ו6ס ניו65, ונפסלת 3ע(רכדוק*
 כקרבנות לקדוסח פגס כו6 סס מקיןגס

 וכגדים פירות כמכנים 36לומטלחס,
 רק לקרכגוח פגס נ(: 6ין דוריסום6ר
 דכלסכ"6 56יכ6 מרי "ככילמקזת
 כמ5"מ ר6יח נדחית ונזחחוכחוק'.
 למיטת זו מסוגיך סמיטכ מכלינפ"3

 ככ6 דכ6 כחוס' לסיטח וקוסי6כרמכ"ס
 דכקרככ גמיוי ל6 קייצי כ"6גמנמות
 3טי מ6י ססיט6 "חולין פריךותפ"ס
 ספיר 6חי ס3י6דגו לפ"ר 6"סכחסיי,
 מולין כ6כילס וככף כחוס' לסיטתגס
 5קרנכוח, פגס כוי מקין 61:י5תמיירי
 מולין ככנסת 3ין בסוף חולק סמל"מגס

 כדבר, טעם ניקר 65 6ך חוליהל6כילח
  וווקף כונר טעס מגויר כג"5וכססכר
 וגריס 6כ5 לע(לכ, לסכניק לקורחולין

 5סכגיס מוסר ומיס קווסתכקדוסיס
 וס3י6 מס כמל"מ בסקריך כמולעזרכ
 ננסוס יעו"ם, כינס מננקומותר6יוח
 51" למקדם 65 'סגס 3זסדלין

 5קלנגוח,

 מעלס סי6 כפיח 3דק קווסח גסוכ6
 למקדם סגס מוס נככנסחס וגיןגוולס

וסקר3גות.

 מגיד בהר"אקק"ממן
 )ליטא( וועקשנהאב"ד

ן

 למימן
 אזרחייננםנשואים
 א-ג( מחוברת)המשר

 וכתיקית כנמירכהשמעורז
 עדים, יחודד6"5

 פליג כוס 65 עויס ויימצר  מגוילו6ס
 ע"מ כמקדם רככי ודוריס עלס,סמו6ל

 מכס ירקו סעדיס 6"5 נסו3פמס"פ.
 דכחוכות כקיגי6 מכל כדמוכממתיימויס

 ומסיק כקוגי6; מסוף ונימוך וע"ר,ע"ג
 מוסרג 3גס ,ס6פילו ולהיכר כרי"םדל6
 ו6ס טעות" 3קוומי ממקבת כחפ?ט5

 רננן גס גימוד 6ת סרו6יס טדיסנ5י
 מנ"ל 6ייכ מס"ת,  מקונסה ך6יגכמוריס
 זל% וסימו בכס"ג תיירי ל%ררייס
 נזכ מלוק  ד6ין מגמ' נווכח  וכןכרי"ס.
 וקין לע"ס, מנר ונין 5רסע קיק3ין
 דקדוסין 6ועת6 וע"כ לומרחייך

 לגמ' דכו"ל לרכ, ויפילו מקדםסר6סוניס
 ן65 וסיכל לם56יניס לן כו? 6ולפרס

 כרפס לדטנט כבע"ד גס נקמן6יתמזיק
 ר6סוגיס כלככ פילסו וככלפוסקים.
 5מקקגת וטכ"פ דוקק, ל6ו יוגע"אן6דס
 דמעיקל6 גימם 6סעו כו6 כךכגמי
 ממם, ידיעס דכעינן כגמ' קנרתסוס
 כלול כלם ד6יססיק דכיון מוכמוטג"ס

לגנוי
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 מולין, מל דכריס ס6ר 6ו דכקרככמידי
 וככעס לכו סכיר6 וחוק' כרם3"86נל
 זככי וכע(נמ, כקוסים נכיון ממוסכו6
 לו ס8ין כמידי הכגקכ מיסור סייךל8

 (6ת ונסנרהי ולקדסיס, למזכהמייכוח
 דווק6 כ"ג כחמורם כחוקי ר6יתנדהית
 מוחין ככנסת חיקור מייך דסקרנסגמיוי
 גכגס 6דס המיך כן ל6 ד6סכעזרכ,
 דס6 6וכלין, ד": יעו"ם לע:רס,ננגדיס
 ממוס סו6 סכ6יקור סכימרגולט"מ
 כו6 ננדיס לענין כן 6ס כמקדם,נזיון
 עמוס, 1ל6 לכום לככגם למקדםככור
 ערותך תגלכ ,ו"6 : כתורס 6מרסוככס
 פסולך ממי יותר מסוקן לך וקיןעליו"
 שכגס מ,ס יוחר ג(יון לך וקיןערוס"
 לסכגס מותר לכן סמקדס, למקוםסרוס
 מולין ד6וכלין 60 מכו6ר נסכנגדיו.
 גתים כקרנגוח דכ6 כקרכגוח,עם

 8וכליס" מכמלגיס כורך לגוולס"למממן
 קל"ב וכמולין נ"6 כ"מ נזכהיסכד6ית6
 כקןמיס וממתקת סטכת כן ו6סועון,
 כגור כו6 טמסס מולין ולכילתע"י

 ד6כלו לקמר נריכיס 6גו וקיןלמקדם
 כתוס', כנכרי לע(רס מון כמולין6ת
 דנריס לם6ר דסקרכס מידי כין למלק16
 כרמכ"ס, )מיטת 8ל0 מגל קחירכוקין
 נפסהיס כתוס' קומית מזכ סרבוגס
 לט(רס טוותו כני6 דבלל מכ8ס"ז

 נס ותירלו מס, ומקויסכ מוליןכפכיך
 כדרך תגופ? ככס כסעופס ידוק6פס

 מולין ככגסת ג'יפור ים נקרנןסעומכ
 מוס 8ין מוס גס 6נל יעו"ם,לעזרכ
 למקדם סו6 דכגוו לסרמכ"ס,קחירכ
 "6 מל6ככ בו גע0כ ם65 קרכןלסכינן

 6רס. סוס כסמעל

 6ין י"ס נ"מ ניוממ כחוק' כתשוכן
 נ"י יומר גמי 64י נע(רסיסינס

 כעזרה ימינס ד6ין 87ע"נ ולנרכס,גר
 דל16 לדכריס סג"מ ווו, ניח למלכי6ל6
 עכודס נורך 6כילכ 6נל טנודכנורך
 כופר 8סר 8ותס ולנכלו יכתיבכי6
 מתכפרים וגע)יס 8וכליס ססכהגיסנכס
 ידים קידום גכי כזכחיס וכן מרי,ממרי
 דסוי 6ע"נ מיחנ וליתכ פריךורגליס
 מרי" עבודם נורך דכוי ממוסכעזרכ,
 ועיקר סגחגתי, עמו כדכריסוהסנר
 מסוס כו6 כעזרה ימיכס ד8יןכטעם
 לקורך מסו6 דני וכל כמקדם,ככוו
 נימיכס, טפילו כמקדם ככוד סו6עכווס
 סכגסת לעגיל כו6 וכן במונס, ססי8כיכי
 כמסיי טלל םלעולתו

 םל6 כדי מולין,

 סי כגדריס כר"ן 6"ס 6וס. כבימס"
 נגדליס טס למטגיות נפירוסווכרע"כ
 רק חולין כתמתו 6ת סכי6 דסללימרו
 מסוס כעריס לתוך 1)8 כעולסלפחם
 מממע לעזרכ מולין לסכגיסד6סור
 כמיטת מזלי וקולי :נ"ל, לס3רחו לסוולית
 פנס ממוס כו6 כטעס דעיקרסתוס'

 נין למלק מין (ה ו5טעססקרנגוח
 כי6 כנתמה עתס דלטח כיוןכגום6יס,
 לככגיסס לקרכגוח כו6 פנסהולין

 רק להם. וק וכמיוחד ממקווםכמקומם
 7כתוס' החוק', ע5 מולקים כס3(6ת
 מילי כוי ל6 כלל דככמת לכוסניר6
 דכיון לסו, 6ית וכרע"כ וסר"ןדכקיכה
 כמילי כוי לסקרכס עומדת :י6דנכמס
 סולין ככגסת ליסור כס ויםדקרכן

לטורה.
 ז6ת לסנור קתילכ ים יכ6י"יהנה

 סגתנו וכי ד"כ פ' מגמותמחום'
פס



 לכסגימ ם65 הומו 5פי ומסיסעדכן
 כסרמ"6, מקנת נליהף מסנימקמו

 ופחס כתג י"ג: כע"ז דסחום'ועור
 וכספק חון מתועי ייסור ליכ36זכ"ז
 וכ6ידכ6 חין פמוטי מסיס כייסורככור
 כתוס' מכתג כמו מון ממוטי ממוס5יכ6

יע"ס.
 5יס3 למיתי מיז סמנטיובענין

 סגגוח נס' סמ5"מקומית
 5קרומין כרי%"( ע5 כמק"מ דסקמככ"3
 ממו5קיס גוסיס 6מרינן גכסמס דגםדכתנ
 ממממכ כמי מן 6נריס מממס 6כל60ס

 ע5 חייג 6מח נכעלס מפעונסננוח
 ממומט כמק"מ וכקם: ו6כל, 6כרכ)

