
ב"ה

 ירכמום יכםרדפ ההרו,םמפר
 וטוטיף, הולר קורש ברית ששרתבעניני
 רטווק ומוח לח בשורש וחנני ה'שטע

 טפרי בהדפמת לי עחר הי'השם

 טוב יוםטהרת
 י ע י ב ש ק לה

 ותכליתו, עיקרו ומהותו, תוכנו השני בשערכמבואר
 העי"ר אבא זעי"ר, איש הצעיר, מאתי וכוונתו,פובתו

 ריימש ליפא טוב יוםהמי'
 יצ"ו והגלילות העלמעץאבדק"ק

 החסיד המאה"ג הרב אאם"ו צדיק אותו שלבנו
 ריימש אהרן שמואל כקש"ת המפורסםהאמיתי

 עה"ת אהרן שם בעם"ם מישקטלץ, מק' הי"דז"ל
 אב' במאיך מוה"ר כקש"ת בדורו המפורסם להגה"קונכד

 הקדו הגאון של קדישתא מחבריא חד זי"ע, ווערעצקידק"ק
 זיעוכ טזידיטשוב צבי מרן אלקים איש הזוה"ר ביתשר
 שאלי אב"ד הי"ד, זצ"ל אבעלעם יןסה מו"ה הגה"קוחתן

 ק ר א י ו ינ
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4
 יג צריקים 5ה' )ך

עךיב"העין
 ירכמף יכמרד4 הקרושספר

 וכומף, משתוקק הקדושה להרבות בקרבו, תוקד קודש ברית מהרתאש
 הגאון הרב ה"ה כנפים, בעל הגדול הנשר חיים, ממקור יצאאשר

 יךכ(ה מו"ה פוזנא דק"ק ודיין הגדול הדרשן מלקחיים, בידוהקדוש
 פעמים כמה נדפס כבר הזה הקדוש ספר הנצחיים. בחייםזצללה"ה
 ותיקונו עונשו הידוע החמא סיבות כל קובץ הוא כי החשיבות,מחמת

 לאלפים בישראל נתפשמו להבות, אש שחוצבים ודבריובתשובות,
 על חדש באור זיוו, הדר נתחדש עתה והן שוות, הנפשות לכלורבבות,
 יעטוף, כי לעני תפלה נתיבו, יאיר המצויינת והאגדה ההלכהציון

 פ2דטשה בליקומי בסעדי שיהי' שיחי אשפוך ה'ולפני
 4* 4 4* 4* * ל יי ך8 ט8ן44

 עשתונם, לקדש רעיונם, למהר צמאונם, לרוות משתוקקים רביםכי
 ראשית על שבותם להשיב ואדונם, מלכם וקונם, בוראם פנילהרטרצות

 מועמים, והמה עלי' בני וראיתי וזדונם. שגיונם עונם, ונסלחאונם,
 יךכטה ימוך ספרי כי לזה והגורם נמלמים, ר"ל הזה והקשה המרשמחמא
 הדפום משב"ח על מחדש להביאו מתני שנסתי ע"כ נמצאים,אינם

 בס"ד יצא וזה נאים,באותיות

 י ע י ב ש ק לח
 מרובה בתוספות באים, זה חמא שבגלל העונשין לסלק רציקוביםכולל
 כמה קודש הברית שמירת וקדושת מדריגות מעלות בגודל העיקרעל

 חבורות חמאים, מלאים כמוני שהם הרבים את בם לזכות נעים,ענינים
 לחסדי אקוה כן נפזרים, וקבצתי מאמרים, לקטתי שאנכי וכשםהרעים. ומקץטי המקולקלים דרכי לתקן בי תלוי יהי' הרבים וזכותופצעים,
 קרי של ומיפה מיפה כל שיקבץ מחוברים, וברחמיו תמנו לא כיהשי"ת
 אחרים ובגלגולים זה בגלגול בין מצוה, במקום שלא ר"ל לבמלהוזרע
 במתכוין בין ישן בין ער בין במזיד בין בשוגג בין ברצון בין באונסבין
 שיהיו שני' בקדושה לקבלם ויחזיר וקצבה, גבול בלי במתכוין שלאבין

 הזה החמור חמא על שאפילו העלובה, לנפש חטובה, ויעשהלכטוורות
 טשובה. וטרפא וחביבה, רצוי' ית"ש ולפניו תשובה,מחני

 ריימש ליפא פ2ןבכ יובטהנני'
 יצ"ו והגלילורצ העלטעץאבדק"ק

 6חיי6קליוול6נד,



 הי"ו קדוזטים וצדיקים גאונים דדהבא צנתרי תרי הניהסכטות
 תובב"א עיה"ק ירושליםתושבי

 טרגליות זעליב אשרישעיה
 תובב"א ייהטליםבעיה"ק

 תובב"א. ירושלימ פעיה"ק תשט"ו, מרחשון, לחדש ה' לך, 1 ב' יוםב"ה

 לידיד רויחי ומזוני אריכי וחיי ורחמי וחסדא חנא רבאשלמא
 ולעמוד גדר ולגדור לאורייתא חיל"ו תמים הגאוה"צ הרבנפשנו
 ובין החול ובין הקדש בין להבדיל ישראל לבבות ולמהרבפרץ
 שליט"א, ליפא יו"ט חנני' רבי הרב קדושים, של בנן לטהור,הטמא
 בארמנותיו. ושלוה בחיל"ו שלום יהי חי"ל, גבור עמךה'

 קבלתי עושי חלק טרב יום טהרת הטהור ספרו עם דמרמכתבו
 מקשיבים מהבירים לפנ* אז ישבו אותו ובפתחי הסוכה, בתוךבחוהמ"ס
 הספר זה להם ואמרתי המקואות, מ;ניני בתוכו בו כבודו מש"כוראיתי
 לספר חדשות )בהוספות שכתבתי ממה להם והראיתי בסוכות, באבזמנו
 שהם על המים, על נידונין ובחג חדש בזהר שפי' ב'( אות ישראלקודש
 כך ועל במים, שהם ובטהרות במקואות מזלזלים שהם ועל בנט"י,מבזים
 מזלזלים כזהר מש"כ ואמרתי עכ"ל. המים, ענין על המים, עלנידונין
 יו"ט טהרת )בספרו וכמ"ש למהרה. הכשרים ומוציאיס שמדחיקיםפי'
 עולם ימוד הצדיק הגאון הדור ויחיד הדור מנהיג כ"ק בשם קנ"ו:(דף

 "המקוה : ויפה הנעימה במליצתו שאמר שלימ"א, ממאטמאראדמו"ר
 צריכים ישראל שבני מקוה אותה ועלובה ישראל, בני את לטהרפעולתה
 הסוכות חג ימי כל בו ולמדנו ודפח"ח. דהוקים" בהכשרים אותהלטהר
 של קדהטו דברי על ואעיר יו"מ. ושמחת עונג ממש לי היה כיבסוכה
 מהור הדעת במי נפשו והביא : שכתב מקוואות( הל' )מוף ז"להרמב"ם
 הזוה"ק לשון בהשוואת שהוא כו', מהורימ מים עליכם וזרקתישנאמר
 תרגום המים, ישרצו ד"א : וז"ל פ"ג( דצניעותא בספרא קמ"ז: דף)ח"ב

 ובנקיות בזכותא צלותא פתגמי בשפוותיה מרחשין כד כלומרירחשון,
 שכרנבו למה מקור מכאן גם ע"כ. חייתא נפשא ריחשא הוה ובמיאדעתא

 דלפתגמי כאן בזהר וכמ"ש מקוה, טהרת מאד מסוגל ולנפש דלתפלהבמפה"ק
 וד"ב. חיה בנפש חיות מקבלת התפלה ר"ל חייתא, נפשא רחיש כו'צלותא

 לכבוד ירושלים מיקירי מעשה אנשי וחסידים מת"ח נמטיהואפריון
 הלימאי, מהחדר ז"ל, )שליט"א( בלאך מאיר אליהו רבי הרב גאון האירב
 במש"כ ז"ל השולחן ערוך בעל דברי נגד צווחו משם ישראל גדולישכל
 בזה, לנו והאיר אליהו שבא עד חיכי שגילה מה כי נ"ז, דף מהיו"מבספרו
 חילו.ויישר



 ת 1 ם ט טהו

 אדם אשרי לו, שככה העם ואשרי הרבים, וזיכה שזכה לכ"תאשרי
 וצדיקי גדולי שכל לו ואשרי יולדתכם, ואשרי אשריכם אבותיו, לושזכו
 מלמטה עצמנו לקדש שנזכה ימהרנו יהש"י כדהזי. וקיימניהו אשרנוהודורני
 לפורקנא בקרוב ושנזכה מלמעלה והמוח הלב ולקדשנו ברית( אות)שהוא
 אמן. דידן במהרה צדקנו משיה שלדימינא

 יזכה ורחבה נחת ימתוך ושנים ימים שיאריך משמיא רעואויהא
 דשמיא. בסייעתא גרסא ולאוקמי תלה על הדת ולהעמיד הרבים לזכותעוד

 ולכתוב החשובים ספריו ע"כ לעבור מיוהד מועד שנקח בעזהי"ת עודואקוה
 הרבים. לזכרת מובות והוספות הערות בעזהי"תלו

 לישועות ומצפה ונשא הרם כערכו ומכבדו מוקירךידי"נ
 טרגליות זעליג אשרישעיי

 מינצברג זאבישראל
 ומו"צרב
 ת"ו ירהטלםבעיה"ק

 ת"ו. ירושלם פעיה"ק תשט"ו, ביסן 1' יוםבעזהי"ת

 ופרישא, חמידא רבא לגברא קדישא, מארעא ונפישא, רבאשלמא
 ועומד גדר גודר ולתעודה, לתורה פעלים רב הצדיק, הרה"גכבוד
 ליפא יו~ט חנני' מו"ה כש"ת ותרשישים, אראלים בנש"קבפרץ,
 בארה"ב. וכעת העלמעץ, דק"ק אב"ד מלפנים שליט"א,דייטש

 וכו' בתו"י המופלג האברך ידידי באמצעות באה"ר.אחדשת"ה
 ה"ה טוט יום טהרת דמר מפרו קבלתי הי"ו, מרגליות אליעזר שלמהמו"ה
 בתורה חלקו להוציא לי' זכו קא ומשמיא בספרו, שזיכני לכ"ת תודותורב

 ואשר בהם. מזלזלים אדם ובני עולם של וימודו ברומו העומדיםבדברים
 יכהטקה דולה שכת"ה ד"ת על המכמה ליתן למותר כי אהשוב המכמתי,דרש

 מגאוני ומפריו גברא איתמחי וכבר ואחרונים, ראשונים שלמתורתן
 ואם הסכמה. במקום דנא מכתבי להדפיס יוכל ירצה ואם דורינו.וצדיקי
 ואתן בהם, לזכותי נא יואל הקודמים מהלקים עוד כת"ה יד תחתנמצא
 ומכופלת. כפולה רוודהלו

 חיבורים עוד לחבר ויזכה ובנעימים בטוב ושנותיו ימיו יאריךוהשי"ת
 ולדרים. לארץמאירים

 וישועה לגאולה מצפה ובלונ"ח באה"ר הדוש"תכעתירת
 מינצברג זאבישואל



בעהי"ת

 שביעי חלק - מוב יום טהרת המחברהקרמת
 אשר המלכים, וממליך וץשמימ יושב ונורא, י יתרומם הלמאציליתפאר

 נבואתו שפע הדרכיע יחוה הצדיקים אוזן יגלה נפלאותיורברי
 דומים רבנים צדיקים שתל ודרא דרא בכל המבורכים, לקדושיוהנחיל

 ממרום נפתחים, אלקים מראות אצלם להיות זכו קא משמיאלמלאכים,
 זוהמת מטהרים מזוככינג ואבריהם גופם להיות מהרה רוח עליהםהערה
 דמלכא דשכינתא מפרגודא ח"ו יהיו שלא המלוכלכים, ונשמותהארץ
 הולכים הקדושה שבדרך יראיו על חסדו גבר הזה המר בגלות ואףנדחים,

 ה' מבית מדרשות בתי מעט מקדש לנו ונתן לנו זכר שבשפלנוונמשכינג
 לקודש ופתוחות בקודש הבניות לשכות ומצוחצחים, זכים חיים מעיןיוצא

 משכנות בנויהם לראות אנו זוכים ועדיין רווחים, ומשתחוים צפופיםעומדים
 נשפכים, לארץ כמים ודמעותיהם בעבודתם קונם רצון שעושיםמובמחים,
 כתורן עומדים ונסכיע קרבן וכהקרבת למזבח דומה וביראה באימהשולחנם
 לנתוץ יתנשא וכארי המסכים, להעביר ומפגיע מפריע כל לקראת חזקוסלע

 לעזרת ועומדים הצמחים, עם שורשם עד אותם לעקור כופריםמלתעות
 נבששה ח"י אז כי הם ולולא המוכרחים, ודין דת עניני בכל בגבוריםה'

 הקב"ה ריעזור וץבורא ירצה מחים, מראות ועינינו היראה קירכעורים
 נצחים. ולנצח לעד הקדושה שורש בתוכנולהשריש

 צווחה קול נימוחים, ואבנים טתפוצץ ברזל יץצער וירבה ןץכאביגדל
 יציאת בזמן להקל פקוחים, בעינים בחוצות הנראה המדינה מנהגעל
 מעליהם וקדושתה השבת מן לצאת ממהרים מכריחים, קודשהשבת

 מזניחים, יתירה הנשמה והתעלות הרוחניות חיות כן ידי ועלמבריחים,
 בם"ד דפסת"י כן גלל מריחים, אינם עדן דגן ובוממא טבא ריהאוגם

 מקהל שיצאה וערוכים, סדורים השב"ק זמן על לאורייתא רבהמודעה
 זה נשגב בענין הפלפולים למנוע כדי ויכוחים, בלי וצדיקים גאוניםרבנים

 סמוכים, יהיו ועליהן הדברים יקבלו ישראל בית וכל הסכסוכים,ולהשבית
 הדברים ליקבלו הקהל יראה כרוכים, נהיו ואחריהם ונלך נסעלאורם

 המשוחיכנ הכהנים ידי על באמתהנאמרים

 כי אסורים במאכלות ח"ו להתגעל שלא "דושה ושורש וקמלכותיסוד
 מש"כ רשב"א שו"ת )עי' וצחיחים, נקיים בדברים להתענג אםכי
 ומוכיחית ברורות בראיות הקדושים בספרים נתברר וכבר פרובינצא(,לגליל
 פשום והדבר מוליכים, הם ולאן האסורים המאכלים גורמיס רע~תכמה



 חטחברהקדטתה

 גם אלא מצליהימג אינם ה' ביראת שבעצמם רק לא אמורות מאכלי ע"יכי
 גדלים הרעות הטבעיות ואותמ ההניכים, ומטמאים זרעמ נפשותמפמידים
 ולזאת משליכים, ר"ל ב"ה המקום קדושת שלגמרי כך כדי עדומצמיהיע

 קוצים עקלתון דרך לאהוז ברובה שפשתה המכשלה על לעוררבאתי
 משגיהים, ובלי ישראל ראיית בלי עכו"ם הלב בשתיית להקלכפוהים,
 להזהר כמה ועד האיסור הומר להורות שליט"א רבותינו תשובותוהעתקתי
 ברוכים. יהיו ומשמים השומעים ךישמרו ןהיראים יזהרוצריכים,
 קדושים מאמרים ספהתי ורהימו בדהילו ושכינתי' קב"ה דיהודאלל~מא

 מקובלים היפה לנפש ממודרים יןסף יסרך מדת על ופרהים,ציצים
 עמי"ם ומיודעי נשכהים, כבר העולם שמרוב מאמרים כמה וביניהםונהים,
 עמרים לאסוף הפ"ש נקיטת נק"ט וזם"ן למהר"ה עטי"ם קבעתילבינה

 ומגלין מפה מכסין מופרכים, ודברים תמוהים מדרשים ליישבומאמרים
 להעיר שהנני מה וגם מרקהים, מגדלות הבושם כערובת להייו טפהים,שני

 שבשמים אבינו מלפני רצון יהי וכן שבהים. של מקומן באיזהועליהם
 ונאנהים, דוויים העולמות כל שבעבורה יוסף יסוד מדת לתקןשנזכה
 ובסבך שהים, לעפר אשר קדושו עם הרעים וגם המובים ךיהון הבוראירהם
 הזבהים. ךנקריב ן,גאולה יהוש ונמבכים, נאהזיםהגלות

 לפ"ק. תשם"ו קדושים, והייתם וההקדשתם לם' לעומר ה"יבם"ד
 ר ב ה טה



בעהי"ת

יוכםךח הזה חטאתיקתייסור
 שמעתי כן המוציא, פירורי שיורי לאכול קרי מתיקוני עודכב.
 מקובלים. חכמי בשם אחדמחכם

להותוי"בליקבה"ו

 מוב יוםמדורת
 י ע י ב ש ק לח

 אלעזר בן פנחס ת. ו א ב צ ה' ת קנא נא ק ל קרי, מתקוני עודכב.
 לרמז ויש חמתי. הסיר דהול"ל לדייק צריך חמתי. את השיב הכהן אהרןבן
 קנאת פנחס שקינא ידי ועל קודש ברית אות בחותם שפגם היה זמרי שחטאדידוע

 החותם פגם שתיקן היינו חתם, אותיות חמתי, את השיב וזהו זה. פגם תיקן צבאותה'
 חומות, לשון חמתי י"ל גם חותם. צירוף ונעשה ותיקן השיב והוא חמתי נעשהשעי"ז
 היראה נפגמה זמרי חטא שע"י לדמז שלם, ידא ירושלי"ם, חומות לשון יראה, עלרומז
 פגם. שום בלי בשלמות שלם, ידא ידרשלם חומת ונעשה חמתי השיב קנאתו ע"יופנחס

 זי"ע( מנעסכיז מוהר"י להרה"ק יצחק,)תולדות
 ירושלמי 1 סו"מ בן סו"פ יוסף נימוקי 1 שם והר"ן רמ"ה יד ובח" ע"א פ"ב סנהדרין :עתן
 ובתוספות קסבר ד"ה ע"ב ט"ז יבמות תוספות ; ה"א פ"ג כתובות ירושלמי 1 ה"ז פ"טסנהדרין
 הקסוה, את הגונב ד"ה פ"ס סנהדרין להרמב"ם סיהמ"ש ; ובשלמא ד"ה ע"ב ע"ו שםישנים

 1 שם להמבי"ט ססר ובקרית שם, הראב"ד השגת ה"ד, פי"ב ביאה איסורי ה, רמב"ם נ"ב, ל"תספהמ"צ

 אה"ע שו"ע 1 ק"ן ס" אה"ע תנינא ביהודה נודע שו"ת 1 סקי"ב שם ש"ך ס"א, קנ"ז ס" יו"דשו"ע
 שו"ע 1 שם שלמה ובחכמת סק"ה, וב"ש סק"ד, ובח"מ שם, בפרישה ובטור ב, סעיף ט"זס"

 ס"א. או"ח ריב"א שו"ת 1 ע"א כ"ט כתובות רעק"א ח" ; סקי"ד שם ובסמ"ע ס"ד, תכ"ה ס"חו"מ

 מקשה הזה"ק דהנה הדוד מצדיקי ששמעתי עפ"י נלענ"ד חמתי, את השיבב(
 וכי מבטל, וצדיק גוזר הקב"ה דאמרינן השי"ת גזירות לבטל הצדיק יכולדהאיך
 ח*ו אותיות צירוף יש ובדיבור בדבודו גוזר דהקב"ה אך דקב"ה. קטגוריאהצדיק
 צירופים שאר או ארצה" אותיות "צרה" מאותיות אחר צירוף עושה והצדיק צדהעל

 צרופה ה' אמרת יח( )תהלים הפסוק פי' וזה הדינים. ממתיקים הצדיקים ובזהלטובה
 המלחמה בעל שיבחין כמו זיין כלי שהוא מגן כמו והפי' בו, החוסים לכל הואמגן

 ה' אמרת כן המלחמה לנצח שיוכל בכדי זה לצד או זה לצד מלחמתו בכלילאחוז
 מצרף הצדיק אהבר וכפי בו, החוסים לכל מגן שיהי' בכדי אותיות בצירוףצרופה

 נתן נפשו במסירת זמרי את כשהרג בפנחס כאן הדבר כן הקב"ה. מקיים כןהאותיות
 כדאי' יואד חותם חמתי מאותיות לעשות חמתי של הצירוף להפוך בידו המגןהקב"ה
 חמתי את שהשיב חמתי את השיב וזה עתרא. חתם ובהאא חיי חתם ביו"דבספה"ק
 ובההי"ן אלפי"ן במילוי אהי' השם של המילוי מן החותם ועיקר י' חותם ממנולעשות



 ףיים הזה הטאתקוניימוךי
 טוב יוםמהרת

 הותם ובהו"ר בנעילה הכפורים ביום אותנו הותם השם ובזה חותם שעישהוביודי"ן
 את והשיב שעשה דהיינו בנ"י על תמי"ר עולה השם וזה בספה"ק, כדאיתא הותםבתוך
 עליהם וחופף תמיד בנ"י על שהוא השם מזה בנ"י מעל יו"ר חותם לעשותחמתי
 וד"ל. לענ"ד בזה ורי בזהר כדאיתא בניה על דמרהפתכיונה

 הק'( החוזה של תלמידו מאסטראיצע, להגה"ק שמואל,)זכרון
 שמות. פ' תבואה פרי אך בראשית, פ' קודש זרע 1 תצא ופ' בחקותי פ' אלימלך גועםעיין

 במ*ש קנאה, נקדא הבדית קדושת שרש כי הענין י"ל וגו' אלעזר בן פנחםג(

 נקרא לזה קנאה( גימ' )והוא כידוע זו קדושה על מורה ציון וענין לציון,וקנאתי
 עליהם לשפוך חימה, נקרא יחול רשעים דאש על אשר וההיפוך קנאה, הבדיתקדהטת
 הברית מלאך אלי' זה פנהס כי הבדית, קדושת משדש שהוא פנחס ולזה אפו,המת
 דקדושה, הקנאה מאוד מצוי בהם אשר יוסף מזרע הוא וגם קנאתי, קנאשאמר
 הפהיתות כל את ישראל מנפשות הסיר קנאי בן קנאי והיה כתובים, בכמהכנמצא
 הראוי, מקומה אל הזאת החימה את והשיב הזו, מדה קרושת בטהרת להם היהאשר
 נפשות בשרש השדיש דקדושה הקנאה שהיא זו הקדושה שורש ועצם הס"א, עלהיינו

 השיב זו מעשה שע"י מורה השיב מלת בנ"י, מעל המתי את השיב וזהוישראל,
 ענין זהו כי לה, הראוי במקום והניהה הימה הנקרא הברית מקדושת ההיפוךאת

 מורה בתוכם קנאתי את בקנאו לו. השייך למקום לתתה זה ממקום דבר הסדתהשיב,
 מבחי' היה פנהס קדושת הברש בתוכם, קנאה הנקרא הברית קדושת השדשתעל
 כל נכרתים זו מדה ומשרש יצחק, גימטריא פינהס בזה"ק כראיתא הגבורהמדת

 וקמי, אויבי תצמית ובגבורתך אומרים טאנו כמו יוכלו, ה' ואויבי הס"א,קליפות
 שפע מיני כל בהשפעת צדיק קרנות תרוממנה אגדע, רשעים קרני כל כאשרוממילא
 על ויכפר וממילא הגבורה, מדת שרשו על המרמז לאלקיו, קנא אשר וזהוקודעה
 כנ"ל. הקדושות השפעות כל להם להשפיע הבראל,בני

 מלובלין( ז"ל איגר ליב יודא ר' להגה"ק אמת,)תורת
 ר' להגה"ק ששי )דור יערעצקי אב"ד זי"ע מאיר ר, הצדיק הגה"ק שאא"ז ידעגאועובדא

 הקרוש רבו אצל אחת פעם ה" משגיות( על יצחק זרע בעהמ"ס סקאלא, אב"ד ז"ל חיותיצחק
 לשתות. ולא לאכול שלא הי' זו לחולי ורפואה ר"ל, החולי-רע בשעת זי"ע, מרימגובמהורמ"ס
 ח"ו. לו ויזיק שיריים לו יתן שמא מחשש זי"ע הקדוש רבו שלחן אצל ישב לא שם שבתוכאשר
 שהמחלה בעצמו הרגיש ותיכף ואכלו, שירתם לו וגתן השלחן אצל לישב קראו הקדוש רבואולם

 לא לו הגראה שלפי ואמר הקדוש רבו לחדר הלך במוצש"ק גוראים. יסורים וסבל עליוגתגברה
 אלא תחת, ואל תירא אל בגק מאירל : הלשון בזה הקדוש רבו לו ענה עוד. לביתו ח"וישיב
 לו ואמור אצלו ותלך איש, עליו שמצויר אבן תמצא ללעמבערג סמוך וכשתגיע לביתךתסע
 אחר. לאיש וגהפך מיד ממנו סרה שמחלתו הוה וכך עליו. תחול לך שיש שהמחלה צויתישאגי

 ידוע כי היים סם לו נעשה זכה אחז"ל הנה בנ"י, מעל חמתי את השיבד(
 שעדים, רל"א בדרך וחילופים צירופים ע"י למרה"ר מדה"ד מהפכין הצדיקיםאשר
 והקדהשה הרחמים מצר הם שבשמו א"ל אותיות המסטין צורר האי אשרוידוע

 וזה ח"י אותיות הם ב*ש א"ת בצירוף ס"ם ובהילוף המתקה צריכין ס"םואותיות
 מוציא צדיק מדת בתיקון כי כנודע צדיק מדת על הרומז ח"י א"ל ונעשה חיי"םס"ם
 אתוון הם המת"י בצירוף והנה חיי א-ל בני ואנהנו מתים קרואים ורשעים מפיובלעו



יא ף םיו טה חטאתקט ר ך סי
 מלב יוםמהךת

 יתהלכט רשעים סביב כמ"ש הקדושה סביבות הם הרשעים לאשר אמנם ח"קמ"ת
 אותיות ע"כ הבדית פגם ע*י חלילה חיות להם וממשיכין מהקדושה לינוק תמידודוצין
 טודפין כי הקדושה בפנימית חלילה מ*ת ואותיות חמת"י בתיבת בחיצונות הםח"י

 ונעשא להמשחית כח ניתן אז צי"ע במדת בשיטים כשפגמו וע"כ לעצמן, החיותחלילה
 לרמז מחי"ת לצירוף חמת*י תיבת מהפכין ב"ש א"ת צירוף ע"י אמנם חמת"י,צירוף
 מפיו בלעו ומוציא צי"ע מדת תיקון קדושת מכח החיות הוא הקדושה בפנימיתאשר
 מהפכין כי נעשה הצירוף חילוף ענין ואופן מתים כפגרים מסביב השוכנים הםונעשו
 כמו עולה במילואו אל"ף יואד אשר מס' ונודע יוא, לאתוון ב"ש בא"ת מ"תאותיות
 מהפכין ס"ם העולים האותיות ושאר הרחמים מצד הם א"ל ואותיות הידוע המסטיןשל
 ח"י נעשה מ"ת אתוון ומן החיות ממנו מוציאין ועי"ז ח"י, לאותיות ב"ש בא"תג"כ

 החיות אהטר כנ"ל מחי"ת ונעשה נחשבים כמתים המה ממילא אז קם כשזהוממילא
 צידוף עאי היינו בהטא"ת חי בשר ומחית בקרא הרמוז והוא הקדושה בפנימיתהוא
 ח"י. בשר בשם היסוד אבר ונקרא מחי*ת צירוף נעשה בשא"ת אתוון שהוא ב"שאת
 זו על עצמו קינא לאהטר ידו על המגפה נעצרה ע"כ צי"ע מדת תיקן פינחס כיויען
 צירוף ע"י והוא ח"י בשר מחי"ת  נעשה כי חמת"י את השיב אצלו נאמר ע"כהמדה
 ב"ש. א"ת עולה ישראול בנ"י ע"ל כי "טראל בני מעל וזהו כנ"ל. ב*שא"ת

 נועם()אמרי
 חה אם בד"ה ע"ב ע"ז דף כתובות למס' בהפלא"העיין
 בנ"י את כליתי ולא בתוכם קנאתי את בקנאו בנ"י מעל חמתי את השיבה(
 את השיב אמרו על לדקדק ויש שלום. בריתי את לד טתן הנני אמור לכןבקנאתי
 כי לב אל לשים דאוי וגם חמתי, את הסיר דהול"ל והחמה, האף דהטבת עלחמתי
 בקנאתי ולכאורה המכוון לתכלית והכל הקדוו2ה בתודתינו מיותר אות לך איןבודאי
 ברא באורייתא הוא הענין אך בנ4י. את כליתי ולא באמדו הי' די כי מיותר הואהג'

 יהי ובאותיות תורץ שמים נבראו וכו' אלקים ברא בראשית ובאותיות עלמאקוב"ה
 עושים והצדיקים צירופין, ע"י העולם מתנהג עדיק וגם וכו' וירח שמש נבראומאורות
 עחטים אינם שישראל ח"ו ואם בנ"י, על טובות השפעות וממשיכים טוביםצירופים
 בטת את בנוי כשזנו והנה ח*ו. סובים לא צירופים ממשיכים אזי ב*ה מקום שלרצוט
 והפכו קודש ברית באות חתם וצאצאיו כמש"ה חותם הנקדא קוד,2 בבדית פגמומואב

 הברית השומר כי והענין אלקים. הצלם מהם ונסתלק חמתי לצירוף חותמימצידוף
 צל"ם בגימ' יודין במילוי הזה והשם אהי' שם בחי' שהוא מקיף אור בחי' עליושופע
 כשפגמו ע*כ שלהס, הכולל עם חות*ם בגי' ההין במילוי אהי' שמות וג' הכוללעם
 מבואד ובזה ר"ל המגפה בהם שלטה ואז המקיפים מהם נסתלקו קודש הבריתבג*י
 לזרע מניח ואינו גיהגם של פתחו על יחטב ע"ה אבינו אברהם שאמוו חז"למאמר
 הוא אם מכירו ואינו ערלתו שנמובכה ארמית שבעל ממי חוץ לגיהנם ליפולישראל
 אין אז מקיף בחי' והוא עליו קודש ברית אות שחותם זמן כל כי והענין ישראל.בר
 חותם מעליו נסתלקו קודש בדית באות שפגס ארמית והבועל בו שולט הגיהנסאור



 ץ מ 1י הזה חטאתקוני ד ו מייב
 טוב יוםטהרת

 ברית על כשקנא ופנחס ח"ו, חמתי צירוף וזה ר"ל. בו שולט הגיהנם אור אזהמלך
 והפך שהשיב כלומר חמתי, את השיב הכתוב שאמו וזה לחתמי, חמתי הצירוף הפךאז
 בקנאו ואמר כ"כ לגרום לפנחס לו יאתה במה הכתוב ומפרש חתמי, לצירוף חמתיאת
 כלומר שלהם, הכולל עם חותם כמנין קנא פעמים ג' כאן ונזכר בקנאתי וכו' קנאתיאת
 עליו מגינים והמקיפים מקיפים בחי' חותם לבהי' זכה הברית את פנחס שיימרע"י

 אמור לכן הכתוב אומר וגמר עליו. שליטה שמעון לבני היה לא ע"כ כצלמלמעלה
 חותם בחי' שלום ברית לבחי' זכה ששמר ע"י כי שלום בריתי את לו נותןהנני

 כהונת ברית אחריו ולזרעו לו והיתה ואמר מלכות לבחינת טובים צירופיםלהשפיע
 ועי"ז עליהם עוופע אלקים וחותם צלם ויהי' הברית שומרי יהיו בניו שגםעולם
 ושמשס )מאור אמן. מלכות לבחי' צדיק מבחי' וברכה שפע עלינוישפיעו
 הקדושים דבריו דיבר לא בוודאי הנה פרוונקא, ליהוי איהו דאגרתא קריינאו(
 שעשה הזנות הנה כי הללו הקדושים בדבריו לכוין שיש ונ"ל ח"ו, הדיוטבמשל
 כנודע הזה הרע הדבר על הממונה מחלת בת אגרת קליפת עי"ז התעוררהזמרי

 דרגא וידוע הלזו הקליפה כח את וסילק קרע להשי"ת בקנאותו פנחס והנהמזה"ק.
 לעולמ באה אנדרלמוסיא הזנות ע"י ח"ו השלום בהעדר משא"כ שלום איקרידברית
 אלי' יהי' והוא שלום ברית לו ניתן הברית קנאת על בקנאותו פנחס והנהכנודע.
 כמד"א בעולם שלום לעשות רק וכו' לטמא לא בא אלי' ואין ב"ב המבשרהשליח
 בדברי לרמז יש וזה וכו'. אבות לב והשיב וכו' הנביא אלי' את לכם שולח אנכיהנה
 שהוא אגרת קליפת את כעת מסלק קורע שהוא מי דאגרתא, קריינא הללוקודש
 צדקינו משיח עיכוב ועי"ז שלום בברית השלם היחוס את המעכב השלוםהעדר
 ב"ב. בעולם שלום לעשות לעתיד השליח יהי' איהו ר"ל פרוונקא, ליהוי איהובעוה"ר

 וכלה()אגרא
 האידנא מצלינן כמאן חורפי בימי הקשיתי כבר בתוכם, קנאתי את בקנאוז(
 דפנחס זכותי' אמרינן לא ולמה קנאה דפנחם קנאותי' לן אידכר רחמנא אומריםשאנו
 דמשה זכותי' כו' דיוסף זכותי' ט' דאברהם זכותי' הצדיקים בשאר אומרים שאנוכמו

 קנאה, דפנחס קנאותי' נאמר בפנחס זולת שלהם, טובים המעשים מפורש לאובכולן
 בשם ברכות למס' בחיבורי שכתבתי עפ"מ ונראה מיותר. הוא קנאה תיבת כיועוד
 ונפהם בגוף ופגם אחיו הבל את שהרג קין של הפגם תיקן שפנחס התורה עלהש"ך
 וחלק זמרי את בהרגו חלקים שלשה ותקן פנחס ובא אבי*ע כנגד שהם ונשמהרוח
 כמש*נ הבעל נביאי בהריגת הרביעי חלק ותיקן ז"ל אליהו שבא עד הניחרביעי

 ר"ח במספר עולה פנחס תיבת והנה אלי'. זה פנחס חז"ל וז"ש צבאות לד' קנאתיכי
 קנ*ו חלקים שלשה של המספר עולה חלקים לארבעה הזה המספר את תחלקואם

 מתפללים כשאנו ועתה אליהו. כמספר נוב עולה הרביעי חלק של והמספר קנאהכמספר
 שתיקן מה ערך על רק לבקש יכולין אנו אין פנחס של זכותי' השי"ת לנושיזכור
 קנאות" אומרים אנו ולכן קנ"ו, מספר שהוא משמו חלקים שלשה והיעו במעשיופנחס

 צדיקים( )שפת, ז"ל. הגאון מו*ח בשם ע"כ, קנ"ו, בגמטריא שהוא קנאהדפינחס
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 שנסתלק בהטיטים גרמו ז"ל שחיבר דעת שפתי בספר אפרים עוללות בעל כ'ח(
 ע"ש מישראל א"ל שם נסתלק פעור לבעל שנצמדו ובמה זימה ע"י י"ה שםמהם

 כי לאלהיו קנא אשר תחת בפינחס שנ' מה י"ל הנ"ל וע"פ מתוקים. דבריםבאריכות
 תיכף אח"כ שנאמר וזה אלהיו אותיות וזה הנ"ל שמות שני שחזרו תיקןפינחס

 נפלא. והוא אלי', הוא פינחס וז'יש כתב הנ"ל ספר ובעל הנ"ל שם עםהראובני
 ז"ל( מאוסטרופולי שמשון ר' מהגה"ק החדשות,)נפלאות

 זה פינחס דאיתא הוא הענין וגו', אלעזר בן פינחס לאמר משה אל ה' וידברט(
 תיקון גרם שעי"ז הברית קנאת שקנא ע"י לזה וזכה הברית, מלאך הוא ואליהואליהו,
 בקנא"ה מרומז וזה הצדיק. יוסף של מדתו שהיא ברית אות צדיק יסוד במדתגדול
 הוא תיקונם שעיקר בשבירה, שנפלו נצוצין להרפ"ח תיקון גרם ובזה יוס"ף.שבגי'
 נשמות אז בו שנתעברו האריז"ל בשם מ"ש וזה ברית. אות היסוד מדת תיקוןע"י
 נד"ב בפינח"ס וכמרומז הזה, הגדול לתיקון ולסעד לעזר לו היו והמה ואביהונדב

 שלום, בריתי את לו טתן הנני אמור לכן מ"ש וזה עה"כ, רפ"ח כמנין שבגי'ואביהו"א
 הכסא זה ואומרים מילה ברית בכל כסא שמכינים מה וזה הברית. מלאך שיהי'היינו
 קנאתו ע"י כי אלי' של כםא םוד וזה כם"א, כמנין בגימ' ואביה"ו נד"ב כי אלי'של

 בהרפ"ח תיקון נעשה וגם הברית, מלאך ונעשה נו"א נשמת בו נתערבו הבריתקנאת
 ע"י שיהי' הגאולה קץ עד התיקון גמר עדיק נשלם לא אך בשבירה, שנפלונצוצין
 אע"ה שיעקב כמ"ש שהוא קטיעא בו' שלום דכתיב במה מרומז וזה ז"ל, אליהובשורת
 בגימ' קטיע"א דשלום ו' סוד וזה המשיח, ביאת שיבשר מאליהו ו' אות במשכוןלקח
 עד הגמור שלמות עוד ואין מאליהו, ו' אות נחסר הגאולה קץ שעד לרמז ק"ץכמגין
 לו והיתה הגמור. בשלמות התיקון גמר יהי' שאז הגאולה קץ ויבשר אליהושיגוא
 אנשים ודור דור בכל שיהי' הדורות לכל הבטחה זה עולם, כהונת ברית אחריוולזרעו
 היינו עולם, כהונת ברית וזה הברית. מפגם הדור את יתקנו שהמה כפינחסגדולים
 ולו הראש שהוא הכהן כמו התיקונים, מכל הראשית הוא הבוית תיקון של זהשדבר
 שעליו המדות לכל היסוד שהוא יסוד, בשם זו מדה נקראת זה ועבור הקדימה.משפט
 בזמר"י מרומז וזה העולם, השתתת ח"ו גורמים זו במדה וכשפוגמים העולם, כלעומד
 שליטת שהגבירו צור, עלי נחש דרך בבחי' היו שהמה צו"ר בגי' ששניהםוכזב"י
 שלא בעולם ורפיון תשישות גרמו ועי"ז העולם, יסוד וקלקלו בעולם הקדמוניהנחש
 אברהם( )מגן עליו. לעמוד חזק יסוד לההיה

 יששכר בני , כ"ד א' שמות ספורגו , כ"ט פ' דר"א מפרקי והיא ס"א רס"א ס" יו"ד :עיין
 שו"ת 1 שלישית מהדורה קי"ד סי' טוטו"ד שו"ת תש"ס, ס" חסידים ספר 1 ו' אות ד' מ'תשרי
 סי, יו"ד יוסף ברכי ; ע"א ל"ז יומא ; ישב ד"ה ברש"י ע"ב מ"ד עירובין , ג, סי' תניינאהד"ר