 מיינ 6עו 6מח ככעלס זנמיסמממס
 כרמכ"ס סגתכ כמו 6מת מט"ח656

 דכ6מת )יסכ ו6מרחי יע"ם, ג'3סלכס
 כמו ממ"קיס גופים 8מרינן נככמכדגס
 ע5 כייקור יכהס 6)6 סרימ"זמכחנ
 כ5 על ים 36מכ"מ ד6יסור 3כמכג5

 נמון (כמיס כ' כמומט 536ככמרי
 ימחט 6סר 16 וכחיג כמומט ע5כמיום
 6יט ע"כ ממד כף וכמומט 5ממנסממון
 8מח, נכעלס 6מת חט6ת 6ל6מיינ
 ככוריכן וע5 נירוסלמי זכפילום61"כ

 ככימ"6 נכור מספק 5כק5 יםכקל3זעדכ
 ילמל ר' כעמיחי סנ6ון 56י כח3וכך
 דפירונ (5"5 דפ6נעווע( 6ג"דיעקב

 כדעוך כל ידי ו655ת עדתו כקר3זגירום5מי

 כס מוס 13 קטן עכו"ם ךיעסכ6נור
 6מח. נתסונס מ"מ כגבוןםכחג

 בראווער יצחקמשה
 )משמריקה( איאוו4ש איטי פויאב"ד

 כמסימן
 בעזרה חורמיןנדין

 סחוסם ו06וס כ6 06 לסקיי'ש
 ו6וריח16 דס"5 למלן כשלסמולן

 )16 דק"5 5מ6ן מכניס ד6סרו כ66ו
 כקיכנוח פגם מטעם כו6  06ו6וריח6,
 5כס כמו5ין 6ח ומומס מסוכסכו6
 3מקומס, כמקין 6ח מומט סכולגמכ
 טסות במקום פגס מסוס כו6 כטעם6ו

 כקוום. גמקוס מקין כממטן קדוסחופוגם
 סלמכ"ס ב(כ דפליגי נרפס"כ6וו6
 כסלי פסק סרמ3"ס דכנסוכרסך"%,
 353י ומיס מסמס שו%5 כ"ג פ"3סמיטס
 לעזרם לככניקן 6גפיל כמולין כל6ל6
 וכו'" ופת פירות סמועכ נפר8פי5ו
 נוי- י65ו דנריס ד6פילו מדגליוומטמע
 ביסור ככס ים פילוח גמז געכוכקרגכ
 נוס כסקריך וכמו נע(רכ, מליןככנסת
 5מולין נמידוסיו כרסכ"6 ודעתכמענג
 ככנרה וביסור וכלסייס כזרועפרק
 דסקרגכ כסיגי 7וק6 כו6 גע(רסמו5ין
 דעת כי6 וכן יערם, ל8 דנריס ס8ר6כ)

 דדותך "ו:ר8כ : דכת3ו קז5 המקיןכחוס'
  קנזסס וזלך ננכוריס וכן וסוקמוס
 5מס וכן תזופת, נכו ועניו 5כומייתו
 ים קרנן ככפר סכול תודכעורך
 לערך", סל6 5ע(רס נכנ6תס טפיקפיו6
 כ"כ נחמורט סחוס' כחכווכן

 כג'ל. נמקילתגו דפ5יגי 5יןהנראה
 טטס ועיקל סרמנ"סמשח

 מנם מסעם כו6 נטזרס מעיןמחיטת
 נמקוס פס 5ככגים סו6 סנזיוןסמקנה,
 שין מי*ק וקן מאיה 50 ושלסכץדס

מי
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 וכו', תכפר סכפוריס וטס חולסהמונס
 וכו' 3"ד ומיתות כריחוק עלענר

 ממרקים ויסוריס חולים ויס"כחמובס
 6ין כמס, מל% נידו סים מי 536וכו;
 ככפורים גיוס %" לתלות נחפונסכמ

 ממרקת ומיחכ חו5יס כולס 6ל6לכפר,
 כקוום ס6' מס ומקטי פ"ו(. )יומקוט"
 חיי נו ויפיחו ג5ח, נגעימיח סייסימיו
 61ר6ך עליך אי6ט3ר טווס 3טסננמ

 מיי גדמיך 5ך וכמר גדמיךמחנוססח
 ו(. ש"ז )יחזק6ל חיי" נדמיך לרוכמל

 פייוולזאהן בענדט בנימיןישראל
 )ליטא( שוקיאןאב"ד

 כחסימן
 בכור ספקבענין

 ח3%ח וכיק 3סמכ מעכי"ס קגאחר
 חומו לפי במסים כטכויסוקמר

 ועדכ ילוכ, סכגר מקמו לכסכימםל6
 5כחיר ט5יו סומכין 6ס זכר ,והמ"כ
 מפורס כזב כדין לס6ורכ נכור.פקפק
 536 לכתיר, דכחכ גיור"ר םט"ז3רמ"6
 כדין סוס 8חד גרון ר3 6ליכסג

 גזרו דכר י"מ 3פ"6 מ3תנירוסלמי
 דגרי ופירם ככוריסה וע5 פסןוקמו

 6מד קנס 60ס ככוריסן וע05ירום5מי
 ספק כו6 זכר 151 והדס מעכו"םכממס
 כיב ד6ס כתג 6מת ונחסונכככור,
 כולד כקדת קודם תומו לפיכמסימ
 תומו 5פי כמסיח כים 06 6נ5מכיי
 וכנר מסוס מכני %5 סול כ%דחלהמר
 מכני 6% ם6מר שוס כליסורמ5

 סכום ופסק חומת לפי כמסימהמ"כ
 וג6כ5 כדין מוס %איך נכור0סק

לכעליס.
 3יריסלמי יכפייים יי6כ לפעי"ךאבל

 3יכוריס ע5 דקקי עדםכקרנן
 קרקעו טכמוכר שדין ככורות טל65

 כדי ניכורים ומ3י6 לוקמ 5עכוייס63"י
 וועכו"ס, כקרקס ויקנס 5מם6 עליומיכי?
 ועל וכפירום נממגכ, מ"ז גיטיןעי'

 ד6ס 3ק"ע יוע"ס כיכוריס כו6גכוריסן
 ו3ר מי"ת נ,ירס וכו6 נכורוח עלק6י
 ס5וקח : י"ט ננכורות מפורסת מסכתכ6

 זס וע5 נכור הפק כו6 מטכו"ס3סמכ
 65 16 פוטר מלכ 06 כגמרה ם0קקי
 ג6מל ו6ס גזירכ, %'? מוינהוכוץ

 מהגת ע5 סיס דכר י"מדכגזירכ
 סגזירכ וכיב כדין מן פטורדמול3ח
 ד6ין 6מרינן 6מ6י כו6, נכורוספק
 60 פיטר דחל3 מסוס למיטוטמומסין
 כו6 חולנת ד6פי5ו וכר מי"ח גזירםים

 וט5 דכפירום ודקי 6ל8 נכור,מסק
 3יכוריס ע5 - כי6 כירומלמיככוריכן

 טדס.כקרנן
 מ"6 פ"ר ומהי מירומלמי ר6יכועןן*

 מעמר חרומח לתרוס דוריךדסוין
 'סכת מערד לתרוס סכם ו6סמומקי
 וכירוםלמי סיו, על והוכל נסכת0ו156
 עם על ס3ח היננת ממוס זב ט65מר
 דכגר דכיכ6 גימר ו6ס מסקר, 651כהרן
 המהי ניסור סוס מככי ל6 כייסורמ5

 מל ס3ח מם63 דכ6 כמכס 65כו5מותר
 טי"ם לננעסר קוכעח דגמכחכקימור
 מקודת כ6י0ור ומ5 וסיכון ל"ד,ניגס
 6ל6 בירור, סוס מכני ל6 מגזירםוסוס

 כקרכן 610 ככוריסן ועל וכפיתוםודקי
עוס



*אצ-ן ~ י-יתביתשערי
 כעונם יענם נומם3ס, ג5י גס 5כןגדול,
 כעומס וכב"ז 3קר3ן, ירכס 65 נקות,ככו,

 פטור. 6מריסממונק
 )ר5"כ( אכחגיך" ד3י יפויםרלמ~י"ז

 מיעמס ככ55י, כסני"יכחלק
 651 3ס, ה6וכ 6ין כענרכ,כ6דס
 זב 5ככעיס, יכון 3פטו5תו 536עליכוח,
 כגסו ש5 65ער וי5קס" ס"ה מחלםכמונן
 ס3מלק 3"סר מטני, כמלוסכמיומד

 6ין מ6חריס, 63וגסכר6סון-כעומכ
 כעומס כם5יסי-נדון 3ח5ק גסמלקוח,
 מלקוח, 6ין נוחריו, מרגנים סרגיסד3ר

 מי ועיד מכתורה, 65ו ע5 ענר ל6 ט65כי
 כמס מ5ו5 סעור וימטר גרוף, ערךיערך
 ים ככני, ס3ח5ק סירם לכן מזב,סי65

 כסג"מ(. )ט"ממלקות
 כומנ-ס נתב ):0( 1'ר12הלכה

 נ6ונקיס, תלבאנעגין
 וגטם סמ5כ מי כיק כמלעיס, קמרוכך

 גדנר סרפי6תו כרוס6יס וקערולמות,
 ומחרפ6' טוסים טכתורכ, מ6יסוריססלוגי
 סכגכ, כמקוס סגחורכ, 6יקוריס3כ5
 כמקנס מ6פי5י ום"ד, ג"ע מע"זמון

 ענר ו6ס .נכס, מחרפ6יס 6יןקכגס
 ?רפוי עוגם 3"ד  פוחו  שולסיםוגתרפ6,

 ע6מריס 6וגם נין למלק כטונ טטמו15".
 מעלינו 6וגק וכין ע"ז געג:ם6יגו

 כוט א6"ר ת5מווגו מדגריענם-עו5כ
 כ5 ע"ט זכיני, זכינים וטיןת5יוסו
 כוס 65 ד6גיס 65 6י תעסידמ:נין
 זכיני, זניגיכ כבי ותפעומזנין,

 וד5מ"
 מ6וגק דנפמיכ פוגםם6ני

 )יעי מ"ג( )כ"כ וגו'" 6 ג י ר ס 6ד
 מנוכ מ' ט 63 ימל56" אסגולתכקפלי
 סדומס 5פקיג מנין אחני6 מזם ועווו(.