 קדמות מדבר 1 מילה ערך יעקב קהלת ; ואחדי ד"ה ח', סי' חא"ח ח"ב חיימ מחגה שו"ת 1דע"י
 ע"ב. קמ"ט תרומה ע"א, צ"ג לך לך ע"א, י"ג בראשית בזה"ק ועהן ס"ט.(9

 ועוד מיותר, הוא בתוכם תיבת לדקדק ויש וכו'. בתוכם קנאתי את בקנאוי(
 שילם והקבאה צבאות ה' קנאת מקנא שהיה אחד דבר רק עשה לא דפנחס לדקדקיש
 זה פנחס אמרו חז"ל דהנה ונראה עולם. כהונת וברית שלום ברית שכרים שנילו

 מלאה או מרחל אם אליהו בא ממי חולקים שהיו תדב"א בשם מביא ובתוספותאליהו
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 הוא דהכלל דא"ח ואלו דאלו ונראה רחל, של בניו מבני שאני להם ואמר אליהוובא
 ה' קנאת ומקנא עליהם תיכף וכועס עבירה שעוברין אדם בני ח"ו אדם רואהשאם
 צבאות ה' קנאת שקינא אעפ"י פנחס אבל ישראל, על דינין מעורר ח"ו אזיצבאות
 ישראל בני על ומכפר גדולים חסדים רק ח"ו דינין עליהם מעורר הי' לאאעפ"כ
 רבהם"ע לפניו ואמר בקרקע וחבטן שבא בגמרא כדאיתא ישראל על המליץ היהוהוא
 שלום ברית שכדים שני הקב"ה לו נתן זה ומחמת מישראל אלף כ"ד יפלו אלועל

 ישראל בני בתוך שהיה מחמת עולם כהונת וברית צבאות, ה' קנאת שקינאמחמת
 חסד הוא כהן כמדת עליהם וכפר חסדים עליהם מעורר והיה מהם מופרד היהולא

 בנ"י מעל חמתי את דהביב כו' אלעזר בן פנחס בפסוק הרמז וזהו בנ*י. עלומכפר
 הנני אמור לכן חסדים עליהם מעורר והיה בתוכם היה ואעפ"כ קנאתי אתבקנאו
 עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו והיתה הקנאה, מחמת שלום בריתי את לונותן
 מעורר והיה בנ"י על כיפר שקינא אעפ"י כי בנ"י על ויכפר לאלקיו קינא אשרתחת
 בא הוא ונמצא פנחס הוא אליהו דבאמת דא"ח ואלו דאלו תבין ובזה חסדים,עליהם
 מבני שאני זה להם ואמר אליהם שבא עד תדב"א לשון זה כי רחל של בניומבני
 כתיב ברחל כי מרחל נשמה אליו בא צבאות ה' קנאת שקינא בשעה כי רחל שלבניו

 לי שיש אליהו שאני זה להם שאמר שם שכ' וזה מדתה וזהו באחותה רחלותקנא
 שנאמר מדחל הוא הנשמה זו רחל של בניו מבני אני אליהו נקרא שאני יתירהנשמה
 הנוקם. הוא מלכות היא רחל וגם באחותה, רחל ותקנאבה

 לוק)קוושת

 זוטא אליהו 1 י"ח( )פרק רבה אליהו 1 שיסורו מהו ו"ה שם ובתוס' ע"ב, קי"ד בב"מעתן
 ובמת"כ ט' ס" ע"א פ' רבה בראשית 1 סקכ"ב( )שם דאושא ובעורין דגורא זקוקין 1 ט"ו()פרק
 1 אלישע וכי ד"ה ע"ב ק"ה כתובות רש"י 1 י"ג י"ז, א' מלכים רש"י 1 ע"ב מ"ו בראשית זה"ק 1שם

 ט"ו. כ"ו, במדבר בעה"ט 1 כותב אליהו ד"ה ע"א ע, קידושיןרש"י

 בהקדם ונל"פ הדברים. מאלה יראה אלי' הוא שפנחס לידע הדוצה במדרשיא(
 שהוכיח משה זה אחרי אדם מוכיח זש"ה הדברים אלה המדרש ע"ד בייט"ל אא"זד'
 ישראל את משה הוכיח האיך דלכאורה ישראל, אחר והקב"ה הקב"ה אחר ישראלאת

 בטובתן רק רוצה אשר הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני בעמדו עוועתיהןוהזכיר
 ומוסר, תורה בדברי ישדאל את הוכיח שפה~דעאה וכ' נח"ר לפניו זה ואין ישדאל,של

 עם ישראל על ב"ה המקום לפני וחסדים רחמים לעורר דבריו בתוך טמון הי'עכ"ז
 להוכיח גם נטמן הי' דבריו בתוך אבל הקבוה, אחר ישראל את שהוכיח וזפ"יקדרשו.
 בקנאו עה"פ לוי בקדושת והנה וחסדים. רחמים עליהם לעורר ישראל אחרהקב4ה
 צבאות ה' קנאת שקנא שאף מדות ב' הי' לפנחס כי כ' בנ"י על ויכפר וגו' קנאתיאת
 הנני עה"פ התיב"ע כמש"פ אלי' פנחס יהי' אפ"ל ולזה בנ"י. על רחמים עוררמ"מ
 שהראה כיון גאולתא, מבשר דיהא קיימא מלאך ואעבדני שלום, בדיתי אה לועתן
 פעולות ב' הנ"ל מדות ב' צריכין יהי' לעתיד וגם הנ*ל מדות השני לו שישכאן

 דינים לעורר וגם ח4ו ראוים יהי' שלא אף ישראל על וחסדים רחמים לעוררהפכיים,
 המדרש ונכון ישראל. גאולת המבשר הוא לעתיד יהי' לזה ישראל, שונאי עלקשים
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 ולהבין לידע תרצה אם כי כו' הדברים מאלה ידאה אלי' הוא שפנחס לידעהרוצה
 הדברים מאלה תראה פנהס, דייקא להיות ישראל גאולת המבשר אלי' צריךמדוע
 כי' אלי' דפנחס טעמא ממש זהו אחד בנושא הפכים ב' בחינות ב' שם שנעשהכו'

 ישראל. גאולת למבשר גם להיות צריכם הללוהבחינות
 שליט"א( מסאטמאר הקדוש)רבינו

 רבינו 1 שבת מוצאי סדר אבודרהם ; א' ד, אסתר תרגום 1 י"ג ד, שמות יוגתן תרגוםעיין
 בסופו. דין חקור מאמר מאמרות עשרה ; וגף לו נותן העי עה"פ במדברבחה

 נמצא שלא הענין להבין יש וגו'. חמתי את השיב וגו' אלעזר בן פינחסיב(
 גדול לנו ומי לעשות, שהפליא פדטי איש מעשי השי"ת שישבח התורה בכלכזה

 איתא באמת ומשר ישראל, על נפשו מסר ענינים בכמה לשער שאיןממשרע"ה
 משה לולא בתהלים וכנאמר וגו' לי יקום מי הקב"ה אמר פטירתו בשעתבמדרש
 לשבח בתודה מפורש נאמר לא ועכ"ז וגו' חמתו להשיב לפניו בפרץ עמדבחירו
 דור עם למשרע"ה שאירע מה שכל באמת כי י"ל אמנם פנחס. על כאן כמומעשיו
 על נפילות מיני כמה שהי' הגם כזו, למעשה עוד בא לא שנה הארבעים כלהמדבר
 שהיו מפני בהשרש, מקושרים עוד היו עכ"ז ענינים, בכמה האמונה מחוסרהגוון

 ממדרש כידוע שנה, הארבעים סוף עד למצרים בואם מזמן הבדית בקדושתנשמרים
 ופרסמה היתה אחת כי וגם בערוה, פרוץ אחד שום היה שלא בשטים, ישראל ו"שבפ'

 למסור מחויבת היתה לא ד"ת שעפ"י באונס, כ"א ברצון היתה לא היא וגםהכתוב,
 שהוא סברה כי מאונס, יותד עוד שהי' וגם עולם, קרקע אסתד מענין כידוענפשה,
 ענינים כמה שאירע רק הברית, בקדושת קלקול נמצא היה שלא מובן וממילאבעלה,
 דעה בדור פשוט עפ"י זה גם היה לא ובוודאי האמונה, בענין כהסרון נראהשהי'
 שמענו וכאשר הם, לבב תועי עם ואומר כמשאנ וברוחניות בדקות נוגע שהי' דקכזו4
 תפיסת מצד חלילה פגם שום בהם הי' שלא זצוקל"ה מאיזביצא הקדוש מרבינועעז
 אנכי אומר שהשי"ת ואומר, נאמר וע"ז סוף, אין שהוא השי"ת תפיסת מצד רקאדם,
 שהם הם אפי' והם, וזהו המכוון, לתכלית הגיעו לא שעוד לבב תועי הם שגםהאומר
 כי יתברך, בו השגה שום אין דייקא הדעת שמצד מפני דרכי, ידעו לא דעה,הדור
 וגו' ד' נוצר אמונים כמ"ש הדעת מן למעלה שהוא אמונה בכח היימ אמונה, מצדאם
 עאה רבינו שמשה בודאי והנה מכאוב. יוסיף דעת ויוסיף המע"ה שלמה שאמרוזהו

 גדול רוח נחת פועל היה לקדושתם ישראל את להחזיר הנפילות כל אתשהמתיק
 שלא מפני רק למתיקא, מרירא לאהפכא הבריאה מכוון עיקר זהו כי יתברך,לפניו
 בתורה נזכר לא לכן כנ"ל, מקושרים היו בהשרש כי להשרש, נוגע הפגם עודהי'
 גדול פגם להם ואירע שנה, מ' בסוף שהי' הלז בעובדא בפנחס כמו בזה, מעשיושבח
 שקדושת וכידוע ח"ו מדה2רש שיפסקו חלילה עומד והיה הברית, בקדושת להתחללכזה

 עומד היה בזה נפגמו וכאשר וכנס"י, קוב"ה והמקבל, המשפיע התקשרות הואהיסוד
 ובארץ בשמים כל נקרא הזאת שהמדה כידוע והארץ, השמים בין הקשר שינתקחלילה
 נימוסי ברית האי מקיימי דישראל זימנא כל מזה4ק וכידוע וארעא, בשמיאדאחיד
 וכו', רמה מאיגרא חלילה זו נפילה והי' כו', זימנא וכל בקיומייהו, קיימי וארעאשמיא



 ףיוט הזה הטאתקוני ד ךיטטז
 מוב יוםמהרת

 לההזירה הואת הגדולה הירידה את והמתיק נפשו ומסד צבאות ה' קנאת פנחסוכשלבש
 מעשיו נפלאו מה בוודאי בנ"י, את כליתי ולא כשענ בהשר,ב, להתקשר משםגם

 לעולמי מהשרהב ישראל קדושת התקשרות נפסק יהיה שלא דורות, לדורי בזהשפעל
 לתקן ביכולת יהיה בזה, אפי' קלקול איזה פרט לאיזה יארע הלילה אם שגםעד,

 ויכפד, אלא נאמד לא כפר בספרי ואיתא בנ"י על ויכפד כש"נ להקדושה,ולהזור
 קיים. הוא שעדיין וכמאהזאל ומכפר, עומד הואשתמיד

 שבין יום הכ"א של הראשון בשבת זו פ' לקרות הרוב על נזדמן שלזה וי"ליג(
 תהילה רפואה להם בודא אא"כ ישראל את מעניש הקב"ה שאין הידוע וכעניןהמצרים,
 הוא שפינהס כידוע ב"ב העתידה הגאולה אל הכנה ג"כ היא פנהס של הזאתוהמעשה
 גם זו מקדושה הפגמים כל לתקן הכה נשאר אז המתקתו וע"י הברית, מלאךאלי'
 תיקון עיקר שהוא הארץ, כנפות מאדבע חותנו לקבץ שנזכה עד הזה, ההלבגלות
 אנכי הנה כמ"ש זו, קדהבה כה ע"י עולם גאולת ולגאלינו יסוד, מקדושתהפגמים
 וגו'. אבות לב והשיב וכנ"ל כידוע הברית מלאך שהוא הנביא אליהו את לכםשולה

 הראשונה בשבת זו הפטודה ג"כ מפטירין הנ"ל דברינו שלטעם ג'כ וי"ליד(
 וגו', כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי ה' אמר כה שמסיימת הנ"ל יוםמכ*א

 הטאת ונקרא הנעורים, בימי הוא הקדושה נגד התאוה התגברות כה שעיקד ידועכי
 נעודיו בימי בזה שנשמר מי וכל שבקדושה, נעורים מהסד ההיפוך שהואנעורים,
 נעודיך, הסד לך זכרתי כנסעי לכלל נאמר ולזה הייו. ימי כל על הקדושה בונשר,ט
 התאוה התגבדות מקום שהוא במצרים שהיו הגם זו, בקדושה מאד נגדדים היוכי

 ועי"ז נפקו, ובנ"י עאלו בנאי בזה"ק וכדאיתא וגו', בשרם המורים בשר אשרהזאת
 יתפרד לא מישראל נפש פרט שום אשד דודות, לדורי ישדאל לכלל זו קדושהנשרהטה
 בזה, וקלקול פגם איזה פדט לאיזה האו יארע אם גם כי ה"ו, להלוטין זומקדושה
 לחזור יוכל והדהור, ממעשה ולהבא מכאן נשמר יהי' אם אך העבד, לתקן יוכלבנקל
 קדושה בהי' הוא זכירה כי לך, זכרתי וזהו מאז. בנו שנשדש הקדושה לשורשתמיד
 קדושת מבהי' האהבה כלולותיך, אהבת וזהו כנ"ל. נעודיך והסד כידוע, דדכורא דזאזו

 זו קדושה בהי' על הונח קודהם שם כי לה', ישראל קודהם ועי"ז כל, הנקראהיסוד
 שנתקן לאהר כי ה'. נאום עליהם תבא רעה יאהטמו אוכליו כל ולכן לעולם, בהםהנשרש
 המתי חת השיב בפנהס, כמ"ש ההיפוך, על הרעה נתהפך זו, מקדושה הפגםונמתק
 שהשיב והיינו לו, הדאוי למקומו זה ממקום דבר הזדת השיב, משמעות שהן בנ*י,מעל
 הוא כן כי הסט"א, מצד שהם האנשים על להול ההיפוך, מהתגברות שהיה ההימהאת
 רצון. יהי כן אמן ישדאל, על ושלום יהול, רשעים ראש שעל הדינין המתקתענין

 אמת()תורת

 תלה מה וי"ל בישדאל. נשיא והדג וכו' זה פוטי בן וכו' השבטים שהיו לפיטו(
 שמכה ואמרו אותו ביזו מישראל נשיא שהרגו באשר הי' דטונתם לבאר ונראה בזה.זה
 צבאות ה' קבשת קנא פינהס כאשר מ"ר נבאד ומקודם לע"א. עגלים שפיטם מוכחזה
 קנאין אדמית הבועל כל סיני מהר ביוידתך למדתני כך לא אבא אביו, אהי למטוהאמר



יי ףיום הזה חטאתקונייםוד  טוב יוםטהרת
 שהי' בזה נ"מ למאי מה"ס בירידתך למדתני כך לא מדייק למה ויל"ד בו,פוגעין
 בסגנע לבאר ונדאה וכו'. למדתני כך לא שלילה בלשון אמד למה גם מה"ס,בידידתו

 אלא בו, פוגעין קנאין ארמית הבועל כל זה דין בפידוש לו אמד לא משה דבאמתזה
 ולכך בו פוגעין קנאין ארמית הבועל דכל מוכח ממילא מה"ס בירידתו משהממ"ש
 מלאכות דל"ט מ"ט דף דשבת בגמ' איתא דהנה וכו', למדתני כך לא שלילה בלשוןאמר
 ממנינא מלאכתו לעשות יוסף ויבא להו איבעי' שבתורה, ומלאכתו מלאכה כנגדדשבת
 או עבידתי' דשלימא וכמ"ד ממנינא לא דים היתה והמלאכה ממש, מלאכתווכמ"ד

 וכמ"ד ממנינא לאו מלאכתו לעשות יוסף דויבא וקרא ממנינא דים היתהוהמלאכה
 שנתכוין נכנס צרכיו לשמטות למ"ד פי' דש"י והנה בתיקו. ונשאד נכנם צדכיולעשות
 בית לס' בהקדמה והנה ע"ש, ועכבו אביו של דיוקנו דמות לו שנדאה אלאלעבידה
 והוא קפ"ב גי' דיעקב הכוונה דייקא אביו של דיוקנו דמות לו דנראה דהא פי'אהון
 והנה עכבו. וזה אביו של דיוקנו דמות שנראה במה לו ודמז ב'ו, פ'וגעין ק'נאיןר"ת
 עבידתי' לי' דשלימא ולא ממנינא דים היתה דוהמלאכה באמת אפשר ידע דפנחסנדאה
 דמות וע"כ נכנס, צדכיו לעשות אלא מסנינא לאו מלאכתו לעשות יוסף ויבא ע"כוא"כ
 ולכך ארמית לבועל בו פוגעין דקנאין ד"ת לו דמז דבזה והיינו עכבו, אביו שלדיוקנו
 מ' ישנו ובאמת ממנינא, מלאכתו לעשות יוסף ויבא דגם י"ל עדיין דק ה', קנאתקנא

 בנ"י עדת כל את משה ויקהל אמד ההד מן משה בדדת חזינן הא אכן בשבת,מלאכות
 לאט אלו הדבדים דבדים אלה ע' דף דשבת בגמ' ודדשינן הדבדים אלה אליהםויאמר
 ממנינא. לאו יוסף ויבא וע"כ מ' ולא ל*ט רק דיש ומוכח מסיני למשה שצאמדומלאכות

 בידידתך לימדתני כך לא אבא שאמד פינחס של טונתו בזה מבואד ולפ"זטז(
 צרכיו לעשות יוסף ויבא ע"כ וא"כ מלאכות ל"ט לדמז הדבדים אלה שאמדתמה"ס
 והיינו אביו של דיוקנו דמות לו שנדאה היינו דעכבו והא מלאכות מ' הוי דאל"כמיידי
 קנא פינחס גם ולכך ארמית בהבועל ב'ו פ'וגעין ק'נאין ד"ת והוא קפ"ב גימ'דיעקב
 ודוק. כזה למדתע מאז שאמדת ירידתך ע"י מה"ס בידידתך היטב ומדוקדק ה'קנאת
 שפיטם יתדו מזדע פוטיאל מבנות לאשה לו לקח ואלעזד בחומש בדש"י איתאוהנה
 דנראה מכח דק נכנס צדכיו דלעשות אמדינן אי והנה ביצדו, שפטפט ד"א לע*אעגלים

 אע"כ איכא, שבח דמה ביצרו, שפטפט לומד ל"ש פידש אביו של דיוקנו דמותלו
 לזמדי דהרג דבשביל מבואד ולפ"ז לע"א, עגלים שפיטם יתדו מזדע דהי' משוםצ"ל
 דמוכה והיינו בו פוגעין קנאין אדמית הבועל דכל דס"ל משום והיינו מישראלנשיא
 פוטיאל מבנות דכתיב דהא למימד ליכא ולפי"ז אביו. של דיוקנו דמות לו דנדאהמהא
 עגלים שפיטם יתרו מזדע שהי' משום וע"כ בזה שבח ליכא דהא ביצדו שפטפטמפני
 מישראל. נשיא שהרג מכח לע"א עגלים שפיטם משבטים אותו ביזו שפיר ולכךלע"א

 ז"ל( הח"ס בהסכסת תק"פ בשנת נופס המשולש,)חוס

 בקנאו ופרש*י וגו' קנאתי את בקנאו חמתי את השיב וגו' אלעזד בן פינחסיז(
 אלו דשאי ודברי לקצוף. לי שהי' הקצף את בקצפו נקמתי את בנקמו קנאתיאת

 הקב*ה כועס מדוע הבנה וצריך יום, בכל זועם ואל דכ' וי"ל וצ'ב. ומיותדיםכפולים



 ף ם וי הזה חטאתקוני י ו טייח
 טוב יוםטהרה

 לצורך בהם להשתפהע יכולים המגונות המדות שבכל דידוע יובן הענין אמנם יום.בכל
 ובזה יצה"ר על יצ"ט אדם ירגיז לעולם ה' דף בברכות ואיתא השם ועבדותגבוה
 מנין אך היצה"ר' את וינצח יצה"ר על יצ"ט להכעיס דקדושה בכעס להשתמשיבול
 מזה יום בכל כועס שהקב"ה מזה אך היצה"ר/ על היצ*ט להכעיס ודם לבשרלו

 איתא והנה היצה"ר. על להכעיס אדם כל יוכל ובזה דקדושה הכעס מדתנתעורר
 בימי כעסתי שלא עמכם עשיתי צדקות כמה ה' צדקות דעת למען עה"פ ז' דףבברכות
 יכול שאין בדאותו הרשע בלעם והנה וכו' נשתייר לא כעסתי קואלמלא הרשעבלעם
 ואז כועס הקב"ה שהי' בשעה רק לקלל יכול הי' לא שהוא מחמת ישראל אתלקלל
 כיון מו~וב בנות אל ישראל את להסית הכושר שעת הוא שעתה חשב הקב"ה כעסלא
 דקדושה הכעס נתעורר ולא כועס הקב"ה שאין מכח יצרם על להתגבר יוכלושלא
 ופנחס בידו, ועלתה זו בעצה בלעם את יעץ ע"כ היצה"ר על היצ"ט להדגיס יכלוולא

 כח שיתעורר כדי גדול בכעס המעשה אותו עשה קדושתו גודל ובכח בזההרגיש
 רש"י כוונת וזה יצרם. על להתגבר שיוכלו ישראל לכל כח בזה ונתן דקדושההכעס
 והקב"ה  דקדושה הכעס מדת לעורר לקצוף לי שהי' הקצף את בקצמו נקמתי אתבנקמו
 שלום. בריתי את לו נותן הנני ע"כ הפעולה זאת עשה ופנחס האלו בימים כעסלא

 מבעלז(ק זצ"ל שלום ער רב)הגה"ק
 יוכל ועי"ז הק' החותם היסוד מדת לתקן צריך האדם כי בידו, רמח ויקחיח(

 רמח ויקח כתיב ולכן וחסדים, ברחמים הדינים כל ולהמתיק אבריו רמ"ח כללקדש
 כזה במילוי י"ד כי בידו עעי אבריו רמ"ח שתיקן רמ"ח אותיות הוא רמ"ח כיבידו
 יח"ם. אותיות דמ"ח כי לרחמים הדינים המתיק ועי"ז חותם גימ' דל"תיו"ד

 צויש)צמה
 וצ"ל שמע, וקריין בכיין ואינון וז"ל בוכים והמה עוזיאל בן יונתן בתדגוםיט(

 אבינו דאברהם ע"א י"א בעירובין דאיתא בד"א וי"ל כזאת. בעת לק"ש השייכותמה
 עכו*ם על שבא מישראל בר מגיהנם לתייבים להו ומסיק גיהנם של פתחו עליושב
 לו מצעין באותיות ומדקדק ק"ש שקורא מי כל ע*ב ט"ו ברכות בגמרא ואיתאע"ש
 מדינה הראשונה הצלה מהם וניטלה עכו=ם בבת שנכוךלו כאן ולכן ע"כ, הגיהנםאת
 ק"ש. בזכות הגיהנם להם יצננו שלכה"פ השני' בהצלה שיזכו ק"ש קראו ע"כ גיהנםשל

 ז"ל( ייזגיץ אב"ד האגר, מהר"א להגה"צ אליעזר,)ומשק
 המיוחס ובתרגום יוחנן. ר' דברי והם ב'( פ"ב )סנהדרין לו נעףעו נסים ששהכ(
 מס' בירושלמי וכ"ה כ"ו אות פ"כ במד"ר וכ"ה נסים י"ב חושב דלעיל סו"פליונתן
 ששה עוד חושב ואח"כ נסים עהבה מתחלה חושב בלק פ' בספרי וכ"ה פי"אסנהדרין
 ברזא שהוא הברית על קנא שפנחס לפי כי ואפ"ל חז"ל. דברי להבין וצריךנסים.
 שנקףצה פנהס זכה ולכן כל נקרא ולכן קצוות הו' כל כולל היסוד כי ונודעדיסוד
 הוא לו נעשו נסים י"ב ומ*ד ביסוד הנכללים קצוות ו' בסוד והוא נסים ששהלו

 דהיסוד ותמצא ויצא בלק"ת עי? חוזר דאור קצוות ו' ובסוד ישר דאור קצוות ו'בסוד
 נסים. י"ב לו דנעשה ליונתן ס"ל ולכן חוזר דאור קצוות ף וגם ישר דאור קצוות ו'כולל

 יוס05)אמרי
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 לפרש זצוק"ל מקאדיץ הר"9 הרה"ק בשם זצלה"ה אאמו"ר מכ"ק שמעתיכא(
 מהו ודקדק פרוונקא להוי איהו דאגרתא קריינא משה לו שאמר בסנהדדיןמאחז"ל
 פוגעין קנאין אדמית דהבועל ההלכה מהם דנתעלמה הענין אך דאיגרתא. קריינאהלשון
 שהיו הנ"ל הרה"ק אמר ע"כ הזאת, ההלכה את כולם שישכחו יתכן איך ולכאודהבו,

 דהיינו תפלה לשון הוא דפוגעין סבורין והיו פידושו את ששכחו דק ההלכה אתיודעין
 תשובה. שיעשו ומתפללים בוכים היו וע"כ בתשובה שישוב עבורו מתפלליןשהקנאין
 כו' למדתני כך לא משה רבינו אמר וע"כ בו פגע מלשון הוא דפירושו זכד פנחסאולם
 ההלכה דהיינו האגרת את קורא שאתה דאיגרתא קריינא והשיב מכהם, בופוגעין
 וש"י. עכדה"ק כפירושך, המצוה לקיים פרוונקא להוי איהו זה,בפידוש

 יצחק()חקל
 את השיב מאי רל"ז דף פנחס פ' מהימנא ברעיא מבואר תנאף, לאכב(

 אף משחית ואינון ע"ז על וחד ג"ע על וחד ש"ד על חד דגיהנם ממונים ג' אליןחמתי
 מובן ובזה ג"ע, כנגד הוא דאף הלשון מסידור ומשמע עכ"ל. כו' טאס דהוי חמאוחימוע
 ע*ד שבסתר דבד שהוא ג"ע על ממונה שהוא אף כופה בסתר דצדקה ז"למאמדם
 ראשי כל קח נאמר ולכן אף, יכפה בסתר מתן צדקה ע"י לכן בסתר, ירך מה ז"לאמרם
 דק השיב ופנחס מישדאל, ה' אף חרון וישוב כו' אותם והוקע בזנות שחטאוהעם
 משא"כ שם, בזה"ק כדאיתא בשוגג שהי' פעור לבעל שנצמד ע"ז עון על שהי'החימה
 שהי' אף החדון גם שבו ואז עם, דאשי הוקעת ע"י רק נתכפד במזיד שהי' זנותעון
 שמחזיקין דייקא לאף תהנה לא תנאף לא על חז"ל דרמזו שפיר מובן ולכן ג"ע עוןעאי
 תיבות לב' לחלק תנאף לא מלת לדרוש נתן שממילא מאחר אכן ח*ו, זה ממונהכח

 כיון לי' שמעת דמילתא מגופא וגם בשמים הריחת של הרמז גם ממילא נשמעהללו
 בבשמים. מלהריח גם וליזהר ביותר להתדחק צדיך החוטם כשם שמו זהשמלאך

 זאל( ממישקטלץ הגה"ק ממורי כת"י יעקב,)יגל

 נשיא הרג וכו' זה פוטי בן וכו' השבטים שהיו לפי פרש"י אלעזר, בן פינחסכג(
 יודעין היו לא הם וכי להקשות ויש אהרן. אחד ויחסו הכתוב בא לכך מישדאלשבט
 אהדן. של היחוס בתורה שנכתב הועיל ומה דברו ואעפ"כ מיוחס הוא אם שמצדמזה

 לעשות אם לידם בא אם דבר איזה מרגישים שאינם ב"א כמה יש דהנה לפדשונראה
 ההיא, הדבד בעשות מצוה יש אם עצמן לנטות מבינים שאין לפי לאו, או ההואהדבד
 א' צדיק כשרו(וין אלא חלילה האמת ראות לבלתי האדם עיני את מסמא היצהארכי

 הרואין שכל עד כ"כ ויראה באהבה הדבר עושה הוא והצדיק ההוא הדברשעושה
 ידעו לא שמתחילה אעפ"י כמעשהו לעף2ות גדולה מצוה שהוא הדבד על טעידיןאותו
 המצוה את הבינו לא בתחילה השבטים שאצל כאן הדבר הי' כן בה. מצוה ישאם
 בכח הזה הדבר ועשה פנחס וכהטבא הלכה ממנו שנתעלמה וכמ"ש זמרי הריגתשל

 שהוא אעפ"י אותו להדוג גדולה מצוה שזה אחד פה כולם הרגישו אז הגדולהקדושתו
 דבר ויעשה פוטי בן אם מצד שהי' פנחס על גדול חידה2 בעיניהם הי' לכךגשיא,
 הסוד מן לידע לפנחס זה בא ואיך מצוה הוא שזה כלל בלבם עלה שלא מה כזהגדול



יךפף הזה חטאתקונייפורכ
 מוב יוםטהרת

 ועמדה אהרן נין ה"ה בעיניכם חידוש הדבר יהי' לא לומר הכתוב מתרץ לכךההוא
 עצמם על כמתמיהין אלא דברו, גנאי מחמת לא חלילה שדברו והם אהרן זכותלו
 שאחר מזה לנו היוצא והטהורה. הקדושה כמעשהו לעשות בדבר הדגישו לאאיך

 ארחותיהם על יביטו והלאה שמהיום הקודש עם בלב קנאה הכניס זה דבר פנחםשעשה
 שכלו ולפי מעצמו ה' העובד האדם והנה ה'. במצות ונשכר זדיז להיות פקיחאבעינא
 אבל הבנתו, וכח שרשו וכפי מגיע ששכלו מקום עד כ"א לעלות להגיע יכול אינואז

 מביאה הקנאה כך, ג"כ לעשות בו עצמו מתקנא והוא טוב דבר מחבירו רואהכאדם
 תקנא אל כתיב ולכך עי"ז. למעלה לעלות ויכול הטבע כדרך שלא אפילושיעשה

 קנאתי את בקנאו ע"י כו' השיב כו' אלעזר בן פנחס וזהו היום. כל ה' בידאת כ"אכו'
 הוא הזה הדבר פי' כליתי ולא ה', בידאת הקנאה ישדאל בלב שהבניס פי'בתוכם,
 ה' ?ובד הנקרא האדם כי שלום, בריתי לו נותן הנני אמור לכן כליון בו שאיןדבר

 שלום. ברית לו נתתי ולכך קדושתו בגודל פנחס זה גרם ומי בעובדי' השלם הואבאמת
 אלימלך()נועם

 קמ"ג. סי' תהלים על לדוד ובשושנים ה' יפקוך עה"פ פיגחס פ, אריאל חומתעיין

 שאמר במה פירשו דהנה דה"9 נ"ל קנאתי. את בקנאו וגו' חמתי את השיבכד(
 הפסוק פי' האלשיך כי י"ט( א, )מלכים וגו' צבאות אלקים לה' קנאתי קנאאליהו
 בענין לו"ה י"ה בין פירוד שיש דהיינו שלם שמו אין דבהגלות ברחוק תעמוד ה'למה

 י"ה, ס"ת ראתה כי מקדשה באו גוים ראתה כי בפ' הגלאנטי כ' וכעי"זהשפעה,
 השם מרחקין הם ח"ו ישראל בעבור והנה והבה ביניהם וגוים ו"ה ס"ת מקדשהבאו
 עליונים צבאות אלקי רק ישראל אלקי נקרא לא ח"ו ואז שכינתו מסלקין וגםכ"י
 לה' א' קנאות שתי ר"ל קנאתי קנא והיינו ישראל אלקי שיקרא יותר ית"ש לוונוח
 שנקרא מה ר"ל צבאות אלקי ב' עונותיהם, ע"י ברחוק ועומד שלם שאינוהוי"ה

 לאלקי נכתב כאלו והוי צבאות אלקי על ג"כ קאי לה' של והלמ"ד צבאותאלקי
 לפרהב נראה ועפי4ז המפרשים. עכ"ד צבאות אלקי רק שנקדא בשביל ר"לצבאות
 בתוכם שגרמו מה בתוככם ב' שמי, שמפרידין לי שעשו מה ר"ל קנאתי את בקנאוכאן
 ר"ל. מהם שכינתי לסלק שגרמו ר"ל למעלה המוזכר בנ"י על קאי דהוא בנ"י ביןר"ל

 מצוה פ"ד( )אבות מ"ש נל"פ כי לך אסביר יותר זה דבר להבינך וכדיכה(
 אם כאמור צואה וקיא לסרחון נמשלה העבירה כי עבירה גורדת ועבירה מצוהגודרת
 ונקדים תורה בביטול יתלה מצא ולא פשפש שמפ' וכמו ציון, בנות צואת את ה'רחץ
 כרמים מחבלים קטנים שועלים שועלים לנו אחזו בפסוק דודים אהבת דבריעוד

 אלמושנינו מהר"ם בשם שם ומ"ש בשושנים הרועה לו ואני לי דודי סמדרוכרמינו
 כחות חיילותיו וכל יצה*ר יברחו ככה טוב ריח מפני הארסיים בע"ח שיברחודכמו

 דכמו ומובן בשוה הפכים דידיעת ידוע והנה עיי"ש. טובה הכנה מפניהטומאה
 במקום ע"כ והבן, רע ריח במקום ומוכנים ככה טוב ריח מפני אדס בעלישבורחין
 שסתם באליהו רז"ל שאמרו כפי וגם כאמור רע וריח סרחון המולדת העבירהשנעווה
 הרע שריח והשיב זה על ונשאל הנבילה על בעברו סתם ולא רשע לפני בעברונחיריו



כא ף ם לי הזה חטאתקוני ד ל םי
 טךב יךמטהךמ

 ע*כ אמיץ בכח וכחותיו היצה*ר שם קה2וכנים על נבילה מריח יותר נודף הרשעשל
 יצה"ר מגרש דעדן דגנחא בוסמין טוב ריח דמוליד מצוה במקום אבל עבידה,גוררת
 בן שזמרי דבשעה יובן ומזה וז"ב. מצוה גוררת ע"כ הקדושה כחות ומשרהוכחותיו
 והיו העברים במחנה גדול רע ריח הוליד הרי גדול בפרסום כזו נבלה ען2הסלוא

 וקנא ברבים ש"ש וקדהע נפשו ומסר פנחס שבא אלולא הקדושה כחות כלבורחים
 בריח הבית שמעשנין כמו הסרחון והבעיר גדול טוב ריח והוליד צבאות ה'קנאת
 ביתר נשארו הקדושה וכחות הסומאה כחות כל ברחו ועי"ז רע ריח להעבירטוב
 כליתי ולא והיינו ישראל. אלקי ונקרא שכינתו השראת נשאר וע"כ עוז, וביתרשאת
 בנ"י את כליתי ולא יתילשב ועפי"ז והבן. בקנאתי בנ"י עם השדאה כח ר"ל בנ"יאת
 ארמית בועל בשביל האם תמוה והוא כלי' ח"ו הי' פנחס שקנא אלולא דמשמעווגו'
 יובן ועפי"ז והבן. א"ש ולפמ"ש וכו'. יחטא אחד האיש ח"ו, ישראל לכל יכלהאחד
 השראת גורמים שהיו רבות עבירות הבריח בזה הרבים את הצדיק אותו זיכהאיך
 הקדושה השראת כח שגרם הרבה למצות יגרם ח"ו העברים במחנה הטומאהכחות
 להזהר א"א בעקביו שדש הרבים הקטנים שמהעבירות דודים באהבת שםכאמור
 והבן. לו, ואני לי דודי עליהם ה' נועם אם השם בעזר לא אם והרגלם ריבוייםלרוב

 משה()ישמח
 הכתוב בא לפיכך כו' זה פוטי בן הראיתם אותו מבזין השבטים שהיו ברש*יכק

 בגמרא דאיתא ע5"י נ"ל אהרן. אחר דיחסו ידעו הם דהלא והקשו אהרן. אחרויחסו
 ביצרם אנוסים לומר יוכלו שלא הרשעים את מחייב הצדיק יוסף עאב( ל"ה,)יומא
 ובגמ' לעולם, מועט אדם במשנה )כ"ו, בב"ק דאיתא עפ"י הדבר להמתיק ונעלהיו.
 בישן הירושלמי בשם ומ*ש ע*ב( ב"ז שם תוס' וע' פצע תחת פצע חזקי' דביתנא

 המורם והנה ע"ש. ס*ט סי' עהאג בתשובת ועיין שם, בר"ן ועיין אצלו הכליםוהניחו
 דאונס הו"א יוסף אלולא וא"כ פטור. גמור ובאונס לאונם, בקרוב חייב דאדם זהמכל
 טמאה בארץ שנה י4ז בן שהי' חומו בכל אז ועמד ביצרו שפטפט ביוסף אבל הואגמור
 לעשות ל"ו( )סוטה דלמ"ד נקל לנבון דעת והנה כנ"ל. הוי ממש אונס ולאו יצרולמאן

 מיוסף ראיה אין וכו' אביו של דיוקנו דמות שבאת רק נכנס צרכיו היינומלאכתו
 הנ"ל ולהמד' השיקת. סייעו ע"כ הוי גמור ואנוס שביכלתו מה עשה יוסף גםובודאי
 י"ז( )דף במו*ק ועיין ביצרו, אנוס ומי מי לפניו וידוע דגלוי אמרינן באמתודאי
 מענישין איך להקשות אין בי=ד מיתת על והנה וכו'. דדייני למערתא דעיילי'האי

 איבעי דמפקדי' דמאי תשובה עףטה דילטא להקף2ות שאין כמו היה ביצרו אנוסדילמא
 המקנא היינו בו פוגעין דקנאים רק מד"ת מיתה מחויב דאין בזה אבל למעבד,לן

 דאיתא ונקדים היא. נכונה סברא כי והבן הוא אנוס דילמא יקנא איך צבאות ה'קנאת
 אהרן שהרי בטובים אדם ידבק לעולם בהסבר במהרש"א והובא ע"ב( )ק"טבב"ב
 וכו'. מיוסף דאמי' אבוה אי אלח עד עיישש כף פנחס ממט יצא עמינדב בתנשא

 ביצרו שפטפט יוסף על נדרש אם והנה ז"ל. והמהרש"א והתוס' הרשב*םועמש"פ
 ונקדים פוגעין. קנאין שפיר וא*כ הנ"ל כמ"ד ולא ממש מלאכתו היעו דמלאכתומוכח



 ף ם די הזה חטאתקיני ד ו סיככ
 טוב יוםטהרת

 כתיב דביונתן עוד ונקדים שקולים, ששניהם ללמיך ומשה אהרן הוא דאיתאעוד
 הראיתם אמרו הם והנה בב"ב. שם כדאיתא משה של כבודו מפני מנשה בן גרשוןבן
 צרכיו לעשות כמ"ד דסברו ביצרו שפטפט פוטיאל הפי' דאין דהיינו וכו' פוטיבן

 רק בדין זה דאין ר"ל והבן מישראל שבט נשיא והרג לפגוע לקנא אין וא*כנבנס
 יהונתן כמו הי' ואם אהרן, אחר ויחסו הכתוב בא יונתן, וכמו מפוטיאל דאתידרצח
 דהוא ביצרו שפטפט דבזכות א"ו וביהונתן, בכהטה ששינה כמו לשנות להכתובהיה
 כיון וממילא הצדיק פנחס הוא ולכך במהרש"א כמ"ש זה לעימת עמד מעשהבעל
 בס"ד. נכון והוא כ2"ל, לקנאות עשה כדין ביצרו פטפטדיוסף

 משה()ישמח
 כך לא רבינו משה א"ל הלכה, ונזכר מעשה ראה יאחז"ל וגו' פינחס ויראכז(
 פרוונקא. להוי איהו דאגרתא קריינא א"ל בו פוגעין קנאין ארמית הבועללמדתני
 ההוא זלה"ה ניסן אלעזר מו"ה הקדוש הגאון מארי אבא מפי נחמר דבר בזהשמעתי
 אמרת כל כי הענין למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה מאחז"ל לפרשבהקדם
 צירוף מזה נעשה לטוב אדם במחשבת שעלה ותיכף אותיות צרופי היינו צרופהאלקי

 י"ב פ' ב' חלק דין חקור מאמר בעש"מ כמבואר ית' לפניו בפועל ונכתבאותיות
 וגו' וידקר רומח ויקח שיקום בלבו ועלה פנחס כשראה תיכף עד"מ עייקש.וי"ג
 עיני את ה' ויגל בידו רומח ויקח וגו ויקם וגו' פנחס וירא צירוף מזה נעשהתיכף
 וכיון וגו', בידו רומח ויקח העדה מתוך ויקם וגו' פנחס וירא האותיות אלו וראהפנהס
 לא למשה וא"ל בו פוגעין ווקנאין ההלכה נזכר אותיות בצירופי זה מעשהשראה
 קריינא לו וז"ש וגו' פנחס וירא הצירוף זה ראה משה גם והנה וכו'. רבינו למדתניכך

 פרוונקא ליהוי איהו כו' ויקם פנחס וירא הצירוף היינו בהאגרת שנקרא זהדאגרתא
 וגו'. ויקם פנחס וירא הצירוף נעשה שכברכיון

 זצוק"ל( ניסן אלעזר ר' הגה"ק אביו בשם לב,)ייטב

 מבזין השבטים שהיו לפי ז"ל ופרש"י וגו' הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחסכח(
 שהיו דקאמר מה לב לשים ראוי והגה אהרן. אחר ויחסו הכתוב בא לפיכך וכו'אותו

 ואך טוב בעצם הי' שהמעשה מזה דמשמע פוטי בן הראיתם אותו מבזיןהשבטים
 שאין הדבר גראה אז אהרן אחר כשיחסו ואח"כ לו, נאה לא יחוסו מעלתלירידת

 הוא התימא מן ולכאורה הנשיא. בהריגת עשה ושפיר אהרן נין להיותו עולה שוםבו
 שעחיה במי הוא נפקעמ מה בעצם המעשה היה טוב אם הלא לזה יחוס ענין דמהזה

 נפשו את מוסר פשוט איש אם יתברך לפניו נ*ר יותר יש שלפעמים ואדרבהאותה
 שבט כל עליו שנתקבצו במס"נ זאת עשה שהוא ידוע כי יתברך שמו קדושתעבור
 לו נותן הנני אמור לכן ובמדרש לו. נעשו נסים י"ב חז"ל במדרשי כמבוארשמעון
 תמוה שהוא בזה הפי' למצוא נלאו וכבר שכרו, שיטול הוא בדין שלום בריתיאת
 דהנה לדעתי ויתבאר שלום. בריתי אה לו נוהן הנני אמרו אחר בזה טשמיענומה

 חוץ שבתורה המצות שאר בכל קנ"ז( סי' יו"ד )עי' ירוחם ורבינו הרמב"םנחלקו
 דהרמבום עצמו, על להחמיר רשאי אדס אם יהרוג ואל דיעבור בהם דהדין דבריסמג'
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 עצמו על להחמיר דרשאי סוברים וסייעתו ור"י בנפשו, ומתחייב רשאי דאינוסובר
 דרשאי מודי כ"ע וי"ש חסיד גדול אדם הוא דאם שם ובש"ך ברמ"א מבואראמנם
 שמסר פנחס גבי כאן והנה יעו"ש. קלה מצוה על אפי' השם קידוש על עצמולמסור
 לפי אעכ כן מורין ואין היא הלכה באמת כי בה מחויב שאינו קלה מצוה עלעצמו
 מישראל נשיא והרג וכו' שפיטם זה פוטי בן ראיתם שאמרו בזוהו שפיר השבטיםדעת

 רשאי שאינו ז"ל הרמב"ם שיטת לפי בנפשו מתחייב והי' במס"נ זאת לעשותשהוצרך
 גדול אדם בבחי' שהי' אהרן אחר ויחסו דבריהם לסתור הכ' בא וע"ז כן.לעשות
 העושה אחר תליא שזה הדבר נכון שפיר ולפי"ז ע"ז. עצמו למסור רשאי והי'וי"ש
 הוא א"כ וכו' זה פוטי בן עליו שאמרו השבטים כדעת גדול בבחי' איע הואשאם

 אחר הכ' שיחסו כמו גדול אדם בבחי' הוא אם ואך כנ"ל, זו במצוה בנפשומתחייב
 הנני אמור ולכן שבקלות. קלה מצוה עבוד אפילו עצמו למסור לו מותר שפיראהדן
 שיחסו מאחר כי שכרו שיטול הוא בדין המדרש אמר ושפיר שלום, בריתי את לונותן
 והבן. קלה מצוה על אפי' עצמו למסור לו מותר ושפיר עבירה עבר לא אהרן אחרהכ'

 טוב( יום)קדושת
 קנ"ז ס" יו"ד ב"ח ; שם וברא"ש בפרהסיא אפ" יכול ד"ה ע"ב ס"ז ע"ז תוס'עיין

 ע"א ס"א סנהדרין בבלי ; ה"ה פ"ג סנהדרין ; ה"ב פ"ד שבועות ירושלסי ; סק"א שםוש"ך
 אמר. רבא ד"התוס'

 דאין הטעם הביא זו פ' ביש"מ דהנה י"ל שכרו. שיטול הוא בדין במדרשכט(
 כשבאו בפנחס ולכן לבסוף אלא משתלמת אינה דשכירות משום בעוה"ז שכרמשלמין
 כלומר שכרו, שיטול הוא בדין ולכן הסוף הי' אצלו וא"כ נשמתו פרחה להרגועליו
 בזכות אלא נזונין ישראל אין חז"ל עפ"ד קצת אחר בדרך ולפענ"ד עכ"ד. ומידתיכף

 דלא חובין דאית דמלתא ורזא קכ"א דף במדבר הזה"ק עפ"ד הטעם וי"להאמונה
 יהיב והאי תמותין עד כו' יכופר אם הה"ד עלמא מהאי נש בר דאתפטר עדמתכפרין
 בייטאפ כתב ובזה עכ"ד. עלמא מהאי דאתפטר כמאן בי' נפשי' ומסר למיתהגרמי'
 עעש. מהעולם ונפטר מת כאלו לו ידה2ב נפשו למסור עליו מקבל דאם מדותלי"ג
 עלמא מהאי אתפטר כאלו דהוי ולהנ"ל נפשו למסור עליו מקבל אם דה"נ י"לולכן
 משתלמת אינה דשכירות דה2כר לו משלמין דאין גבי' שייך ולא הסוף הוי אצלווא"כ
 אליו מגיע נפשו למסור באמת עצמו על כשמקבל המצוה זה על ולכן לבסוף,אלא
 הא האמונה דעל ר*ל האמונה, בזכות אלא ניזונין ישראל דאין והיימ בעוהעזהשכר
 את בקנאו וזשה"כ בעוה"ז ע*ז ניזונין וע"כ עצמו למסור מחויב מישראל אחדכל

 ואמר שלום, בריתי את לו נותן הנני לכן וכנ"ל לה' נפה2ו שמסר הרי בתוכםקנאתי
 מעלמא איתפטר בבר כאלו ה"ה נפשו שמסר כיון היינו שכרו שיטול הוא בדיןבמדרש
 עלמא. בהאי שכרו שיטול הוא בדין וא"כ לבסוף אלא משתלמת אין שכירות שייךולא

 חים()עצי
 איש ידע לא זמרי בהריגת כהבה שנתעצל לפי בלק סו"פ במד"ר איתאל(

 קונו, רצון לקמ2ות וכו' כנשר קל כנמר עז להיות אדם שצריך ללמדך קבורתו,את
 מדה זה מה תסוה והוא השעדה. כחוט הצדיקים עם מדקדק שהקב"ה למד אתהמכאן
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 והקב"ה וכו', עז להיות שצריך ללמרך שסיים מה וגם קבורתו איש ידע דלא כדהכנגד
 וירא פ"ב דף בסנהדרין מאחז"ל עוד ונקדים להכא. ענינו מה הצדיקים עםמדקדק
 לימדתני כך לא למשה לו אמר הלכה ונזכר מעשה ראה רב אמר ראה מהפנחס,
 להוי איהו דאיגרתא קריינא א"ל בו, פוגעין קנאין אדמית הבועל סיני מהרברדתך
 במקום וכו' ה' נגד תבונה ואין עצה ואין חכמה שאין ראה אמר ושמואלפרוונקא.
 רבינו מהבה רב אמר ק"א דף בזבחים דהנה פלוגתתן לפרש ויש וכו'. חיה"ששיש
 ימי ז' אלא משה נתכהן לא אמר דחד תנאי בזה דפליגי ברייתא מייתי ושם הויכהן

 שלא ומהם לפנחס לו נעשו נסים די"ב יינתן מתרגום ידוע והנה עיי"ש.מילואים
 דמשה למ"ד מעתה עליו, מדמם נפל לא וגם אותו יטמאו שלא בידו שהיו כ"זמתו
 וחשש הנס על לסמוך רצה לא כי הדגו 'שלא דמשה טעמא דהיינו י"ל הי' כהןרבנו
 מה עשה שפיר לזמרי שהרגו עד נתכהן דלא פנחס משא"ב טומאה, לידי יבאשמא
 פוגעין דקנאין זה דין סיני מהר בדדתך לימדתני הלא לו הקשה דפנחס אלאשעשה.

 הקב"ה להם כדאמר כהנים בבחי' ישראל כל היו תורה כתן דבשעת במדרש ואי'בו,
 הלא לו שהושה וזה נפסלו. בעגל שחטאו ע"י רק כהנים, ממלכת לי תהיוואתם
 כולם העדה כל כי קרח שטען מה לפרש יש ובזה זה. דבר לימדתני מה"םברדתך
 למה ענינו מה מובן ואינו לך. יהי' ולא אנכי בסיני שמעו כולם פרש"י וכו'קדושים
 לכולם א"כ שמעו דכולם כיון קאמר הכי הנ"ל ולפי הכהונה. על לחלוק באשהוא
 ראה מה במדרש וז"ש לכהונה. כשרים וכילם כהנים ממלכת לי תהיו ואתםנאמר
 כהנים כולם היו בסיני דאף תימא וכי כלומר ראח, אדומה פרה משה, על לחלוקקרח
 כולם שוב א"כ העגל הטא על מכפרת אדומה רפרה ז"א נפסלו, העגל בחטאאבל

 לגמרי. החטא נתקן לא עוד באמת אבל לכהונה,כשרים
 חכמה ברוב עה"פ במדרס דאיתא ע"פ י"ל פנהס של קושייתו לתרץ והנהלא(

 ולכאורה סופרים. מדברי ושניות גזירות לחדש צורך הי' לא הטאו לא דאלו כעס,רוב
 מש"פ וידוע למשה. הקב"ה הראה לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה דאפי' אחז"להלא
 וציל מכריח יתברך דיבורו אבל הבחירה את מכריח אינו הקב"ה של שהידיעהדאף

 י"ל מעתה בחכמתו. רבינו כהטה שהשיגו לו הראה רק בפה כ"ז לו נאמר לאדבאמת
 לקיים א"א החטא דקודם כיון בדיבור לו נאמר לא בו פוגעין דקנאין דינא האידגם
 רבינו משה רק כהונה, בחי' מהמ שניטלה החטא לאחר רק לטמאות שלא מטעםזה

 קריאה בבחי' זה דין שנתגלה עתה רק כלומר דאיגרתא קריינא וז"ש זה, דברהשיג
 כהן. שאני אני ולא פרוונקא ליהוי איהו ע"כודיבור

 שמואל אבל הוי, כהן רבינו דמשה בזבחים דס"ל לשיטתו לרב ניחא וכ"זלב(
 לדוכתה קושיא הדרא וא"כ כהן דל"ה דברייתא תנאי בשיטת דאזיל בזה לי' ניחאלא

 לרב. כבוד חולקין אין חיה"ש שיש דבמקום אמר וע"כ רבינו. בהבה הרגו לאאמאי
 טומאה למקום הקב"ה נכנס האיך ולכאורה מלאך ולא אני באר"מ ועבדתי כתיבוהנה
 דמרעעה וידוע הטומאה. כחות כל להם ברחו ית' שכינתו גילוי דע*י בסה"ק וכ'כזה,
 בעצמו זאת לקןבות רבינו משה יכול היה שוב ולפי"ז גרונו. מתוך מדברת שכינההי'
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 ברוב רבינו דמשהאלא טומאה, לידי בא הי' לא וממילא מסתלקין הי' הטומאהדכחות
 אלקיכם מינא האי שאל בגמ' איתא והנה זו. במדרגה עצמו החזיק לאעמותנותו

 מקשה לא אמאי והקשו טבל. במאי למשה קבר כי תרומה, לי ויקחו דכתיב הואכהן
 כי מצוה מת דהו"ל המהרש"א ותי' עצמו. לטמאות רשאי הי' האיך גופאאקבודה

 גדולים. בו שיתעסקו לגדול דאוי כמ"ש הבורא רצון הי' וכך קבורתו, את איש ידעלא
 כהנים טומאת איסור ענין שייך לא הקב"ה דאצל שפיר אתי בלא"ה האמור דלפיאלא

 לשיטתו רבינו דמשה כיון אבל הטומאה, כחות כל מסתלקין שכינתו גילוידבמקום
 מדה עפ"י עמו התנהג לא הקב"ה אף ע"כ זו בשיטה אזיל הוי לא לזמרי הרגשלא
 את איש ידע ולא לפיכך זמרי בהריגת רבינו משה שנתעצל לפי דאמרו והיינוזו.

 עצמו החזיק לא ענוותנותו מחמת רבינו דמשה ונהי מצוה. מת שיהי' כדיקבורתו,
 בדרכי לבו ויגבה לסעמים לקיים צריך ה' דלעבדות בסה"ק טש"כ ידוע הלא זו,במדה
 ולא קונו, רצון לעשות וכו' כנמר עז להיות אדם שצריך ללמדך שסיים והיינוה'

 למשה דקברי' הא על תי' עוד יש דלכאורה אלא ערך, לקטן פעם בכל עצמולהחזיק
 בין גדולה פלוגתא דהיא ידוע אמנם מטמאין. אין צדיקים דקברי התוס'כמ"ש

 דלעולם הכריע משה ובישמח מטמאין. צדיקים דקברי משמע דוכתא דבכמההפוסקים
 בלי גמוד צדיק הוא אם יודע מי כי כן, מורין ואין הלכה דהיא אלא מטמאיןאין
 הוא רצה לא מ"מ גלוי ית' דלפניו אף ומה"ט ית', לפניו אלא גלוי אינו דזה כללפגם
 שסיים וזה מטמאים. אינן צדיקים דקברי לסמוך למעשה הלכה בזה להורותית'

 דצה לא ע"כ השערה כחוט הצדיקים עם מדקדק שהקב"ה למד אתה מכאןהמדרש
 תודה קיבל משה דאבות דמשנה ג"כ יבואר ובזה בזה. למקן2ה הלכה לגלות ית'הוא

 גם והול*ל מסירה, לל' ושינה קבלה בל' פתח ידוע והדקדוק וכר, ליהושעומסרה
 הגזירות כל למשה גילה שהקב"ה אף הנ"ל ולפי למשה. מסרה שהקב"ה משהאצל

 נמסרו לא אבל בחכמתו, קיבלם רבינו שמשה היינו אח"כ שתיקנו והסייגיםוהגדרים
 לא החטא לולא ובאמת מכריח הי' הדיבור דא"כ ית' מאתו פא"פ דיבור בבחי'לו

 שנמסר ממה יותר קיבל דהוא למשה ממר הקב"ה ולא קבל משה וז"ש לכך,הוצרכו
 ליהושע. ומסרה גזירות לחדש הוצרכו כבר והלאה ממשה אבל פא*פלו

 שליט"01 מסאסמאר הקדוש)רבייו
 ולא חמתי שאמר מה וגם חמתי את הסיר דהול*ל ויל"ד חמתי, את השיבלג(

 ובעל ד' נוקם וכ' לי אין חמה כ' רמי בר*ח חמא ר' ד"ד בע*ז עפי"ד הוא אךאפי.
 על יושב דאברהם י"ט דף בעירובין איתא והנה בעו"כ, כאן בישראל כאן ומשניחמה,
 דנבה2ד ארמית על הבא מישראל חוץ לשם ליכנס ישואל לבר מניח ואיט גיהנםפתח

 על הבא ישדאל דין להם והי' מואב בנות את זנו שישראל זו בעובדא והנהערלתו,
 גם במקומה שלא להיות החמה באה ואז עכו"ם דין להם ויש עדלתן דנמשכהארמית
 דהקא חמתי את דהשיב שפיר וו בעובדא קנאתו את קנא דפנחס וכיון ח*ו,בישראל
 כמקדם. באוה*ע להיות החימה והשיב לו, אין דהימה ישראל, דין להלן להםויהי'

 אורות()טללי
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 בא הפת פירורי מלהשליד נזהר שאינו מי המוציא, פירורי שיורי לאכולב.
 שיצה"ר שוא, בחבלי עון מושכי הוי הנביא אמד כן כי תתמה ואל ר"ל, ז"ללעון

 לו אומר והיום וחזק, הולך הוא העגלה בעבותות ואח"כ עכביש לקורי דומהמקודם
 על ולפרר להשליך תניחו ולא לשובע לחמכם ואכלתם פי' זה ואולי כו'. כךעשה
 יאיר( חות )ורשוח באיש. המתגברת הקליפה שהיא הארץ מן רעה חי' וה,טבתיהארץ

 בתאות הקלקול ראשית שהי' כמו אכילה מתאות נמשך הברית פגם עיקרב(
 בחוה. זוהמא הנחש שהטיל נמשך ומזה למאכל, העץ טוב כי האשה ותרא כמ"שאכילה

 צדיק()פרי
 זצ"ל מריזין הק' חותני אמר ה', לפני צפונה המזבח ירך על אותו ושהטג(
 על הא' דברים, בג' הכ' ופי' אותו לשחוט תוכל במה היצה"ר על קאי הלזהדהפסוק
 השלחן כי אכילה הוא המזבח והב' כידוע. ירך בתיבת שמרומז יסוד מדת ידי עלירך
 יאתה זהב מצפון כמ"ש בממון פי' צפונה והג' ובטהרה, בקדושה שיאכל מזבחנקרא
 צדיק( )צמח ה'. לפני להיות תוכל ואז התוה"ק עפ"ייתנהג

 ברי"ת. גימ' הטהו"ר השלח"ן אכילה. תאות מתקן השלחן על התורה לימודד(
 לטומאת בא שאינו שלו, לברית האכילה לו מזיק אין אז בטהרה אדם שלכששלחנו

 ליעקב( )אמת אכילה. מרוב שבאקרי
 מוצא שאתה מקום שבכל הנה, אחיות המשגל ותאות האכילה תאותה(

 וזה ומש"ש. ה"ד שם ובירושלמי דיבמות פ"ב ועי' קדהטה, נאמר שם ערוהגדר
 ובפ' עושה יין הרבה ובסוטה בישא, זני כריסא מלא א'( ל"ב )ברכות כמ"ש לזהמביא
 ומכונה א' הכל כי הא אכיל הא דעביד א'( )מ' ובקידושין תחטי, ולא תרוי לאתה"ש
 רו"ל ובדברי פיה, ומחתה אכלה אוכל, הוא אשר הלחם אם כי כמ"ש אכילה, בשםג"כ

 יזיר בקלקולה סוטה הרואה סוטה בריש ואמרינן שבת. לילי עמו אוכלתבכתובות
 השני קלקול על ג"כ להתבונן לב ישים זו תאוה קלקול שכשיראה כו' היק מןעצמו
 מכרו והילדה בזונה הילד את וימכרו ונאמר כו'. ויזיר ממנה עצמו לגדוריעותה
 ותיקון ע"ש. לסוטה בקערה זבוב מדמה גיטין ובשלהי מזה, זה נמשכים ששניהםביק
 תיקון אל ימשך וממנה אצלו קצת ג"כ הקלה שהיא האדם אל קודמת אכילהתאות
 שלימות השלימות שמצד אע"פ סוטה למס' נזיר מס' חז"ל הקדימו ולכך השני'תאוה
 תיקונה מעלת גם מסתמא יתירים ג"כ עונשי' שכן יותר במעלה הוא השני'בתאוה
 כפי הסדר הפכו וחכמים המעל41 כפי נזיר לפ' סוטה פ' קדמה בתורה ולכךעצום
 שאיש ידעה מנא ב'( )י' דברכות המחלוקת ענין וזה המעלה. אל בהגעתו האנושיסדר
 תאות תיקן ר"ל זבוב ראתה שלא אמר חד כנ"ל, מתאות מוגדר דר"ל הואקדוש
 וגם ב'(, )י' בגיטין כמ"סו מאיסותא דזבוב לסוטה בקערה זבוב דמדמה כנ"לאכילה
 מתאות השערה כחוט ר4ל נימא הנעל כמכוון הוא ונימא זבוב דשם פלוגתאענין
 בתחילה זבוב דא"ח ואלו אלו ואסיק מהבהבת ואינה בנעורת אש סכנתא והואעריות
 שלא וכיון אנימא. רק הקפיד ולא הקודם שהוא יין לעבירה גרם מי שאמרוכדרך
 אסר וחד השני'. תאוה על ג"כ סזה הגינה גופנית תאוה והרגשת גרגרנותראתה



כז ףידס הזה חטאתקונייסוד
 מוב יוםמהרת

 הוא ראשון וללשון חז*ל וכסדר שני' תאוה שכן וכל וכו' קרי ראתה שלאלהיפך
 צדיק( )פרי התורהנכסדר

 דהאכילה טעם ליתן יש ידים, רהיצת על ולא ידים נטילת על שמברכין מהו(
 שמירת לזה ועיקר לגאולה, זוכין הבירורין כל העלאת שע"י הבירורין להוציאהיא
 יהיו דיאן, שגימ' ידי"ם אותיות בשתטול כי ידים, נטילת על מברכין לכן יוסף,יסוד

 אדנ"י הוי"ה הגאולה בעת שיהי' היחוד שהוא צ"ה גימ' כ"ן כ"ה שאחריהםהאותיות
 שלאחריהם האותיות ועם ס"א גימ' ט"ל ט"ג הם ידים אותיות שלפני ואותיותכידוע,
 שארז"ל וזה לזה. זוכין היסוד שמירת שע"י יוסף כמנין קנ"ו ביחד הוא צ"ה גי'שהם
 היסוד, פגם שהוא זונה, אשה על בא כאלו ידים נטילת בלי האוכל כל ד'()סוטה

 אפים ארך החסד מקור שהוא אר"ך גימ' עה"כ ידי"ם עם הנ"ל קנ"ו מספרוכשתצרף
 טיבותא. חפנאי מלא לי ויהבי מיא חפנאי מלא משאי אנא דייקא חסדא א"ר ולכןכידוע,

 צדיק()צמח
 מצוה על נפשו מסר אך וקשה שלום. בריתי את לו נותן הנני אמור לכןז(
 זשה"כ במועדו לי להקדיב תשמרו במדרש איתא דהנה וי"ל יהרג. ואל ביעבורשהיא
 רות זו נפשו לשובע אוכל צדיק תחסר, רשעים ובטן נפשו לשובע אוכלצדיק

 אוהוע זה תחסר רשעים ובטן ותותר, ותשבע ותאכל כמש"כ בפי' היתהשהברכה
 שהברכה הזה עה"פ איתא רות דבמדרש ועוד לכאן. המדרש שייכות מה וקשהוכו',
 פירשוי לשובע לחמכם ואכלתם כמש"כ במעיים הברכה הוא כן ובאמת במעי',היתה
 הגמ' ג"כ וי"ל בפי'. הברכה שהיתה כאן פירש ולמה במעיו. ומתברך קמעאאוכל
 ה' ישא וכתיב שוחד יקח ולא פנים ישא לא אשר כתיב להקב"ה מלאה"שאמרו
 ואכלת בתורה דכתיב לישראל פנים אשא לא איך הקב"ה אמר כיצד, הא אליך,פניו

 אמרה התוה"ק באמת דאם וקשה וכביצה. כזית עד ע"ע מדקדקים והם וברכתושבעת
 לבטלה ברכה ח"ו הו"ל א"כ לברך צריך השביעה אחר שרק כלומר ושבעתואכלת
 נפרדים ענינים הם והנשמה דהגוף בספה"ק דאיתא וי"ל השביעה. קודם מברךאם
 בגופו עובד אם אבל בהיפך. וכן להנשמה מיצר להגוף רוח נחת עושה הוא ואםזמ"ז
 פי' לב ובייטב לתרוריהו. דשוי' מילתא הוי אז לרוהניות מהחומריות שנתעלהעד

 בנ*א שהרבה רואין דאנו פי יהלל רננות ושפתי נפשי תשבע ודשן חלב כמוהפסוק
 הזמידות את מעלה הישר הצדיק אבל הגוף, מזה ונהנה ושירות מזמירותמתפעלים
 לתרוייהו דשוי' מילתא אצלו והוי להק"ב נח"ר בהם ועהצה להקב"הוהתשבחות
 כן כמו האדם את משביעים ודשן שהחלב כמו ופירוש נהנים. הגוף וגםדהנשמה

 ג*כ ופי' אותם. משביעים להקב"ה שמזמרין והתשבחות השירות אותם צדיקיםאצל
 דיבויים לו ~ואין סימן זה רעב שהוא ידע אם פי' לך, אומר לא ארעב אםהכתוב
 רעב. הי' לא להקב"ה לומר טובים דיבורים לו הי' אילו כי להקב4ה שיאמרטובים

 אמנם במעי', הברכה היתה דבאמת הנ*ל המדרש סתירת ג"כ בזה וג"לה(
 שהברכה מחמת רק לזה, נצרכה לא רות שהצדיקת ושתי' האכילה ריבוי מחמתלא
 ג"כ נתברכה עי*ז להקב"ה ותשבחות ברכות אומרת שהיתה כלומר בפי' מצוי'הי'



 ףיוט הזה חטאתקונייטודכח
 מוב יוםטהרת

 פנים אהמא לא איך בגמדא ג"כ הפשט וזה נכונים. הדדשות ושתי כנ"ל,במעי'
 והם במעיהם נתברך באמת ועי"ז ית' לשמו ומשבחים מבדכים שהם וכו'ל"שדאל
 בהמ"ז ומבדכין פנים נשיאות שייך ושפיד מזו, ויתידה גדולה מעלה לד ואיןשבעים,

 קיים ביהמ"ק שאין אף דבאמת לעיל שהבאתי המדדשים יתי"~בו ועתהמדאודייתא.
 כאלו עליו מעלה עולה בתודת שלומדים הלימוד דע"י שפתינו פדים ונשלמהכתיב
 השני המדר,ם הביא ולכן בפועל. מעשה כאן אין הלא זה מנ"ל ולכאודה עולה,הקדיב
 מברכת שהי' הבדכות דע"י בפיה הבדכה שהי' דות זה נפשו לשובע אוכל צדיקזשה"כ
 שמסד פנחס על יוקשה לא ומעתה במעי'. ג"כ ונתבדכה בפועל מעשה נעשהלהקב"ה
 ופי' נפשו, את למסוד יכול ופדוש חסיד הוא דאם בשו"ע בדמ"א דאיתאנפשו,
 אבל בהם, שימות ולא בהם וחי משום הוא האיסוד דעיקר משום הטעם ז"להיש"מ
 ואדדבה ית' שמו לכבוד נפשו את שמוסר שלו החיות זהו הדי ופדוש חסיד הואאם
 ולנשמה לגוף הנאה הוי נישו שמוסר בזה בודאי א"כ חיותו תיפסק ה"ו יעבודאם
 שע"י לו, אמור לכן וזשהיכ חיותו. נפסקה ולא נהדג שלא נח"ד זה יש להגוףדאף
 על נפש שהמסידות זה מכח בהם שימות ולא בהם וחי שכתוב אף נמשו אתשמסר
 והנשמה. הגוף בין שלום שלום, בריתי לו נותן הנני לכן חיות, עיקד אצלו הואמצוה

 שליט"א( מסאטמאר הקדוש)רביגו
 הקדושות הניצוצות להחזיד ז"ל להוצאת גדול תיקון הוא המזון בדכת סודט(
 ונעשה לעולמות ובדכה שפע ולהדיק השמות ב' בין וחיבוד זיווג לעשותלמקומם
 וברכת סעודה ענין תדומה בזהד כדאיתא ותחתונים עליונים עולמות בין וחיבודזיווג
 הנוסחא ולכן בסוף. ויחי ובזהד ויקהל, ובזהד וכו', והמיטיב הטוב שם ומסייםהמזון
 להזכיר וצדיך שלמדתנו, תודתך ועל בבשדינו שחתמת בדיתך ועל המזוןבברכת
 לבדו הלחם על לא כי פסוק לרמז ויש קודש(. זדע )ס' ותודה בדית המזוןבבדכת
 הבדית פגם של התיקון עיקד כי ד"ל האדם, יחי' ה' פי מוצא כל על כי האדםיחי'
 בכוונה. המזון ברכת שמברך במה ה' פי מוצא כל על דקהוא

 הברכה()מעין

 שני לבקד שנכנס לדופא משל תנחום א"ד החי' זאת עה"פ שמיני פ' בסד'א(
 כו' תאכל לא זה ואת תאכל זה את חיים של לזה לו אמד למיתה וא' לחיים א'חולים
 בעל ופי' עכ"ל. הבדיות את בהם לצרף אלא מצות נתנו לא צדופה, אלקי אמרתהה"ד

 יאות בעוה"ב בחיים שחלקו מי כי ובריאותה הנפש לחיי דהכוונה ט' שערהעקידה
 וחליו הגוף בריאת לענין ולא בחיים חלקו שאין לזולתו שיאות ממה אחר טבעלו

 הם כי ובדיאותה הנפש חולאי מצד שנאסדו הענין אבל וכו' המאכלים אלונמסרו
 המזג ורוע האטומות בה ומולידים המשכלת הנפש אל ומזיקים ומתועביםמשוקצים
 רוח ומגרש והמעשים הדעות המטמא הטומאה רוח תתאוה מהם אשר התאוהוקלקול
 )יומא שאמרו וזה וגו', לי בדא טהוד לב דהמעעה ביקש שעליו ממנו והקדושההטהרה
 ונטמתם, אלא ונטמאתם תקדי אל בם ונטמתם שנאמד אדם של לבו שמטמטםל"ט(

 טומאה בשם אסודות המאכלות גקדאו וע"כ לזה זה נמשכין והטומאה האטימותכי



כמ ף ם וי הזה חטאתקוני ד ו פי
 מוב יוםטהרת

 לאוכליהם הנמשכים זנונים רוח רעה רוח הטומאה רוח מצד איסורם טעם כיוטהרה
 קדוש כי מסיים ולזה וכו'. הממיתים מדברים שיזהר כמו מהם ירחק עצמווהשומר
 כי קדושים שתהיו מחויב מזה אשר והנהגותיכם עמהם כה2תתף שאני וכיון ה',אני
 שיחי' הוא והצידוף הבריות, את בהם לצרף אומרם כוונת וזה זה. זולת ההתמדהא"א
 דברים בהרבה עצמו בצמצום שמים מלכות וקבלת והפרישות הזהירות חייהאדם
 יחי', ימות ואם ימות יחי' אם אמרו שעליהם הבחירה חיי ממש והם להן מתאוהשנפשו
 ובמנורת עיי"ש. פט"ו, ג' מאמר העקרים בס' ג"כ כ' אלו לדברים וקרוב הזהב.עכ"ל
 תלמיד מנהם, )לרבינו לדרך צדה ובס' פ"א, ח"ב א' ובנר פ"א, ח"ו ו' כלל ג' נרהמאוור
 האלו הדברים ומקור פ"ו. ז"ל מהר"ל לרבינו התפארת ובספר הרא"ש( בןהרוי

 י"ט(, י"ד, )שלח באוהחה"ק ועי' קצ"א(, )דף וישב ופ' שמיני פ' בזה"קמבוארים
 לבל להזהד ישראל שצריכים לומר יכוין אולי פי' בהם תטמאו ולא שמיניובסו"פ
 שקץ נפשו תעשה מזיד במעשה הפגם שישתנה אלא הדעת בהסח אפי' בפיהםיכניסו
 הן והן עכ"ל. בם, ונטמתם בהם תטמאו ולא אומרו והוא ותטמטם נפשו תטמאובשוגג
 הטמאים המאכלים כי פ"ו הקדושה שער הר"ח וכפי' הזה"ק מד' נאמן ממקורהדברים
 הדברים מאותן האוכל ולכן וטמא חיצוני רוח עליהם שודה מהם התורה לנושהזהירה
 הדבר כי ישראל, באלהי ולא בקדושה חלק לו שאין עצמו על ומראה נפשומטמא
 נפשו מטמא שהוא נמצא שם מתלבשת והנפש האדם בעצם אבר חלק נעשההטמא
 שלא עצמו במאכל עצמו על האדם להחמיר ראוי ולכן בגוף, המתלבשת הנפשומטמא
 שם ובאוה"ח פ"ד ריש היראה שער חכמה בראשית ועיין כלל. איסור צד בויהיה
 י"ב. פ' י"ח, פרשה אחרי ובפ' קדושים, והייתם והתקדשתםעהעפ

 גם אך ונפש לגוף לעצמו רעה גורמים אסורות שהמאכלות לבד לא והנהב(
 רצון וכשהי' פ"ד ו' כלל ג' נר המאור מנורת וז"ל חלציו יוצאי זרעו בנפשותיפעלו
 וחוקים ומצות קדושה תורה לנו ולתת קדושים להיות העכו"ם מן להבדילנוהבורא

 חכם עם ולעשותינו התאוות טינוף שהוא הנחש מזוהמת ולטהריע צדיקיםומשפטים
 דם שמולידים ויש במוחו, וטמא ועב עכור דם שמולידים מזון יש כי ובראותוונבון
 מכמה לט שאסור אסורות מאכלות מכמה בתורתו הבדילנו במוחו וטהור ונקיזך

 לחנם שלא ודבר דבר כל של טעמים גלוי לפניו אשר הנסתרות יודע וברוךטעמים,
 שכל גילה כו' נפשותיכם את תשקצו אל אמר כולם ועל בו, בחר אשר עמו עלאסרם
 ומשקצין פורעניות לכמה מוכן רע דם עושים ונמאסים נתעבים האסורים אלוהדבוים
 הנולד לילד ובנין יסוד שהוא הזרע לטיפת נהפך האדם שדם ומאחר והגוף,הנפש
 לפרשת תורה סמכה לזה הבנים טבע יהי' האבות מזון כפי כי נמצא חיבורמאותו
 שאעפ"י ללמדינו תזריע כי אשה וגו' הטמא בין ולהבדיל ולפסוק אסורותמאכלות
 לזרע ומשחית מזיק הוא יותר לו, ומזיק באוכלו עכור דם מוליד המטונףשהמזון
 נגעים פרשת אחר מצד ג"כ סמך וע"כ עליו, יתידותיו כל שיבנה טיפה מאותוהנולד

 קדושים הגונים בנים לי' הווין הרעים המאכלים מן האדם יבדל שאלולהודיענו
 טיפת מצד עליהם וגם עליו מתחדשים וקשים גדולים נגעים הרי לאו ואםוטהורים,



 ף סיו טה חטאתקתי ד ו טיל
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 באגה"ק הדמבע וכ"כ לקח. ועסיף חכם ישמע המשוקץ המאכל מצד שהיתההזרע
 לא בספרי אמרו פאא ישרים מסילת ספר וז"ל ג'. שער פט"ו שעה"ק בד"חוהביאו
 מאכלות כי והיינו בם, ליטמא סופכם בם אתם מטמאים אם בם, ונטמתם בהםתטמאו
 המקום של שקדושתו עד ישראלי איש של ובנפשו בלבו ממש טומאה מכניסיםאסורות
 כי לבו שנטמטם וכ' ונטמתם תקרי אל חז"ל וז"ש ממנו, ומתרחקת מסתלקתב"ה

 ו( ב, )משלי כמש"ה לחסידים נותן שהקב"ה השכל ורוח אמתית הדיעה ממנומסתלקת

 כל על זה איסור ויתד עוה"ז. בגסות משוקע וחומרו בהמיי ונשאר חכמהנ יתן ה'כי
 הטמאות הבהמות לבד ולא מבשרו, בשר ונעשית האדם בגוף שנכנס לפיהאיסווין

 רובו בין כמה ואחזאל וגו' הטמא בין להבריל כמש"ה בכלל הבשר שבמין הטרפותאף
 בין מבדיל השערה שחוט המצות כח שנפלא להדאות בזה וכווע השערה, חוטלחציו
 המאכל איסורי יחשוב בקדקדו מוח לו שיש ישראל בר וכל ממש לטהרהטומאה
 היקל יארע זה דבר אם הנה כי ארסי, דבר בו שנתערב כמאכל או הארסייםכמאכלי
 שלא ודאי קטנה חששא אפי' מיחוש בית לו ישאר אם ממנו לאכול עצמו עלאדם
 עכ*ל* אתה, נפש בעל אם בלועך סכין ושמת ב( כג, )משלי ועז"נ הוא, שכל בר אםיקל

 ה*ער( בפתח תגייגא, טרפות ה' יוסף,)מנחת

 מוט יראה אד"ש מרוטה, כתף וכל מוקדח ראש כל מגולה, תוכחה יהי' ומזהג(
 מזלזלין בעוה"ר כי הפליטה, שארית ירדנו ירוד איך האר"ש התרוע רועהתמוטטה,
 בקס*ת המהרי"ם יור"ו אפרוטה, שחוששין בשביל עכו*ם חלב סתם בשתייתומקילין
 כוותייהו ותנן וקריק כתיבן בכתב הכל מגילתא, וקן קולמסא בקן נשמעוהקול