 06 וקמר יסמע6ל, ר' נעגם כסנה,6ח
 יכודר 6"ר וכו' כנגש ימ65כממתרת

 "מיג6, כוכ כחס כופי 6י ממו6,56מר
 מיטות "6 3כס, ומי מדידכו, טדיפ6דידי
 ז"5 מטרמון כנר"ם וכקסם וכו"3כס

 וכלק זו, דרמס מום מסמוקאומממש,
 ע"ר(? )קגסדרין יממע6ל ר' קדמכוככר
  לררם 15 מס גופו יסמש6ל ר'ועוד

  דומי ררכס  ליס רכיה  כיוןמההתרה,
3כס?".  דרם יממע6לי י' בז : נפםיר~יכמרדק
 6וגק ט5 רק ככוץמככתונ

 60ס ינגין ים)נע56 ך, ע6"רמ6מריס
 ל6ו ו6ס ע"ז ענוג ל6דס 15קמרו
 ומי ת"5 יכרנ, ו"5 מיעכר מניןתכרם
 קפלו יכול 3?ס, סימות 651ככס

 קדמי" מס 6ח תמלקו 651 ת"5כפרכסי6
 "וסכ:רחס סכחו3 מ63ר כו6 וכן)סס(
 6וחס יעם? 6מר מספטי ו6ת חקתי6ח

 כ'( ים, )"חרי ו'" 6גי 3סס ומיכ6לס
 ים ר ח 6 ע"י ימות טמירחס, טע"יול6

 6ין מך עליכם, לעגך פוחוכמ6גקיס
 5כסר ו, ת ע ד מ טלי:ס לענר סגיןז?

 ס65 סליו סנפו וחל6כ, מחלבממגו
 מורמות נילטו כמליח-וסמו56נג55

 למכר נס ככ5, 6ח דוחס ספק"גכחג6יס,
 6מר גסם 6ו גפפו 6ת 5ה5י5 דעתומ

 מימות 651 3כס איטי ככתום דרםעממת
 נמזס וכן נפסו, מיזוגם גסככס"
 נחוס וכן ניגיכס. לחלק ם6ססר עזבנס
 נסחר, 3ע"זן גס ממקך יסמע56פל'
 מפגי נגלוי, עהמיר יכרג, 651לענר
 וקומר: דורם סכום לטעמו, כולךמכ"מ,
 עד מפס זז קינו ומג עמס ט5"עכר

 וכו' תעמכ 65 ע5 ענר וכו' לומעומלים
תפונס



ציון ד-ויביתתועייי
 כזסימן

 השם קדושבמצות

 יטור, ו6ל יכוג נו סנ6מו מיוכל
 "ת קידם כ"ז ענר, ול6וגכרג

 כ"ז מיסר56, נטסרכ כיב ו6סכסס,
 מי וכ5 וכו', 3ר3יס כמס 6חקידם
 ול6 ועבר יסבן, וקל יברג 13סג6מר
 סיב ו6ס מפס, 6ח מחלל כ"ז)כרב,
 כסס 6ת מילל ס"( מיסר6ל,נעטרת
 ממס קדום סכיה מ"ט ונטל3ר3יכ,
 כסס, חלול מ?י6 5"ח מלות ע5וענר
 מלקיס 6ין 63ונק סטנר מפגי כןוהע"פ
 ממיחיס סיין להמר, גריך והיןהותו
 ם6ין כמונס, סרג הפילו 3"ד,הותו
 וממיחיס,מלקיס

 3ר5וגו לעונר 6ל"
 יסודי )רמכ"ס, וכו' וכחרקןוכעדיס

 ד.(. כ.כחורר,
 כמם"6יס דנריו אביב יענייר~ינמרתי

 גדולות כלכוח גונרנפז,
 חחיסרגס וטיי,ז דחגי, חומת סוטרות6ל1,

 13 כנקמר מי "וכל כליו גום6יכערות
 ס"ז ט3ר, ו65 ונכרג יעצר ו"ליכרג
 י,י ח ם ד ק ג שי מ"ע וקים כסס" 6תקידם
 קיום כ"ז מיסר6ל גט"יס כיכשיבס
 שיגקדסתי ת"ע וקיס נרסיס" כסס6ח
 3ו סנ6ננר מי ימי56"--שיכל גגיכתוך
 כ4ז יסרג 1ל6 וטפר יעכר, ו56יכרג
 5"ח מלות על ועצר כסס" 6חממלל
 קדמי" מס 6ת חמלל1שולק
 כיכ שיבס דעתי" ,;וגק מ"עושטל

 נרניס כסס 6ח מילל ס"ז מיסר6לכעסרס
 על ועכר כסס קנוס טכי6 מ"עוכטל
 נלמס )וערס כמס מלול מכיהמל"ח
 6י1 נהוגם מעכר עפני ;,ו6עפ"כמםגכ(

 כמלוח, סקר ענרח טל פוחו"מלקיס
 6מר טכמ6גס כמקוס ל6ו, רק נכןסבין

 כסמו 3זנזן 6ו ד', מלות טללכט3ירו
 טל 6ו 3-ג( 3כלכוח 5מט5כ)כמ3ו6ר
 כחתורות, כענרות מלס 650ניזרייכו

 עיקרי ט5 נעצרו 6ך ל6ו, רק נכןם6ין
 מסיכת ,רב, טנור: כן כ6זכרוחמלות
 ככן 3ל16 מלקוח 6ין עריות, וגלוידניס
 ל6זסרות נחנו כנכן סל6ויססכלה
 ל6ו וטל טויכן, לוקים והין כיד,מיתות
 לוקיס 6ין ג"כ קדחי" סם 6ח חחל5ו"5ה
 כוץ מסוה סככללות, 165 סו6ס?ל6
 כמקוס נסרג, וסיגו כעוכר, 6( 6לי:סלם

 כעובר עכל 3( ל32ר. ול6 ליכרכממלום
 מהמורות מליח מכל 6מת טלוכו,

 ג( וכו'" לככעיס גפם 603ט3חורס
 כמס, חלול 5:3ל מכס 6חדיס דוריס14ים

 וננסורסס כתורס גדול הוחס מיטסכובו"
 המריו מרסיס סכגריוח רכריסכחסידות,
 י-י6( ככ5כות )לכל6כ וכו'"3סנילס
 כלגן 6ל כמקורים דכריס ס"סוככלל
 כוס כלתו גס כחרתם. כס חתכןסלה
 להמר הריך דוקין כחורב. מלות כלמקיף
 כרג הסילו כ"ד, הותו ממיתיםם6ין
 ממלסח 6מת רק תפס וכו,"כלנוגס
 ממלם דוריס, מפיכח כמעורותןכעברות
 יסגס וג"ען כט"ו 6ס כי 6(6לכ:

 וכנס לטויס, רק 3כס ספין6יסוריס
 רוס; ע"פ דמים נתפיסתמ6ניזרייכו.

 תוססות )סי מיתכ חיוב 3כ מיםטיקרס
 יבליע וג"ע, ע"ז 3( י(. מוטס וכויגומ

 ט"ו, 6ם ג( סכני6. נכחוניסהמ"כ
 ג"כ 3ג"ט; מנלנ. כמממ3ס סו6,כטיקר

 כעופן לכן כנעכרב, קסיס ענרככרסורי
 סיקר סמטמכ כם"ד, נקרבי. גר5סנסגגכ,

גוול



 מס מזט וט עבורמסוכניעמקנ~ס
 )טנר6וח נמחמ3ט מעלו ו3כ)) פרד;נכ))
 נפמוטו 36) קתגי )דוגמיו ופרדנע"ם

 כן. מטמע)6
 סגסגט דיקור סימנ"ס שיטחירץ3ה

 עמ6 כמין רק מס"ת3כ)6יס
 טעגין כ) ית )כייר 6פפר טיטועסור,
 טמקל6 כל ד)פי"( פמוט, ויותר 6חרגדרך
 וכירט ניקור טירומלמי ם)וכורי%
 6עו ?:דיונן-גזירט יק ?ו36פרידט
 גריס מים וכדומט-ומכיון וחמורמור
 טפרדמל ע) גס גזרו ל6 מו3 פרדמל

 מנגוף ממדיגו כיון בכיי וכ"כטרככט,
 )ד3ריכו 5ריכין מכהי 6ך נזוו' )66הד
 מק3כט דפרידט טר3עי, דין מסוסטנ")