 מתניתא, בידייהו ואייתי אתאי מילין צדק חקקו ורוזנים האראש מוסדיבבחירת(4
 הזה החמור והאיסור אדעתא, ולאסוקי החליבה לראות תמידי משגיח להיותשצריך
 אין טמא חלב שדהטש למימר חשוב ומאן ספין ומאן שעתא, ובכל מדינה בכלנוהג
 רמ*א ביד יוצאים ישראל בני הלא דמיעוטא, במיעוטא אפילו  שכיח אינו ביניעמצוי
 שאין אעפאי אסור רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב קט"ו( סי' )ביו"דשפסק
 שאע ומאחר חמירתא, איסורא כשאר אסור שהיא פשיטא, והא בעדדו טמאדבר

 קרייני וכו' תשובה ודרכי חמד כהשדי אחריו והבאים הרמ"א רבינו אחרנגררים
 הבירה כל מקעקע כי עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא יפול אחריהם והמתירדאגרתא,
 האדם לבני להודיע רמיא חיובא מילתא האי כי וכל סמיכת(4 כארעא עולם תלוהיתה

 באפדשתא, ודר לדו לחבא ויזהרו העבר על תשובה יעשו בחרטה, ויתחדטושיתנחמו
 הגה"ש רבותינו תשובות ואלקטה באמריאם נא אלכה כן על תיובתא, וסגי בעותאוהניא
 ה' צדקות יתנו שם שיטה, אר"ש במדב"ר נתנו ראו אתם הדור בקווסטא,דקאי
 שמעתא. תסתייע ומינה ומינה מטה, שלפמליא

 על שדנת מה נידון , ק*ק סי' )חיו"ד זי"ע סופר החתם מרן תשובת וז'לד(
 לחלוב הראךי טמאה בהמה שאין וזמן במקום אפילו במנין נאסרה חלב אי הדיןעיקר
 ממאסים הגוים גם המציים הטמאים שהבהמות אלו ובמקומות כבזמן ביניהםמצוי
 רואהו יל*אל ואין גוי שחלבו חלב 1 וז'ל קי"ד סי' פר"ח ומביאו כ' בש*ד הנהחלבמן



לא ף מ וי הזה חטאתקוני ר ו םי
 טוב יוםטהרת

 רש"י פסק כך נחש, ישכנו גדר ופורץ ביניה חורבא ליפוק דלא אסורה בדיר בהמהאין
 במס' כן מבואר נ"ל אך בתשובה, אולי ברש"י, מקומו איה מקום הראה ולא עכ"ל.ז*ל
 חלב צחצוחי בלא לה דא"א משום חנינא א"ר הגבינה איסור בטעם ע"א ל*הע"ז

 עומד שאינו טמא חלב לערב שוטה יהיה לא הגוי הא התוס' שהקשו ומהעפיר,ם"י
 גזירה דחלב לרש"י דס"ל לאישורו דבר יבין רוב"י בל' והמעיי' לגבן,כשרוצה
 דתחלת אע"ג רואהו ישראל שאין החלב אסרו ואז גבינה שאסרו קודם היתהקדמוניות
 כל אסרו סתם במנין ואסרו כשגזרו מ"מ טמא דבר עירוב חשש משום הי'גזירתו
 כגון טמא דבר חשש ליכא אפי' לראות יכול או החליבה רואה ישראל שאיןחלב

 לא גבינה או חמאה ונעשית מצורתה כשנשתנה אמנם אסורה, החלב מ"מ לגבןהחולב
 חולב אפי' אסור החלב היה הדור באותו נמצא כ"מ, זו ס' וכ"כ להיתר וחזרהגזרו
 הלז החלב והנה שנשתנה, כיון מותר היה מזה הנעשה והגבינה במנין נאסר כךלגבן
 שוב והכלים, ופת תנור ואוסרת האיסורין ככל גמור איסור היא נשתנית שלא זמןכל

 ונשתנה שיקפה חלב דאותו נהי משום ממנה הנעשית הגבינה לאסור נמע אחרבדור
 טהור חלב שהוא אע"פ נשתנו לא אטפי ביני שנשארו צחצוחין אותן מ"מהותרה

 דחלך קדמוניות גזירה משום אסור היא נשתנה ולא בעין שהחלב זמן כל מ"מבודאי
 וכו/ ולק"מ לשונו במתק רש"י דעת שזה יבין רואה עין כל רואהו. ישראל ואיןשח*נ

 וכן פלוג בלא במנין נאסרה מגוירה טמא דחלב דמשמע מכאן מבואר מעמה(
 גוים חלבו ואם שכ' קט"ו סי' בהג"ה והרמ"א בתה"א רשב"א כלשון בהדיאיראה
 כלים אוסרת שם עוד רמ"א ממ"ש וכן י"ג ס"ק ש-ך עליו ומ"ש וכו' בהמותמקצת

 במנין דנאסרת דס"ל להדיא מבואר ע"ש סקי"ד עלי' ש*ך ומ"ש וכו' בהםשנתבשלה
 עליו נמנו לא דחלב ליה דפשיטא רדב"ז תשובת מייתי הפר"ח אך ובישולם.כיינם

 בהיותו סמך זה שעל פר"ח וכ' מותרת מצוי טמא דבר דליכא היכא ומשו*הלאוסרה
 שכיחי משם שיצא מקום במדינתו כי ר*ל נכרי שחלבו חלב עמהם אכלבאמסטרדאם

 ספרדים אצל שנתאכסן רצונו באמשטרדם מ"ש הנה במדינתינו, משא"כ גמליםחלב
 דעתי לעיל כ"כ הדין בגוף הנה הנ"ל, רדב"ז עפ"י היתר נוהגים והם שםפורדגיסין

 ותשו' בגמ' רש"י דעת איכא ועכ"פ הרדב"ז כדעת שיהי' יהי' לו אך ופוסקיםמש"ס

 אפילו א"כ כן נוהגים ואנו כוותי' כ' וכ"מ ורמ"א לאסור דס"ל פוסקים ועודרשוי
 כאותו עליהם אבותינו קבלנו כבר להחמיר דעה דיש כיון מ"מ פוסקים כאינךהלכה
 וקרוב ססק"ז, קנ"א סי' ועמג"א התרה, לו ואין מדינא אשכנז בני עליע ואסורדיעה

 שיהי' הנדר קבלו כך היינו דרבנן אי' ככל קיל שמ*מ אע"פ דאורייתא נדרבעיני
 אם ודךינו דאורייתא, נדר על עובר ע"ז לעבור אבל דרבנן איסור כקולא עלינואסור
 דאורייתא, נדר ה"ל המחמיר בדעת עליהם קבלו אבותינו ורק להקל כרדב*זהלכה
 כך הוא שיאסור אלא כלום עלינו קבלנו לא אם כרדבאז דלא הדין עיקר אםאך

 וק*ל, קולי, חומרי נמצא דרבנן, באיסור עברייז הוא העובר אלא נדר אינעמעיקרא

 דרבנן אי דאורייתא אי עליע אסורה רואהו ישראל ואין נכרי שחלבו חלב מעתהוכו'.
 עכלאק, אמך, תורת תטוש השל נפשך שמור בני ואתה וכו' נחש ישכנו גדר ופורץכנ*ל



 ף ם די הזה חטאתקוני י ו םילב
 מוב יוםטהרת

 וזל"ק ז"ל החת"ס מרן דברי על הקשה זצ"ל איש חזון בעל הגה"ק והנהו(
 הגבינה על דגזרו א' ל"ה וש"י דברי לפרש ק"ז סי' יו"ד החת"ס ומש"כ : ד' סי'בע"ז
 אם אלא איסורא, חתיכה הוי ג"כ טהור דחלב טמא, חלב עירב שלא לנו שברוראף

 מאד, תמוהים דברים הם נשתננ לא מקרי לזה וקודם הותר גבינה ונעשהנשתנה

 אמרו ]שהרי טמא חלב משום הוא חלב צחצוחי של דהחשש להריא מבוארוברש*י
 סיש ובסוף שבגבינה, בגומות חלב דנשאר ופיו,2"י חלב צחצוחי בלא להשא*א
 בדבר יש ספק מאי קאמר, טהור חלב ואם ממנו, נשאר שבגומות לחוש וישרש*י
 ואף לגזור, אין ודאי טהור חלב משום אבל חלב[ צחצוחי בלא שא*א שאמרו זהוהלא
 חמאה לעשות מהני דלא והא מותר, טמא חלב עירוב בו שאין כשמתברר עצטוחלב

 לבטלו, שמערבו אלא טמא חלב עירוב כאן שיש חשש דאיכא התם שאניולהכשירז
 רש"י בשם הש"ד מדברי ז*ל החת"ס מש"כ וכן אסוור. החלב שכל חכמים אמרובזה

 הפר*ח פירשו כבר שהרי תמוה, טמא, חלב תערובות בו שאין המבורר חלבלאסור
 עירב שמא וחי"טינן החלב עכו"ם ביד הופקד והרי טמא חלב בעיר ביש דוקאדהוא
 שמענו לא סוסיא ולא חזירה ולא גמלה ולא חמור לא העיר בכל אין אם אבל סמאחלב

 והיראה, התורה שר דורינו, פאר וצדיק גאון האי לרב הדברים והצעתי עכל"ק.לאסחר
 ור"מ גאב"ד שליט"א, סופר עקיבא רבינו מרן ישראל של ומאורן רבן מזה, בןמזה
 : הקדושה תשובתו היא וזאת קדישא, ארעא מתקיפי יצ"ו, פרעסבורגדק*ק

 שרייבר - סופרעקיבא
 זצ"ל מוהרשב"סבה"ג

 ת"ו ירושליםבעיה"ק לפ*ק. ורוחה פדות ניסן י"בבעון"ת יע*א פרעסבורג דק"ק ור"מאב*ד
 כבוד ויתרון בהכשר שמחות ובשובע בדיצות יחוג המצות חגאת

 בפרץ עומד צבאות ד' מלחמות לוחם הצדיק, הגאון הרבידידי
 יצ"ו. בקליוולאנד שליט"א, דייטש ליפא חיווט מו"הכש"ת

 העלמעץ אבד"קמלפנים
 לעמוד כאלם בריא ויהי' הראשון לאיתנו שישוב ויה"ר מכתבו קבלתיאחדש"ת

 שטרידנא הגם אכי"ר. הטהור לבבו עם כאה2ר הרבים את לזכות הקב"ה לפני וקייםחי
 והברית נעירי אלוף מחותנו אהבה כי אמנע לא בכ"ז הק' חג לפני אלו בימיםטובא
 שהשותים שכתב מה זר ולא ראו עיני והנה לאחר. שלא דוחקת ז"ל הצ' הגאוןוהחסד
 נאב סימן יו"ד הריב"ד בשו"ת א"ע תולין עכו"ם של חמאה ואוכלין עכו"םחלב

 בשנת מחמאה המדובר שם הנ"ל, בהגאון סרוקי בוקי תולים האיך זה עלוהשתוממתי
 שם ומסיק ]בציר"ה[ חלב תערובת חשש בו יש אם ושאלו מלחמה בשעתבצורת
 כ"ז אחר שם ומסיק במהוש"ם כמבואר כעמיקער ע"י בחינהלעשות

-  שהעולם היות 
 היתרים היתרים לחפש להם מגיד מקלן הדעת וקלי שמ", דכר מאן וחלבעיי"ש עכו"ם של בחמאה היתר שטהגין במקום וכ"ז איסור. לפרסם הביאד על אין מאדדחוק
 ושומו וצדיקים בגדולים שוא משאות עצמם דברי ותולין תאותם למלאות להםחמדו
 רבנן מלכי מאן המלך אחר יבא מי והנה כמוהם. הדעת קלי מאנשים ירחקנפשו
 תשובה עיין טמאים דברים מצויין שאין במקום אפילו שמחמירים פוסקיםגדולי
 הפוסקים את שמביא תשובה בדרכי ועיין בסוסוז ס"ז כלל יור*ד אדם וחבמתמאהבה
 זצ'ל ח"ס בעל רשכבה"ג ק*ז הוראת עפ*י נוהגין אע הגר מדינת בני ואעשאסרו



לב ףיופ הזה חטאתקונייפור
 מךב יךמ דץךרןמ2

 כלל שכיחי דלא אפילו מקום בכל ואסור כש"ד שבמנין דבר הוה שחלב ק"זבסימן
 בסיום שם עוד התרה. לו ואיז מדינא אסור אשכנז בני ואנו שם ומסיק טמאיםדברים

 ההיתרים כל נפלו ממילא, אמך תורת תטוש ואל נפשך שמור בני ואתה יהתשובה
 לצורך. שלא להאריך ואין כמובןבבירא

 בתמיהה בח"ס ק"ז דברי שהניח זצ"ל איש חזון הגאון דברי שהביאראיתי
 אין אם גווני בכל ונאסר שבמנין דבר הוה דחלב נראה רש"י שמדברי שכתבבמה

 הטהור החלב דין היעו חלב צחצוחי בלא דא"א רש"י דכתב ממה וחילי' רואהוישראל
 וע"ז עיי"ש. כוונתו שזה יבין לשונו במתק רש"י בדברי דהמעיין וכתב בגזירתונשאר
 חלב ואם ממנו נשארו שבגומות לחוש ויש ממיים רש"י דהא ז"ל איש חזון הג'עמד
 עכ"ל. חלב צחצוחי בלא שא"א שאמרו זהו הלא בדבר יש ספק מאי קאמרטהור
 אנו שצריכין ובפרט הדק עיון לאחר אבל ראשונה בהשקפה רבתי תמיה היאובאמת
 ב"ה נ"ל רש"י דעת שזה יבין שהמבין שכתב שגם ומה דב"ק על אנפשיןלמשויא
 משום קדמאה גזירה של שהטעם לפני' שכתב מה על קאי דרש"י ול=ק דב4קלפרש
 רואהו באין עכו"ם חלב כל מתמא אסרו חלב לאסור שנמנו כיון אבל טמא דברעירובי
 כשישבו אבל תערובתם שאוסרין איסורין שאר כמו איסור חלב ונעשה לראותוביכול
 באין חלב סתם אסרו ונמנו כשישבו רק טמא דבר עיוובי חשש שיש על נמנולמנות
 טעמא דהיינו עירובי משום כתב ואח"כ דבריו מתחילת מרש"י נראה וכן מכלליוצא
 שנשאר חשש משום עכו"ם של גבינה אסור הי' שנמנו קודם ואז זה משוםשנמנו
 יוצא באיז עכו"ם של חלב כל על גם נמנו נמנו, כשכבר אבל טמא, מחלבבגומות
 ק"ז שדברי ותראה היטב ודו"ק טהור, חלב אף צחצוחי משום גבינות ואסרומכלל
 אמכי"ר. אמת, תורתו אמת ומשהנכונים
 תצא מציון עד בתורתו להגות ונזכה יאריך שנותיו וד' להאדיך שלא גרםזמן
 בהחפזי כותב הדוש"ת עיה"ק, מירושלים ה' ודברתורה

 ז"ל סופר מוהרש"ב בה"ג עקיבאהק'

 : וה בנידון שליט"א דורינו וצדיקי גאוני רבותינו תשובות הםואלו

 לידי( שהגיעו הסדר)כפי

 שטייףיובתן
 תשט"ו. ויקה"פ ו'ב"ה יצ"ו בודאפעסט דק"קראב"ד

 י. נ.ברוקלין,
 הגאו7 הרב ידינ"פ ראש על יחול וכט"ס שלימה ופואהבדכת
 ליפא יךעט ת23ל' מוה"ר בש"ת ימ"ת זי4ר ומגדל מעוזהגדול
 יע"א. בקליוולאנד וכע"ע העלמעטץ, אבדק"ק שליט"א,דייטש
 וד' הטוב, משלומו להודיעני הואיל ובטובו הגיעני מכתבו יקרתאחדשה"ט,

 בקודוב כדרכו הרבים לזכות ויזכה בשח"י, רפו"ש לו וישלח הגוף בריאות לויתן
 וכט"ס. הגוף ובריאות נחתמתוך

 עונש יש הממשלה שעפ"י כיון נכרי חלב לשתות להתיר יש אם עז,עאלע"ד
 ע"כ. חלב, עוד למכור הרשות ממנו לוקחים כן שעושה ומי טמא דבר מערביםאם
 שהעתיק נ"ז סי' ח"ב יו"ד מרדכי לבושי בעל הגה"ק מרן מש"כ חזי שפיר ה"גהנה
 קודם היתה קדמוניות גזירה דחלב לרש"י דס"ל שכ' ק"ז סי' יו*ד ז"ל החת*סממרן
 היתה גזירתא דתחות אע*ג רואהו ישראל עואין החלב אסרו ואז הגבינה, עלשגזרו
 שאין חלב כל אסרו סתם במנין ואסרו בשגזרו מימ טמא, דבר עירוב חעהעמשום
 לא חמאה ונעשה כשנימתנה אלא טמא, דבר דהבש ליכא אפילו החליבה רואהישראל
 וכלים, ותנור פת ואוסרת גמור איסור היא נשתנית שלא זמן כל שהחלב וכןגזרו,
 אטפי, ביני שנווארו חלב צחצוחי מפני גבינה גם אסרו ושוב במנין, שנאסדהמטעם
 בכלל היא בעין שההלב זמן כל מ*מ בודאי, טהור חלב שהוא אע*פ נשתנושלא

 וכשמ וערמ"8 פסק שכן וכ' רואהו. ישראל ואין גכרי שחלבו דחלב הקדמוניותהגזירה



 ף ס די הזה חטאתקוני ד ו סילד
 מוב יוםטהרה

 התרה, לו ואיז מדינא עלינו ואסור להחמיר, כהדיעות קבלנו כבר אשכנז בניואנו
 כקולא עלינו אסור שיהיה הנדר קבלו שכך קיל מ"מ דאורייתא, נדר בעיניוקרוב
 אותם העתקתי עכ"ל. דאורייתא, נדר על עובר זה על לעבור אבל דרבנן,איסור
 בשר חלב להשיג אפשר אי אם אמנם שלפניהם, מה המקילים שידעו כדיהדברים
 מרן התיר כבר ויולדת ומינקת( מעוברת )או חולים וכן מאד לזה צריכיםוהקטנים
 אפשר היה שלא הגזירה בזמן בב"פ בהיותי מעשה עשינו וכן מרדכי, לבושיבשו"ת
 ולהנ"ל, לקטנים חלב סתם התרנו החליבה, אצללהיות

 והכשר בדיצות חה"מ ויחוג הרבים לזכות ויאמצו כוחו יחזק ה' בברכהוהנני
 בלונאח דו"ש ידידו וכעתירת הטהורה כאוו"נויתרון

 שטייףיובתן
 גרינוואלד יצחקלוי

 י. נ.ברוקלין, לפ"*  תשט"ו ויק"פ ה'בעזהי"ת הבושם ערוגת דקהל רב צעהלים,אב"ד
 המפורסם הה"ג הרב ידידי לכבוד שלימה ורפואה וברכהשלום
 ליפא יך"ט הננ" מו"ה כש"ת ונאמן ישר חסיד בח"תחו"ב

 יצעו קליוולאנד חוב""ק העלמעץ אבדעק שליטוא,דייט,ם

 ע"כ להאריך פנאי לי אין שבלא"ה ויען הגיעני מכתבו באהבה,אחדשת"ה
 שיש שיען ואומרים רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב אודות תומ"י. סהטיבואני
 טמא חלב של החטחם כל בבירא נפל ע"כ טמא חלב המערב על מהממשלהעונש

 גזירת להתיר מלהזכיר חס הנה עכו"ם, חלב על חז"ל שגזרו הגזירה בטילוממילא
 מלבד והנה כרסית, מסברא זאת ולהתיר ובשו"ע ובגמרא במשנה מפורש ודיןחז"ל
 שנאסר דבר הו"ל דחלב קט"ו סי' בפת"ש ומובא קאז סי' יו"ד בתשו' החאס שכ'מה

 חמור אז במנין נאסר הואל לא ואם הטעם שייך כשלא אפי' להתירם וא"אבמנין
 ראשית שחר, לו אין הנ"ל הסברא כל זאת מלבד דאורייתא דהוא נדר כמו דהואליותר
 הי' לא והגזירה החליבה, בשעת ישראל שם ואין שחלבו חלב על היתה הגזירההלא
 דחלב קי"ח בסי' אחר ענין זהו כי החלב )פאסטערייזן( שמבשלין מקום הקרימעריעל

 את וממלאת המבשלת שהפירמא ידוע זאת והנה א' חותם צריך עכו"ם בידשהופקד
 הרבה בהמות להם שיש מהם איכרים, מכמה החלב קונים הבקבוקים בתוךהחלב
 לא העונש הלא טמא חלב קצת שמעורב ימצאו אם ועתה מעט, רק להם שאיןומהם
 האיכרים, על ולא זה על אחריות יש להם שהרי הראשיים המוכדים על רקיהי'

 אחריות לו אין האיכר גם וא"כ זאת עירבו האיכרים מן משק באיזה לידע שא"אובפרם
 הפסוק לכל ידוע ותו הנ"ל. הכרסית הסברא כל בבירא נפל ולפי"ז הממשלהכלפי
 שהממשלה הנ"ל סברא לבעל אמר מי ותו מאוד. נקל דבר והוא . . . ויקח בוויפצר
 לבריאות שמזיק דבר על רק מקפדת אינה הממשלה הלא חזיר, חלב יערבו שלאמקפדת
 קפידא שום שאין ובריא מווקק הוא שהחלב ובפרט לגוף, בריא הלא חזיר חלבאבל
 חזירים, להם יש מהאיכרים אחוז שבעים וכמעט חזיר, חלב לערב הממשלהמצד

 החלב הקונים שהחברות לכל ידוע שזה ועוד הרבה. פרות להם שאין האיכריםובפרט
 בה הנמצא השומן חלק ולפי בהחלב השומן כח לבחון אותן מודדים האיכריםמאת
 בתוך חזיר חלב לערב להאיכר גדול ריוח יש כן ואם משלמים, המה זה ערךלפי
 להם שאין הקטנים האיכרים כי וגם מאוד, הוא שמן ההזיר של חלבו כי החלבשאר
 מוליכין ואח"כ ימים שלשה או משנים החלב את מקבצים הם ולכן חלב די יוםבכל
 גורם זה כי חזיר חלב בו לערב מינה נפקא להם יש כן ואם הקועת החברות אלאותה
 אסורות. במאכלות ח*ו יכו~לו שלא השתדלות כללעשות ומחוייבים אסור, עכועם שחלבו שחלב בכותחא כביעא הוא פשוט ע"כ הנאל, סבראבעל של היסוד כל נפל ובכן כך, פועל חזיר שחלב ידוע דבר והוא מהר, יתקלקלשלא

 ישראל לישועת מצפה ברפו"ש, ומברכו רב בחפזון הכותב ידידו הגניובזה
 גריבוואלד יצןזקלךי



לה ף פיו תה ח%תימ ד ו פי
 נטךב מ יך רן הךמ

 פ8זעז יטראלשמעת
 י. צ.ברוקליה לפ"ש תשט"ו ק"פ 1 ועש"ק לעם אורב"השי"ת יצ"ו וט98רטן דק"קאב"ד

 כקש"ת המפורסם הגה"צ הרב נפשי ידיד אהובי כבודשוכ"ט
 דק"ק האב"ד שליט"א, דייטש ליפא יועט חננ" ר'מו"ה

 יע"א.העלמעץ

 טרדה מתוך האומ"ר בקצירת רק בא והנני הגיעני יקרתו באה"ראחדשת"ה
 הנאמן והרופא ח"י, שאר בתוך שלימה רפואה בברכת לברכו דברי וראהטיתרבה
 לרפאותה ישלח אשר השליחים לימין יעמודית'

 מרן דברי ידועים רואהו, ישראל ואין גוי שחלבו נכרי של חלבאודות
 )במקום התיר לא חדש הפרי גם אשר הקודש ברוח הנאמרים זצ*ל סופרהחתם
 על סמכו אשו לספרדים אלא טמא( חלב משום חשש שיהי' אפשר שאישברי
 בעקבותיו וההולכים ז"ל רש"י דברי קבלו אבותינו אשר לט אבל הרדב"זדברי
 גזירה היא כי להתיר דין ובית גאון לשום כח אין במנין, הנאסר דברשהוא

 חלב תערובת חשש שום אין אם אף בתוקפה עומדת אשר חז"ל שלקדמונית
 הגיא כאשר הש"ד הביא כך ז"ל, רש"י פסק וכן נחש, ישכנו גדר ופורץטמא,
 בתשובה אמרותיו נעים עיין היטב, הדק הענין וברר והאריך ז"ל, החת"סדבריו
 ק*ז. סימןיור*ד

 בימיט בקרוב דוד בן בביאת ישראל לישועת המחכה באה"ר דשת"ה בזהוהנגי
 פ8זען ישראל שמעךןהק'

 העניג הירצקאנפתלי
 ק ר ו י 1 ינ תשט"ה ויקהל-פקודה לס' עש"קב"ה יצ"ו ש8ימטשאבד"ק

 בכל יהלל רננות ובשפתי ובששון, בשמחה יחוג המצות חגאת
 הגאון הרב ידינ"פ כבוד ודשן, רענן שלמה רפואה ויתרפאלשון,
 ירים, ומזלו קרנו ה' הרים, ועוקר סיני בשערים, נודע חו"פצ"ת

 דק*ק אב"ד שליט"א, דייטש ליפא יךאט חננלן מו"הכקש*ת
 יצ*ו קליוולאנד בעיר כעתהעלמעטץ,

 תשובה לו להשיג בזה הנני שמו, ולחושבי ה' ליראי וכיאות כראויאחדשת*ה
 בזה שמקילין עכו"ם חלב בענין להשיבו ממנו שמבקש השנית אגרתו עלמאהבה
 אנשים איזה שיצאו כיון כ"ז עם תורה, ווטומרי כשרים אנשים שהמה אףבמקומו
 בזה להקל ג"כ סומכים המה עליהם ע*כ עדיף, דהיתירא כחא להראות זאתבמדינה
 טמא חלב תערובת ימצאו ואם החלב, תערובות על פיקוח לה יש שהממשלהבטענתם
 הרבה נכתבו וגם הרבה זמניגו גדולי דגרו כבר זה בענין הנה זה. עלכענישין
 הוופד דברי בהפר"ח שהביא וכמו המתירין על ככרוכיא וצווחו זה בדברתשובות
 הוא רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלבו בחלב בדיר טמא דבר שאין במקוםשהמקיל
 דאם ק"ז סי החת"ס מש"כ ידוע וגם רש"י. פסק כר נחש, ישכט גדר פורץבכלל
 אם אך דאורייתא, נדר ה"ל המחמיר כדעת עליהם קבלו אבותינו ורק כרדבאזהלכה
 מעיקרא כך הוא קוהאיסור אלא כלום עלינו קבלנו לא אם כהרדב"ז דלא הדיןעיקר
 והנה עיי4ש. קולי חומרי נמצא דרבנן, באיסור עבריין הוא העובר אל8 נדראיננו
 הגדולים כל היטב באר הכל וכתבו בו דברו שכבר בעה לסותר הוא הלכה שלבסו*מ



 ף ם ךי הזה חטאתקוני ד ו םילו
 טוב יוםמהרת

 טעות שזה נתבדד כבר להמעדבין הממשלה של עונש על א"ע שסמכו מה בעניןוגם
 בדי"ם יעקב מו"ה המפודסם הגאון וגם קולות, להפש הדוצים בזה שטעו הלכהבעיקד
 בדודות בדאיות זה דבד בידד יעקב הלקת שו"ת בעהמ"ה שליט"א צידיךאב"ד
 ממש כראי' הוי בדודה דהידיעה עיד"ז להתיד שכתבו ומה תשובה, עליהםשאין
 טעם יש מקומן באיזה דק כדאי' הידיעה הוי דלא גדולות דאיות הביא אדדבאע"ז
 לומד סבדא ויש עכו"ם. בהלב שייך לא הטעם וזה דאי', בלא ידיעה גם שמהנילדבד

 התקשדות להם יש דבניקל הממשלה מדיני כ"כ מדתתי לא הם הגדולותדההבדות
 לא שמעולם זה ומפודסם אדם לכל כידוע היתד לסניף אפילו בזה ואיןלהשתהדד,

 וידוע ומובן מלבם הזה הפהד להסיד עצות הרבה להם יש כי בזה לב על פהדעלה
 כן על כלל. טעם שום בהם שאין שלהם בטלים בדבדים להאדיך ואיןהדבד.
 יודה בוודאי מדאות עיניו את להטה דוצה ואינו האמת את דודש שלבו מיכל
 אף דואהו ישדאל ואין עכו"ם שהלבו בהלב היתד צד שום שאין האמתעל
 זד הלב ומעדבים זה על העובדים ~עע לענוש הממשלה מאת פיקוה שיש פיעל
 שלא מי וכל נהש, ישכנו גדר ופודץ בכלל הוא שיהי' מקום בכל בזה המקילוכל

 בחלב נפשו לטמא שלא דבותינו לדבדי ישמע אסודות במאכלות עדייןנתגעל
 אותו. מסייעין לטהד והבאעכו"ם,

 במדינה כאן שייך לא עכו"ם הלב של איסוד שכל אלמוני מפלוני שמיעתווע"ד
 מעכ"ת כתב יפה אמדיקה, מדינת היתה לא עוד עכו"ם הלב על הגזדה שגזדו שבעתיען
 וההלכות הדינים כל כמעט לעקוד כפידה לידי ומביא דעת בלי המה הללו שדבריםנ"י
 לקיים דק להשיב כלל צודך אין ובאמת את"ד. ד*ל, יתבטלו הגזדות וכל נסך ייןכמו
 מדינות מספד על היו והגזדות התקנות וכי פיוצ יפצה הבל כי כאולתו כסילענה

 ונבדאה בעולם אמריקה מדינת ה" לא וכי דבריו לפי ואפילו אדמות, עליבשמותם
 אי', מקומה ידוע הי' שלא דק הגזידה בשעת אז הי' אמריקה גם הלא חדשה,מדינה
 בלשונו, ההת"ם כמ"ש מושבותיהם מקומות בכל בנ"י על הי' שהגזידה סבואדובאמת
 תהלת ישראל דואה שאין כל דיעבד אפי' לאסוד ובש"ך בט"ז קט"ו סי' ביו"דוכ"ה

 בשמו הגד"א הביאוד הביא וכן ה' ס"ק ש"ך ויעיין טמא דבד שם באין אפי'החליבה
 שמזה ומרדכי סמ"ק כמ"ש אסור דיעבד אף בכלי לדאות דאף ועש"ך י וז"לשכתב
 דבדי שהביא אפדים יד ויעיין באו"ה. כתב וובכן כנאל יושב ישדאל להיות צריךהטעם

 וגדר תקנה משום אינו דואהו ישדאל ואין עכו"ם שהלבו חלב קמ"ג סי' ח"גהתשב"ץ
 הגמל שהלבו לאהד לי העידו וכבד טמ(1, הלב תעדובות משום דאודייתא ספיקאאלא

 בידים עירבו שמא לחוש יש וגם טהורה בהמה בו הולבין ממנו להלוחית כעיןונשחר
 ס=א. שם בש"ע מהר,ם"א בגליון ויעיין ע"ש,הרבה

 בלח דברים המה כי לגמדי דהויים להתיר הדוצים דבדי שכל מאחדוהנה
 יש ובההלט הגדולים, כל בו דבדו שכבד הדבדים עוד אכפול לא ע"כ ובטעותטעם

 הלב לטמטם גודמים אסודות שמאכלות הז"ל שאמדו מה ידוע כי ע"ז מאדלהזהיר
 באוה"ה מש"כ ודאה אהדיו. לדודותיו הדבה ומזיק ונטמטם, ודדשו בם ונטמתםכמ*ש
 תטמאו ולא ואומדו : וז"ל תשקצו אל בפסוק שמיני פ' אסורות מאכלות עלהק'
 בהיסה אפילו לפיהם יכנסו לבל להיזהד ישדאל שצדיכין לומר שיכוין אוליבהם
 מעשהו יעשה התיעוב כי במזיד כשוגג זה במציאות למזיד שוגג שבין ההפדש כיהדעת
 וזריזות זהידות בתוספות ליזהר האדם וצריך וכו' הדעת בהיסח אפילו אדםבנפש
 והאדצות האויד שנזהם אלו בזמנים גם ומה זה טהקוץ ספק בגדר יכנם אשר דבדבכל
 לבשואין שהלך בשעה מהרש"ל ממורו שביקש של"ה בסהאק כתב ובן עייעש. יהדכולן

 תאות אלו דבדים בשני עצמו את לקד,ם מאד שיזהר לו ואמד לו ויצוהשיבדכו
 העיקרים המה דבדים שני כי המשגל ותאות הקודש טהדת על להיותןהמאכלים
 שכל אחר עכו*ם חלב בענין קולות המחפשים וכל הגוף. ובנין הגוף הויתהגדולים
  יעשנה, הוא נפהבו משחית בכלל הוא הרי להקל, לסמוך במה שאין הסכימוהגדולים

 מלמעלה. אותו מקדשין מלמטה עצמו המקדןפוכל
 וטהרה קדושה עניני בכל אהב"י אעו לזכות ויזכה בלונ"ח הדואשידידו

 העניג הירצקאנפתלי



לז ףיום הזה חטאתקונייטיד
 טוב יוםמהרת

 ברייש יעקבמרדכי
 יעקב חלקת שו*תבעמח*ס
 תשט"ו. אדר י"ז ציריך,נ"ה ב"ח והתיקון החזיוןוספד

 יצ"ו ציריךאב"ד
 בפז המסולאים היקרים בחיבוריו המפורסם הגאון הרב כבודהוד

 חסידא ו"ח, יו"ט טהרת ספרי וטהוה, בקדושה נאמדיםופנינים,
 שליט"א, דייטש ליפא יך"ט חננ" מו"ה וכו' הדסים גןופרישא,

 יצ"ו קליוולאנד בעיר באמעדיקא, שבתומכון
 טוב, שמע לשמוע מאד אשמח הרם. כערכו והערצה בכבוד הרמהאחדשכ"ת

 שרוחות מקום הברית, באדצות בישראל טהרה ולנטוע לבנות הרבים, את וזיכה זכהכי
 אותו, מסייעין לטהר הבא בהו דנאמר מהנהו להיות כת"ה וזכה שוררותשונות
 לטהר טהורות מקוואות ושתים ארבעים שם בנה העצומה ובעבודתו הרבהוביזמתו
 דות( ממנו ויצאה זכה וכו' שהקדיב קרבנות מ"ב בשכר כ"ג, נזיר )עי' ישראלבהן
 הנאהבים ספריו וגם בשם, האויר קצת לטהר לכך, וזיכה שזכה חלקו ואשרי לואשוי

 בבנין הפורי' בעבודתו גם נאמרים, וטהרה בקדושה יקרים פנינים ח"תהמלאים
 מדובה בהצלחה הקדושה עבודתו להמשיך הלאה גם השם לו יעזור טהרה,מקוואות
 אחד מרבנן לצודבא שכתבתי התשובה בזה לו שולח והנני כל. בעיני חןושימצא
 עכו"ם. חלב בענין ניו-יארק מחוז וואלי בספרינג עליון" מדרש "בית בישיבתהלומד
 הבהיד. בספרו מקום לה יתן אם מאדואשמח

 שם שקיים בארה"ב הגדולות מהפירמות החלב בדבד דעתי לחוותנשאלתי
 אם ע"ז, בעברם העסק כל יסגירו וגם ויענשו טמא חלב לעיב שלא מהממשלהפקוח
 ונימוקו וטעמו להתיר נוטה שדעתו שם מפורסם רב על ולסמוך בכה"ג להתיריש
 משום חדש, הפדי שיטת בלא אף להתיר גדול סמך יש לעדב מאד דמדתתיכיון

 וגדולה ממון. לעדות גם ל"ד דשבועות כהא ממש כראי' הוי ברורה דידיעהדעיקר
 וזה גר, לטבילת ב"ד ראיית לענין גם י"מ בשם ע"ב מ*ה יבמות בתוס' איתאמזו
 רק דאו שלא אפילו קידושיז לענין ואף מקומות, בהרבה שמצינו סהדי אנןגדר
 או אח"כ, עליה להבא מיתה לחייב אף גמורה אאא ונעשית הביאה, כראו הויהיחוד
 דחזקה מזה, פחות סהדי אנן דאף מזה ויותר אחרים. קידושין בה יתפסו שלאלענין
 אף הקידושין על כעדים והוי ממש כראי' הוי זנות בעילת בעילתו עהטה אדםאין

 )כתובות לשני ונישאת והגדילה מיאנה שלא בקטנה מהשני גט להצדיכה שלאלענין
 ולרב ע"ש. בעל הדאשון קידושין דעת דעל דס"ל פהטום אלא פליג לא ושמואלע"ג(.
 בעילתו עושה אדם ואין כלום, קטנה קידושי שאין יודע אדם דס"ל קידושיןדהוי

 יש דמסתמא כנגדם, מיעוטים ג' דיש ואף יחוד, עדי רק היו דלא ואף זנות,בעילת
 יודע, דאינו שסובר מ"ד דאיכא כיון כלום, קטנה קידושי דאין יודע שאיןמיעוט
 ביאה, עדיין הוי לא דיחוד מיעוט וגם בע"ז, בעילתו דעושה מיעוט גםומסתמא
 ראי' דין לידיעה דיש אלמא לקולא ואף גמודים, קידושין דהוי לרב ס*לואפה*כ
 שם( וברש*י צ"א )ב"מ המנאפים כדרך שיראה עד במנאפים נפשות לענין וכןממש.
 לגבי גם כראי' היא דידיעה וע"כ בשפופדת, כמכחול לראות תודה הוקיקתושלא

 שבעצם ודאי אלא עדים, וליכא ראו לא עכ"פ דהא נהרגין, היו לא דאל"כנפשות
 כראי' הוי ברורה ידיעה כשיש עכו"ם בחלב גם ולכן דבר. לכל כדאי' הויהענין
 לסמוך הדוצה לכן בזה, לחלק טעם דאין לכ"ע גם הוא וזה האיסוד, בכלל הויולא
 עוו4ה הון המקיל אבל יוהרא כה4ום בזה אין להחמיר שרוצה מי וק רשאי, ודאיע"ז

 הנאל. המתיד הרב עכתו"ד באיסורין. כמזלזל להחשיבו ואיןכדינא
 עד והפוסקים בש"ע המפורש דין לסתור כדי ראיותיו בכל אין באמתוהנה

 להדיא מבואר - ובש"ש בפוסקים המבואד כפי הדין מקור על בראה4ונהשנדין אחדי להלן, שנבדר וכמו ישדאל, תפוצות בכל דנא מקדמת והנהוג האחרונים,גדולי
 שלא מאחר שם ובש"ך כך, החלב לאכול אסור ומ"מ : וז"ל סוס"ב( קט*ו )סי'ברמ*א
 )ע"ז בתוס' ברור דין וזה גבינות. לעשות העכו*ם שדעת ידענו אפילו החליבה,ראה



 ף ם די הזה חטאתקוני ך ר מילח
 מוב יוםטהרת

 בסי' והטור להחליף, חשוד אינו נהנה אינו שהעכו"ם דבמקום ושדי( ד"ה ע=אי"ב
 וכן לחילוף, חיישינן לא דבשניהם דמרתת, ונכנס דיוצא דינא האי עם כללוקי"ח
 חלב כשמעדב לגבינה בחולב כהב=כ א"כ הפוסקים, ובכל ס"ב קי*ח ברמ"אנפסק
 ל"ה )ע"ז התוס' וכלשון לגמוי הטמא את מפסיד גם אלא נהנה, שאינו רק לאטמא
 יודע שהוא אע"פ טמא חלב לערב שוטה דעכו"ם חיישינן מי אטו : לפי( ד"הע"א
 האחרונים הפוסקים כל סתימת וכן ובהם"ך ברמ=א להדי' נפסק ואפה"כ עומד.שאינו
 כיון וא"כ הט"ו(, פ"ג )מאכ"א בכ"מ וכמבואר במנין דנאסר משום וע=כ אסור,דהחלב
 שבמנין, דבר משום אסור דחלב הסכימו האחרונים ואחריהם וש"ך ורמ"אדהכ=מ
 דבהא מה )מלבד ומרתת שמערב מי יענש הממשלה חק דעפ"י לן אהני מאיא=כ

 ואף בזה, המחבר דעת ס=ח, סי' חו"מ ע' בפוסקים, גדולה מבוכה ישנהדערכאות
 בכל אבל כשרות(, בחזקת להו דאוקמינן שם וכבסמ"ע שם כרמ"א לפסוק נוהגיםדאנו
 לא דעכו"ם אומדש, מהאי גדולה כאומדנא רק הוי דלא זה, מרתת עדיף לאאופן
 דבר מטעם החלב אסור דבשניהם בחינם, הטמא החלב ולהפסיד לערב, שוטהיהי'

 משום לגילוי דומה ואין ממרים. הל' ברמב"ם ונפסק ה' דביצה וכהאישבמנין,
 )רס"י במג"א כמבואר נחשים שיש במקומות רק המקומות, בכל נאסר לאשמתחלה
 רמז תר"ץ )סוס"י ובמג"א חדא( ד"ה )לה. ע=ז בתוס' להדי' הוא וכן הרא"ם( בשםתפ"ח
 אחר, מניז אי"צ החשש ועבר חששא משום שהוא דבדבר והאידנא( ד"ה ו. ביצהלתום'
 מתחלה גם דבגילוי משום דהעיקר והאריך זה על קט"ז ביו"ד הפ"ח השיג כבראבל
 שהי' כהרמ"א לפסוק עלינו דקבלנו לדידן בחלב אעכ נדה2ים, שיש במקום רק נגזרלא

 מכ"ש ליו=ד, פמאג בהקדמת כמבואר המחבר על חולק שהוא במקום אפי'רשכבה=ג
 אף אסור רואהו ישראל שאין וכ"ז במנין, נגזר דחלב ס=ל ג"כ )המחבר(  הכ"משגם

 מרתת במקום אף או לגבן חולב או בעדרו טמא שאין כגון גדולה, יותר הכיבאומדנא
 רואהו דבישראל אלא רואהו, ישראל בעינן אפ"ה גדולה, אומדנא כמו רק ג"כשאינו
 חז"ל רצו ולא ראי' דבעינן הגזירה היתה דכך מרתת, משום ונכנם ביוצאמקילינן
 אדם של מזונות מעקרי הוא דחלב כית אפשר והטעם אומדנא. או ידיעה עללסמוך
 כתובות סופ"ב תוס' ע' התדירי, בדבר חז"ל דהחמירו שמצינו תדירי שימושוהוי
 נזקין לענין ס"א לב"ק ברי"ף וכן לתדירי, מאקראי חילוק הפרס בית טומאתלענין
 ורמינהו( ד"ה )לג: נדה תוס' וע' לעיוני, לי' איבעי מדליק הוא דתדיר כיון תנור,דגבי
 זל"ז. חז"ל גזירות להשוותוו~ן

 דאנו דק טויפה, מבהמה בא שמא לחשוש יש חלב בכל דבלא"ה כיוןואפשר
 טמא חלב דתערובות חשש עוד כשיש א"כ הן, כשרות בהמות דרוב משוםמתירין
 ודילמא הגמ' דפריך בצים, לענין ס"ג חולין הר"ן וכמוש דטריפות, להחששמצטרף
 משום הר"ן ומתרץ הראשונים, וכקושית מיעוטא טמאין דעופות אע"ג טמא,דעוף
 ביד הנמצא בבשר הא לכאורה דקשה הא בזה ומתורץ דטריפות. מיעוטא עודדאיבא
 טהורה, חלב הם החולבין רוב ה"נ וא"כ ציה, כבחולין מותר ישראל טבחי ורובעכו"ם
 כיון ניחא ולהנ"ל דעוז( פ"ב המרדכי שעל שה"ג )ע' עכו"ם ביד חלב אסרוואמאי
 דטרפות למיעוטא בהצטרף טמא לחלב גם לחלוב הי' המצוי מיעוט הגזירהדבשעת
 נשחטה דכבר ישראל, טבחי ורוב עכוום ביד הנמצא דבשר בהאי משא"כ חז"ל,אסרו
 דהבהמה דמחיים, חלב לענין בהבא.כ הריאה, נבדקה כבר וגם הותרה ונשחטההבהמה
 דמשו"ה הריאה, דטרפות המצוי מיעוט עוד ויש זבוח שאינה איסור בחזקתעודנה
 עכו"ם ביד הנמצא בבשר גם )ובאמת י"א לחולין בראשונים כמבואר לריאה,בדקינן
 אף או דיעות, ב' ס"ג סי' ש"ע ע' העין, מן שנתעלם בשר מטעם מדובנן אסורלרב

 מיעוט ג'כ שהוא דטרפות חשש משום רבנן גזרו בחלב אבל בשם, המקיללהרמאא
 כגון טמא, חלב דתערובות החשש שנתמעט היכי גם וממילא הריאה(. דטרפותהמצוי
 הגזירה ג"כ וכדומה, בעדרו טמא שאין סבות שאר או בזה ממאסים העכו"ם שגםהיכי

 משום מפרש מנרבונה משה ור' עד(, ד"ה )יא. קידושין דתוס' וכהאי עומדת,במקומה
 לגזור שהתחילו אחר אלא שכיחי, לא מומין שהרי לגזור, מתחילין היו לאסמפון
 כתובות בתום' ובן שכיח, דלא החופה עד הגזירה האריבו ימזגו, דשמא דעולאמשום
 להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא בגרושה לתקן שהוצרכו דמתוך טעמשם ד"ה)לטי
 וכעי"ז חינא. משום מתקנים היו לא לכתחילה ומיהו חינא, משום באלמנה ג"כתקנו



למ ףיופ הזה חטאתקונייפוד
 טוב יוםטהרת

 התחילו חלב לענין וה"נ למהדש"ם(. שלום בדוכי )נרמז זמן לענין יעז לגיטיןברא"ש
 כשנתמעט אח*כ ואף דטדפות מיעוט עם יחד בהצטדף דטמא המצוי מיעוט משוםלגזור
 דחלב דמילתא דעובדא כיון ובפרט עומדת, במקומה הגזירה סיבה, לאיזו דטמאחששא
 שאפשד סבה לאיזו שיעדבו זמן שיבא אפשד יודע ומי מקום בכל כמעט בעולם ישטמא
 לזה. או לזה יפה טהור בחלב מעורב טמא מדבר שחלב בחקירתו יחדה2 מלומדשאיזה

 ששמע ז"ל סאלאווייטשיק הגר"ח נכד סאלאווייטשיק משה ר' הה"ג ליוסיפר
 אחת שפחה פעם בכל ודאה גבוהים הרים במקום בשווייץ הגר חרדי מלומדמאיש
 וטלטול מנענוע הלא אותה, ושאל למטה, מההד חלב עם כדים שני הקיץ בימותהביאה
 אף חמודה חלב מעט בהם טתנת שהיא וענתה החלב, יתקלקל החום בימותהדרך

 איסוד יש ג"כ שבשווי"ן אף יתקלקל. שלא מועיל שזה מפני מהטהור, גדולשמחידו
 או יתקלקל שלא אמתלא משום אי מדתתה, לא בכ"ז טמא חלב לעדב הממשלהמאת
 הממשלה. פקידי מפקחים בזה אשר בכימיאה להבחין א"א כזה מעט דכמותמשום
 יש מ"מ אבל הנ"ל עובדא על היסוד להעמיד דוצה שאיננו מובן ע"ש. יפדצושלא כדי נו"ט אחד בזה הלכו לא קט"ו ובב"י ע"ז בד"ן מובא והרשב"א הראב"דולדעת
 שהטכניקה כעת )בפרט בזה"ז אף טמא חלב לעדב אפשרות יש סיבה איזו שעאילראות

 שיכולים וכששמעתי ואיפכא, ללבן השחור להפוך שיכולים כ"כ התקדמהוהפיזיקה
 סתמא חלב כהיום נתיד ואם הפיזיקה( חכמת בסיוע טמא מחלב וחמאה גבינהלהעמיד
 וה"נ ביוט"ש ביצה אכלנו לא מי אשתקד ויאמדו ביהמ*ק יבנה שמהרה ע"ב ה'דביצה וכהאי אכלנו, לא מי אשתקד ויאמדו לנו יצייתו לא טמא חלב חששא כשיהי'אח*כ
 בעשבים דוקא שמעמידים במקום דאף דגבינות גזירה לענין קט"ז ביו"ד הפ"ח וכןכן.

 צדק צמח  ועמ2ו"ת נבילה בעוד אלא בעשבים יעמדו שלא סבה או זמן שיבאאפשד
 שמקילין וכמו מצויים נחשים אין דהשתא ואע"ג ניקור, משום הטעם שסומך ר"תלדעת בודאי לחוש יש מ"מ טמא, חלב כלל מצוי אין דבמדינתינו אע"ג י וז"ל ע"ו( סי')יו"ד
 טעמים עוד כאן שיש משום הפוסקים למ"ש בודאי לחוש שיש פשוט הדבד מ"מבגילוי,
 טעמא דמהאי וה"ה נחשים, ד,2כיח היכי אטו למגזר ואיכא סמ*ק( בשם ב"י)עי'
 עיי",2. וכו' טמא חלב דשכיח היכי אטו למגזראיכא

 האדיך וכאשר כמוסים טעמים עוד איכא חז"ל גזידות דבכל כידועובפדט
 החליבה דואה ישראל כשאין שיהי', אופן באיזה נלהבים. בדבדים השלחן בעדוךבזה
 בחוט )וכן ע"ה סי' ח"ד להדדב"ז דאדרבא ידועים ק"ז סי' החת*ס ודבריאסור.

 הלב( מערכת חט"ז, בשד"ח מובא פוסקים, ועוד לאב סי' הא' טור לתשב*ץהמשולש
 הפוסקים ושאר כהרמ"א דנא מקדמת נהגו דכבר דכיון במנין, נאסר לא דחלבדס*ל
 ובשד"ח נלהבים. דבדים ג"כ ע"ש חומרי, קולי וא"כ התרה, לו ואין כנדר הוילאסור
 מה לפי י וז*ל הנ"ל בתשב"ץ וכמבואר טמא, חלב שכיח לא שם שגם אףהספרדים, ערי בכל נהגו וכן להתיר, דח*ו סיים מ"מ הפ"ח על קצת להליץ שרוצה אףהנעל

 להנחלבית, גדול היזק האלו לבהמות שיש לפי וסוסיות, לחמוריות חולבין איןקואומרין
 לעושה רע ניחוש בזה יש וגם וחרפה, וגנות נמאס דבר להם וגם בהמתן, על חסיםוהם
 שהוא וכאמוד, דשכיח. מילתא שהוא גמלא חלב שיש במקום רק לחחם אין ע"כזה

 טמאות משאר דחלב פליגי דלא ודאי במציאות אכן במנין, נגזד לא שחלבמהפוסקים
 גמלים. שכיח דלא במקום אף הספדדים, עדי בכל לאסור נהגו ואפה*כ שכיח,לא

 טדע אם מחדש, שנתי"מבה בעיד ואף י וז*ל ע"ה סי' הצ"צ דברי בשדוח שםומביא
 י*ט, מנהגות דיני הפוח בשם משם, שבאו המקום כמנהג הכל באו, מהיכן אנשי'רוב

 שלאא סי' חו"מורמ*א
 הרא"ם האריך האומדנות ובענין : וז"ל התשובה באמצע קל"ה סי' חכ"צועי'

 ולא התלמוד, חכמי בזה בקיאין שהיו כמו האומדנא בשיעור האידנא בקיאינן לאדאנן
 או בתלמוד, שנזכר באומד או אלא ברורה, ראי' בלא מהמוחזק ממון להוציאנוכל

 גדול החסיד והרב אחריתי. מילתא בשום בה למיתלי דליכא טפי, דמוכחבאומדנא
 שהוא מינייהו ודון מוצק. כראי חזקים בודאי שהם בדבדיו החזיק אבוהב, הר*שזמננו
 הנראה אומדנא מחמת להקל לנו שאין איסורא, שהוא באתרין ואוקי ממונא,לענין
 רהאהו, בישדאל דק להתיר רז*ל רצו דלא הטעם דזה ואפשר חכ*צ. עכ*ל ובו'לנו
 ואיזו בוורה ידיעה היא איזו והגדרים הגבולין דבאמת כיון ואומדנות, בידיעותולא



 ףירט הזה חטאתקונייטודמ
 מךב יךממהרת

 ברורה, ידיעה הוי דזה לומר יכולין דמוכח אומדנא כל ועל מטושטשין, הםאומדנא,
 של מזונותיו עיקר דחלב וכיון דמוכח, אומדנא דזה אומדנא כל על לומר יכוליןוכן
 ישראל שאין זמן דכל פלוג, לא משום החמירו לכל, ומסור תדירי ושימושאדם

 דאין רואהו, ממש הוי דזה בחוץ, משמר וישראל בעדרו טמא כשאין או רואהובעצמו
 או וכו', פשיטא עדרו בצד יושב לט: וכבע*ז החלב. בדד היד משמוש לראותצריך
 לא החלב על להשגיח מתענין בעצמו כשישראל זה דבאופן מרתת, משום ונכנםיוצא
 מכשול לידי בא בקל אומדנות או הוכחות ע"י בעלמא בידיעות אבל מכשול, לידייבא

 קאמר ולא רואהו ישראל ואין מתני' דייקא ומשה"כ וכדומה המדומה הוכחה ע"ילהתיר
 משום הטעם מפרש בגמ' ואח"כ חלתית, של קורט כמו אסור, עכו"ם של חלבסתמא
 דעיקר משמע טמא, חלב חשש משום הטעם הגמ' יפרש ה"נ ש"ע, בסכיןדמחתכי
 היא דמילתא עובדא שיהי', טעם מאיזה יהי' דוקא. רואהו דבעינן ג"כ הי'הגזירה
 עכו"ם חלב לאסור ואתר אתר ובכל דורות מדור ומנהגנו האחרונים ופוסקיםדבש"ע
 באומדנא ואף הנ"ל, חת"ם כדעת נדר או שבמנין דבר משום אי ישראל, שמירתבלי
 הוא וכן בהפוסקים, המובא רש"י וכדעת טמא, חלב נתערב שלא ידיעה או הוכחהאו

 נחש. ישכנו בעדרו טמא באין אף עכו"ם של חלב דהאוכל שמסיים רש,י בתשו'באמת
 ממש כראי' הוי ברורה דידיעה במש"כ המתיר הרב של לראיותיו נבאועתה

 דאי"צ ובמנאפים מהני, יחוד דעדי קידושין לענין וגם ממון לענין ל"ד, דשבועותמהא
 בהדי' הא מאוד, לי תמיהא ממש, כראי' דהוי משום וע"כ בשפופרת כמכחוללראות
 ולמסקנא ראי', בלא בידיעה אף מתקיימת ממון דעדות בשבועות הגמ' שםקאמר
 ראי', בלא בידיעה אף מתקיימת נפשות בדיני גם אחי דר' לי' אית דר"י שםדגמ'
 אומדנא משכחת לרבנן אף התום' ולדעת בנפשות. משכחת לא ידיעה בלא ראי'רק
 ראי' בלא ידיעה יש לרבנן ואף מ"ו. דלקמן ונחבל חובל כמו לנפשות, ואף לממוןאף
 שמעון דר. כהאי או הגמלים בין האוחר גמל אחי דלר' האומדנא, בסוג דמחולקיםרק
 רק ולרבנן, ולנפשות לממון אומדנא הוי מפרפר, והרוג וכו' שרץ אחד שטחבן

 מתיריז דאמ הני דבכל הנ*ל הרב ולדעת מאו, דדף גבו על נשיכה לו דעלתהבאומדנא
 ראי' הוי דזה משום קידושין דהוי יהוד ובעדי ממש, כראי' הוי דזה משוםבידיעה
 שישכבו המנאפים כדרך שיראה עד רק ע"ז, במנאפים הורגין אנו אין מדוע א"כממש,
 ידיעה רק כראי' הוי לא דזה אינו, זה אבל ממש. כראי' הוי יחוד בעדי כבר האזע"ז,
 גדרו חז"ל רק ראי'. בלא ידיעה אף מהני ובנפשות בממון דגם וכאמור ראי',בלא
 נועם, דרכי שדרכי' תוה"ק דעת עפ"י הבנתם לפי מהני מתי הידיעה וגדר הסוגאת

 מזה מסתברא נדרשת, שהתורה מדות לענין ילפותות הש"ס בכל כמעטוכדמצינו
 דלענין מסתברא הידיעה, אופן הגדרת לענין וכן נדרשת. התורה סברתם ולפילמילף,
 כוונת אין בוודאי עדים, ע"י וכמובן בביאה דמתקדשת כתבה כשהתורהקידושין
 להסתכל ולעדים להם פריצות דזה המנאפים כדרך זע"ז שוכבים יראו שהעדיםהתורה
 דחזקה הראשונים, וכהסברת מהני זו וידיעה יחוד בעדי דסגי תוה*ק כוונת וע"כבכך,
 מאישות )פ"ג הרמב"ם כלשון זו, בבעילה מקודשת את הרי לה דאומר וגם בנעורת,אה2

 עמה מתייחד לקדץ2ה דעת שעל האומר דכל הוא ופשוט ; וז*ל שם ה"ה כוונת וזהה"ח(.
 בפונדקי גרושתו עם בלן מדוע לתרץ אפשר כוונתו ביאה. עדי הן הן עדים בפניוהוא
 עושה אדם דאין ודאי הוי ממש בבעל רק משני, גט וצריכה קידושין ספק רקהוי

 לקד,2ה רעת שעל אומר דכאן משום ההומ ומתרץ וי*ח( י"ז )הל' מגירושין פ*י ע'שני, קידושי לענין ואף ודאי קידושין הוי ביחוד אף בביאה ובמקדש זנות בעילתבעילתו
 במעשה, תלוי חשוב אינו דזה רבי( ד"ה )קיט. יבמות בתום' זה וכעין עמה.מתייחד
 דעת רז"ל הבינו ע"ז, שיהרג זנות לענין אבל לאשתו. נזקק שאדם בא הוא ממילאאלא

 לקידושין ול"ד לחוד יחוד עדי סגי ולא המנאפים כדרך שיראו דוקא ו2צריךתוה"ק
 לביאה. שנתרצית יימר מאן בזנות אבל מתרצית, והיא עמה מתייחד לקדה?ה דעתשעל
 סגי, וזה המנאפים כדרך לראות שצריך תוה"ק בדעת רז"ל הבינו הריגה, לעניןוכן
 סי' בבי*ש מובאה )בתשובה הרשב*א דלדעת בשפופרת, כמכחול לראות צריךואיז
 מא"ב )פ"א ורמב*ם צ"א( )ב"מ רש"י ולדעת שא"א, דבר דזה משמע י"ב( ס"קמ"ב
 הזקיקה ולא מעם דרכי דדרכ" משום ג*כ כמכהול, לראות נזקקין העדים אין י"ט(הל'

 א' סי' מרוטנבורג לר*מ אישות להל' מימוני בתשו' ומצאתי כזה. דבר לראותתוה"ק



מא ףיופ הזה חטאתקתייפוד
 מוב יוםטהרת

 משום ביאה, ועדי יחוד עדי הן הן אמרינן בביאה דדוקא : וז"ל התשובהבאמצע
 לראות דא"א כיון ועוד בה, גס שלבו ועוד מהבהבת, ואין בנעורת אהב למימרדאיכא
 דילמא למתלי דאיכא אע"ג בשפופרת, כמכחול ראו דלא אע"ג המנאפים, כדרךמשיראו דקטלי במכות וכה"ג לחכמים. אלא הכתוב מסרו ולא הוא דגנאי בשפופרתכמכחול
 קידושין גבי ולהכי וקטלינן. לודאי קרוב דהוי במילתא תלינן עלי' בא אבריםדרך
 הרי וכו' תקפו דיצרו בה, גס דלבו כיון לודאי דקרוב לחומרא תלינן יחוד בעדינמי

 בזה. ומהני לודאי קרוב רק ראי' כעדי הם מנאפים ועדי יחוד דעדי משום ולאכדברנו
 לאחר, וניסת והגדילה מיאנה שלא דקטנה בענין המתיר הרב שמפלפלומה

 לידיעה דיש משום מה אלא כנגדם, מיעוטים ג' דאיכא אע"ג ודאי קידושי הוידלרב
 ממילא כנגדם, מיעוטים ג' דיש כיון קשה דאכתי דבריו, להבין אין ממש. ראי'דין
 קי"ט( )יבמות התוס' וכסברת כלל קשה לא באמת אבל כראי'. דלהוי ידיעה איןגם

 הנ"ל הרמב"ם וכסברת מרוב, יותר וזה לאשתו, נזקק שאדם בא הוא דממילאהנ"ל,
 מתייחד לקדשה דעת שעל ובאומר קידושין, ספק רק הוי בפונדקי ולן אשתודבגיר,ם

 קטנה קידושי שאין יודע דאדם הא וגם ממילא. נזקק אדם דלאשתו קידושין ודאיהוי
 חזקות הן אלו זנות בעילת בעילתו עושה אדם דאין הא או קידושין, לשם ובועלכלום

 אשה אין מזה, מלא הש"ס וכל חזקות, משארי עדיף וזה סברתם מכח רז"לשהכריעו
 דעתה ופרוטה מלוה דא"א, החזקה נגד ומהימנא בעלה, בפני גרשתני לומרמעיזה
 ולא בעינא לא מכרעאי דרב מסאנא שני, קידושי לענין אף ודאי ומקודשתאפרוטה

 וכדומה. מתרצה שמא חיי'מינן ולא ומפסידה בסעודה טורח אדם אין חזקה קידושין,הוי
 סברא מכח חכמים שהכריעו דחזקה ע"ב סי' מהרי"ף שו"ת בשם הרואים עיןוע'

 מכח דחזקה התשובה, לסוף קרוב ז', סי' אע"ז אפרים ובית ממון. מחזקתעדיפא
 איך יהי' ע"ש. כזה קצת דנגע ק' סי' אהע"ז חת"ס וע' הדוב. נגד אף עדיפאסברא
 ידיעה, כלל הוי לא זו קושיא דמכח דאדרבה כראי', הוי דידיעה נשמע לא מזהשיהי'
 דאף המרדכי(, בשם י"ב ס"ק מ"ב סי' )אהעאז ביאש ועי' וכאמוד. כראי' דהוידנימא
 דהוי יחוד, עדי כמו דמהני המוכיח, דבר רק האהנה ליד ממש הנתינה העדים ראודלא
 בקידושין גם ראי' בלא בידיעה העדות מתקיימת ממונות בדיני וכמו ביאהכמו

 אחרונים גדולי חבל מביא שם ובפ"ת חולק. והרשב"א ראי', בלא בידיעהמתקיימת
 הרשב"א רק והוכחה, אומדנא דמהני סובר הוא דגם למרדכי, הרשב"א דעתשהשוו
 ידיעה רק לזה קוראים דלכ"ע יראה והמעיין גמורה. הוכחח הוי לא דזה סוברבשאלתו

 דמרדכי הא בין וטריא השקלא ומזה להגדיר, קשה הידיעה סוג רק דמהני, ראי'בלא
 נפשות לדיני קידושין נדמה אם שאף הבי"ש על שכ' צ'( )סוסי' תומים וע'להרשב4א.

 ראשו על נשיכה בעלתה ל"ד, שבועות התוס' וכדברי ראיה בלא ידיעה מהני כןגם
 שנים פ"א דסנהדרין מהא גם לפענ"ד כן נראה ובאמת מודו. רבנן אף זודבאומדנא

 חלפתא אבא אפילו יוסי ר' ואמר פטורים, שניהם והרג מביניהם חץ וי?א עומדיןשהיו
 מה' )בפ"ד והרמב"ם וכו/ זרקו ולא חסיד שהוא יודעין שהכל שם וברש"יביניהם,
 דמשמע ביניהם, חלפתא אבא אפי' דר"י הא סיים ולא הרישא רק מביא ה"ו(רוצח
 הטוש"ע שמביא הרמ"ה דפסק להא מקורו אולי וזהו חייב. בד"נ אפי' דבכה"גלהדיא
 האחר שלא ברור אי אחר, יש שאפי' שכ' ידיו אצילי על נשיכה שעלתה חובלגבי
 נפשות בדיני דאפי' זו מגמ' נאמן מקור לו ויש צ'( )בסוס"י שבועה בלא נוטל נמיחבלו
 וס" תש"פ בסי' הרשב"א בתשו' שעיינתי )אמת הרמב"ם וכפסק חייב דר"ילת"ק
 האמור מכל המורם ממש(. בעי וידיעה ראי' עדות דבקידושין שם הלשון קצ"ג,אלף

 רק ראי', בלא ידיעה מהני ובד"נ בד"מ דאף מוכח הגמ' למסקנת ל"דדמשבועות
 האחור אף אחי דלר' פלוגתא, יש ידיעה מקרי שזה להגדיר האומדנא ומדרגתבסוג
 וסכין חברו אחר ברץ שטח בן דר"ש האי או בצדו הרוג גמל ונמצא הגמליםבין
 באומדנא רק מחייב לא עליו דפליגי ולרבנן ידיעה מקרי אחי דלר' מפרפר, ונמצאבידו
 דסנהדרין הא וגם לרבנן. שם בתוס' כמבו!שר בדאנ אפי' וזה גבו, על נשיכה שעלתהכזו

 כת*ק דפסק הרמב"ם וכפסק ביניהם, חלפתא ואבא והרג מביניהם חץ שיצאבשנים
 בפוסקים שקו"ט יש הידיעה גדר רק ראי' בלא ידיעה מהני נמי קידושין ולעניןדר*י.

ומו~
 מהני. כזו ידיעה שגדר הפוסקים בגדולי שמבואר מה רק לנו אין שאנו



 ף ם וי הזה חטאתקוני ד ו םימב
 מדב יוםמהרת

 רואהו ישראל להיות שצריך היתה דהגזירה עכו"ם חלב בנידון לענינינוונחזור
 טמא, חלב שם דאין וידיעה אומדנא דיש לגבן, חולב ואפי' בעדדו טמא איןואפילו
 דאף פשיטא א"כ דאסוד, דנא מקדמת נהיגינן וכן ופוסקים בש"ע מבוארואפה"כ
 בן דר"ש מהאי זו אומדנא עדיף לא דודאי אסוד, הממשלה מפקוח דמרתתבאומדנא

 ידיעה זו הוי לא כר"א ולא כרבנן דפסקינן דלדידן הגמלים, בין דאוחר מהאי אושטח
 דצריך ודאי דאל"כ כראי', זו אומדנא מקדי דלא כש"כ א"כ בד"נ, ולא בד"מ לאלחייב
 כרורה, כידיעה הוי דמרתת זו דאומדנא ולומר בדעתו לשקול יהין מי א*כלחייב,
 מטעם דאורייתא דררא גם אפשר או דרבנן, גזידה עי"ז ולעקור ממש כראי'ומכ"ש
 חלב עם הסוחרות הגדולות דהחברות לומר סברא יש דאדרבה החת"ס, כסברתנדר
 להשתחדד. התקשרויות להם יש בנקל כי הממשלה מדיני כך כל מדתתי לאהם

 ומפקחים שומרים שולחת היא האם הממשלה, פקוח זה מה לקבוע יש מזהוחוץ
 שווייץ במדינת אצלנו כמו מסתמא אלא לא, דודאי פשיטא החליבה, למקומות פעםבכל
 אם הכימיאה במדידת פעם מדי שמנסים מומחים אנשים ישנם המדיעת בשאר גםכן
 מהממשלה(. אסודה מים תעדובת )שגם מים או טמא חלב תעוובת איזו בחלב בהיש
 שאין במקומות עכו"ם חלב להתיר לפעמים הדעת על עלה הכי בעצמך, הגעוא"כ
 דק מדתת, שיקי שלא באופן בטהור טמא חלב לערב הממשלה מאת ואיסור פקוחשם

 כמה מעולם. שמענו לא כזה היתר טמא, חלב בו מעודב אם הכימאי בחינת ע"ילהתיר
 אם תערובת חשש שיש דברים בכמה בתשובותיהם האחרונים דבותינו ויגעוטרחו
 בגאוניותו שקיבץ כ"ז( סי' )א' מהר"ש תשו' ועי' הכימאי, נאמנות על לסמוךיש
 אף ומסיים תעדובת, חשש בו שיש קול עליו שיצא שמן בענין להקל סברותכמה

 אבל בודאי, איסור בו נפל דעכ"פ כיון קפילא על סומכין אין דעכשיו בש"עדמפודש
 עכו"ם בחלב א"כ ע"ש, היתר צדדי ועוד כלל, איסור נתערב לא שמא ספק דישהכא

 ואם ודאי, דרבנן איסור מקרי ההיתר נתברר שלא כ"ז תערובת מטעם חז"לדאסרו
 חלב תערובת בזה היתה דלא ויאמר אח"כ אליהו כשיבא אף עכו"ם, חלב ישתהאחד
 הגמ' דמקשה ע*א( )ו' בחולין וכמבואר ודאי, דרבנן איסור על עבר הוא מ"מטמא
 מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתן השתא דמאי דאכיל מילתא מסתייעא אטי ד'על

 רק אפי' דז"ל שאסדו דמה הרי מעושר, הי' זה דדמאי דאפשר דאף וכו', ידן עלתקלה
 בחינת על סומכין אין ודאי איסור ולענין עתיקים. והדברים ודאי, מקדי ספקמחמת
 שיש אומדת זאת הממשלה, פקוח שיש במקום אף א"כ מהראש, בתשו' כנ"להכימאי
 דאין כיון טמא, חלב בו נתעדב לא אם הכימיאה ע"פ לנסות בפעם כפעםמפקחים

 שייך לא וממילצ בחינתם ע"י בדיוק לקבוע יכולים אינם הם וגם ע"ז, סומכיןאנו
 המעט מן מעט שם אין אם לבדד הכימית הבחינה ביד שאין ששמענו כפימרתת,
 לענין אבל בס', ביטול ע"י איסורים שאר מתירים שאנו והגם הס', מחלק פחותאף
 נו"ט, אחד בזה הלכו דלא קט"ו( בב"י )מובא והרשב"א הראב"ד דעת עכו"םחלב
 עפ"י דאסור והרשךכ"א הראב"ד פוסקים דיש כיון ס"ו תנינא בנוב*י מבוארוכבר
 כן לפסוק זועם ועל עליהם להלכה שקבלו לאיסור שנהגו במקום לחוש יש א"כדינא
 לאסור דורות מדור מקום בכל כן דנהגו חלב לענין כש"כ אעכ מחמאה(, המדובר)שם
 אף לברר המדע נסיון מהני לא לזה והר,~ב"א כהראביד לפסוק קבלו אם עכו"ם,חלב
 פחות אף דלדידהו כיון בבירא, מרתת של ההיתר נפל ממילא א"כ הס', מחלק פחותעל
 שונים מקומות ישנם חלב, סתם נתיר כשאנו ובפרט לברר. יכולים אין וזה אסוד,מס'

 להתיר לן דח"ו דפשיטא פשיטא ע"כ מרתת, יהי' שם גם אם יודע ומי שוגיםוזמנים
 שהקהלות שווייץ במדינת פה נוהגין אנו וכן באיסור, ולהתגעל חכמים בגזירתולזלזל
 גם ומסתמא זאנטוורפן, אנגליא במדינת וכן כשר, חלב בשביל ממון הדבהמוציאים
 בזה. להיזהר יודעים הברית באדצותהחרדים
 להתיר אחד רב בנפשו הרהיב תשי*ג( )חשון-כסלו-טבת, "הפוסק* בירחוןגם

 גמלים שמצויים במקום רק היתה דהגזירה הנ*ל, לתשב"ץ מציאה ומצא עכואםחלב
 ולא תר"ץ סי' המג"א על סמך שבמנין דבר משום ואי להתשב"ץ(, העיר בפ"ת)אגב,
 כל הרי הענין, כל ובארתי שכתבתי מה לפי והנה תס"ה. סי' המג*א דכרי כללהביא

 לס~ך, מה על כלל להם ואין באויר פודחים לההיר ב"הפוסק* הנצמריםהדברים



מג ף פ ךי הזה חטאתקוני ד ך סי
 טךב יךםטהךת

 ד' סי' )ע"ז איש בחזון לעיין יחי' שאול מד החו"ב בני העידני כתבילאחר
 כתב ואחאכ ואסוד, טמא מחלב גם להיעשות יוכל שלדעתו חלב אבקת לעניןסק"ד(
 לעונש צפוים והם טמא חלב יעדבו שלא החלב על הממשלה פקוח בשיש אמנם :וז"ל
 וכשהוא העדד בצד וכיושב דמידתות החולבות כשפחות דהוי לומד מקום יש הזיוף,על

 בעדדו טמא אין או וכו', ביוקד טמא חלב באם להתיד כתב והפד'ח דואה. הואעומד
 המופקד כחלב דחשוב משום היינו בעדדו טמא באין אף דאוסד רש"י בשם והש"דוכו',
 אבל טמא, חלב בעיד ביש דוקא וזה ויערב, העכו"ם מן יקח שמא וחיישינן עכו"ם,ביד
 וכמש*כ העדד בצד ויושב טמא בעדדו כאין דהוי נותן הדין טמא, העיד בכל איןאם

 שהוא הגד*ח, נכד סאלאוהיטשיק, משה ד' הדב לי סיפד והנה החזו"א. עכאלהפד"ח,
 בזה והשיב עכו"ם, חלב שהתיד עליו שאומדים עאז ז"ל איש חזון הגאון אתשאל
 והעיד איש. אשת גם ח"ו מתיד שאני עלי יאמדו בקדוב עלי, יאמדו עוד מה :הלשון
 עכו"ם של )סמעטענע( השמנת על ז"ל איש חזון הג' את ששאל מאוד מהימן אישלפני
 עכו*ם חלב בהודאתו שאסד אחד מהימן איש עוד לפני העיד וגם בפידחם. לוואסד
 וכדמובח וטדיא, שקלא בדדך דק הוא הנ"ל בספדו מש"כ וכנדאה שנים. ה' בן לקטןאף

 הפד*ח דעת יודע לא מי דכי דבד לנו חידש לא ובאמת לומדא. מקום "ישמלשונו
 השיטות כל באדוכה מביא עכועם( חלב )מעדכת והעוד*ח במנין. נאסד לאדחלב

 עובדא אבל נאסד. שלא סובדים והדבה במנין, דנאסר סובדים שהדבהבפדטיות
 )חוץ הספדד בעדי ואף ישדאל תפוצות בכל דודות דמדוד שיכחיש, מי איןדמילתא
 כתב וע"ז לאיסוד. טהגין אנו הנ"ל( בשד*ח כמבואד בספדד מקומות מקצתמאיזו
 לא ומזה דאורייתא. נדד דהבש דיש חומדי, קילי דנמצא הנ"ל( ק"ז )סי' החת"סשפיר
 חלב אאבקת דק קאי וטדיא השקלא דכל י"ל )גם בספדו. כלל זאל חזועא הגאוןנגע
 במנין. דנאסד הגזידה בכלל היתהדלא

 איסוד בטעם דש"י דבדי לפרהם שכ' החת"ס על שם חזווא הגאון שהשיגומה
 וכתב במנין, נאסד דחלב משום דש*י דכוונת חלב, צחצוחי בלא שא*א משוםהגבינה
 חלב צחצוחי של דהחשש להדיא מבואר ובדש*י מאד, תמוהים דבדים : וז*לעליו
 חלכ דנשאד דש"י ופידשו חלב צחצוחי בלא שא"א אמדו )שהדי טמא חלב משוםהוא

 חלב ואם ממנו*, נשאד שבגומות לחוש "ויש דש"י סיים ובסוף שבגבינות,בגומות
 משום אבל חלב( צחצוחי בלא שא"א שאמדו זהו הלא בדבד יש ספק מאי קאמד,טהוד
 למאד, גוברי' דדב במחכה"ג והנה החזו"א. עכ"ל וכו', לגזוד אין ודאי טהורחלב
 בקש. לדחותו ואין מובהקים גאונים של מדוד עוד למאד גובדי' דב החת*ס גםאמנם
 "והמעיין וכ' שם ההוס' מקושית ז*ל דש"י את שהציל בעצמו מתפאד שהחת"סבעוד
 וכר. לשונוא במתק רש"י דעת שזה יבין דואה כל וכו' לאישודו דבר יבין דש"יבלשון

 ס"ל דדש*י מבאד החתאס דש"י. דבדי גם ונבין החתאס דבדי נאונבינה
 חלב עידוב חשש משום פשוט והדבד הגבינה, קודם עוד קדמונית גזידה היתהדחלב

 טמא, עידוב שם שאין גדולה ואומדנא הוכחה לן כשיהי' דאף במנין נאסר ואז טמאי
 טמא. חלב חשש משום כמובן היתה הגזידה תחילת אבל אסוד, דואהו ישראל שאיןכיון
 המציאות שבעצם כיון להיתד, וחזד גזרו לא וחמאה לגבינה החלב כשנשתנהאמנם
 טמא מחלב באים והחמאה שהגבינה אף וא"כ עומד, אינו כי טמא חלב שם להיותא"א

 מכל טמא, דבד עידוב שם שאין ואומדנא הוכחה מכח בידוע אף הגזירה לאחדשנאסד
 הגזידה. בכלל הי' לא חלב מצודת כשנשתנה אולם בעין, החלב כשנשאד דוקא זהמקום
 רש"י ומפרש חלב צחצוחי בלא שא"א משום משום אסודה דגבינה הגמ' קאמדוע"ז
 גבינה של גומא בין חלב, צחצוחי בלא לגבינה שא"א הב*ח( הג' )לפי לשונובמתק
 חלב בי' עריב דילמא אסוד, דואהו ישדאל ואין עכו*ם שחלבו וחלב החלב מןנשאד
 טמא, עידוב חשש משום החלב על הקדמונית גזידה טעם קודם מפרש )רש"יטמא

 כמו טמא חלב שם שאין אומדנא עפ*י לנו כשידוע אף אסוד ממילא במניןוכשנאסד
 ס*ל שם התוס' וכקחצית עומד כשאינו טמא חלב לעדב שוטה אינו דהעכויםבגבינה,