 היימיגין ול6 נניגט 6ת עליסמר3יעין
 וכדררי קוק 753 ושמתמם חמור 5דד6הי
 כג"), ע"כ 6)6 טג")1 מגיגטטחוק'

 מטפרידט )ומר כלטיך ד63 13טו6רווחג6
 3ר6מיח ימי ממסת מלמט עליטמרכו

 ילוט-ול6 ל6 כודגית6סיאט-דס)6
 דכיון מע"כ ככדי גיק6 קו3"סעתיד
 כו6מית ימי מפתת פריט פריץמטייס

 ע) טרכ3ט ע"י ט63וה שפרידותכ)
 סן. וכריות יקראוטמס
 סרסורי 3(ס עוז )י יםרו8קנ781

 מויככיס צפירות גס 6סדגלים
 ימי מסמת כ(6ת גריס טיתסםל6

 6ו עליה פריט דעס )ומר חייכי3ר6מיח
 מס ורק סממם החח תדם כלדלין

 והלוג )ענין מנס וי5ממ עליו.36ותיו
 מדם ומס חדמט כייר סוס 6סטמורך
 כטס סננו ו6ס כ)ל' אהרוג אינועליו

 )כון ים וקולי יקר6' חקר רק36ותיו
 גריס לכוי ע"ד יומק יוקי ר'מיפת

 לשגריו 3חהך4 ושהת טה4 ~מטמפגי
 כמולהב גגל5 ופרו כ"גנפקחים

ו*כנר'ג
 נבך ~6חי זט כותני אחריורץנה

 תמד מו63 ר5,'ז ק"3רכ"י
- ח") סטן כרימון יטעיטר3יגו  3ין 
 וקיקי ק"ו לרוגן לטו דוריו-וליתיתר
 גופין- מכי 6)6 תורס שקרט ד)6ממוס
 יהדירו ולחמור נמור תחרום )6דכתי3
 מיגים מגי מכח מג6 6ף 6חד גוף36)
 מענטז דכאים לגריס )כ)6י דמי ו)6מר"

 ק"ו גדלומ וסליך כדיגיט יט6יכדיגיט, וסקי יחד מהודרים מיניב מגי דזטודמממע
 רגנן חייטי )6 ט)כך תורס דגרי)עקור
 דשיו )י כרירין ו)6 ע"'ם' וטו' ק"ו)ט6י
 גופין מגי סרק מק3ר6 לו פמוטמכ"כ
 )ערער ק"ו קותו מקורץ עד הורסמקרס
 גחוקפת6 )זט זכר ויין תורס;דברי

 ועוד ט% יפהק  ודיך טכ"),וירושלמי
  קהה כגוף  וסוט %ף  מלוסתפקוס"נו

 דסתס כ"כ קמט )6 זס ממוס 6י%ך
 כוכי נופים כמני 6חמכיט ותחורטממכי
  מ3ו6ר וטוהר כנ"ל בזט  וטנלפ"ווכמי),

  נכון.פל

 ניימרק יעקבאברהם
 ב י ב ע - לת
 )ליטא( פרען אב"דמלפנים

קיקם
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 3טמטו מס 16 חיט מס טקוגיי מסלעמן
 טס טייס רק וטקוגיס כיון נקמתולט
 חיט שיט טי6 כע"כ ושמטמש
 נ"ל )וט 6ך כחין קור ד6ין 3טמטוחריט

 מוס וקין טמננו, תמת תדם כ5 מקיןליקוי
 3נ"%, מעבט ע"י חדת ומס חדתד3ר

 ויל "'מ 3' מרימיה הכתוהוכמקמר
 ט6וס )ו יקרי 6מר וכל כו' 6לקיסט'
 סל6 זמן כל מ"כ סמו, טו6 חיטגפם
 ימי ממסת סטיתט לומר טכרמ לווסיט

 ספרידט 6ז פרידה, סל פריט3ר6מית
 רק ג"כ וחמור קוק טרככת ע"י%30ט
 מהטיב טלין ומן עליה, ותנמר קוקמס

 מטיחט טוכסת דדוד מננמעסס לסחריק זט' עס זט וכטרכעט 3טגטגסמקורט
 :ס זט ואין 3ר6מית, ימי ננאמתפרידט
 פרידט גס 6ז חדמט פריט ול6חרס

 מס וחנןר מקוק ט63טמל6כותיית
 לכגיכ )י6כ טיט ולעג"ד עליס,פיידט
 ל6 6ס חריט-ונופיי סכי -%וף3ירים)מי
 ניסגר דיווסלמי דלימג6 ונוצגו וטוגגיט
 מילחי, דט6 3ריר6 סו% ווט טו6קליעך
 טכריעו מחכנניס יו %לט מסתי6חח
 דמדוד דכיון יטווס 3ן קיקי 6ח3זט

 נר6מיח ימי מגמת פוייט סטיתםהנוכרח
 פריט ננטרככט טכ6ס פרידט גס6"ט
 מגת3רר רק טכרע 3זט ם6ין 16טי6,
 6ס וקיקי ריגן 3ין טמחלוקת נקודתגזט
 עליטי גריס מס ננטרכ3ס ס63ט פרידטגס

 דנייט דקורי 3זט חכמים כדבריוט)כט
 ולפי"ז כלכיסי כל קרך 3זט 6ין וכ"כסי6,
 למיל, כ5כי מטוי  טמקודמיס פקולינמור

 וטקדם חולין מטו" מ5י )פירם"י 516פיר"ח'
 כסרנעט ומקור ממם מיגים כחליטה?
 יטודט. 3ן דקיקי ק"ו מ5ד 3רכיכטוגס

 לדגרי )6מן יקוד )י מ65חיוהנה
 דמוכ6 נ"צ פקחים סגננ'מדגרי

 נע"ם נ3ר6ו וגריס דעמרט כ6מס
 3מחמ3ס עלו דוריס מגי מרמר יוקיר בירייתי  מס ולח"כ  וטסיה כויניט"ס
 מו5"מי עד גכר6ו 1ל6 3ע"םלברקות
 סר6מון 63דס דעט טקכ"ט נתןוכמו5"מ
 מתי וט3י6 כו' ננעלת פל נונמךונעין
 פרד ממן וי65 כזו זו וארכיתכטפוח
 כל 6ין וספרד ד"ט נרם"י ועי"םכף,
 מן גכר6 טו56ון ופרד טמננם חהחהדם
 וטנר6ט עכ"ל' טכל6יס גנן כ6 וליטירן
 טרו6ות מעייייו %ף 3זט מ("5נכונת
 6דס ידי ננעמס למקות ו5ננחיספירות
 תחת חדם זב :6ין וט"כ טרככטע"י

 ילקים 673 6מר ככלל ויויטכמם'
 פתוח נניני נכל יפההס מט6דסלעסות'
 6מר כל יק סייס ננעלי 6נלומכלל,
 ממו, כו6 חיט גפם ט6דס לויקום

 חדסיס, ומיגיס סוגות )סוקיף 6יןועליו
 כ6 טי6מון מספרד יוקי )ר דגםוגרפס

 בכ"ז טיככט ע"י טר6סון 6דסע"י
 לכריוחו 3מח;כט מעלט כיון טוי,חריט
 63דס דעט כק3"ט סגתן ועזייכע"מ
 )ו יקרך 6מל נכלל וטוך ג3ר6'טר"מון
 ע"י ט63 לרס3"ג ורק חיט, גפםס6דס
 לפיכך טיט פרזול עגט כקמה קמרוענט
 כדעת מוט וגי6ט לעולסי פקילטניס
 ם6ין לרמכ"ג י"ל וקוטי יכודט' כןקיקי
 נוס עוד )י וים טיכ. )(רעהוממין
 כג6 נכוי )פי"ז דלכ6ורט ד3ליסטרטורי
 וניעור חוזר יסד ט35יט על ט63מתים
 כוי ננ5ינו ד)6 יטודסן 3ן דקיקיק"ו

 ויחיי מרתפית, ינני כיממת פריטמטיחת
 3גי כ) וקולי ורכינט' כטרנעטלקור

סלכנט



צען ד-ו"פה?שעפי
=============  כוסימן

 הפרידההיתר

 קיקי כ"ג דכל6יס פ"חירושלמי
 6קיי קימי עקרי*3ן

 מק"ו, פויד? ע"גלרכוב
 :קי3 ו?"

 הנדין 6ין ויגוקו' פרידו על 6יםוירכיבו
 ית וטרככהס כתיג וט6 כננלכוהומן

 3ר6:יח ימי ננבטה גריס כו', 3גים)מט
 3:ס :מכין 3ך": יע" עכ"לטיתט

 סירו:לנני; ח" כס :חקרסחוקפק6
 עוד סםויתר

 ם6יגו ותירין קומי"
 וט6הד יחד :מרכינן כי":גירומלנני
 "ין מטריפ דליהו ה3יוו' "תמלליס
 וטכחינ )ו טטי3ו מ?חוקע, ר6יטמ3י6ין
 מכל קי ולי ס' כעעי סימר ויעםכדוד

 ינני מ::ת נליט וכמיכ 5וסה6:י
 דורי ל:6ורכ לס"'ז וטגט טיהט'נר6מיח
 וק"ו וקיימין כרירין עק3יס 3ןקיקי
 כניייג כו6 טל" וק"ו 6יפריך, ל6:לו
 ליה ולסלכט וטסי נדרכת עטחורטמדות
 ל6 כמעולס :ס3י6 רע"כ ע" לט'דהם
 וטופר ע"זו כיקפידי ק:ים,י רונןרבינו
 לדחות יקיע ומין קפין מ6ן מטךכפ)6

 כ"כ. טננ3וקקין חגי דירי3קם
 מטננלי מוכרה ל?לכט 63מח ינהוך

 לזב, הימינן דל,וסייוטלנני
 "י כו' 36" ר' ליס "מר ע"מד3חו)ין
 וכן כו" כריקפק כודגיית6 לימכיילית
 מפקד מג6 ל' ט"נ פ"ח כלכיס3ירו:)מי
 ננזכין כעיתון "י נ:י6ט די"ילמילין
 ככולנו גרפס סלין מכל כוי,ננילוון
 טחמיט בכ"ז 6ך דקיקי, 6ס6פליגי

 קנ:כו יקוד 6יזס ע) עוננדתבמקומט
 טננגוקק טחג6 דגרי על לעגורס6ננור6יס

 וטלית מקלם מוס 3)י ההורס'נמדות
 3פ"ח 3פי' מרק"ם וטף 3ד3ריו.ומו"מ
 6ך עי"כ, דקיקי טק"ו 6ת דחסדכ)6יס

 ננט מק3ר6 לקהוי פל6 ד3ר זסגס
 זית סוד טהלננוד, חכמי וקננומקיימו
 רע"6 ותוק' כ"טעו"ז כ"חרוגיס163
 ידו ננוויל טרגיים :ל דחויו 6חודהו

 כלטיסן סוט ל6 ד"6 ע"יל:יפקו:ח3ור
 ו"6 ע"י דחנור טרמ3"ס לסיעתו6פי'
 לדחיו מקוס וים :עטנו לעכין הצילסוט
 ל6 מדיגו ננט ננכול חכתי כר6":,:)
 מסדרי יאפי כלקינו עניני כל וסלףי5,,

 ע"ג )3ן :ור )הרתיע יקור יטייו56"ט
 וכגס יס. לענין כ"ג ו6": מחור:ור

 ספחט לים6 כיס 3' כ' כהגיגטטחוק'
 6ל6 קי6 קפיר ל6 דטתס וי"לכו'

 כו' ליכד וטף מיגים דתרי3כ)"יס
 על לרדום נס מרי סר3עט דמריוננטעס
טפיידט

 ובהיקפד"
 זט וגס עי"ם' כו'

 ננו3גת כ"כ ייגס מק3דחס מט נלכדפ65

 כגון וע5 תנ6' דגרי דוהין כנקרריוכי
 געמט מדוננין ם6גו מפגי גימרד6

מעץ.
 )י)"והנדץ

 בטירת ג"5 טיט דכנ;הסיג,
- זס נדרךטד3ל  לנט וקולי 

- נפטתו"ק רנוחיגו גסכיונו  ד3"מח 
 קרק הלים ייגס היגיס ננכי ט63טפרידכ
 לזרע הוססין לכנ"ד 6פח חווורוח5יט
קוק לי ם6יכט עליט נריה פס רקט"נ,

 כיון דננניניס פלה רק המוי ו)"
 וקינו חרם מין זס מיגיס טיכסמים
 ופמחיס 5ננר טפס  ויטם  לפכמח' כל5ענין
 ט63 ד3תיס יניעו וט6 מטס' 3ט)ל6
 מיקרי ט6כ לזרע הום"ין 6ס ט35יטע)

 רק טר6 ונרים, כמט לעגין סטמקלת
לעגין
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צרן ד-יהייתשעריו
 דמון ככ) רק"ם טלי"ף ככתרטטעס
 יט" ם65 73537 מלס ט3י6 וטועם
 מטוב :6ס ברמית כמו ממוגםט)סון
 וכ5 מצוכם מט"ק סו6 6ג) ))היקקרוכ
 ומס מסוים, יט" ס)6 3עיגן במון3כ5
 פ"3 )טרמ3"ס ת5ננידו 63 טרי"ףטקי5ר

 ר3ו דעת יותר )ן ומכלל מק"מ(ט"י
 3כ5 ק"מ 6דט קורץ : 3זט")טרי"ף
 5ייך ):ון 3כ5 וטקוו6 מכיגט מיטי')מון
 ומדקדק 5:ון 630וה1 מיבום מוכרי5טזהר
 עכ"ל 53?"ק סננדקדק כמו ט)מון63ותו
 מכוס קורין 6ין 63רמית דכפסוטוף
 וכ"ז )בון, 3כ) כ"כ ממוכם מט"קדטו6
 דקוט? כ6 כל3י6 ננלרי"ף ?לננ3"סטו5י6
 כלס דכריט מגי כגמוד דורכותפ"3

 סיכום 3)י ומיהי' )מון נכ) וק"מטתפ5ה
 )ן :מ63ר רק כתפ5ט הן כקייםטן

 כזורמיה גס 1353י דוהרני ד3תפ)סטרף'ף
 קייץ? דכעי ק"ם נעגין מם6"כמטני,
 דעה וז"כ ננטגי 65 1353י דחפייכמורן

 ידך כרי"ף רכו כדעתטרמכ"ס
כמטור.

 מלך5"ה הג' ע5 תמיטגייבבידואזך
 3זט"5 טכחנ ק"6 קי'מס

 לנמ' 3כס ו)6 טרי"ף 3סס רכנוממ"כ
 355ור יחיד 3ין 3טד" דממ)קדקוטט
 כיי"ף 36) הרק"ם כדעת מרמיתרמון 56" כיחיד מקרו ד65 גפים דהייממוס
 ויחיד לקור )כוגוה 7603 ד6ףכה3

 מטר5"ח, עכ"ד 53ה"ק רק5טתפ55
 יטוד6 רכ ע5 מקמט טכקוטה כמסו63מת
 ט6 קרננית ובמון 5לתפ)5 דקקנוור"י
 6פי' וננממע )מון גכ) למרטננתגיי
 טרי"ף כננו"כ 71353 דמחגי' וממגיקרננית
 ומון ככ5 ד6ננרט דקוטה טמחגיימפרם

 536 כ35ור דמייני תרמית 6פ"ומטמע
 נקיים כמו 3תס5ט מלי ):וגוה ככ5ודמי
 טטול עמו ולהנס דקוטה. כמתני':ס

 וטר6"ס הרי"ף כין מחקוקהו:נר5"ה
 כן )מון 3כ) טמע קיי"ת כמודודיי
 טרמ3"ס וכמו"כ )טון 3כ5חפ5ל
 ?:יבוס ממוט קסמיה 53סון רק ק"ם3י'

 העיגן )כון 3כ5 כן וכמו ?י6"םכינם"כ
 וכמח"כ טינר כפירוט :ירום יה"ם)6

 דברי דמקור כקרתי וכיסרככ"מ.
 3)ט"ק דכמו מלרעף טו6כרמיקס
 כ)מינוה 3כ) כ"כ ועך3ית ככונניתננ:ו3ס
 יהיד כין נפ"ננ יין 3קרי6ט דת)ויו3ק":
 ימלק 65 ככיר ,5 דלן כתפקד ורק5ךכיס
 וטרמ3"ס וטרי"ף מ:ו3:. 53:ון "פי'ננלגי
 5:ו: 3כ) דהפ5? )טונט לויסכונס

 טן ויחיד לן דקוטה הישגהכסמטת
 ?):ונוה וכ5 ועך3יה 6רמיח ורק53ניך
 מסגי "פשט מ:ו3:ין טס 6ס"פי5ו
 ימלק, )6 ככיר 6) וטן רחמידחפ)ט
 )מון :65 העיגן כעי דקרי6ל כק"מזודת

 וטמם"כ 1353י טן 3יהיד הןשסוכם
 מ5ט"ק 5מון כ5 דנמריכן וכ"מ?רננכ"ס
 מחקוקת מוס כ6ן ויין מינו: 3)יד3עינן
 וטכנעדיו"ט טו6"ם ובין ורמ3"ט טרי"ף3ין

 ככ5ע"ד.ולכ35ו,

 4שי"ה( יבוטש)שהמשך

 רצישבינזאהןמאיר
 ת"ויר1שליט

 )פולבידה( ראדושקאוויץ שאב"דמלפנים

קימן



-

4 4 ם4 ש ו ת -7 

 כהמשן
 לשון נכל ק"שבדץ

 א-ג( המוברת)המשר

  פסוס וצין ק"ו מ דילנויראיתי
 גק"ס טעט כו'63ותיוחיס

 כו/ תסלומין לס סיין ה'6 סחריח%ל

 כע"פ חסלט לעכין סוט דקכם כתכור"ח
 י85 למון נכל קר6ט 6חי' ממבעס6יגן
 ככוו למון מותו מסכום יידקדקונלכד

 דוקק ז"ל טרף'ף וכחג נלס"ק'סננדקדקין
 יסקל 6ל כד6מריגן ל6 ניהיד 6נלהנור
 וכוונת כו' הרזוי נלסון ורכיו על6דס
 למס טוכ ומכיגיס לממכיליס ידועסרי"ו
 גם6ר ול6 6יכני כלמון הכירין 6יןלמס