 טמא(. שם באין אף במנין נאסד דטמא, החשש משום מתחלה דנאסד דכיוןלדהם'י
 יעואד הטמא בטהוד טמא עידב אם מ"מ עומד אינו טמא דחלב ואע*ג עוד דש"יוכתב
 לפרש רש"י )פונת מסמ נשאד שבגומות לחוש ויש וכו' הטהוד דחלבא הנסיוכיעם
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 ומטעם עומד אינו טמא חלב הלא דחלב, החשש משום הגבינה, את אוסיין אנומדוע
 עומד, דאינו טמא חלב שם שיהי' א"א מציאות שבעצם כיון מקודם נאסרו לא גבינהזה
 הטהור, דחלבא מהנסיובי גם נפרד הטמא שהחלב היא דהמציאות ג"כ נאמר אםא*כ
 יהי' טמא שהחלב א"א הא חלב, צחצוחי בלא שא"א מטעם הגבינה תאסר מדועאוכ
 גם הגזירה, בכלל היתה לא שגבינה כמו וא"כ דטהור, מהנסיובי כשנפרד באופןשם

 הטמא החלב נפרד דבמציאות כיון הגזירה, בכלל היו לא שבגבינה חלבצחצוחי
 בטהור טמא עירב דאם אינו דזה לשונו במתק רש"י קאמר וע"ז הטהור.מהנסיובי
 שאפשר כיון וממילא ממנו, נשאר שבגומות לחוש ויש דחלב נסיובי עם נשארהטמא

 הגזירה בכלל שבגומות הזה החלב נכנס א*כ בגומות, טמא חלב שישארבמציאות
 לערב שוטה העכו"ם שאין ואומדנא הוכחה שעפ"י אף וממילא החלב, שעלהקדמונית

 ודברי שבמנין, דבר מטעם אסור אעפי"כ טמא, חלב שם אין ולפי"ז מעמיד שאינודבר
 שבגומות לחוש "ויש דלשון בפשיטות גם לומר דיש ובפרט וקיימין שריריןהחת"ס
 שחששו הגבינה, על קאי החת"ס, את לדחות יסודו ההזו"א בנה שעעז ממנו*נשאר
 ושפיר אטפי, דביני למאי חיישינן אי לישני תרי יש ע"ב דלקמן מטעם הגבינהלאסור
 חיישינן דבגבינה רש"י דברי לפדש שרוצה החזו"א ולדעת לחוש. ויש לשוןשייך

 חלב בי' עירב "דילמא שם רש"י לשון קשה א"כ הכלי, רחץ לא שמא משוםלעירוב
 את לאסור קשה ובכלל הכלי, את שטף שלא טמא, חלב נתערב שמא הול"לטמא*

 בדבריו. שם וכמבואר הכלי, לרחוץ צריך לכתחילה רק דהרי זה, חשש מעךםהגבינות
 המבורר חלב לאסור רש"י בשם הש"ד מדברי שהביא החת*ס על שהקשהומה

 ביש דוקא דהוא הפר"ח פר,בו כבר שהרי עליו ותמה טמא, חלב תערובת בושאין
 הנה עכעל. לאסור, שמענו לא וכו' חמורה העיר בכל אין אם אבל טמא, חלבבעיר
 גוי שחלבו חלב : כתב סקי4ד( ק"י סי' תרס"ה בובר, )הוצאת לרש*י האורהבספר
 ויש וכו' לאכול מותר ודאי טמא, דבר מדינה אותה בכל ואין רואהו, ישראלואין

 טמאה, בהמה עמו שאין ואע"פ אסור, גוי שחלבו דחלב פרצה משום בדבר,שמחמיריז
 יכולים כמה עד יודע ואיני מזה, היפך לרש"י הפרדס דברי מביא הנ"ל ובשד"חעכ"ל
 מלומדים. ע"י טחדש היוצאים שבהם, הגירסאות ועל הקדמונים ספרי על לסמוךאנו
 בהירחון נדפסה היא וכבר הנ"ל, השואל מרבנן להצורבא שהשבתי התשובהעכ*ל

 ועומדים. הנדפסים ספריו שארי גם לקבל מאד אשמח אני וגםוהמאור".
 הרם כערכו ומוקירו אוהבו ידידו בזהוהנני

 בריי,ם יעקבמרדכי
 עכו"ם שחלבו חלב בנידון הלכה בירור משמע, לידי דאתי מצאתי זאת עודז(
 הצדיק הגאון הרב מאת אחר, חלב לערב שלא הממשלה מאת השגחה שישבמקום

 וועלץ ישראל ר' מוהר"ר כקש"ת ענו, האי חסיד האי הישה הדור משרידיהמפורסם
 קדיווא, קרתא ירושלים ועכשיו בודאפעסט הבירה בעיר דומ*ץ לשעברשליט"וו,
 : וזל*ק י' מס' והנשר* בקובץ ונדפסה אחד לת*ח הנוכחת התשובהשכתב

 רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב בדבר אחד צורב עם הויכוחאודות
 על גדול עונש יש המדינה מחוקי אשר בחנויות חלב שקונים גדולות בעיהרותבזה*ז
 אין הנה שאסוף. עכו*ם שחלבו חלב דין ג"כ שייך אם בהחלב דבר שום שמערבמי

 כיון בדבר חכמים חילקו דלא דתלמוד, לזמנים הללו עתות בין חילוק ואיןהפוןן
 ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב כל לאסור חכמים וגזירת תקנה דהיא אצליעדהעיקר
 אף אסור טמא חלב תערובות דהיש וליכא בעדרו טמא דבר שום שאין אףרואהו

 שהרמ*א כיה דמיא, כדיעבד  וךהוא אחר( חלב מצוי )שאין הדחק ובשעתבדיעבד,
 בידינו אין רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב בפירוש אוסל מימיו שותיןשאנו
 דברי שהביא שלאחר א' אות סוף קט"ו ס" יוקד דוד שבילי בס' ועיע נגדו.להקל
 אסור ולא במני4 הנאסר דבר משום אסור לא עכו"ם שחלבו דהלב שאסיקהפר*ח
 ס=ם מותר, תערובות חשש דליבא והיכא טמא' דבר תערובת משום רק גזירהמשום
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 לחלוק שהאדיך שם דוד בית בס' )וע' עכ"ל. הדמ"א, אהף נגדדים אנו אבל ;בזה"ל
 נוכל אם שנשאל ה' בסי' החדש שלמה חשק בס' כתב מזו וגדולה בזה(. הפד"חעל

 ביטול קצת להיות יוכל לאו דאם קטניות מיני בפסח לאכול היוקד בשעתלה21יר
 בידינו אין בפידוש אסוד שהרמ"א כיון להתיד אין דלכאודה והשיב יו"ט,עונג
 ופדישות( וגדף )סייג חומדא דק היא קטניות איסוד דכל אף אריכות, ע"ש נגדולהקל
 דאין כתב מ"מ ופולין, מאשכנז ישדאל גדולי שנה מאות כמה זה עליהםשקבלו
 דבזה"ז שאמד במה מרבנן צודבא האי לדבדי ליתא ומעתה הדמ"א. דבדי נגדלהקל
 ודק מדינא להחמיד שאין ממילא הנ"ל מטעם תעדובות חשש שיהי' כלל מצויאין

 איך בוג לעמוד יכולים הציבוד דוב שאין היכא גם ומה להחמיד טוב חסידותממדת
 קשה זו ביותר, שהחמיד עצמו הרמ"א על נוונתו ואם הדמ"א, דבדי מדאות עיניוטח
 ישדאל של דבן נגד כאלה דבדים להטיח ספין ומאן חכים מאן כי הדאשוניםמן

 בכל ונתפשטה נתקבלה דבינו משה ותודת אש כגחלי דבדיו כל אשר הדמ"אדבינו
 דוח. וגסות שטות אלא זה אין החיים, מן כפודש ממנו הפורהע וכל ישראלתפוצות

 שאין כחולה הם ונשים אנשים הדבה דבזה"ז דסבד אותו להתנצל אוליואפשד
 אבל ע"ש, סק"ט שכ"ח סי' המג"א ממ"ש דדבנן איסורא להתיד יש אולי סכנההם

 איסודא אפי' בפידוש דאוסד קנ"ה סי' יו"ד בדמ"א לעיין שם ציין הדי עצמוהמג"א
 מיחוש איזה לו שיש רק משענתו על שהולך מי ובפדט שאיב"ס, לחולה בשתי'דדבנן
 בעת כי ז"ן סי' חיו"ד מהד"ת מדדכי בלבושי ועיין סכנה. בו שאין חולה מקדידלא

 קצת היתד להמציא חקדתי הדל ואני כשד חלב המציאות יקד אז שהי'מלחמה
 המחבד הגאון לפני הדבד והצעתי ז"ל, ניקולא מהד"י בשם המדדכי על השט"געפי"ד
 הלכה לענין אך שם, ידאה בעיניו הדואה כל כאשד לאיסור דבמי דחה הוא אבלהנ"ל,
 שדגילים הקטנים כי דדבנן, איסודא מתידים מאכלם לצודך לקטנים דדוקא שםכתב
 שבת במס' כמ"ש שלשים תוך ביולדת וכן מהם, למנוע נפשות סכנת ס' כמעטבזה
 בל"ס אמנם אתדב"ק. להתיד, בידו אין ונשים אנשים לשאדית לא אבל מפנין,סועפ
 מש"ש( ג' סי' יעקב דברי )ועשו"ת כנז"ל משענתו על שהולך למי דק ג"ככוונתו
 יש בזה וכו' יודע והלב לדפואתו אותו וצדיך מטתו על כששוכב שאיב"ס לחולהאבל

 זוטדתא מילתא לאו זה זולת אבל מש"ש( כ"ג אות קנ"ה סי' יו"ד דדכ"ת )ועי'לד21יר.
 שכ' מ"ח סי' הגדשוני עבודת בעל של הזהב לשון לך והא )הדמ"א(, משה לגביהיא

 ממשה, גדול לנו מי וכ' משה תודת נגד לפסוק יד שהדים אחד מודה עלמדורות
 פודש כאילו ממנו הפודש וכל חיים אנו מפיו אומי איסדלש, משה מוהר"ד הגאוןה"ה
 תריסין בעלי בהסכמות ועכ"פ לעינים, שנדאות בדודות בדאיות לא אם מחיים,מן

 לשנות ח"ו ; וז"ל ס"ג סי' יחזקאל כנסת בעל מ"ש ודאה עיי"ש. וכו' קדניםבעלי
 ואשכנז בפולין ומלואה תבל אדץ יושבי כל ע"ע קבלנו אשד דמ"א קדוש פהדבדי
 בשו"ת וע' עכ"ל. לנזיפה, ודאוי כולה כעובר והעובד משה, כתודת הייאותיולקיים
 ישדאל של דבן הגאון ממודי שמעתי וז"ל; ש"ך סי' חיו"ד ח"ג מאהבהתשובה
 והרמ"א להקל המחבד דעת השו"ע בדוב הנה עליון, בג"ע נשמתו ביהודה( נודע)בעל
 ישראל שחכמי ולואי השיטה מוחלפת בסידכא ומשמוש מיעוך ולענין המחמידיםמן

 בכל שאינן מה ומשמוש במיעוך זו מקולא בעו"ה המכשולים דבו כי להיפוךהסכימו
 אהצכנז במדינת עולם ועד זדעינו ועל עלינו קבלנו כן אמנם המחבר, שזכדהקולות
 אתדב4ק. תזוע, לא ומינה אמת ותודתו אמת משה הדמאא אחר הנמשכיםופולין

 נבד בהקדמת זהב תודי בס' מדאה מעשה דאיתי עהה כי עוד מוסיףוהנני
 מהד"ט אביו לפני מעשה בא פ"א ז"ל, הצדיק אאזמ"ו מפי ושמעתי ; וזעלהמחבד
 ממש דוצה אחד עשיד והי' מאוד, ואביון עני עוד כשהי' ענעמ פ*פ בק"ק ו"לשייאר
 יש בו מחולקים הדאשונים גדולי אהבד אחד דבד לו להתיר ידצה אם אוהולהקףסיר
 זה בכל ממאס והי' להחמיר", "ויש בש"ע כתב הרמ"א דבינו דק מתירין, וישאוסדין
 מפיו שיצא מאחר אומד והי' רמ"א, של מפסק יצא ולא גדול דוחק שהי"לאע"פ
 לעבור אוכל לא וזהב בסף ביתי מלא זה איש לי יתן אם להחמיר דמ"א שלהקדוום
 עביד שפיר אם ז"ל יהושע פני בעל הצדיק פה את שאל אחאכ צדיק. אותו פסקאת

 ז"ל. הדמ"א הקדוום פה את לעבור וחשו וחילך, בחך וי"מר עשית ישר %ודהביב
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 עלתה לא המתיר הרב ובאמת רצוע, מילא אשר אחר רב אל הנ"ל העשיר שובוהלך
 והתבונן. דע ראל, שנהלו

 הדבר שגוף יסוד, לו אין מרבנן צורבא האי של בניינו עיקד שגם ראיתיכעת
 שדאיתי כפי בהחלב, דבר שום שמערב מי על דמענישים מהממשלה שיראיםלומר
 הכעמיקער על לסמוך אם לענין בקיאים מכמה ששמע שכ' כ=ד סי' יהושע אהלבשו"ת
 א*כ עליו, לעמוד יכולין אין פרחצענט שני כמו מיעוט בדבר כי בבירור ואמרובזה
 דרבנן, רק אינו דמה"ט קי"ח הש"ך כמ"ש מיעוט דבר על דק החשש עיקר בל"זבנ4ד
 נשמע הכל דבר סוף בזה, מידתת שייך לא ושוב הכעמיקער עליו יעמדו לא בזהואשכ
 המכשילים האנשים קדקוד עלי ולהכות גדר לגדור יראה בלבו נוגע ה' שיראת מיכל

 וחלילה אסור, שהוא להיפוך ובדמעא בשאע המפורש דבד להתיר כאלה, בשיחותרבים
 ולישועה יטולאל קרן להרמת נזכה זה ובזכות ההוא. בדבר למחות הטלאלשתוק
 קדיב. ובזמן בעגלא בימינו במהרהכללית

 בודאפעסט בק"ק דומ"ץ וועלץ,ישראל
 ספר לידי ה' אנה הנ"ל כל כתבי אחרי כי בזה להודיע רצוני לאחרונהח(

 הגאון הרב המחבר ידי מתחת לאור יצא עכשיו שזה הלב", "כונת בשם וחשוביקר
 מקנא בפרץ, ועומד גדר גודד ולתהלה, לשם המפורסם ונשגב תמים צדיקהקדוש
 מוה"ל כקש"ת ניהו האי וקדושים, צדיקים מגזע נפש במסירות צבאות ה'קנאת
 הלכה שביאר י. נ. בברוקלין, וכעת קראסנא, האבד"ק שליט"א, ליכטענשכריןהלל
 והמתירים המקילים דעת לדחות ומנופה נפה סולת חפניו מלא ואסף ולרחבה לארכהזו

 שחלבו חלב באיסור והאחרונים הראשונים שיטות כל לברר בה דכולא כרכאוהוא
 שהוסיף עמנו לעשות הנ"ל הצדיק הגאון הגדיל ועוד רואהו. ישדאל ואיןעכו"ם
 לבב את לעורר קדושה בהתלהבות הנאמרים השם ויראת מוסר דברי ספרובתחלת
 מקראסנא הגה"צ ויזכנו יתן ומי זו, במדינה בעוה"ר שנפרצו הדור פרצות עלאחב"י
 ישנים לעורר בפעם פעם מדי אש להבות החוצבים הקדוומים בדבדיושליטאא

 וחרדים היראים ללבות יכנסו בוודאי וקדוש טהור מלב היוצאים דברים כימתרדמתם,
 הזה. לבושם שזכינו ואשרינו לזריזין, אלא מזרזין אין כי חיזוק צריכים הםשגם

 שכתב ונעים יפה גרגיר שליט"א דמד בהורמנותא כאן אעתיק דמילתאולחביבותא
 הכתוב שבא נחש, ישכנו גדר ופורץ בכתוב סמוכין לדרוש היקר, ספרו בסוףשם
 שמתוך ביהכ"נ, מחיצות בענין בעוה"ר לזלזל שהתחילו האנשים אותם עללרמז
 ורמז עבירה, גוררת עבירה כי נכרי שחלבו חלב בשתיית גם להקיל באים הםכך

 ר"ת נח"ש" "ישכנו הכנסוב בית מחיצת גדר פורצי דהיינו - גדר" "ופורץהכתוב
 ניקור משום הוא האיסוד ז4ל ראהעונים כמה לדעת כי וגם נכרי, שחלבוחלב
 דברי כל את ולעשות לשמור ישראל עמו כל בלב יתן והשי"ת "נחןב4. נשיכת,מהיא

 אפילו מדבריהם לזוז ושלא הקדושים רבותינו ידי על דור מדור לנו המסורההתוה"ק
 בארמנותינו. ושלוה שלום ויהי' מכשול, מכל להנצל נזכה זה ובזכות שהוא, כלזיז

 שחלבו חלב להתיר יסוד שום שאין היטב באר מבואר לעיל האמור מכלט(
 הי' למותר ולכאורה ממשלתי, פיקוח שיש במקום אפילו רואאו ישראל ואיןעט"ם
 בקדמת זד הלכה נתבררה שכבר לפנים צריך אין הזה הדבר כי הענין בכללהאריך
 שנתרבו משום ורק האחרונים, ובאחרוני בישראל מלפנים האחרונים בספרידנא



מז ף ם וי הזה חטאתקוני ד ו םי
 מוב יוםמהרת

 להצדיק וטעמים סברות להמציא והמשתדלים היתרים המחפשים האחרוןבדורע
 בכדי שעה כהוראת מחדש זו הלכה לברר השעה צורך הי' לכן המתירים,דעת

 שחלבו תלב שאסור הטעם מלבד כי ומפורסם ידוע לזה וחוץ וטעותם. דעותםלדחות
 כמוסים טעמים עוד ישנם טמא, חלב בו נתערב שמא רואהו ישראל ואיןעכו"ם
 מה וידוע בידים. היא וקבלה דרכה להבין ואין סודה להגיע ואין אותם, גילושלא

 הגה"ק חותנו בשם זצוקללה"ה מצאנז חיים דברי בעל הקדוז? הגאון רבינושהעיד
 ז"ל מלייפציג הגאון הרב מחותני קבלנו דברים שלשה : וזל"ק זצ"ל, טעם בווךבעל
 ישראל ואין עכו"ם שחלבו שחלב היא מהם ואחת ע"ה, רבינו משה עד איש מפיאיש
 לפני רק החכמים גילו הטעם זה כי טמא, חלב בו יערבו שמא הטעם איןרואהו
 ונאמנים עכל"ק, אסורה, עכו"ם שחלבו שחלב בדבר כמוס טעם שיש רקהעולם,
 רבינו כתב הזה וכדבר רבע"ה. משה מפי כמסירתן הקדושים דבריו הםונחמדים
 החכם ע"ה רבינו משה כי ; וזל"ק בדרשותיו זצוקללה"ה סופר החתם מרןהגה"ק
 ישלאל בני יתפתו לבסוף כי בהבינו בעולמו חושך והי' בלבו הי' נעצבהמשכיל
 ויתחילו בזה, עמנו העולם אומות יתערבו סוף שסוף עד דרצונים בחכמת זמנםויבלו
 חולי שמוליד משום טמא חלב נאסר טעמא מאי לאמור דופי של באגדותלדרוש
 כן אם אך ע"ה, רביע משה הי' גדול וחכם הטבע חכמת ע"פ וכך כךוטמטום
 המצות, בכל באלו וכיוצא רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב לאסור הואטפשות

 דבר כל ועל גבוהים מעל גבוהים אחרים טעמים אלו בכל יש כי ישכילו חכמוולו
 וגזרתם חכז"ל גדרי כל כי וישכילו יבינו ואז ומריעים מטיביים מלאכיםממונים
 קבלה ודברי : ע"א י"ט דף ר"ה בש"ס )ועיין עכל"ק. מלמעלה, שורץ? להםיש

 דמי(. תורהכדברי
 הראשון האות לקול יאמיט לא אם שאחשוב מפני הנ*ל הדברים הוספתיי(
 את להצדיק ורוצים בדבר המפלפלים אלו ואף האחרון, האות לקול יאמינובוודאי
 שרי תרי הני של ועדותם הדברים לשמע ויודו עדיהם יתנו כרחם בעלשיטתם
 לדין ואם בקבל הוא קבלה אם מקומות בכמה מש"כ וידוע העולם, ועמודיהתורה
 קבלה דברי על אבל עליו, ולפלפל הדין על להשיב רשות שיש אף כי תשובה,יש
 סתם משתיית להבא לחדול עצמיכם על קבלו האהובים ורעי אחי כן על להשיב.אין
 ובני רויחא מזוני תלתא, במיט"ב דמיטב מילי בכל ותתברכו מעתה, עכו*םחלב

 אתם אם העמים, מן אתכם ואבדיל עה"פ ז"ל פירש"י וידוע אריכתא, וחייברוכין
 אריותא, דור וחבריו נבוכדנצר של אתם הרי לאו ואם שלי אתם הרי מהםמובדלים
 איש ובשלוה בשלום ותשבו במטאטא, קוציו את ויכלה הכרם בעל יבא הטהרהובזכות
 ותתבני קדישא היכלא שתשכלל בב"י ונזכה וגומרתא, בכדכוד ותאנתו גפעתחת
 קדישתא.קרתא

 לפ"ק. אמך תורת תטו*ש ואל בנ"י", עדת כל ישמעו "למען לס' פנחס ג'יום
 . ר ב ח מה



 ף ם די הזה חטאתקוני ד ו סימח
 טוב יוםטהרת

 מאת עדוכה תשובה לידי והגיע זכיתי הנאל השאלה הדפסת סידודבגמר
 בדאש חלק נוטל המעש, ובביד המדץ אביר הרים, ועוקר סיני העצום הגאוןהדב
 התבל, פני כל על וגדול הולך הטוב שמעו הדדתו, ישדאל על שבקדושה, דבדכל
 הגאון הרב ניהו האי העולם, בכל בגאונותו המפודסם אמדיקה יהדות ממנהיגיאחד

 וחיל כח לו יתן ה' סינסינעטי, דקאק האב"ד שליט*א, זילבד אליעזד כה2"תהאדיד
 ושיבה זקנה ועד באמדיקה החדדית היהדות חומת על בפרץ ולעמוד גדרלגדוד
 : כאן להעתיקה חביב אחדון ואחרון ושלום. עח ברוב ובנעימים בטובינוב

 זילבראליעזר
 טהייטמינסי3;מי, לפ"ק. ירושלים" בגין "בה מג"א, ער"ח טוב, כי בו שנכפל ,ום בס"ד הקהלות לאגודתהדב

 היקדים בחיבודיו לשול"ת המפודסם הרה*ג ידידי כבוד מעלתאל
 שמעתתא מסיק וטהדה, תודה בקדחשה ממולאים אנך אבנימלאי
 שליט"א דייטש ליפא טוב ירמ חנניא מוהד"ד דהלכתא,אליבא

 אתו. אשר לכל וברכהשלו'
 החוצבים בדבריו הלבים את וזיכה זכה אשד על לבדכו כת*ר אל אבאבתודה

 ומלאים הפסולות מקואותיהם לתקן עיידות כמה על והשפיע ובע"פ בכתב אשלהבות
 ולא וביד"ש בתודה מובהקים שאינם דבנים ידי על שנעשו מהם במהחששות,
 לכל מים המכהמיכים והצינודות הסילונות עאי שנעשו המקואות והבשידודקדקו
 ועוד, טומאה המקבל דבד ע"י ושבאים שאובים של דבות חששות בהם שישהעיר
 של השקה ע"י הרבה לתקן זכה ומד נדות, בני והבנים לפוסלם טעמים הב'ודי

 להדד זכה מקומות ובכמה תמיד, ועומדים בהכשד שנתכנסו גשמים מי מלאבודות
 האמצעית דדך יבאו שבעיד והמים דוקא גשמים מי של בודות ב' ע"ילעשות

 שהחמיד למר ותודה בזה, חששות ועוד אדם ע"י בנעשה מחמידים שישכפור מי של מבורות א"ע והרחיק הא', הבוד של גשמים מי מתוך נתכשדושבהשקה
 מהדעזעלוואואד הבאים שהמים דעתי וכאמוד כולם. לדעת הכשוות מקואותותיקן
 וצדיכים הם ופסולים וכר וכו' שאובין חשש יש "מיטעדס" וע"י מכועתעעי
 כנ"ל. השקה ע"י ודק אךלתקן

 המפורץ2 נגד להקל בבך מה של בטעמים מקילים קמו דאיתי שנית זאתעוד
 ולדשע אסוד, רואהו ישראל תוין נכרי של שחלב ובדאהטונים בשו"עבתלמוד

 גבינה על שגזדו קודם עוד שגזדו קדומה גזייה הוא מהראהסונים וכמה זקיניזקן
 כנדד, דאורייתא איסוד בזה יש ולכמה בזה, ח"ו להקל מי ביד 141ין נכריםשל
 בעדות להקל שדצה שנים מאות לפני אחד גדול ונגד אוסדים. כולם כמעסאבל

 נעשה וכן בהתירו. יחיד ונשאר ואסדו ההוא הדוד גדולי כל עליו עמדוהספדדים
 משמדתם על עמדו החדדות המדינות וכל שנים, ממאה יותד לפני אחד גדוללעוד

 וכמה באחדונים, כמבואר מומד ושל שבת מחלל של הלב גם אסדו וכמהלאיסהי.
 אשר במקלם קמו ועתה חמאה. או גבינה החלב מזה הישראל עשה אם גםאסרו
 להתיר וחדשו ת"ח כל רוח לפני עומדים שאינם קלושים בטעמים להםיגיד
 והפחד הערכאות נאמנות טעם כתבו גם הגזידה, ובטלו הראשונים דעות כלנגד
 היודע כמוני מי כי אמת, ללא הענין כל אך טעם, מקצת בזה הי' אם שגםמהם,
 ואין זה ראיתי פעמים וכמה הכל, ימכרו מעט בצע שבעד העדכאות ב*כ הואמי

 גאוני כדעת היא גזירה כי בנאמנות תלוי לא הענין כל אך ע*נ עתה כלללסמוך
 עמדו המשמר זה ועל נדר, מטעם אוסד הרדב"ז וגם  ועוה ורשב"א כרשאיקדמאי
 יש לאיסור וס*ס שאוסרים, ועוד כהחת"ס האחדון זמן ועד מאז הדודות גאוניכל



מפ ף פיד הזה חטאתקונייטוד

 שבת, בליל ענוגין מיני בכל לאכול קרי מתקוני עודכג.
 חכמה. ראשית בקיצור עיין ביתו, בתוך יתומיםולגדל

 טוב יוםטהרת
 האחרונים בימים וכבר עכו"ם. של בחלב האלה המקילים על לסמוך וח4וכאן
 בל אחי אנא קלושים. מטעמים וחזיר גמל וטרפה מנבלה הבא כל להתירהחלו
 דרבנן או דאורייתא אסוד מאכל שמץ כל מלהתיר התרחקו בכאלו, להכשילתרעו
 אלה. בכל נפשותיכם תטמאוואל

 אף יחוד, דין בזה יש אם ה"עלעווייטער" המוליכה האשה עניןובדבר
 שבערוה דבר הרהור מחשש אך עריות, עצם חשד משום לא יחוד שטעםשאמרתי
 וכה"ג בעיר בעלה אם מותר איש באשת גם הלא עכ"ז רבים, קלקולים בזהשיש

 ה"טעקסי" של העגלה מולכת אשה אם שכן וכל הדבר, נאמר לא כאלהולרגעים
 לחלק, שיש אשה אחורי שלא מדה בזה יש אם וצ"ע אחר. בחדר כמו נמצאשהוא
 ברכה. עליו תבא המחמיר כל אולי עין ומראית חסידות מדת מטעםומ"מ

 הדרך אם על כי להאריך, דבר בכל פנאי לי ואין הכבוד מפני כתבתיכ"ז
 עומד.אני

 צלחה תהי' ודרכו יפנה אשר בכל יצליח אתו, אשר ולכל למרבברכה
 ידידו וכו', וכו' כשרים ובמו~כלים בטהרה העיי~ות כללתקן

 זצ"ל צמח בונם ר' בהרה"ג זילבר,אליעזר
 הקהלות לאגודת הרב סינסיגעטי, פהחוגה

 הוא הדבר כלל דעבירה. סרסורי תרי ולבו עיניו לשמור קרי, מתקוני עודכג.
 במעשה לא בנשים הרהור לידי המביאו בעולם דבר שום האדם יעשהשלא

 מה לפי עצמו לשמור ואחד אחד כל ויזהר וכו', הרהור בשום ולא בדיבורולא
 לזוז רשאי אדם אין ז"ל שהזהירו מה וכל ללבב. יראה השי"ת כי גופו אתשימצא
 שאני כיון יאמר לא קצת התאוה חשוך עצמו מוצא שהוא ואע"פ הטובממוסרם
 שלא בעצמי אני יודע כי בנשים אסתכל אם לי איכפת מה כן, עצמימוצא

 באומרם ז"ל רבותינו רמזו וע"ז ונכשלו, כן אמרו שהרבה בכך, יצרייתעורר

 הזהר בני ואתה הרבה. האדם על ומתחזק והולך מאוד חלש בתחלה היצרכי
 לך. יתן ערבים אלף ואף יצרך יבטיחך ואל מאוד זה עלהרבה

 קפ"ח( מצוה החינוך,)ספר

 לשמוע, אזנים לשון. עינים, אזנים, : באדם הקב"ה ברא דברים שלשהב(

 אלו ידיהם. על נעשה האדם שמקץ2ה הדברים והם לדבר, לשון לראות,עינים

 לא עינים לו הי' לא אילו וכו', הבאי דברי שומע הי' לא אזנים לו הי'לא
 גדר ואחד אחד לכל שם הקב"ה עץ2ה מה וכו'. לה ומתאוה בערוה צופההי'

 ולסתום לכסות לעינים גבינים שם וכו'. העבירה מן ולהרחיק באדם להבדילוחומה

 עבירות לשמוע אזניו שם כשהוא הנבזה והאדם וכו' ברע מראות עיניוולעצום
 עולם, של מלכו גדר פרץ קץ2ה, מה מרמה, להצמיד לשונו עבירה, לראותועיניו

 בו. נעשו חטאיםכמה
 קמ"ח( ס" חסידים,)ספר



 ף מ ךי הזה חטאתקוני ר ו מינ
 טוב יוממהרת

 דבר שכתוב כמו לה' קדוש נקרא מהן ופרוש העריות מן גדור שהוא מי כלג(
 מהתו"כ( )והוא רש"י ופירש תהיו, קדושים אליהם ואמרת ישראל בני עדת כלאל
 מוצא אתה ערוה גדר בו מוצא שאתה מקום שכל העבירות ומן העריות מן פרושיןועו
 ת"ר ל"ח( )יומא כדאמרינן מלמעלה הקדושה ע"ז עצמו על ממשיך והוא קדושהבו

 מעט מלמעלה, אותו מקדשין מלמטה עצמו מקד,ב אדם קדושים, והייתםוהתקדשתם
 הישדאלי האיש צריך כמה ובאמת לעוה,ב. אותו מקדהמין בעוה"ז הרבה, אותומקדשין
 קרוש שהוא הקבאה של שמו על נקראים שאנחנו אחרי ובפעולותיו במעשיולהתקדש

 שהדבקתי לפי וז"ל תהיו קדושים הפסוק על בתנחומא וכדאיתא קדושות מיניבכל
 תהיו קדחמים לפיכך וגו' איום מתני על האזור ידבק כאשר כי שנאמר למתניאתכם
 עולמי בראתי שלא עד לשמי ונתקדשתם הואיל לישראל הקב"ה אמר אני קדושכי
 וניצל לידו עבירה דבר ח"ו שבא מי ובפרט עי"ש. וכו' קדוש שאני כמו קדושיםהיו

 ההיא תבעתו פפי בר חניגא ר' )ל"ט( בקידושין כדאמרינן גדול זכותו כמהממנה
 שהי' מרחץ בההוא הלילה כל ונטמן ערק מקום לו שאין וכשראה לזנותמטרוניתא

 אמרו ולמחר נזוקין, היו וביום בשנים אפילו ביה עיילין הוו דכי הרבה מזיקיןמצוי'
 נדמו השרת מלאכי )פי' הלילה כל שמרוני קיסר נושאי שני א"ל נטרך, מאן רבנןליה
 כנושאי לו שנדמו ומה וגו' לשמרך לך יצוה מלאכיו כי הבתוב שם ועל קיסר כבח~אילו

 דבר שמא לי' אמרו עליונה( להקדחמה כביכול מרכבה נעשה זו שבמצוה להויותקיסר
 עושין הימנה וניצול לידו ערוה דבר הבא כל דתנינא הימנה וניצלת לידך באערוה
 צדוק רבי וחביריו, צרוק רבי בגון דברו בקול לשמוע דברו עושי כח גבורי נס,לו

 בידה ומסור ממנה לפטור יכול שאין היתה חשובה )ואשה מטרוניתא ההיאתבעתיה
 דבר איכא ליה אמרה למיכל מידי איכא מצינא ולא ליבאי חלש לה אמר רש*י(להדגו,
 דלא מילתא דהא נפ"מ מאי )ופירש"י הא אכיל הא דעביד מינה נפקא מאי אמרטמא
 למאכל ראוי ארמית הבועל האי דעביד מכאן ללמוד לי יש טמא מאכל אלא לינזדמן
 לי' אמרה בגויה, ויתיב צדוק רבי וסליק טמא המאכל 2ום לצלות התנור הסיקהטמא(
 האי כולי ידעי אי אמרה גיהנם( של באור )ר"ל בהא נפל הא דעביד לה אמר האימאי
 תבעתיה פילכיהן( שם נותנות שנשים )סלים דיקולי קמזבן הוי כהני רב ציערתיך.לא

 אתא לארעא מאיגרא וקנפיל סליק נפשאי איקשוט איזיל ליה אמר מטרוניתאההיא
 פרסה. מאות ד' רחוק אחר במקום )שהייתי פרסי מאות ארבע אטרחתן א"ל קבלי'אלי'

 להסתכן ואפי' יצרו על להתגבר האדם צריך כמה ללמוד לאדם לו יש זה מכלד(
 ח"ו זו עבירה לעשות ולא אש של בתנור להכנס או לארעא מאיגרא ליפולבעצמו

 במדור אפילו כי שלנו, מהאהע יותר והרבה הרבה חזק יהיה שלמעלה האש באמתכי
 האש נתגדל ומדור מדור וכל משלט פעמים ששים עד כחו גדול כבר גיהנם שלהראהבון
 שבא קודם וכלימות בזיונות מיני הרבה זה ולבד כידוע, פעמים ששים עד ויותריותר

 פלניא דא ואומרין ומכריזין חבלה מלאכי של המונים המונים אחריו שהולכיןלהגיהנם
 זה )וכעין לתתאה לי' ווי לעילא לי' ווי דמאריה יקרא על חס ולא במאריהדמריד
 אמר היא מאי לעולם, בא שלא לו ראוי קונו כבוד על חס שלא כל מ' בקידושיןאמרו



נא ף ט 1י הזה חטאתקוני ד 1 םי
 םדב 'דםטהךת

 מן וניצול קונו לכבוד יצרו על מתגבר הוא אם אבל בסתר( עבירה העובר זהר"י
 בטפרא וכדאיתא אחריו, הבאים דורותיו לכל אף זה עבור לנצח קיימת זכותוהעבירה
 מאדם ולמד צא צדיקים של שכרן מתן לידע רוצה אתה אם אומר יוטי ר'ויקרא

 דורותיו ולדורי ולדורותיו לו נקנטו מיתות כמה ראה אחת מצוה על שעברהקדמוני
 ולדורי ולדורוהיו לו מזכה אחת מצוה ידי שעל מרובה טובה מדה הדרות, כל טףעד

 שכבש בשביל הגדולה לאותה יוסף זכה במה וראה בא הדורות. כל טוף עדדורותיו
 מיני בכמה ויום יום בכל אותו פתתה היא כי קונו רצון לעשות כדי נפשו ומטריצרו
 בבית חובשך הריני לי תשמע לא אם לו שאמרה במדרש וכדאיתא ואיומיםפיתיים

 כופף הריני עורים, פוקח ה' עיניך, מעור הריני אטירים, מתיר ה' ע"ז וענההאטורים,
 שהי' האיסורין בבית חבוש כבר שהי' בשעה ואפילו כפופים, זוקף ה' וענהקומתך,
 שם לא ואעפי"כ ומפתיהו האטורין לבית ויום יום בכל נכנטת היא שבוי עצמורואה
 בבועז מצינו וכה"ג לבסוף, לו יעזור שבודאי בהשי"ת בטחונו משיב והי' לזה לבויוסף

 יצרו על נתגבר פנויה והיא פנוי אתה לו ואמר מפתיהו יצרו שהי' שלפישאחז"ל
 ונמצא דוד, בית מלכי ממנו שיצא זכה לבסוף הי' מה הבוקר עד שכבי ה' חיונשבע
 החיבורים לעשות השמים מן זכה שלכך הלבוש בעל הגאון על הקדושיםבספרים
 אחת דוכסית אצל שבא גדול נסיון לו הי' 'בחרותו בימי אחת שפעם שלו,הנחמדים
 חצרה שהי' ממנה להמלט מקום שום לו הי' ולא לעבירה אותו ופיתתה סחורהלטחור
 הבזוי מקום אותו דרך ונמלט ונס עצמו את וביזה הכטא בית מקום תחת לא אםטגור
 הלבושים. לחיבור משמים זכה ולכך כולן ולכלך והמאיט בגדים מיני בכמה לבושוהי'

 ומאיר זוכה ערוה בדבר יצרו על שנתגבר שמי הקדושים בטפרים נמצא עודה(
 בטנהדרין כדאיתא בעיניהם זה רואין היו הראשונים ובדורות השמים, מן אור ראשועל
 שמצא שם רש"י ופירש בתיה כבר ליה לדזיו עוקבא למר לי דשלחו בהא ע"ב()ל"א
 בחולה, ונפל טינא לבו והעלה היתה איש ואשת אחת באשה עיניו שנתן אגדהבטפר
 ונעשה לשלום, ופטרה יצרו על ונתגבר לו נתרצית דוחקה ומתוך ללוות נצרכהלימים
 השמים, מן ראשו על דלוק שאור רואין היו לשוק יוצא וכשהי' מחליו ונתרפא נטלו
 כמה על אחת בשעה עולמו קונה יש מקומות בכמה אחז"ל אלו בדברים כיוצאועל

 לו נזדמן אם בדורותינו ואיש איש כל לידע צריך ע"כ בדורותיהם. שאירעומעשית
 למדריגה הקב"ה יזכהו בודאי השי"ת לכבוד יצרו על ונתגבר איסור של עניןאיזה
 הבאים דורותיו ולכל לו בעוה"ז וגם ישראל בתוך ותפארת לאות שיהי' בעוה"ברמה
 התנא וכמאמר יצרו כנגד האמתיים הגיבורים )היינו ישראל מגבורי שיהיואחריו
 שאמר וכמו ה' בעיני והישר הטוב תמיד לעשות ויזכו יצרח את הכובש גבוראיזהו
 יהיה בארץ גבור בתריה כתיב מה מאוד חפץ במצותיו ה' את ירא איש אשריהכתוב
 יהודה מלך יוהויכין לענין תזריע פ' במד"ר איתא וכה"ג וגו'. יבורך ישרים דורזרעו