 ודבריו עכ"ל. קודם מלמון חוןלסוגות
 כ"י מחכיך מט מ6ד; המוטיסלכ6ורט
 וכמו נתפלט סק6י טרי"ף דגרי 6חש"ס
 סרי"ף וכחנ נקייט טכלגו בעלמטוך
 כלמון טכלכו 6מרמכתכ כו' כלכורדוקך

 3כל קראט רק"ם( טרי )פ"3טרמכ"ס
 6ותט מסנור מידקדק וכלכד ע6למון
 6)נגס כלס"ק. סננדקדקיס כמולסון
 מט לכל ולכלכו בכוונת גרור לינרהט

 משעיגן לק"מ ונתפלט ממכילפדכרגו'
 טרמם כטס סג6רגו כמו סכום יטי,סל6

 מסוס קרמי למון סל סתקרוןומעיו"ט
 כ:טרי"ף טכלכו גס ולמד ממו3ם'מטוך
 יט" מל6 דגעיגן דקומט קוגי6וננכמ
 6ין דק"ס וכודויי קרמה כלמוןממות
 דבקיים להניס יחיד גין גפ"ננמוס

 רק דילתך, עיקר כטקטנקרי6ט
 מסכי ימסק ל6 ככיר 6ל טןנתפלס
 וטייץ גיגטו' דרממי מסוגם לסון6ס"

 מ6%ים תויים סגי בתהוטילה
 גס סונט  פפונם  נלסון  וקומטמקונים
 ולכן קרי6ט' דנעי כק"מ מש"כבתפלט
 דמעי ושיחיד ורמנ"ס טרי"ףקוגלים
 כלמן לרכיו ימ6ל ל6 נתפלטמלי5יס
 וממיללן מטוכס לטייק מטוסיורמית
 יקרץ ל6 כלגור טן ניתיד טןנק"ס

 ולענין מלו טמיכום מסוסכמרקיח
 6ל טן רניס זכות מועיל נ5נורדלחני חפ~

 ימלק, ל6כניר
 ועת טבלנו וננקדי

 דקומט כנקוביי סרפדו ורמנ"סטרי"ף
 יקרץ ל6 כיחיד נתפלט סינוסדמסעס
 ל% כניל 6ל טן ממוט יתפללוונ5נור
 למור ימיר כין נ"מ 6ין ק"מ ומלימסק
 ממוכס גליון ק"מ יקרי ל6 כלנורו6פ"
 למון נגל והן כ6רמיח ננמובם כלטייקטן

 סינוס. יריי סל6גפפן
 ק"% ק" הטול דעת לטלין זכיתיולא

 ככל לרחפה ויכול מט"ל:טכהנ
 הנור דדוק6 הלפק רב ופ" מיר5טלסון
 ולדוכי כלטנק 6ל6 יחפה ל6 כיחיד6נל
 לרכיו כפסו6ל יחיד ד6ף כתג ז"ל6ני
 מלמון מון מיחס לסון נכל לסלוליכול
 רננו מ65 סיכן חמס ולגי עכ"ל.קרמי
 גלט"ק דדוק6 6לפק רכ 3דעחסטור
 כויכוח פ"כ גרים וטלק טר6"ס עסומולק
 ובועט סקוגי6 6ת טלי"ףטעתיק
 טקוגי% סר6,ש סננפרס וכמוכ5ורחס
 טרי"ף גועת מפרס נודביי כןוקוטט
 טמעיה'פ וככנוס"כ 6רכנית למוןדרק

 דגרי טל6"ם טני6 ל6 ומסו"הטטעסי
 סל נדרכו טר"'ף על וממולקטרי"ף
 כן מפרק דטר6"ס וע"כ חנניך,טל6"ם
 טמעו סנ5וחי לפז"מ ו6דרנט כריי'ףיגס
 6% ק"מ. נטפלות (ט מסגיך טרי"ףמל

טטעס
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 שיו"כ חפ %נ% ח"ו תשוו 5116ממד
 65 6מר ושל מסכתו נדם"%6
 ריו"ה 6ח עפך 6ט שגרמיןגדמיח,
 6מר סר"י וגמ65 5ריו"מ, ודר"55דר"5

 לס נתן ד6ס אר"י וממיליןלכמימחפכ,
 למחר 656 גט יכ6 65 ואמר גיסם%

 כסר, סנט יכיכ ם65 קורוייקוקה:טסס
 סכל5יט ם5פי גסי כזכ, כפ"מ מס5%

 וס5כת6 לומרו אגמנו 5ריכיןפ3ידי%
 כסיקו כ6ן סרי מ"מ ר"5, 5גכיכריו"מ
 מסי6 לפי זיו 5ס5ככ קיום דליתגירה
 16 %וב פסים וסרי כמחגיח6שחרת
 65סתי גט כחנו ואמר ורמזמגויד
 סגטרפס כ55 מומסין אין מותניהמכותנין
 ליו"ח 06 גס 6"כ 6מח, לעסדעתו
 כמו דבריו מחנםלין ג"כ סמומר6אמר

 קיוס. 05 "ית מסיקגסירו'
 כל"ן, מקיק ספיר הנקמחא"א

 שנו ננ6יריו, סגר"6וכניקו
 רק ל6 ספויכ, דעהו שכיס למום5ליכין
 נלעס נס 06 כי כגט, גחינתנעת
 מני כילום' ע"פ מכלי גומר,פכגט
 פוסלין 6גו ו6ס ,5"ז, דומין כסס31,ייס

 יעחוי מגטלפס כעת כנט גכחכ06
 ם6מל כסעכ מסויכ, דעתו ססיתס6ש"ס
 למום 5ריכין 6נו לאסתי, גט וסגוכחכו
 כירודי סכרי גומל, מסגט 5סעסג"כ
 ג"כ ר6יס כי6 מפיד 16 נשג-רסיס ממהייתי ונרקיס נזח, זב 6ותטמונס

 דעתו עחסיכ ס5ריכין סדין 6חלגמעם.
 כ5 מסרי ונתיגס, כחיכם נמעטפשיס
 16 סמ6 ם5 סממם מפכי כו6 מססעקק

 16 גוייס שטח דעתו געש:ודעי
 מנגלית ססוגי6 מלפי מאמר ו6יכהעינגת
 ברופס סכרעס לש ים 6' חף ד4גש

 %5סה גס מעתוין ט"מן %יורע
  5כסימחפ?, 6לש  כומבין ם6ין 6מר יו"מווי

 656 ככפלי לעי ויגו 6מר 65 ר"5ו6ס"
 3מר6 נידן, וקמיכ ממוסכקורוייקוק

 וממרעי ולגומריסומקק
 6נל נורק8,

 מורס ר"5 גס נידן המיס ד65נמקוס
 דעהו ס6ין כתה וגותנין כוחכיןספין
 כגט ם6ין כ"כ כירו' וט"פ עליו,מפויס
 6ין דכזס טפויס, דעתו כספיןגומר

 סירומ', נגד ממכבלי מסורסתממלוקת
 ע"ז מקמת כל6 55וכ 6ו ממגוידוכקו'
 מכ6 לכקסוח כשיפו ועוד כנכלי,גס

 רוכ 16 מגיס כו סחט סמו56 6)נרד6ר"י
 סרי לזימתי גט כתכו ואמר ורמזסגיס
 בין מהלק וכבנלי ויתנה יכחנו156

 דעח6 כחס סטח6 כגי גתירו5וכ:ום6יס
 ך6המילס כו6 וכמוסותכן סי56עית6
  וש"כ כי6, מנימתח דעת8 סג6גיכ,

 סביסח6, לרטשה  להנס לגו סיםבמקום
 כע"ד, כגט  הלוס  לטת להות  פיו5ריגין
 דגגט ס"ס, י": מס כ' מכתו'ומאמר
 יהקלק5 ם65 ליוסר דנריך ר"י אומרמכ"מ
 כיגחיס נתקלקל ז6ס 5נתיגס כתינכנין
 6פ" מועיל 6י1 לכסוף גתפקמ6פ"
 ופעמים גידן, ממיס )6 דס56ר"5

 6י ומספקתן כקעתו, מפוי 6יגוסמכ"מ
 3עלמ6 תוגנ6 ממ6 18 כמוטב, 5יכמסגינן
 06 61"כ עכ"פ דמי וכיסן דגקטיססו6
 מיתחו )פגי 6מת כעס סנט סים"פירם
 מיחס 65 סמעכ האוחס עמום 5גו יםכרי

 6,. גומר כגט ואין עליו טפויכדעתו
 אי"ה( יבוא)המשך

 קוק הכהן יצחקאברהם
 ישרטט( לשרץ הרבגיכםרטש
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 סו6 נזם לד11 סיסמס~שמנמם
 דקיי"ל מכ6 6מרמסעם

 סיכיכ לדקדק סקריך ס"ד קכי,36ם"
 ונגומם כתיגם, ונסעת כחיץ 3סטחקוי
 נכגס"כ סט סרמ"6 כי כרי כונר,סלינו
 לגרס, יכ" ס"עו למחמיר סיםכס"ד

 כגט מלוח כסעח סגם כו6 דיןוכרי
 כד6ית6 כועחו, רפוי סיכי'קליך

 כנקוריו כ' ז") כגר"6 ורכינו3ירוסלמי,
 נסעת אפוי סיכך 3ו לדקדק 5ריךגט, לכחולי סמ5וכ ס"מ נדין נס"ד ססמקיז
 ומאייס עכ"ל, גתיגכ וכמעתכתיבס
 סכ"0 וכי סס, כר"ן וכ"כ ע"זכגר"6

 ל6 ו6מר גיטם 6ת לס גתןבירוס)מי
 קורדייקוס, וגעסס לממר 6ל6 גטיכ6

 תריך דלר"י כלומר ור"ל1 דר"יפלוגתת
 עכ"ל, גומר ססגט נסעם כדעתוסיכ6
 כמולכ סיכך לדעת 6גו 5ריכין לפ"(61"כ
 ויוכל גוץ, תסנט 3סעכ כדעכוסטי
 דכיינו מיתתו לפגי 6מח כעס כגטסימול לותי עלינו כמעכנ כענין סוכולכיוח
 6ס )דטת יוכל דמי בעולס, סרגימעת
 גי' )פי וכש בועתו, סכוי 6זיכי'

 לכ6ו' מקוס 6ין סלפגיגוכירוסלמי
 6ננחני' סס נירוס)מי סכרי ז6ח,למומרץ
 וגומזי לקסתי גט כחכו לכסוקמר

 6ין הכחכו 6) וקמר ומזרקורדייקוס
 יטק3 רכ 6מרי' כלוס, ס6מרוכיסדבריו
 וריס יוחנן ר' 6חפלגון 6מר 6מ36ר

 כותנין קורוייקיס עושו 6ננר ר"ילקים,
 )כסיפתסס, 6מר ר") ללסתו, וגותגיןגט

 נתמרס ד6יפלגון, דר"ל, סיטתי'ממלפס
 ע"ד סכורו 16 גסתמד, 16 כסלמס16

 מטפחו, כדחית 6מל ר"י פלג65כול
 יוסי רכי מטפתו, כדמית ל6 6מרל"5

 סמועח6 ממגיף יומנן רכי 6מר נון רכיבי
 מילתים על פליג6 ור"י מילתך ת60ד65
 כגהקם ר"ה 3סס 3"6 סמו6ל רנידמר
 קסמו, ומוס מטפחו מרס עליוזורקין
 יס6 ר' מייק ר' ממרין דקיסריןרנגן
 פ5יג6 מתגיח6 בכוין, ומד ככדיןתו
 ולגמזו )6סהי גט כתכו 6מר ר"5,על

 6ין חכתנו 6ל וימר ומזרקורדייקום
 לכסיסחפס לכ פתר כלוס כ6מרוגיסדכריו
 6ת לכ כחן כלוס, ס6מרוגיס דכריו6ין
 לממרו 6ל6 גט י60 ל6 וסמרגיטכ
 קורדייקוק,וגעלם

 ור"ג דה"י כפלוגת"
 גט יס6 ל6 וקמר גייס 6ת לסזרק
 ר' ור"ל, דל"י תפ5וגת6 לממר,6)6
 6ח חרס כסי, 6גין ר' 6ננרמלעזר
 )ממר 6)6 תרומכ יכ6 ל6 וסמרכריו
 ורע, דר"י תפלוגח6 קורדייקוסוגעסס
 וליח ר"5 על פליג6 מחגית6 ר"ז6מר
 מעיד 16 נלוו ססיכ כרי קיוס,)כ
 כוחנין לקסתי גט כחגו ו6ננרובמז
 נו, הלויס ססנסמס נמזקתוגיתגין
 6מח, סעס ועתו גטרסס סל6ו6פסר
 עכ"ל קיוס )כ ולית ר"ל על פליג6כך6

 כס כירו' ו' כרי ולכ6ו'כירוסלמי.
 6ח מימנן סו6 מסרי נג"ו לכקלפמוטים
 לרנריו קיוס ולית ומסיק לר"ל,כחומריו
 ללות 16 מכיס  דסרי סכמחנית6מפגי
 מיי )6 ו6"כ קותו, סותרת מגויד16
 כדעתוכסעת מפוי סיכיכ כל5 למוסלנו
 ממת סוס לגו 6ין וגמעם כגט,מלות
 קמוך סימול גפירום ניתן סיכיכנבט

 נטתו הכיי ל6 6ז סמ6 מסוסלמיתתו,
 כירופ' גס לנו סיס ונכי, עליו,ססויס
 כדר")4 גס וכפיכ"נ נדריו"מ, מיטותבי

 % נסתטכ 16 נחמרם ס5סמסל6יס
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 ן ותוכן 35רירס, כ"כ מחך מ "יןאיד
 ן מס3רירכ סרוס קלוס כו6 130סכרירס
 5נו גמר מגיס, גרע 65 ועכ"פממפרע,

 ם6ין כטסט עיקר כ5 סמ6 כחמםלק
 מרע, דסכינ 3גיט6 5כרירס מוססיס6נו

 הכתניי מפגי סו6 כוסמו56, גו0גוסגין
 טירונין כחו' וטפ"ו מריוס, מידיממקיע
 כמגיעם סי6 ז6ת ו6ס 65, י"ס כי5"ו
 53מון לסדי כ6ן, נס וכמורס יכוויןסרי
 ן כגון סקרו3ס כ6ומדג6 5פי חג6י,ם5
 כעס גט יס6 סגים ס5ם נתוך ימות06
 גי חיך ימות 65 ו6ס 5מיתהו,סמוך
 מ5ד כ65 60ז וכיו"נ, גט יס6 65תגיס
 כטויס מכ5 עדיף סו6 3רירס ם5מעגין
 סמחגין דע5ננ6 דסכי'מ גיטין מכ5 יותרעוד

 מעכסיו.3סן
 ד"ם 6' 5"ס יומק כחו' טדיאלא

 ן זומר מ3ו6ריס כסוכרי
 ן זממם גרע יותר כו6 נעמסדמפ6גי
 סומן 6ת יודעים 6נו סרי מ"מלמפרע, ' מ5ת6 6ג65י זומר 6גו 5ריכין מחה06 ' מכיוס מע"ג מתי, 06 מכיוסנרירס
 גס מ5ת6, כגילוי כמיכ61 וכגטסקנעגו
 מכיוס, דמיינו מ5ת6 כגילוי דגיכעת

 3טולס, ס6ני כמעתמם6"כ
 ן יתכררכ ס5"

 ן ע5 ממיחס לפגי פסס כסוס כ555נו
 ! כגט, סימול מכותים 6ג1 כעס6יזו

 חנקי ם5 5סון מגס מ3ו6רומד3ליכס
 נרירכן מידי 5כו5י6ו 3כך יועיל 65ג"כ
 ונר דכ5 "מרען 6י 5364 : טסםז"5
 ן כלילכ, 3יכ סייך ל6 הגיי כעיןמסו6
 ד' טס מלמזו, ומי דסננו56 כסי6כי

 ' כל 3ס' וידייק וס6 מיני, קטס 65ע"כ,
 63וחן סי6 דמס מסכינן כ"ס דףמגט
 56מ6 גיט6 ס1י מחת ודי גויאימש

 5ס דמוקמען מסוס סייגו 3רירכים
 ננעת 63ומל ע"ג( )דף 60ח17 מיגפי
 קורס 6מת מעת כ5ומל נעולם,ם6ני

 מיס נמעס כן ו6ס ימוח, 506מיחתו
 הייך 6ס מי5ת6 מוכתף 65 למול 5גט15
 סונרר 6מרינן מיחס ס65מר 6ל6 5י,16

 קודם 6חח סעכ ביחס מזו 5ננפרעכרכר
 מדנריכס, גר6ס 6"כ טכ"5,למיחלו"
 ופירס ם5 ממם כויל נעוץ סרנידמטח
 5ננסקג6 6ך מכיוס, 50 ממסם גווןיותר

 ורך ס6פי5ו רם"י פי' 6ח כחו'מח(קיס
 כיוו ס6יכו כדרר לותו תולס 06חג6י
 גיטי סכ5 קומר הוזרין 6"כ 3רירס,כויל
 3סס ים ג"כ סמו56 דחיקן 3תג6יםמכ"מ
 כי6 רוומת מס5כס וכיון נרירסממוס

 זס 3גט גס 6"כ כ56ס, גיטיןדמכמירין
 מטעס 5סכמיר 5רינין 3עו5ס סינידמעת
 בדגל טעס ממגו כסגע5ס 6פי5ו3רירס,

 קומר ק3ר6 סוס 6ין נימסאבלק כג"ח. ומיתומיו כרמכ"ןוכממ"כ
 מיני כמונים כו6וסתנ6י

 סי6 כם3ר6 עיקר רק ע5מו, מ5דנוירכ,
  ומריין גוירהו 6ת ממפרם ספיווםמ5ד
 6ותס מניין 06 3ין נפ"ננ ולין"וחב,
 מומלט, 63ופן 6וחס ממניין 6ו תגפינדרך

 נקופן דכסמ5יין מחייגת, ס0כר6וחדרנם
 3רילס, מידי יותר מונים כו6מומנט
 ם5 5ד נו סים חנקי נדרך המזייןמננס
 כ55יוח יעלס 65 3זס סחג6י 6"כספק,
 וכ5 טותו, יוריד ועוד ככרירכ,ענין
 מכרירס יותר כ6ן מים כעדיררתעיקל