 וגו' יהויקים בן בניהו יהיה אם כ"ב( )ירמיה כמ"ש זרעו שיכרת הקב"ה עליושנשבע

 נכרת הי' ממילא הזמן ובהמשך לבדו במאטר והושיבו נבוכדנצר כשתפטו כןואחרי
 נבוכדנצר אשת של לרעותה הסנהדרין ובקשו מכבר, כרת דוד זדע שאר כי דודזרע



 ףיופ הזה חטאתקונייפדדנב
 טוב יוםמהרת

 הי' וכן שם בחדרו ג"כ עמו אשתו ליהויכין שיתנו מנבוכדנצר שתבקש אותהשתבקש
 אסיריו פתח לא נבוכדנצר כי לו האסורים בבית גג דרך אשתו לו לשלשלשהרשה
 עד ממנה פירש ותיכף ראיתי דם של קטנה טיפה לו אמרה לה להזקק וכשבאביתה,

 חזרתם ועכשיו תורתי שמרתם לא בארצי הקב"ה ואמר ותטבול, ימיהשתספור
 פמליא לפני שבועתו על הקב"ה והשאיל עליו רחמים הקב"ה ונתמלא הרעמדרככם

 בית נבנה ידו על אשר ישראל לכל האיר אשר בן ליהויכין אח"כ ונולך מעלהשל
 ותחת חז"ל שאמרו כמו חכליה בן נחמיה הוא והוא שאלתיאל בן זרובבל והואשני

 משם ימינו יד על חותם יהויקים בן כניהו יהיה אם כי בתחלה הקב"ה עליושאמר
 דברימ ביריר את מזה רואה הנך כג(. ב, )חגי כחותם ושמתיך לבסוף עליו נאמראקנך
 המאירים אנשים ממנו יצאו זה בזכות השי"ת לכבוד יצרו על מתגבר שהאדםשתחת
 גמורים רשעים נולדו עריות דע"י במדה מדה )והיא ובצדקתם בתורתםלהעולם
 זה ובזכות כ', בנדרים כדאיתא בי והפושעים המורדים מכם ובריתי נאמרועליהם
 וחסידים( צדיקים בנים ה' לו יתן הש"י נגד ומורדים פושעים מלהרבות עצמוששומר
 אני, גם לבי ישמח לבך חכם אם בני כמשאה"כ ובבא בזה עיאז האב לב ישמח מאדומה

 י"ט( פרק ישראל,)מחנה

 הדבר, נכון אמת הן ישתבר, בקרבי ולבי לדבר, הועלת"י נא הנה המחבר, אמרו(

 הוציאנו, הדמים מארצות מאתנו, רחמיו כלו ול4 ולשעבר, עכשיו תמנו לא ה' חסדיכי
 שומר, גבוה מעל גבוה יש כי נראה בעין ועין הביאנו, בחסד המתנהגת מעחהולארץ
 בקול ולקונן לצעוק יש פה גם אולם וחומר, קל מגזירות קדושו עם ישראל בניהמציל
 כי לנו נ4 אוי מחולינו, לאבל נהפך לבנו, משוש שבת סמר, ראשינו שערותמר,

 הקדשה על לעורר לב על שם איש ואין הגיענו, כזה למצב הדור ובשפלותחטאמ,
 מוכרחים הערבים, בין ושבים בבוקר לעבודתם הפועלים שיצאו שבעת בעינים,היא
 חיות שם כי דאחוריים, מסיטרא לטומאה מוכן מקום בלע"ז( )סאבוועי ברכבתליסע
 עצ=ב עלי אזנים, תצילנה נוראה בפריצות הפרצ"ה ממפריצ"י גדולות עםקטנות
 עומדים ופסולו"ת בחורים ונקבות זכרים ושוקיים, זרועות מגולות ערימותחציפות
 על לבנו, דוה זה ועל הרגלים, ועד מראש יגשו באחת ואחד יחדיו ונדחקיםצפופים
 ואנשי חסידים ת"ח אנשים גם כי בתוכנו, שפרצה הפרצה על עינינו, חשכואלה
 להחיש נזהרים אינם הם גם בקרבנו, לנס לנו ה' השאיר אהבר בינינו, השלמיםמעשה
 ותעדב בלשוני, דברתי אש תבער בהגיגי יגוני, דב בימינו, הבע"ד מתחבולתמפלט
 תחנונינו, בקול ישמע נפשינו, בחיים השם ית' השם וקוני, יוצדי לפניעתירתי
 ה' ירא לכל וראוי יגלינו, למוט ח"ו יתן ואל יצילנו, ממבשול וחסדיו רחמיווברוב
 וצוע"ר הולך עצבי"ם בו יעלו במסתרים תבכה שנפשו שמים, וירא חטאיןדחיל
 ובערב באה היא בבוקר כי מלהבה, להצילה הנשמה חורבן על  השמים, צע*רוזה
 ותוספת בעוונות מטונפת וימצאה נטמאה, היא והנה ואהבם ידע לא והוא שבה,היא

 ינצל איך וצהרים, ובוקר ערב מחשבות לחשוב יאות ודאי דא ועל נורארנבחשכות
 פעמים. יום בכל ד~אתמהמכשלה



נג ףידט הזה חטאתקונייטוד
 מוב יוםמהרת

 וחסידים ת"ח לידידיי ובפדט אמירה, מלתי יקדים אבדכים אליכם כן עלז(
 מינייהו, במטותא גיהנם תדתי ח"ו ירתו ולא לבבם אל זאת ישימו הבידה, עידתושבי
 טועים היבה שם כי בקצהו, נגוע ע"י הד( הנקרא )היצה"ר בה"ד עלות לכםהשמדו
 ומשום מטומאתם, יזהדו ולא דחסידותא מילתא אלא בזה שאין לשיטתם,ודודשים

 ח"ו טוב לא מקדה לא אם יודע ומי בקרבתם, גם ביסאבוועי" מקפידים אינםכך
 ולהנאתם, לטובתם שאמרו ממי האמת יקבלו בגדון אקרא קדוא לכן כוסם, מנתיהי'

 נפשם על רק ממונם על יחוסו לא לאחדיתם, ויבינו זאת וישכילו שידעוומובטחני
 בשחיתתם, ילכדו ועל מעבודתם, אחת שעה יוותרו מוטב וטדחתם, יגיעםיהי'
 באורחותם, אוד ישכון בוודאי נסיעתם, בשעת בספד לעיין וישתדלו יזכו אם גםומה

 דנפיש תורתם וקדושת הצדיקים זכות כי זכדהו, כך ומתוך מפומייהו, שמעתאויגמור
 והעיקד מארייהו, לו מסייע לטהד והבא ויצילהו, יפלטהו ועון מכשול מכלנהודייהו,

 דברו הקב"ה ישלח ואז יזיזהו, לא דבד וכל והקדושה מהפדישות להתדשלשלא
 נוהו. אל אותנו ישוב עד יראהו, ובישועתו התורה ושמירת הנפש דפואתוידפאהו,
 הזאת השאלה לסדר אמרתי קצת לי והורווח שיחי את שפכתי כי ואחריח(

 ברורים, ובדבדים בפרטיות השאלה אופן גם ולבאד הקדושים דבותינו פסקי פיעל

 התורה שדה בשדות נא אלכה ואמרתי לזו הדומות שאלות שתי עוד אלי'וספחתי
 זה, בזמננו שנצמחו אלה ישדאל פשעי שלשה על תרופה למצוא בהטבליםואלקטה
 טוב. בדוב לגמדי ולבטלו במיעוטו הרע לבחוד האדם לו יבוד אשד הדרך הואואיזה
 הרכבת על נסיעתו בעת לאחד נזדמן באם בלבי ספק עלה א( : השאלה דבדוזה

 באופן אמה לעדך קצת בדיחוק בצדו וישבה אשה ובאתה מקומו על וישב)סאבוועי(
 כיון דילמא או ממקומו, תיכף לקום הוא מחויב האם ח"ו, נגיעה של חשששאין
 בעיניהם נחשב יהי' ממקומו תיכף יקום אם כן ואם הזה מהאיסוד יודעים אינםשאו"ה
 משם יקום דגעים איזה וכעבוד קצת להמתין יוכל אולי כך ומשום מהנימוסכאינו
 שבו קטן, חדר היינו ה"עלעוועיטעד" בדבד נסתפקתי עוד ב( בדבד. ידגישוולא

 ונזדמן לדיוטא, ומדיוטא לעלי' מעליה ושוב דצוא ומטה מעלה האנשים אתמוליכין
 שם כשאין זה באופן לנסוע מותד אם ה"עלעוועיטער" את מנהגת שאשה פעמיםכמה
 ת"ח מאברך זה בכעין נשאלתי ועוד ג( יחוד. איסוד חשש בזה אין האם אחד,איש
 מנהג להיותו למקום ממקום ונשים אנשים להסיע הוא פדנסתו אשר אחדויד*ש
 אשה עם נוסע ה~א כאשד יחוד איסוד חשש בזה אין אם )"טעקסי-דדייוער"(מכונית
 נזדמן אם *טעקסי" המובילות נשים עיידות בכמה שישנם : להיפך גם וכן ;לבדה
 לבדו. עמה ליסע מותר אם אותה מנהיגה שהאשה כזו מכוניתלו

 וס"ש קצ"ה סוס"י ביו"ד הב"י סובר וכן שנ"ג במל"ת וכ"כ א' הל' א"ב הל' רמב"מע~ן
 ס" היו"ד תגייוא ונוב"י סק"א כ' ס" באה"ע שמואל הבית עליו השיג כבר סק"ב שםהש"ך
 הג"ל בי"ש דברי בשעתו 1"ל התורה שר זכר לאקכ"ד

 נדבות לקבץ שנוסעים מעשה ואנשי תאח חסידים מאנשים נשאלתי עודט(
 נסיעתם ולרגלי הקדושה, ובארץ זו במדינה וחסד צדקה ומוסדי ות"ת ישיבותעבור
 חוץ אדם שם אין וגם בביתו, האיש ואין הנדיב לבית כבואם לפעמים להםנזדמן
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 הגאון זה בנידון שכתב מה כאן מעתיק והנני יחוד. איסור בזה יש אםמאשתו
 דפתה היכא בדין מ"ש וז"ל: ע"ו סי' ח"ב מהרש"ם בשואת זצ"למברעזאן
 סגור ואינו סתום דהדלת היכא מסתפק יחוד משום בו דאין דקיי"ל לרה"רפתוח
 בין לחלק יש דמי, כנעול מוגף ע"ב נ"ה זבחים מש"ם והביא כפתוח, דינו איבמפתח
 בעיא דהוי בסוכה ה"ו דכתובות פ"ז בירושלמי מצאתי הדין ובגוף כמובן.הנחטאים

 יאא סי' אה"ע בב"י מצאתי ושוב ע"ד. עוברת לענין ממש יחוד בדין איפשטאדלא
 עד יחוד דאין מפורש רנ"א א' הרשב"א ובת' בזה. מהירוש' שהביא הרשב"אבשם
 דמוכח קכ"ח סי' ביו"ד ועי' קכ"ח. סי' ח"א רדב"ז בתש' וגם במנעול, נעולשיהא
 ואני : בזה"ל כ' ובמפתחות וצ"ע. יי"נ לענין יעו"ש יחוד הוי במנעול נעולדדוקא
 סתומה כשהפתח דבכה"ג להקל בפשיטות שפסק רפ"ז סי' ח"א מבי,ט בתשו'מצאתי
 אשה שום עם תתייחד אל וז"ל יונה לרבינו היראה בם' והראני יחוד, ל"ה מנעולבלא
 וגם להתיר כ"ב רסי' וש"ע בש"ם מפורש בתו עם דהא )וצ"ע אחותך או בתךאפילו
 דרך מותר אהותו עם וגם סק"ב בפת"ש ועי"ש להתיר, בב"ה מבואר בתו בתעם

 ואפי' בעלמא(, וחומרא חסידות דרך שכ"כ וצ"ל הרא"ש בשם בב"ש וע"שארעי,
 ואפי' וכו' בתורה האמור יחוד זהו במנעול או במפתח סגור יחוד ואיזהו וכו'.פנויה
 ממורש עכ*ל. אחת אשה עם מלשבת לר"ה פתוח בפתח אפי' ליזהר וטוב נשים, ב'עם

 ראי' והביא זה בענין שהאריך קל"ח סי' ציון בנין בשו"ת ומצאתי מדינא.להקל
 צל לו יש שהתומר ופירש"י יחוד, משום תומר תחת שישבה דבורה גבי י"דממגילה
 שאם העגין לפי דהכל והעלה אסור, גבוה צלו שאין אחר אילן דתחת ומוכחגבוה
 בחדר הוא אם אבל יחוד, משום ליכא עת בכל שם לבוא בנ"א שמצויים במקוםהוא

 בטוכה רש"י מדברי ראי' והביא אסור, לשם לבוא בנ"א דרך שאין וכדומהשבעלי'
 בגג סוכה דסתם ופירש"י יחוד משום אמר אביי בסוכה, חופה וליעבדו ע"ב()כ"ה
 אין ולענ"ד ע"ש. כמ"ש וכונתו ע"ש תמיד לרבים לשם ויציאה ביאה דרךואין
 וכמש"ל ממגילה מ"ש וגם וכו', דיחוד טעמא ס"ל לא שם דרבא כלל ראי' סובהמשעם
 דבורה כן נהגה שם דגם י"ל לרה"ר בפ"פ גם להתייחד שלא חסידות דמדת הר"יבהטם
 לראות שאפשר בגובה למעלה נעול פתח יש אם בדין אכתוב אגב חסידות. מדתמצד
 דירה דבבית נראה אנשים ובו בית שני בצד ויש ספסל ע"ג עמידה ע"י שםדרך

 קנ"ד סי' בחו"מ ועי' בכה"ג. להקל אין בחצר אבל להקל יש וביום שרשיפאדשכיח
 וכ"ה בבית משא"כ שרשיפא שכיח לא דבחצר שכ"כ הרמב"ן בשם סק"י ובנה*מס"ו

 של בד"ה ע"א פ"ו סנהדרין ברש"י ועי' בנ"ד. וה"נ יונתן, ר' בשם שם ב"בבאם"ז
 עם תמיד מצויין והיו ונשים אנשים א' בבית דרין שהרבה כדת נוהגין היו לא וכו'בית
 עמ"ם יצחק בית ; ה' אות ג' סי' בתומים ועיין עכ"ל. שמתייחדין, ולא חבריהןנשי

 עיי"ש. יחוד משום ד"ה בתום' ע"ב י"ד לדףמגילה
 מישרים דובב שו"ת בספרו זה בכגון דן שליט"א מכהניבין האדיר הגאון וגםי(
 להוליך פרנסתו עיקר אשר ה' לדבר וחרד הירא מאיש השאלה ע"ד : וזאל ה'בסימן
 וכעת בבית האיש  שאין במקום יחוד לאיסור לחוש אם הקונים בבתי סחורהחבילה
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 קול להשמיע צריך ליכנס והרוצה הכניסה אחרי במפתח ננעלים מיד הדלתותנל
 להתיחד מותרת בעיר שבעלה היכא הדין מצד הנה וכו', הדלת בפעמוןולקןטקש
 הכריע וכבר ח', סעי' כעב בסי' המחבר כסתימת אחת אשה עם אחד אישאפי'

 והסמאג והרמבם התום' כשיטת המחברים רוב דדעת בקדושין ביש"שהרש"ל
 קכ"ו כלל אישות ה' אדם בבינת אולם בעיר. שבעלה היכי מותר לכתחלהדאפילו
 היכא אבל ר,טות, לה נתן בלא רק הוא בעיר בבעלה להתיחד דמותרת דכ"זהעלה
 אימת וליכא עלי' יחקור לא הדלת ולהסגיר לדבר רשות לה נתן בעצמושהבעל
 נסתר לפי"ז וא"כ עיי"ש. בעיר דבעלה היכא אפילו אסור שפיר וע"כ עלי'בעלה
 מוסגרת דהדלת דהא נודע כאשר דהנה לדעתו לצדד י"ל אך בעיר. בבעלהההיתר
 הבעה"ב אבל זדים לאנשים הוא בפעמון לקשקש מוכרח ליכנס רוצה אדםוכאשר
 מוכרח אינו להבית ליכנם שרוצה עת ובכל מפתחות, להם יש ב"ב וכלבעצמו
 הביא ק' סי' רעק"א בשו"ת והנה מפריע. שום בלי ליכנס ויכול בפעמוןלקשקש
 יחוד, ל"ה סתומה שהיא אע"ג במנעול נעול אינו דהדלת דהיכי הרשב"אמשו"ת
 ועיין יחוד, משום ליכא ממש בפתוח ורק להחמיר העלה שם רעק"א בשו*תואמנם
 סי' ח"א המביט משו"ת הביאו וכן הרשב"א כדברי מהרדב"ז שהביא שםבפת'ש
 היא ואיזו בזה"ל מבואר יונה לרבינו היואה ובספר להקל. להדיא כן שפסקרפ"ז
 פתוח בפתח אפילו ליזהר וטוב בתורה האמור יחוד זה במנעול או במפתח סגוריחוד
 עאו סי' ח"ב מהרש"ם בשו"ת ועיין להקל. מבואר א"כ עכ"ל. אחת אווח עםלרה"ר
 יכולין וב"ב דבעל כיון הכ"נ ואאכ שם, ובמפתחות הקודם[ באות לעיל]שהובא
 דיש ונהי הנ"ל. הר,טבאא לדעת דשרי נעולה ואינה סתומה כפתח הוי א"כליכנס
 מבואר דאינו אדם הבינת חומרת נגד מ"מ בזה, דמחמירים הנ"ל מהגאוניםשיטת
 ע"כ. לפרנסה, הנוגע במקום להקל הנ"ל הפוסקים שיטת לצרף יש בוודאי פוסק,בשום

 פעא קידושין ; ע"א ל"ח גיטין מס' ! שאלתינו לנידון מקורות איזה ואצייןיא(

 עבד ד"ה ע*ב מ*ח ; לאווין חייבי ד"ה העמוד בראש ע"א מ"ה יבמות רש"י ;ע"ב
 1 עכו"ם ד"ה ע"א נעא סנהדרין ; משמרתו אשתו אין עכו"ם ד"ה ע"ב כ"ה ע"ז ;כנעני

 פכ"ב רמב"ם ; ואידך ד"ה ע"ב כ"א קידושין ; אמר ורבא ד"ה ע"ב דכ"ט תמורהתוס'
 1 כ"א סי' ריש אה"ע פרישה ; קנעג סי' יו"ד וב"ח ב*י ; ה"ח ביאה איסורימה'

 שועת 1 שם מקודש ובעזר סק"ח שם תשובה ובפתחי ט' סעי' כ*ב סי' אבה"עשו"ע

 יעקב שב ס"ז; סי' יאיר חות שו"ת ; ה' סי' ראש בשמים שועת ; כ' סי'הריב"ש
 י"טז סי'אה"ע

 אך משכחת, דבי יתירא רוח מפאת לא לקחת, במוסר יצאתי הצעיר ואנכייב(
 וכמה כמה אחת על משובחת, ושכרו נשכר זה הרי נפש בפקוח הזריז חכז"ל אמרובבר

 הדרא דלא פסידא ושעה שעה בכל כי לחשות עת ולא שחת, מרדת רבות נפשותלהציל
 רבים ימים וכבר תשחת, הארץ כי המכשלה גודל באר די ואין נזנחת, והתוה"קהיא
 איש כל לכן שוחחת, בנפש הזה המר מצבינו על נפשינו ותתמרמר מלתקחת,האש
 תוכחת, מוסר שומעת אוזן יטה סיני הר על אבותיו ועמדו ללבבו נוגע ה' דבראהמר
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 ח"ו יקיל ולא מגעת שידו מקום ער ואחד אחד כל בפרץ ויעמוד עצמו אתיגדור
 הבוחן לפני התנצלות זה אין כי לו גרמה שפרנסתו להתנצל ואין מרווחת,בהלכה
 חיים בהיתר פרנסתו וליתן להושיע בידו מעצור ואין אחת, הברכה שלו ולבכליות
 המתרגשות רעות מכל ה' יצילהו לדברינו השומע וכל ובוטחת, שוקטת בנפשנעימים
 מעל שמים ברכות ה' בנועם ולראות משמחת, בלב וכבוד לעושר ויזכה לעולםלבוא

 תחת. רובצת תהוםוברכות
 לידי( שהגיעו ה:ור )כסי : הי"ו שליט"א הגאונים הרבנים תשובות לךוהא

 גרינוואלד יצחקלוי
 יצ"ו צעהלים דק"קאב"ד

 יפ"ק. תשס"י תש"' לס עש"ק עיים איי יבעה י. נ.ברוקלין,

 בנין לראות ונזכה סגולה, עם קרן יתרומם לגאולה, גאולהבין
 ולתפארת  לשם המפורסם הה"ג הרב ידידי כבוד תלה, עלביהמ"ק
 שליט"א דייטש ליפא ירעט הננלן מו"ה כש"ת וכו' תמיםצדיק

 לבוא פנאי לי אין שבלא"ה ומאחר הגיעני, מכתבו כבוד, ברגשיאחדשתה"ט
 על ליסע שמוכרחים אנשים בענין הנלענ"ד אתר על אשיבהו ע"כ הגסהבכותבות
 אשה אצל מלעמוד או מלישב ליזהר אופן בשום א"א וכמ"פ ב"סאבוועיא אוהעטרעין"
 התעסקות דרך כשהוא הלכה עפ"י הנה בשר. בגלוי הנ"ל הנשים הולכים בקיץוכמ"פ
 רק הלכה מצד איסור אין אחרת באשה אבל נדה, באשתו רק בנגיעה איסוראין

 )האנדרייכען( ידו לה להושיט כגון חיבה לידי להביא שיוכל דבר או חיבה דרךכשהוא
 ומ"מ : כ"ה פסחים ועי' קמכוין, ולא אפשר לא הוא שבנ"ד ובפרט בכה"ג, לאאבל
 יודע ולב כליות הבוחן והשי"ת אדם, שהוא מה לפי הכל כי בזה, כלל לאמווא"א

 "לשמה", לבוא יוכל לשמה" "שלא מתוך כמ"פ כי היצר ותחבולות אדםמחשבות
 מצווה הוא לו להזיק ח"ו שיוכל בעצסו ומרגיש שיודע ומי דלבא באבנתא תלויוהכל
 ואפי' אחרת, "טרעין" על ימתין רק הנוסעים בין דחק כשיש אז ליסע שלאועומד
 בעצמו, יאמין אל מ"מ י"ז( )כתובות ככשורא עליו דמיא שהיא בעצמו שמרגישמי
 כהלכה. ומלובשת וכדומה זקנה אצל יהי' שמקומו ויראה בדעת, יעשה ערום כלע"כ
 הוא הנ"ל וכל טפי. להקל יש שם מצוין שרבים דמקום בהג"ה כ"א סי' באה"עועי'
 כי הנ"ל, ההיתרים על יסמוך לא בלבבו נוגע ד' שיראת מי אבל ההלכה, עיקרמצד
 אין ולדעתי בה"טרעין", כ"כ דוחק שאין בשעה ליסע יראה ע*כ ח"ו, סכנה חששהוא
 אותו. מסייעין לטהר והבא קשה, דברזה

 רעק"א בתשו' למש"כ מיבעיא לא הנה ב"עלעוועיטער", יחוד שייך אםולענין
 יחוד, שייך נמי מנעול בלתי הדלת סגור רק דאפי' י"א וסי' כ"ב סי' בפת"שומובא
 ועוד נעול, הוא הולך כשה"עלעוועיטער" הלא במפתח, נעול דבעי' תאמר אפי'אלא
 פשיטא א"כ עלייתו, דרך באמצע שישאר מבפנים לנעול יכולין "עלעוועיטער" בכלהא

 אויטא בכל הנה איש, עם אשה או אשונ עם ב"אויטא" נסיעה ולענין - יחוד.דשייך
 לדעתי א"כ ה"עלעקטר", נרות דולקים וברחובות לתוכו, לראות שיכולין חלונותיש
 יחוד דשייך מסתבר האפילות במבואות אבל לרה"ר. פתוח כפתח דהו"ל יחוד,ל"ש
 עם יחוד דל"ש לומר אפשר הי' דלכאורה אע"ג ה"דרייווער", רק איש שם איןאפי'

 יניחו אם כי האויטא, של האופן את ידיו בשתי להחזיק מוכרח דהוא כיוןהדרייווער
 באמצע האויטא את להעמיד יכול הוא הרי מ"מ כידוע, סכנה לידי לבוא יוכללרגע
 יחוד. שייך בודאי בלילה לעיר מעיר או האפלים במבואות ע"כ שירצה, מתיהדרך

 בישועת תוה"ק קרן להרמת ומצפה באהבה ושת"ה הדושה"ט ידידו הנניובזה
 במהרהישראל

 גרינוואלד יצחקלרי



נז ף םיך הזה חטאתקונייסוד
 מוב יוםטהרת

 גרינוואלדיוסף
 יצ"ו פאפא דק"קאב"ד

 פקודי. ויקהל לס' א'ב"ה' י. נ.ברוקלין,

 הרב אהובי יד"נ לכבוד וצהלה ששו7 ויוח לגאולה, גאולהבין
 קומ עם המתחסד חסיד טהורה ויראה בתורה חו"בהמאוה"ג

 שליט"א, דייטש ליפא יך"ט חננ" מו"ה וכו' ואונו כוחובכל
 יע"א. בקליוולאנד כעת העלמעץ, דק"ק רבמלפנים

 טרידנא אמנם ואם הגיעני, נכון תורתו כבוד ימין גלילות כי בהודעההנני
 עכ"פ תשובה בלי מכתבו הניח לבל הבשר את דוחקת אהבה מ"מ דפסחא,במילי
 מחציפות בעוה"ר ודחוקים מלאים אשר ב"סאבוויי" הנוסעים האנשים אודותבקיצור.
 נסיונות לידי שבאים בימינו עלתה שכך לנו ואוי הכתב, על להעלות אין אשרוטומאות
 נגיעה של קריבה כל הרמב"ם ולדעת רח"ל, עריות דגילוי אביזרייהו שלגדולות
 הוא ולהרמב"ם דרבנן, איסור עכ"פ הוא עליו והחולקין ולהרמב"ן דאורייתא,הוא
 בעריות דרבנן דבאיסור קנ"ז סי' ביו"ד הש"ך לדעת ולהרמב"ן יעבור, ואל יהרגבכלל
 דזאת אלא הש"ך' על הקשה שם היו"ד שבגליון בברכ"י אבל יעבור, ואל ביהרגאימ

 דאורייתא איסור ליכא להרמב"ם דאף כתב כ' ס"ק קצ"ה סי' דהש"ך בעניינונחמתינו
 וכו' בנעודת אש בכלל ח"ו אינו אם יודע מי אבל עיי"ש, תאוה דרך כשעושהאלא
 קודם העבודה למקום שיסע דהיינו מזה, להנצל לו שאפשר דמי פשיטא בודאיע"כ

 לעשות לו אפשר אי ואם כן. לעשות מחויב בודאי ודחוק, מלא שה"סאבוויי4השעה
 נגיעה לו יתרמי ח"ו שבאם במחשבתו לחזור שיסע קודם פעם בכל צריך עכ"פכן,
 שלא כדי שאתרמי קודם אף ע"ז להצטער ויקדים מזה ועגמ"נ צער מלא יהי'וכו'

 ח"ו יוכל יהנה ח"ו דאם מזה, הדקה מן דקה דהו כל הנאה נדנוד ח"ו עליויעבור
 להעולם לפרסם נכון ד"ז יעבור. ואל ביהרג שהוא עבירה של תחתית לשאולליפול
 פגעים מכל ישראל כית עמו יציל והשי"ת נוגע. הענין הנפש סכנת באיזהשידעו
 ובנחת. בהיתר פרנסתם וימציא בישין, ומרעיןרעים

 הנה יחוד, איסור בזה שייך אי אשה עם בטעקסי ליסע שרי אם השאלהע"ד
 שוטרים ועומדים בדרך הגון שאינו דבר על לענוש חוק שיש מעכת"ה שכ' מהמשום

 אונס חשש משום רוקא אינו יחוד איסור דהרי היתר אין עדיין הא משום ע"ז,להשגיח
 אבל מענישים, אינם שהם כמדומה פיתוי ועל עבירה לדבר פיתוי משום גםאלא
 שרואין זכוכית של חלונות לו יש טעקסי כל דהא הרבים לוה?ות פתוח בכלל דהוינ4ל

 הוי בלילה גם ושבים עוברים ששכיח בעיר דוקא נ"ל וע"כ בפנים, הנעשהמבחוץ
 שם שכיח שאין הקטנות ברחובות או לעיר חוץ נוסע אם אבל לרה"ר, פתוחבכלל
 דאסור. נראה מאוחרת בשעה בלילה אדםבני

 לפום המנהגת, היא כשאה?א ב"עלעוועיטער" לעלות שרי אי ונסתפק דעלהוהא
 במס' המבואר טומאה שיעור כדי שם שוהין שאין משום אלא היתר רואה איניריהטא
 ובשו"ע הירושלמי בשם שם ובתוס' ד' דף עיי"ש בסוטה וסתירה קינוי לעניןסוטה
 כשמהלך דרובא ורובא וגמיעתה, ביצה צליית כדי כמ"ד קיימ"ל קע"ח סי'אה"ע

 בגמ' הוזכר לצ אמאי שצ"ע אלא זה, שיעור קודם הדלת נפתחב*עלעוועיטערא
 סמך על למעשה הלכה בזה לפסוק לי וקשה יחוד, איסור לענין גם זה שיעורופוסקים
 שא"צ לענין להקל סמך לענ"ד הוא עכ"פ יחוד, לענין בפוסקים הוזכרה שלאסברא
 זה, פרק עוד אשנה לכשאפנה ואיה"ש ברכה, עליו תבא והמחמיר בהמקיליןלמחות

 ויש היושבת לאשה סמוך הברזל במסילת מושבו מקום לו שנזדמן מיואודות
 סי' ביו"ד מש"כ מעכ"ת ראה כבר הדין מן הנה נגיעה, חשש בו שאין קצתהפסק
 דמי. שפיר נגיעה בו שאין בענין ויושב לטייל הולך כשאינו נדה באשתו דאפי'קצ*ה
 ארוך דבר הושטת כגון דעלמא, איש מבאשת נדה באשתו חמור ענינים דכמהוידוע
 עכ4פ דיעות. ב' בזה הביא ובשלה"ק נדה, באשתו אלא איסור מצינו דלא ליד,מיד
 דבזה הוא, איפכא יחוד איסור לענין )מלבר דעלמא בא"א כשיכ שרי נדה דבאשתומה



 ףיוט הזה חטאתקונייסורנח
 מוב יוםמהרת

 לא אם לענ"ד משם, לקום תומ"י החיוב חסידות עפ"י ואם נדה(. באשתו גזרולא
 מדת נגד עביד לא ע"ז, בלבו והצטער ה' חילול על שחשש מטעם לקום תומ"ימיהר

 ה'. דורש לבבות וכלחסידות,
 ושמח כשר חג לו מאוה באה"ר, דושת"ה ידידו בזהוהנני

 גרינוואלד יוסףהק'
 העניג הירצקאנפתלי
 יצ"ו ששרמטש דק"קאב"ד

 לפ"ק. תשט"ו בכמ, לב חכם וכ: לס' ב' יוםב"ה ק ר ן י ד י3

 יתרומם וקרנו בגולה, לישרים אור יזרח לגאולה, גאולהבין
 המפורסם הגאון הרב ה"ה חי כל נפש וידיד נפשי ידיד ה"נלמעלה,
 דייטש ליפא ירט חננ" מו"ה כקש"ת וכו' חו"פ צ"תחו"ש

 יצ"ו קליוולאנד בעיר וכעת העלמעטץ אבדק"קשליט"א
 לא רז וכל שלמה ותשובה חכם בשאלות הגיעני גי*ה באה"ר,אחדה2תוה"ק

 פעם בואו בעת אשר הקלושה דעתי לשמוע וענותנותו צדקו ברב ודוצה לי'אניס
 אנשים ר"ל בראותו בעדו העולם וחשך בה"סאבוויי" בבוקד נסע לניו-יורקראשונה
 ובדחיפה בנגיעה הנסיעה בעת שם נדחקים ובתולות בחורים וערלים יהודיםונשים
 מע"כ ומאז הפרנסה, בעבור לעבודתם לנסוע שמוכרחים האנשים בפי ומענהנודאה,
 וכעת "טעקסי". במכונית אם כי ה"דחק" בשעת בה"מאבוויי" כזאת בעת נוסעאינו
 ליסע ההיתר להם ומאין אתנו הם ושלמים יראים האלה האנשים כי בשאלתו,נפשו
 לישב אסרו נדה באשתו הלא ודחוקים, בדחופות ומכ"ש בנשים, בנגיעה כזהבאופן

 שאלתו. תמצית וזהו הנ"ל, באופן ומכ"ש נגיעה, לידי לבואכשאפשד
 אמדיגן דהרי היתר, ע4ז למצוא מאד קשה כי תלמוד צריך הדבר באמתהנה

 אשה ואל טמא לא דעהו אשת ואת וכו' אכל לא ההרים אל ע"א י"ג דף שבתבמס'
 בבגדה והיא בבגדו הוא רעהו אשת מה דעהו, לאשת נדה אה2ה מקיש יקרב, לאנדה
 כו' רעהו אשת מה שם ופרעו"י אסור. בבגדה והיא בבגדו הוא נדה אשתו אףאסור,
 הוא דסברא כתבו ותוס' אמך, בן מאחיך : פ' דף בקידושין התורה מן יחוד לןדאסור
 ולפ"ז עליו. ומתגבר תוקפו שיצדו לפי בבגדה והיא בבגדו הוא רעהו באשתלאסור
 כמו מדאורייתא הנשים בין צפופיז לעמוד או לישב הוא חמוד איסור יש"ילדברי
 אדרבי יוסף דרב הך דפליגי ונהי מדדבנן. עכ"פ מסברא הוא ולהתוס' בא"א,יחוד
 הפוסקים מ"מ בלבד, עריות גלוי של קודבה אלא תודה אסרה לא פדת ר' דאמרפדת
 ופליגא שם אמרו הרי אחוותי' לנשק בנפשי' עובדא דעבד עולא ואפי' יוסף, כרבפסקו
 יודע הי' שהוא התוס' שכתבו וכמו אסור קורבא שום אפי' עולא דאמד אדידי'דידי'
 אדא דדב דכתובות בפ"ב כדאמדינן הי' גמור שצדיק הדהוד לידי יבא שלאבעצמו
 אי א"ל הכי, למעבד מהו אנו דבנן א"ל ומדקד, כתפי' על להכלה מרכב אהבהבד

 כשורא כי לי' דדמיא הזה בדוד יאמר ומי לא. לא ואי לחיי, כשורא כי לכוןדמיא
 דאפשד ואף וכו', כב"א אנו ממלאכים הדאשונים ואם ב"א, אדא ור' לעולא א"עוידמה
 או בדחיקה בישיבה ולא בבגדה והיא בבגדו הוא במטה לישן דוקא מיירי דהכאלומר

 בתוס' שכתבו וכמו יחוד שאין במקום בישן דמיידי כיון לחלק סבדא אין מ"מבעמידה,
 עומד. או יח2ב או שוכב אם מינה נפקא מאי וא"כ הרבים לרשות פתוח שפתהכגון

 בדדך, אשה אחורי אדם יהלך לא דתניא ס"א( )ברכות חז"ל שאסרו מצינו מזווגדולה
 הרמבעם דעת באשתו דאפי' שם במהרש"א ועיין הדבר. דגנאי ופדש"י אשתו.ואפי'
 אלא אחרי' להלך אסוד בשוק אשה פגע איתא כ"א סי' ובאה"ע איסורא. דאיכאז"ל
 בתוך דהיינו ובה"י מהדי"א דעת מביא ובבאה"ט לאחריו, או לצדדין ומסלקהדץ
 שאינו מרוחק שאיגו כל אלא אמות ד' כשידחיק סגי דלא כ' והדדב"ז אמותיו,ד'

 המקומות ובכל הנשים בכל הוא זה איסור אסור. ובתנועותי' בהלוכה בה ומבחיןמכיר
 ב,2ם מביא ובפ"ת ע"כ. ראש ועד דגל מכף מכוסות הולכות שהנשים במקוםאפי'



נפ ףיום הזה חטאתקונייפוד
 טוב יוממהרת

 מצוה לדבר ממהר והוא אלה מכל באחד אפשר אי ואם שכ' תש"ע סי' בח"בהרדב"ז
 ע"ש. הקרקע מן יגביהם ולא וילך בקרקע עיניו יתקע המצוה זמן יעבור יתעכבואם
 לדבר בממהר דוקא אלא מהני לא בקרקע עיניו דיתקע זו דתקנתא ומשמע הפ"תוכ'

 בשווקים מאד הרבה שכיחות שהנשים הגדולות בעיירות לפ"ז וא"כ ע"כ.מצוה
 יכולין הציבור רוב שאין גזירה וזהו איסורא, בלי ברחוב ללכת א"א כמעטוברחובות
 דא*כ בה לעמוד א"א ג"כ נאסור אם ה"סאבייי", בענין במקומינו וכן בה,לעמוד
 דאפשר. מה כל היתר להם למצוא מוכרח ע"כ פרנסתם, זה כי אינשי דכל לחיותאפסקת

 ויראת האדם דעת לפי דהכל קדושין סוף הריטב"א מש"כ ידוע דהנהואמינא
 מעלה ואינו לו וכפוף נכנע שיצרו בעצמו מכיר שאדם מה כפי דהכל הלכתא ובןשמים,
 ההיא והיינו א*א, בשלו' ולשאול הערוה עם ולדבר להסתכל מותר כלל בלבוטינא
 רבנן וכמה קיסר, דבי אמהתא לי' דנפקי אמי ור' טבילה אשעוי דיתיב יוחנןדר'
 להרהורא חי"ט ולא אכתפי' כלה דמרכב ב"א אדא ור' מטרוניהא, בהדי משתעידהוו

 בפ"ת ומביאו. עכ"ל גדול, לחסיד אלא בזה להקל ראוי שאין אלא דאמרן,מטעמא
 הש*ס, חכמי שעשו מה היתירא הך הריטב"א מביא למה למידק ואיכא ג'. ס"ק כ"אסי'

 לחסיד אלא בזה להקל ראוי שאין באמת שסיים וכמו להם עצמנו לדמות יכולין אנווכי
 כיון שהכוונה נראה כך ומשום גדול, חסיד ומכ"ש חסיד שם עצמו על יאמר ומיגדול

 דבבר היתר, איזה למצוא לדידן גם ואופן דרך יש לכן היתר למצוא יש גדולדלחסיד
 וא"כ עון, משכחת שניהם שיגיעת ד"א עם תורה טוב מ"ה( פ"ב )אבות חז"לאמרו

 וכמו מחטא הצילתן התורה ובטהרה בקדושה ולמדו אומנתן תורתן שהי'הראשונים
 ואעפ"י עון, משכחת שניהם יגיעת בתורה וגם בד"א יגעים היום שכל אינשי הנךכן

 תקנתן זהו דקלקלתז למימר איכא להצילן להם שיעמוד כ"כ התורה זכות להםשאין
 בחזקת הדרכים כל שהרי מאיסור ינצלו לא ג"כ מהסאבוויי חוצה ילכו אם אפי'שהרי
 ומאי נגדן, לעמוד או אשה אחורי לילך ויצטרך הרבה נשים הולכות שם וגם זוסכנה
 בזה תלוי' פרנסתם כי מלנסוע שימנעו לומר ואין איסורא מהאי איסורא האיאילמא
 רמ"ח סי' באו"ח הרמ"א שהביא ר"ת כדעת מצוה דרך דרכם בוודאי גוונאובכהאי
 סי' אה"ע ובש"ע ברמב"ם כמבואר מתנהגים אם ע"כ י"ט. ס"ק שם ובמג"א ד'סעיף
 בחכמה דעתו וירחיב תורה לדברי ומחשבתו עצמו יפנה אמרו זאת מכל יתירהכ*ה
 וגם תורה לשון שכ' נראה מחכמה, פנוי בלב אלא מתגברות עריות מהשבותשאין
 ה' יראת חכמה ראשית כי שמים ליראת א"ע שיתעורר הכוונת בחכמה דעתוירחיב
 יסיע הרהור לו יבא אם ג' מעיף כ"ג בסי' מש"כ יקיים וכן חכמה, הוא ה' יראתוהן
 לנסוע יוכל זה ובאופן חן ויעלת אהבים אילת שהיא תורה לדברי הבאי מדברילבו
 הרדב"ז כמש"כ ויעשה וביר"ש בתורה מחשבתו שידבק ובלבד יווטב בין עומדבין

 א"ע למנוע שיוכל ומי אותו. מסייעין לטהר והבא עיניו יעצים או בקרקע עיניושיתקע
 קדושה. מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקום כל כי לו, יאמר קדוש בוודאי עד*זגם

 וישבה אשה ובאתה מקומו על א' ישב אם השני ספיקו גם לפשוט נוכלועפ"ז
 ממקומו יעמוד אם זה ולעומת ח"ו, נגיעה חשש שום שאין לערך אמה בריחוקאצלו
 להחמיר צריך ואם עין מראית משום בזה אין אם שנסתפק בזיון לה שגרם עליוירעישו
 ברמ"א ס"ו קצ"ה סי' יו*ד בש"ע כמבואר בזה איסור אין מדינא כי חסידות מדתמצד
 ובלבד וכו' מותר לצרכיו לעיר מעיר הולך אם אבל וכו', בעגלה אשתו עם ילך לאוכן
 אשה אחורי לעמוד יצטרך עי"ז שאם הענין לפי הוא זה גם ע"כ, זב"ז יגעושלא
 איסור אין זה שבאופן כיון שמה לישב יותר טוב ויר"ש בתורה לכוין יוכל שלאבאופן
  בפרישות המרבה וכל גבול אין חסידות שלמדת אעפ"י בה, עגע שאינו כיוןמדינא
 עמידתו לו יגרם שלא שכרה כנגד מצוה הפסד מחשב להיות צריך מאמ לו, יאמרקדוש
 מחשבותיו לצמצם יוכל במנוחה ישיבתו ע"י כי וגם כנ"ל, מדינא איסור לידימשם
 מיושב קשות שאמרו כענין כראוי וביראה בתורה עצמו ולדבק עיניו ולהעציםיותר
 דעהו דרכיך בכל שיקיים באופן ה' דויש לבבות וכל הדברים הן הן הלב כוונתואחר
 לו הבאה בהנאה : כ"ה דף ובפסחים עבירה לדבר אפי' ואז"ל אורחותיך, יישרוהוא
 ועוצם : נאז ובב"ב דהטרי, פליגי לא כ"ע מכוין ולא אפשר לא אמרינן בע*כלאדם
 על שעומדות בשעה בנשים מסתכל שאיז זה אבא בר חייא אאר ברע מראותעיניו



 ףיום הזה חטאתקוניימדדם
 טוב יוםטהרת

 הרשב"ם ופי' נפשי', למינס לי' מיבעי ואפ"ה אחריתא דרכא דליכא לעולם כו'הכביסה
 נפשי' אניס דאי קרא בי' דמשתבח והיינו אחר לצד עיניו להטות נפשי' למינס :וז"ל
 מסתכל ואינו נפשי' מאנס אם אחרת בדרך ללכת דבא"א מהכא חזינן ע"כ. הואחסיד
 בכלל הוא הנשים בין שלא היתר במקום לעמוד לו אפשר אם אבל חסיד. נקראג"כ

 שעוצם במה די ואין הכיעור, מן הרחק : מ"ד בחולין כדאמרינן אחרינא דרכאדאיכא
 יצטרכו ולא והמלאה הרחבה מידו ישראל עמו את לפרנס ברכתו יש"ח והקב"העיניו.