 מסמוך סמעס ס3זו ממפרם מס כו6מחומס
 סו6 זו סעס וכפנקס הגט ימוךלמיתתו
 מתנכר כטעם קמרי כממת ולח"כח5,

 כמהלסת. סמעכ כי6 עזו לידיעתטסדכל
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ל כדסימן

 גיטיןבעניני
 א-ג( מוברת)המשד

 סללו, סטור ד מני6 0ים"0 גטוהנה
 6ו טס כטור סכ' מס ע5ורק

 65 וטויין חגרי ע5 גט 05סגתן
 5סס נע5 ממ6 ומימה 5יכ6 6זגחקייס
 5כתמ5ס, 3ו חהגרם 65 ומ"מקדומיה
 סומכ"ס ו' גגו סכו6 כרם"5 כחכע"ז
 הג6י וכין דק"5 גירומין פס'כר"מ

 נחקייס ם65 כ5 ו6ס, חנקי וכיןדמטכמיו
 5סס נע5 סמ6 מייסינן עמס כתיחו06

 נתנתי וגס וסע 5טעמיכ והזעקוומין
 6נ5 גיטה, מיק דמיו למימר סייךד6ס
 610 כסכגט כטור סכ' מסע5

 גט וק .
 6מת מעת סים" כמפירם וכיינוימה

 כמסייס עמו גתימדכ 06 מיחפותלפכי
 גתגרמכ 6נ5 בה תחגרם ל6 5כתמלסרק
 כ55, פ5יג ל6 ע"ז הכחמוס חנמ6נו

 ג"כ 0סור די 6ת פירם כו6ו6דרב6
 ולת"י סתוס' עפ"ר סכונן ככ"מכממ"כ
 ושפמך רנתיה,  לכל כ6"6 כוידמכיוס
 כםפירס ו6"כ ימן, גט  מסוס ססיימרול6
 מכרם"15 עכ"ל מוממין 8ין לכורעלכדיכן
 6ל6 לקרוסין מוסמין סדין סי6וככונס
 ליס פסיט6 ז"5 כו6 וגם וגמזך ימן5גט
 וס5 5-נרייכע .כ6ן מיופיכן 65דיוינ6

 ו0מ0לסד"ס מיחתה לפני 6מת םעככגט
 0ט1 ע5 טעמים מנקם פסנחט03
 קמרון נמעח מיגרס שמח חיקן 565מכ
 מגי מסגי ססו6 ע"1 וכתכ כעולסם6ני

 מתגרמופ ממן כנטים מרוו 6(טעמיס:
 כגט, קשח גמעת ממחגופוח מןכך
 ם6ין נותן פססן שהר 3י טעטועוג

 מטנש כסן כימים נסותן עמו5כחיימו
 כו' ענד עפ"י 6ל6 עמו חחיימול6
 מ6הו0 מגורסת סכי6 ס6סס מדעו6ס
 ס6ינכ לוע 06 6נ5 שיימו, )6סעס

 5מיתס סניך 6מח סעס 656מגולמה
 קסתו סי6 ממדיין ח6מל כי עמו"חיימד
 נודפס לענין כ5ל ממם ם65 כריעכ"ל,
 ס6ס רק כו6 שמסם כל 656 זב,כגט

 סוסן נכ5 וכלק ימן גט י0" ענןתתיימו
 נכ5 כ65 מכר6מוניס רסיס 5ועחסכו6
 ים דמסן6ל תקנתנו 3ו תעוסין מכ"מנט
 מס טמרי מבע"ד, לכרטס למוםיותר
 תוכן 3זס מים למפרע כו6 כגטמלות
 סמלות כ5 כל6 וכמן נריעד, מלמעקרי
 לק כמיומרת ככי6 נלעס 0י6 כנטסל

 מל6 כמיקס גמטחס %5 ידועםמ6ינכ
 דנם יש נסולק סנונך סכןנה3רר0



 תנח.ומיםברכת
 וכל- חסד ארשית ליר*א ותעודה לתורה מעלותיו ביקר האדם דודי קפרו"ם,.
 )לימ4ש*- מווייגאווא נ"י פיידדלזאהן אקף[יעזר ידסף ר' הרב חמודהסדה-

 וישירה, תמה היקרה, רעיתו מות עי הכבורה, משפחתנו ולתכל רי, ברךולזרעו
 הכדשן,. מאיר יצחק הר"ר בת חנה שרה מרת וקנוו-זח צדקתה ברב עלתה,רום

 1ז'"ע. נ"ע' תרצ'ה טבתכיום.כ"ד

 לריב כבוא נחוטים, ואנחנו המה ימצאו וירושלים ציון אבלי שארבתוך
 שלוטים.ציון

 פיידןלזאהן כהנרייב בררך ונהמה לישועה המצפהב"א
 )ליטא( בייסאנאלאאב"ד

'אאפו4;4

 רבהמודעה.'
 ספר עי הצבי" "כרם מפר לאור ער-זה יצא תושי' שוחרי לבלשמחת

 פניניכם. תלין סכין, לב כל ומפק=יאים טאירים בחדו'ת וגדוש מלאריקרא'
 השנה. ותקופת החיים עניני כל יקיפו חפץ,ואבני

 יחולף(. לא ספרים דולר-)על שילינג-2 10 רק ודרשנים לרבניםטחירו
 בראשית, סי עי כ"ח הצבי" "כרמ סהם' טעטים א:זטפלרים נמצאוכן

 חיל, אשת פסוקי כי על ונאוטים באורים חיל" "אשת ום' דולר. 2שקירו

 דולר. 2 כחירו שמות, ספר על הצבי" "כרם וספר אחד. דולרמחירו

 הירש פנבי רני הדרשנים פאר הטוכהק הנאון הרב המחבר אצללהשיגם
 הבירה. ב8ונדון רב שלימ"אפערבער
 4881א .ח א[8ן[[ 14 "11"חשא .ז51 50110 ,א00א0[ .לי .1טח814ח[
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ך

 ה ע ר ומ .
 ן כולל ומועד, זרעים סדר על ראשון* חלק והציל" "גנון ספר לאוריצא

 המפורמתם הגאון הרב מאת המשניות, על בתוספותיו זצ"ל הגרע"א קושיותישוב
 ארץ- בני ,דגל בקהלו-ז רב ת"ו. טירושלים קשלימיא מרבשטר נחשהטוה"ר
 הכתבת: עפ"י להשיגו בברוקלין.ישראל'

 8651א .א ["851ח1סא ז2ז1 וזפק .1ק חו0011(8 .א .ע .ט .4.5נ
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 וחדשים עתיקיםספריתך
 הראשוניות מפרשים עד וטדרש תלטור וחכטיו, ישראל תוית סקצתץתבכל

 וקבילה, פלומופיה וחקירה, דרוש ושו"ת, פוסקים הנאוגימי ספרות והאחרונים, י-.
- ותולדתואמידחז  איייירי**ון. ש5 תירוה ו"יייות המהארץ ש"י יהי"ג יש 



 סי()שה ן .ו ח רשז
 ת י נ ר ו ת - ת ו וספר ואגדה צאעהיחדא. ש י ק ף1

 12111חיא: יחם:ושע)
 פש , שאשא, ה לש חיש פ ג י*ם

 :התלשן ד-יחתרת תרדה טבת-אדר, רה.8
-"ציגיפין

 מצן-- בכל קעש בדןנח(
 -- הפרדה דחף'ט(

-- השם ~י-ש במצותכ*
-- בכי כשק בעמןכח(
-- בערה אתק בדןכס(
-- 4פי"ש נשתמחל(
-- לכשולה אטר בטתע44
 אתרה- ומשק ,שמה ספקלב(
 הרמב"ם-- כדבף בשרט(
 -- בכאר הש-תלד(
-- הש-תלה(
 מתיק-- בעפןדברשי"לל0

1 יק הסק שחק אמהם התסק  %14*א ::ג:ד~ש4::
, ,0%"%*ן418*0 כניטץ ישראלדוב
 שחק משההרב

 ועליתך 1יאווע,,י
ן ממשאן"

 מניד קלטןהרב
 הנקין אלי' יוסףהרב
 זוין יוסף שלמההרב
 מרגליות מאיר יוסףהרב
 קאופסן מנדל אברהםהרב
 פרוש מנדל מנחםהרב
 הירשוביץ זאב צבידוב
 ביליספוצקי יהודא מאירהרב

 תשובותחלק הארץ:תורת
 ביליצקי גרשון תנחום דובלז(
 סטלביץ סאיר הרבלח(

 וכפפך יעקב יצחק הרבלט(

 ארלר אברהם דוגס(

 קספין ארי' יעקב הרבמא(

 אברמסקי יחזקאל הרבסב(
 אלטשולר עזרא הרבסג(
 יצחק אברהם הרבמד(

 מדניק חיים הרבטה( פרללי
 צווייל יוסף הרבסו(
 אקרלזק שמאל הרב06
 טנדלשון רוד שטורף הרבסח(
 טשושאן ל. הרבטש4

 וספרות:קרה
 קיק הכהן רובאבררומ"נחקמקא(לדםותריוקטשלהרםב"םזזל

 פרירמן אייזיק יצחקהרב החי ליניב(
 זופוביץ ישעןהרב ישרש דרכי0

 והודעות. ברכות אברות הרבני, בטלם תורנעת* ייעות השיבהןהצעה

א  39 *קמשן חע ל *שיא
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