 ועמדו שכתוב מקרא בנו ויתקיים לנו במותר עצמנו לקדש ונזכה כאלו,להיתרים
 בשלימות. מקום של רצונו נעשה ואנחנו צאנכם ורעוזרים

 כבר יחוד, איסור שייך אם ב"עלעוועיטער' לירד או לעלות השאלהוע"ד
 רק שוהה אינו לשני' האחת העלי' שמן כיון ולענ"ד רבות, פעמים זו שאלהנשאלה
 לא ובכה"ג רגע בכל מירתת ושייך ליכנס רוצה שאחר לתלות יש עלי' ובכל רגעכמו
 שמנהיג בעת יחוד איסור אצלו שייך אם "דרייווער" של השאלה ואודות יחוד.שייך
 ל' מביא הפ"ת הנה הלילה, כל אפילו ורגע רגע בכל מצוים דהשוטרים בלילה,אשה

 קכעא, סי' ח"א הרדב"ז הביאו וכן במנעול, נעול הפתח אם רק יחוד דאיןהרשב"א
 משום אמנם החלון. דרך לראות שיכולין ובפרט סגור אינו טוהדלת ב"אויטא"וא"כ
 ב"ה שער אדם ובבינת ס"ו סי' יאיר החות כש"כ להתיר אין בלבד השוטריםיראת
 ולילה יום ושבים עוברים דשכיחי דבמקום אלא ג', ס"ק כ"ב סי' בפ"ת מובא כ"וסי'
 שם. ט' ס"ק בפ"ת מובא ליש בן דפלטי מהא יוסף בברכי כש"כ להתיר יש ישבותולא

 אחב"י את בחיבוריו ולזכות תה"ק ללמוד ויזכה במהרה רפו"ש לו ישלחהקב"ה
 הבע"ל המצות חג ויחוג רויחא ומזוני גופא ובריית דקדושה הדעת והרחבת נחתמתוך

 במהרה בכ"י שלימה לישועה ונזכה ונחת, ושמחה הרחבה רוב מתוך ויתרוןבהכשר
 בלונ"ח הדוב"ש ידידו ונפש היפהכאונ"פ

 העניג הירצקא נפתליהק'
 רפאפורט הכהן מאיריצחק
 יצ"ו פראג דק"קיב

 8. יע בייקייו פ" י' תשט פקידי ייקהי ב יבעזה י. נ.ברוקלין,

 ולתהלה, לתפארת לשם והצלה, יעמוד ריוח לגאולה, גאולהביל
 מלחמה משיב תורה, חדרי בכל ובקי חריף גאון האי ובלכבוד
 ולטהרם לקדשם ישראל בני בתי לתוך וחודר המזהיר כוכבשערה,
 בצהרים כשמש המאירים הקדושים בחיבוריו שבשמיםלאביהן
 שליט"א דייטש הי"ל מו"ה כש"ת פעלים רב חי"לאיש

 יצ"ו. בקליוולאנד העלמעץ,אבדק"ק
 וגאוע, קדשו הדרת מול והשתחוי' קידה ואחרי הטוב ושלו' תורתואחד"ש

 לפתור צריך לדכותי ולא לדידי דלא ידעתי כי ואוהבי לידידי נייחא למעבדבעינא
 להתבשם היקרה נפשו חשקה וגם נכספה ענותנותו מגודל אך ושאלותיוחידותיו
 ימי כשר החג להלכות דשאילנא ואף ממתנו, עבה דמר קטנו אשר חבירו שלמתורתו
 , בשזאלתו נ"י כהדר"ג הנה הטוב. ליצרו רוח נחת לעשות אפנה ויאתיו דקרבופסח
 לפעמים ויש לשנ" האחת מקומה בבתים בו ויורדין שעולין ה"עלעוועיטער" בדברא(

 צדד הרמתה וכבודו ח*ו, יחוד דהטש שייך לא אם בו לעלות מותר אם מנהגתאשה
 אימת מפני מ' ס"ק ס"ז בבאה"ט מובא ס"ו סי' חו"י סברת עפ"י בהיתיראומתחיל
 הבינת כסברת תתפתה שמא חיישינן דבזנות אחור נסוג ושוב יענש, דענושהמלכות
 ה' ס"י מישרים ודובב ע*ו סי' ח"ב מהוש"ם דשו"ת היתרא ותפס ט*ז( )אישותאדם
 במלאכתה שעוסקת כיון פנאי" לה "אין בסברת כאן להשתמש יש לפענ"ד עכת'ד.וכו',
 "אין סברת עפ"י שרינן זנות גבי אם כן אמנם להתפתות. אופן בשום פנאי להאין

 וממילא בזה השיטות בבירור קצת ונטייל ובראשונים, בגמ' גדולה מחלוקת ישפנאי"



טא ף ט די הזה חטאתקוני ד ר טי
 טוב יוםמהרת

 דבולשת מתניתין הגמ' רמי : ע בע"ז הנה דידן. נידן של דינו להוציא שמעתתארווחא
 שכבשי' עיר דכתובות ומתניתין מותרות, החביות כל מלחמה דבשעת לעירהנכנס
 לנסך, פנאי אין אמרינן נסך ביין מרי רב ותירץ אהדדי. אסורות, כהנות דכלכרכום
 מביא כז. בכתובות עלי'. תקיף דיצרי' ופירש"י אמרינן. לא לבעול פנאי איןמשא"כ
 במתניתין ר"ל כאן דחזקי'. משמי' אלעזר בר יצחק דד' זו רומיא על תירוץ עודהגמ'

 במלכות מיירי בע"ז, וכאן, ; פנאי להם ויש מלכות אותה של בכרכום מיירידכתובות,
 בתי' ונותן נושא והגמ' לזנות נסך יין בין חילוק אין ובאמת פנאי. להם דאיןאהרת
 בא ר' דזעירא הא רק מביא המימדות בתוך כתובות ובירושלמי עיי"ש. יצחקדדב
 מלכות, אותה של כרכום ובלבד נשיאה יודן ר' בשם חקולה בר יצחק ר' זבדאבר
 מזכיר ולא פנאי להם דאין ר"ל ופירשו הן, כליסטין אחרת מלכות של כרכוםאבל
 הראשונים והנה שם. אינו ג"כ מדי דרב ותירץ אהדדי דמתניתין דומיא לתרץדקאי
 דרבי' תי' מביא אינו בע"ז גמ' דסתם כיון מדי כדב דהלכה סוברים והרא'"2הדי"ף
 אין שייך ולא תקיף יצרו דשם לעבידה נסך יק בין ומחלקים מהלכה, דאדחי'ש"מ
 פוסקים והרשב"א הרמב"ן רי"ד תו' ור"ת ר"ח בשם תו' אמנם מקו'. בשוםפנאי
 כן דסוברים משמע דגמ' וטריא משקלא ולוי שמואל וגם דחזקי' משמי' יצחקכרב
 יש אם ר"ל אחרת, למלכות מלכות אותה בין רק לעבירה ניסוך בין מחלקיםואין
 יצחק כרב מתירים בעבירה בין נסך ביין בין פנאי אין ואם אסורות, בשניהםפנאי
 מיי. דב על וחולק תידוצו קאי אהדדי דמתניתין רומיא דעל מורה וכאן כאן דל'לגמדי

 קשה ולכאודה בירח2למי, מוכח דכן כתבו כאן ד"ה : כ"ז כתובות התו'הנה
 הגמ' מביא דידן בגמ' י"ל הר"ןי שהקשה כמו כנ"ל הרומיא בכלל מזכיד אינודהא
 מלכות אותה של בכרכום כאן ח"א ורבנן, נשיאה יודן ר' דפליגי א' זבדא בר אבאדר'
 בעל בידושלמי הנה כו'. וח"א מידי, ולא קשיא ולא אחרת מלכות של בכרכוםוכאן

 "כאן דמתדץ המ"ד דזה מורה נשיאה, יודן בשם זבדא בר בא ד' זעירא הואהמימרא
 המציא הר"ן והנה ודו"ק. דמתניתין דומיא על קאי ושפיד נשיאה, יודן ר' הואוכאל*
 יין לענין ממ"א י"ב דבפ' ורש"י הרמב"ם שיטת היא לדעתו, מכרעת חדשהשיטה
 פנאי אין מלחמה דבשעת סתם רק למלכות מלכות בין חילוק שום עושה איןנסך

 בעבירה גם אחדת דבמלכות למלכות מלכות בין חילוק מביא מא"ב ובפי"חלנסך,
 החילוק בעיקר מרי רב על חולק אינו יצחק דדב דסובר א' ע"כ פנאי איןאמדינן
 ודאי באם ד"ל אחרת במלכות לפעמים בעבירה דגם מוסף רק לעבירה ניסוךבין
 דש"י דעת כן דמיישבים הנ"ל בתו' מצינו הפירוש וזה מותרות, בשבי' גם פנאי,אין

 מלכות אותה של שהוא כגון שלו', בשעת על פירש"י מאי דבשבת לעיין וצר,ךעייאש
 הפירוש דזה מלכיות בין החילוק נסך יין לענין בפי"ב הר"ם הזכיר לא דלכן י"לושוב
 צריך למה דהא צ"ע רש"י על וגם כן לומר קשה אך מלחמה. ובשעת שלו'בשעת
 לא מקום ובו2ום עצמה במשנה הוא התירוץ הא דכתובות ממתניתין לדמינהוהגמ'
 מהמפרשים. מי שיתעורר ראיתי ולא וצע"ג כן, פידש לא בנדה ולא בכתובות לאבע*ז,

 בסעיף מביא בש"ע ובמחבד הר"ן, לדעת דנוטה יראה ז' סי' אהע"ז הב"יוהנה
 בעריות דגם מקום דיש ד"ל המלכיות בין דמחלק הד"ם דעת היא הראשונה דעהי'

 בעריות מקום דבשום חולקין יש בשם ורא"ש הרי"ף דעת ומביא פנאי איןאמרינן
 סותם רק כלל מזכיר אינו הנ"ל ור"ת הר"ח ודעת מ"מ. גובד דיצרו פנאי איןל*א
 לא כמו אומר יצחק רב רק פליגי לא יצחק ורב מרי דרב ומשוה המכריעהכדעה
 ר"ל ותו' הר"ם כדעת המחבד ודעת הן שיטות דג' בכ' הבי"ש דעת דהיא ב' וכןשנו
 דרב כאוקימתא היא הדאשונה דדעה שכ' ח' ס"ק הבא"ג על וצ"ע דשאי לדעתתו'
 ס' קכ"ט סי' ביו"ד דהא מאד דבריו ותמוהי' לנסך, בין לבעול בין מחלק דלאיצחק
 ועי' מלחמה, בשעת לנסך פנאי דאין כ' לעולם דק דמלכיות חילוק מביא איןי*ב
 צדיכין ועכ"ח הגר"א בביאורי הוא וכן שם, וד"מ בב"י הוא דכן ל"ב ס"ק שםש"ך
 עפ*י שדינן עבריות גם אז פנאי אין דבודאי הר"ן שיטת שהוא המחבר דדעתלומר
 הדעות בין מכריע אין דדמאא דהיכא רמ"ב יו"ד הש"ך דעת ידוע והנה זויסברא
 דחשיב לומר "ם דידן בנדון ומעתה להחמיר, בין להקל בין הראשונה כדעההלכה
 בהכפתור ודוחקים למטה ממעלה אנשים באים ורגע רגע בכל דהא פנאי איןבודאי



יךפף הזה הטאתקוניימודמב
 טדב יוםטהרת

 תודה, באיסוד לעצמו יהמיד דבע"נ הש"ך דדעת ואף מועט, זמן אף להתעכבמ"א
 עי' תורה, איסור היא כ"ב סי' אהע"ז וטור י"ג שבת תו' דלדעת יהוד באיסורוא"כ
 שפיר נ"י כהדד"ג שגבב דהיתדים בצירופי אך לההמיד, לבע"נ מקום הי' סק"אבי"ש
 לההמיד. אין לבע"נאף

 משום הוא פנאי דאין דטעם איתא מא. ובשבת יג. בנדה דהא נתעודדתיאך
 ש אהרת מהנה תבא שלא דעתו ליתן דצדיך מהמת היא דהכונה לומד ישדבעית
 כל לבו ויקההו יפול שלא דעתו וליתן ליזהר וצריך יפול שלא דבעית באמהבאוחז
 דעת צדיך זה גם כי להדהור מדהבבתו לפנות יוכל דלא היינו פנאי לו שאיןכך

 ג' סי' מג"א קושית ליישב מקום יש אלו דבדנו ולפי לדעת. אלא כו' איןכאמדם
 בשעת אפי' הדמים מסלקת דחדדה ס"ה קפ"ב סי' מיו"ד המג"א עליו והקשהב"י. דברי עאכ אדם, שהוא מה לפי דהכל להדהורי אתי לא בעיתותא בהי בהו בקיאידלא להדהורי אתי לא דבעית דין הפוסקים דה2מטת שתירץ מה על ד,2ם הב"י על י"דס"ק
 לבעיתותא, פחדא בין להלק ודוהק בעיתותא, בהי בקיאי דלא אמדינן ולאוסתה
 דבעית נפרדים, ענינים שני דהן לומר יש הנ"ל ולפי שהאדיך. במההש"קעיי"ש
 יוכל ולא ההה2 נאבד שעי"ז האדם בגוף השתנות נעשה שעי"ז הטעם איןדהכא
 ליפול שלא ליזהר שצריך דכיון לומד דוצה פנאי" עאין הל' אמרו דהדילהדהד
 מה לפי הכל וזה כנאל אהד לענין מהשבתו לפנות פנאי לו ואין לזה דעתו כלנותן
 מתיראים ואין ומדברים וקוראים ההבל על שהולכין אדם בני דיש היעו אדם,שהוא
 וצריכין נמוכות מדרגות על שהולכין אדם בני ויש דיוטאות, מכמה אפי' יפלושלא
 בעיתותא בגמ' היא וזה ה"ו, יפלו שלא ולבם עיניהם ונותנין היטב היטבלאהוז
 נדה דגמ' ופהד בחרדה משא"כ שם. ברשעי עי' יפול שלא דמתירא דלילה?,דנקרא?
 דאסתר המלכה ותתהלחל כמו דמדפיא בעיתותא או שצמותא הדמים דמסלקתוסוטה
 קושית וסרה בזה, שוה אדם וכל טבעי ענין היא וזה האשה של בגופה השתנותנעשה
 מהנות באו שמא לידא שצריך דע"י הכונה בבולשת וגם הב"י. על המג"אותלונת
 שלא שמתיראה מתוך דידן ובנדון הבלים. בדברי להתעסק פנאי לו איןאהדות
 כנ"ל. להתפתות פנאי לה אין כ"כ שתתעכב מה עליתמהו

 ר"ל תעדובת שם יש האיך מראות נבהל ב"סאבוויי" כה2נוסעים : ב'שאלה
 סאו קצ"ה סי' מיו"ד ומביא ממש, ונדהפין נדהקין ובתולות בהודים ואנשיםנשים
 וכו' מותר לצדכיו לעיד מעיר הולך אם אבל וכו' אשתו עם בעגלה ילך שלאבדמ"א
 אפשר האיך עיניו דהשכו וכ' שאלתו ת"ד זה אהר, בענין וא"א כלל פנוי מקוםואין הסאבוויי בכל צפופים מכה2 עומדים יותד ועוד נוגעין וכאן בזה, זה יגעו שלאובלבד
 הזהב. עכ"ל ולתוה"ק, לד' נאמן יהודי להשאד מהעבודה והוזד לעבודה ההולךלאיש
 ואה2תו איש גבי למדין דנגיעה אף קצ"ה סי' מיו"ד ראי' דאין המדה על הפדיזהנה

 שם בס"ט עי' דבדים, בכמה ואשתו באיש ההמירו מ"מ יג. שבת עי' דעהו,מאשת
 ענינים ובכמה תעדוה מן יותד נדה באה2תו ההמידו ענינים בכמה : וז"ל שכ'סקט"ו
 כל עם היחוד אסרה התורה כי הקצר נדה הל' בראש כמבואד נדה באה2תוהקילו
 אה2תו מיהוד להזהר קשה שהדבר אלא העריות כשאר בכדת היא נדה וגםהעריות
 וסייג גדר עשו תדיר עמה שנתיהד ובשביל נדה יהוד להתיד המקרא מן רמזומצאו
 עיי"ש. וכו' זדיקה ע"י ואף לידה מידו יושיט ולא אהד שלהן על יאכלו שלאואמרו
 היתה השמש דבמערבי דכיון הפדה את השורף בכהן ב. ביומא מצינו לזהודוגמא
 אין וא"כ בה. ליזלזלו דלא היכי כי אבנים וכלי גללים כלי רבנן לה תקינונעשית
 שאמרו בבגדי' והיא בבגדיו הוא נגיעה איסור והנה דידן. לנדון ואשתו מאישראי'
 שיצרו לפי לאסור היא סברא ולתוס' ביהוד היא לרש"י אסור היא דעהו דבאשתבגמ'
 ד"ה לז. סנהדרין ותוס' מה ד"ה י"ג שבת תוס' עי' ביותד, עלי' ומתגבדתוקפו
 שנהנין דעתה דאקרובי כיון לד"ה פתוה פתה כגון יהוד שאין במקום אףהתודה

 בבגדו הוא חשש דעיקר פנ"י ועי' שם, שבת לובלין מהד"ם ועי' מזה זהומתהממין
 אין דלדידי' פדת ר' על שפליגו וזה עי"ש. ונישוק היבוק משום הוא ד,2מעתיןכו'
 מדרבנן היא הדיעות לכל אמנם ופליגא, ד"ה שם בתוס' עי' כו' בבגדו הוא גזירהשום
 לכמה שזה בשר בקירוב נגיעה לידי ח"ו לבוא שיוכל דעתא אקדובי דשייך היכאורק



סג ף ט וי הזה חטאתקוני ך ך טי
 מוב יוםטהרת

 מה למלאכתן, והולכין ונדחקין צפופין בעומדין משא"כ אסוד, מדאודייתאפוסקים
 נגיעה אפי' בחולה מתידין יש ואשתו באיש אף מזו וגדולה הכי, שייך דעתאאקדובי
 שתופסות באחוזות לתפוס שלא ליזהד צדיך דק כ"כ ח"ו להדעיש אין לכןקכ"ב, סי' יו"ד נובי"ת ועי' כ' ס"ק ש"ך עי' תודה, אסדה חבה דרך דדק בדפקממש
 לישב ובודאי כתיב, ינקה לא ליד ויד נגיעה לידי לבוא יוכל דח"ו ג"כ נשיםידי
 כתבתי. והנלענ"ד צפופין. מעומדין דגדע קשת כמטחוי להתדחק צדיךאצלן

 ולתודתו ה' לעבדי עבד כשד, בחג מבדכו הנאמן, אוהבו בזהואהי'
 רפאפורט הכהן מאיריצחק

מ":ב"יקדת ברייש יעקבמרדכי
 יצ"ו ציריך

 תקיל
 תשט"י. ניסז עי"ח ציייד'כ"ה'

 בחיבודיו המפודסם הגאון הדב לידידי אדיכא וחי' דבהשלמא
 גדד וגודר בפדץ עומד הדסים, גן ופדישא, חסידאהיקדים,
 ליפא יך"ט חננ" מו"ה שבשמים, לאביהם בנ"י לבותלטהד

 יהייא. בקליוולאנד, כעתשליט"א,
 יחוד איסור שייך אם שאלתו בדבד הדם. כערכו והערצה בכבוד כת"האהד"ש
 הנה איפכא. וכן למעלה, מלמטה האנשים המוליך בלשוננו( )ליפטב"עלעוועיטעד"

 לשון וכן עדוה, לגלות גודם זה שדבד וכו' להתייחד אסור כ"ב דס"י המחברמלשון
 עדוה לגלות שהות שאין דבמקום לכאודה משמע ביאה, מאיסודי פכ"ב דישהרמב"ם
 ס"ד, קע"ח סי' עי' ולגומעה, ביצה לצלות כדי היא טומאה ושיעוד איסוד,ליכא
 הסתידה קודם די"ל שם ובדש"י ע"א ד' סוטה ע' ארצותה, שיעוד עוד לזהוחוץ

 וא"כ לביאה, דיצוי שיעוד עוד צדיכה מכידות להם שאין באשה וממילא לו,נתרצית
 מצינו לא באמת אכן ליכא. יחוד איסור גם ממילא זה שיעור דליכא דפשיטאבנ"ד
 סק"ט בי"ש מדבדי משמע וכן יחוד, לאיסוד שיעוד איזה שיהי' ובפוסקיםבש"ע
 להקיץ לו דאפשד ואע"ג אחד, ישן שמא דחיישינן משום להתיחד אסוד בלילה :וז"ל
 אסוד. מעט בשהות אף יחוד דאיסוד משמע וכו', עמה מתיחד לבינו בינו מ"מחבדו,
 מאיסורא דמתהני דכל לעדוה ונישוק דחיבוק שנ"ג מצוה המצות לספד רמב"ןוע'

 אף ממילא א"כ שיעור, חצי שייך אלו בענינים דגם הדי שיעוד, בחצי כעניןאסורה
 שיעוד. החצי אף לכתחלה נאסד יחוד, לאיסוד שיעוד איזוכשיהי'

 פתוח, כפתח הוי דזה לשם שדואין הליפט בפתח חלון דיש היכא י"לאכן
 שהולך דגע באותו ודק החוץ, מן לתוכו דואין הדיוטאות דדך הליפט הילוךובשעת
 דזה י"ל א"כ כידוע, הדקה מן דקה ממש והיא שמה לדאות אין אז הדיוטאותבין

 מיד וסולק איסוד בנפל דניאל, החמודי בשם ק"ה סי' יו"ד בפ"ת דמבואר להאדומה
 דניער ופוסקים בגמ' מפודש מדין דאי' ומביא קצת, שהה א"כ אלא נאסרדאינו
 דוקא מיידי שם אכן כן. ה"נ א"כ לסילק, מיד כיסה או ניער לי ומה מותר מידוכיסה
 ה"ז מחמץ פ"א כ"מ ועי' לכתחלה. על השאלה ובנ"ד אסור, ודאי ולכתחילהבדיעבד
 היטב. ע"ש כלל, הנאה בו שאין המעט מל מעט אפי' דאסוד דמשמע אסור, ח"שלענין
 דהוי העכו"ם בבית כשנתאכסן הז"ח בשם סק"ב צ"א סי' בטו"ז דמבואר כיוןברם

 איסור לענין דאפי' כיון להתיד  יש בשעה"ד נמי בנ"ד א"כ דמי, כדיעבדשעה"ד
 בדיעבד, סילק או מיד כיסה או בניער מתידין אנו תורה איסוד שהוא בקדירהשנפל
 דלכ"ע נכדית ביחוד ועכ"פ דרבנן, דק האיסוד כל דלהדמב"ם יחוד באיסוד כששא"כ
 איסור יש סק"ב ט"ז סי' דלהבי"ש עכו"ם אשת כשהיא ואף והלל, משמאי דרבנןדק

 א"כ דרבנן, רק זה דאף פוסקים הרבה בשם בפ"ת מביא באשתו, ודבק סהטוםתורה
 וכיו"ב. הת"ח בשם כאמוד בשעה"ד דק אמנם להתיד, מקום יש כדיעבד דהויבשעה"ד

 הליפט ששוהה הדקה מן דקה דלרגע נניח אם אף בנ"ד להתבונן דישאיברא
 בעד הילוכו דרך דיוטא מכל לשם דרואין כיון יחוד, חשש אין לדיוטא דיוטאבין
 דנשים להא דמפדשי וריטב"א, וראן רש"י לשיטת לחשוש יש אכתי הפתח,חלון

 להתיחד, לביתה ויבא א' יפרוש דשמא דאסור פ"א בקידושין מבחוץ ואנשיםמבפנים



 ץ ם 1י הזה הטאתקוני ר ו םיסד
 טוב יוםמהרת

 בכל הליפט את להעמיד ידו על שיכולין כפתוד ליפט בכל יש כידוע בנאד ה"נא"כ
 מבפנים דנשים בהא דחייועי שיטות להנהו א"כ הדיוטאות, בין גם ואף שירצהמקום
 ויבוא א' יפרוש שמא חיישינן מ"מ יחוד אין הזמן דבאותו אע"ג יחוד לידי יבואשמא

 רואהו אדם שאין לדיוטא דיוטא בין הליפט יעמיד שמא לחשוש יש ה"נ א"כלהתיחד,
 ולא אסור, בפירשה דרק כהרמב"ם נפסק ס"ו כ"ב סי' בש"ע אכן להתיחד.ויבא

 דמבואר פתוח בפתח דא"כ רש"י, שיטת להבין זכיתי לא ובאמת יפרוש. לשמאחיישינן
 שמא ניחוש ומותר, כפתוח הוי במפתח נעול אינו הדלת דאם להפוסקים ובפרטיחוד, לידי ויבא הדלת יסגור שמא דאסור נימא נמי יחוד משום בו דאין בגמ' ברורהיתר
 ניחוש ה"נ ויתייחד, לפנים מחוץ ילך שמא וסייעתי' לרש"י כדחיישינן מבפניםיסגוד
 והוא השני ישן שמא חיישינן דלהראב"ד ט' ס"ק דבי"ש ומהא הדלת. יסגורשמא
 ילך שמא דאסור, אותה לשמור הולכים שאין אף בדרך או איסור יעשה רק יקיצולא
 שמא ההשש שם כי כ"כ ראי' אין מזה איסור, ויעשה עמה ישאר והשני לנקביואחד
 יעשה לא אם יחוד באיסוד יכשל וממילא האחד יסתלק אם יחוד לידי מעצמויבא
 מזה לן נשמע לא יחוד שום אין שלע"ע באופן אבל מיחוד, להנצל תחבולהשום

 בהדיא משמע פתוח בפתח דמותר מהא ואדרבה יחוד, לידי לבא פעולה שיעשהלחשוש
 ואנשים בפנים דאנשים הא בין סברה באיזו נחלק אם אף אופן ובכל לזה. חיישינןדלא
 שמא חיישינן דלא פתוח, דפתח לדינא טפי דמי דידן נדון פתוח, דפתח להאבחוץ,
 לרבנו היראה בספר והנה כדש"י. ולא כרמב"ם נפסק דבש"ע ובפרט הדלת,יסגור
 פתוח בפתח אפי' ליזהר וטוב : וז"ל כתב ע"ו( סי' ח"ב מהרש"ם במפתחות )נרמזיונה
 בשעה"ד. רק ההיתר דבנ"ד כאמור אכן עכ"ל. אחת אשה עם מלשבתלר"ה

 אם איפכא או יחידית אשה להוליך מותר אם אויטא של בנהג שאלתוובדבר
 מבואר דזה לפנים, צריכה אינה זו שאלה מנהיגו, כשאשה באויטא לנסועמותו

 )בלשוננו ה"סאבוויי" על לנסוע השאלה וגם יחוד. שייך בדרך דבעגלוןבפוסקים
 פשיטא ג"כ בשר בקירוב ונהנים זא"ז דוחקים ונשים כשאנשיםאונטערגרונד-באהן(

 והיא בבגדו הוא רעהו אשת מה ד"ה א' י"ג שבת בתוס' להדי' כמבואדדאסוד,
 )ופשיטא ביותר עליו ומתגבר תוקפו שיצדו לפי לאסור היא סברה והתם אסוד,בבגדה
 מניח וכהן, ד"ה א' י"ט סוטה בתוס' מובא בידושלמי דמבואד להא זה בין לחלקדיש
 פשוטים. בדברים להאריך ואין וכו'(, מפה מניח כיעור, הדבר ואין תחתי',ידו

 ולתורתו, לו שלום ואומד אקצר דמתא, וטירדא החג הכנת טירדותומחמת
 ולהאדירה תורה להגדיל ויזכה ושמח, כשד בחגואברכו

 ברייש יעקבמרדכי
 מרן קדושתו ישראל על ההוראה עמוד הרבנים זקן תשובת קבלתי עתהוזה

 : בברוקלין ידאים עדת דקהל אב"ד שליט"א, שטייף יונתן מו"ה כקש"ת הצדיקהגאון

 שטייףייבתן
 י. נ.ברוקלין, דרשב"י. הילולא יומא בעומר, ל"גב"ה יצ"ו בודאפעסט דק"קראב"ד

 הגאת הדב תלד, כוותי' אימיה דילדי' בגובדין, גבד לראששוכט"ס
 ליפא יושט חננ" מוה"ד כש"ת יפ"ת זי"ר ומגדל מעוזהגדול,
 יע"א בקליוולאנד וכעת יע"א, העלמעטץ אבד"ק שליט"א,דייטש
 כח ייובר לו ואומד האיהור, עוד הסליחה כ' ואת מכתבו קבלתיאחד,בה*ט,

 כמעשה, מחשבה אם מענין השם למודי בחיבורי שכתבתי ממה גם הק' בספדושמביא
 כמעשה, שמדהפבה לע"ז דומה דג"ע שס"ל ידי( תחת )שאינו לב חקרי לס'וציין
 מתן שקודם די"ל ראי' אין מראובן וצה ראובן, בענין תלפיות מדר,ב גס'ושכ"נ
 הרהוד והיינו תתודו לא כ' דהא חטא הוא בג"ע דהרהור וודאי וזה הירוומלמי,מדעת בחיבורי כמ*ש כמעשה מחשבה ובב"נ כן, דסאל כהשיטות נח כבני דינםתודה
 נאמדה לא זו שחומדה דאפשר כמעשה דהרהור עוד ראי' אין מזה אבלעבירה,
 לחודא. זרה בעבודהאלא



מה ףיום הזה חטאתקונייטוד
 מוב יוםמהרת

 כמדומה וטעקסי", ב*עלעוועיטער יחוד איסור בענין דעתי לידע שרצהוע"ד
 למדריגה מדריגה שבין מלבד כי יחוד, איסור משום בזה אין שלדעתי לו השבתישכבר
 סכנה ויש טרוד, בעבודתו דהפועל י"ל עוד - ביצה לגמוע - ביאה שיעוראין
 יחוד, איסור משום בזה שאין נ"ל ע"כ המדינה, חוקי עפ"י גם שאת ביתריענש כי וגם לבעול, פנאי אין א"כ כראוי, ה"עלעוועיטער" מלהעלות דעתו מסיחאם
 ולהנצל בלילה. גם ושבים עוברים שכיחים שבדרכים ב*סאבוויי* בהולךוכן

 וראוי ובדרכים, בשווקים כשהולכין פעם בכל כמו ליזהר צריך בוודאימהרהור
 מצותיך". בנתיב הדריכנו וגו' עדותיך אל לבי "הט שוא", מראות עיני "העברלהתפלל

 בלונ"ח ידידו והנני בקודש, כדרכו הרבים ולזכות לעבודתו כוחו יחזקוהשי"ת
 שטייףיךנ21ן

 ולשמוח בו לנוח : הזמירות בנוסח שבת, בליל ענוגין מיני בכל לאכולב,
 כעל תיבת אשר נודע כי אותו, יעשו ישראל עדת בל ושתו, אכולבתענוג

 והיעו תיקון מלשון יעשו כי אותו, יעשו ישראל עדת כל וזהו צי"ע, לבחי'רומז
 ישראל עדת כל בשם תקרא אז קודש ברית אות בחי' שתתקן אותו יעשוכאשר
 מזרע הכוללות הצדיק כי ישראל עדת כללות ותהי' צדיק בחי' כל בבהי'שתהי'
 פגם ר"ל קרי טומאת לידי האדם את מביא ושתי' אכילה ריבוי ולאשרישראל,
 להרבות היא מצוה אדרבה לו, יזיק לא בקדושה שבת מאכלי ע*י אולם צי"ע,בבחי'
 מותר בשבת היינו ושתו, אכול בתענוג ולשמוח מקודם אמר ע"כ ושתי',באכילה
 בחי' שתתקן אותו יעשו ישראל עדת כל ועכ"ז שבת לכבוד ושתי' באכילהלהרבות

 צדיק. בחי' כל בשם נקרא ותהי'אות
 ליקוטים( ישועה,)עטרת

 ממזון יותר ד"ה שם וברש"י ע"א ל"ט סוכה ע"ב, ט"ו ביצה ע"א, קי"ט שבת :עיין
 ; שבאו והוא ד"ה תוס' ע"ב ז, כתובות דאמר, מאן ד"ה תוס' ע"ב כ"ג מוע"ק סעודות,שלש
 דין חיקור מאמר מאמרות עשרה ע"ב, צ"ד אמור ע"א, רנ"ה פקודי ע"א, מ"ז בשלחווה"ק
 או"ח לשו"ע רעק"א חי' י להאריז"ל שבת של שירים פ" בסופו היתודים שער פכ"ג,ח"א
 1 ע*א ל' דף תענית למסכת שור בבכור שור תבואת שמ"א, ס" דעה וליורה תק"עסימן

 סק"י, תרי"ח סק"ב, רע"ד כ"ג, ס"ק רנ"ד סימן מג"א , ע"ה סי' מהד"ק דיעה שערישו"ת
 יתרו. פ, משה ובתורת קס"ב סי' או"ח ח"ס שו"ת י סק"ז תקצ"ז סי, השקל מחצית סק"ב, תרע"חט"ז

 ז"ל, יחזקאל צבי ר' המפו' מהגאון השנה ראש מסכת על שמים דגן בס, עייגתישוב
 בסנהדרין איתא : בזה"ל שם שכ' רבים, ספרים מחבר 1וארשא ראבד"ק ואח"כ פלונסקאב"ד
 ע"ב ושם סו"מ, בן געשה אינו בירושלים שגי מעשר אכל וכו' מצוה בחבורת אכל : ע"אע'
 הענין עיי"ש, היא בעלמא דרבנן דתקגתא דאע"ג שם וברש"י אבלים, תנחומי מצוה שהואדבר
 דוקא וזה ע"ב( ע"ב )דף עי"ש ש"א דעתו לסוף תורה שירדה הוא סו"מ הבן חטא כל דהאהוא
 אדרבא ח"ו, לרעה האוכלה את מביאה אינה מצוה של אכילה אבל רשות, של דבר אוכלבאם
 בגור תרנ"ב שנת ראה פ' ש"ק משובתי בהיותי מקדם ימים וזכרתי לאדם. קדושהמביא

 למען וכו' ה' לפני שם ואכלת וכו' תעשר עשר בכתוב שאמר שליס"א מהרה"קושמעתי
 ה' לפני האכילה אשר לגו הבטיחה דהתורה זי"ע מהרי"ם הגה"ק זקיני בשם ואמר ליראההלמד
 וא"כ שמים, יראת מלמד ש"ק אכילת וכן ליראה תלמד למען כנא' ליראה האדם את לומדבמעשר
 ע"כ. לחסא. שתביאהו להיפוך ח"ו ניחוש איך יראה לאדם מלמד בירושלים מעשר דאכילתכיון

 נחוצים שהי' נצטוו במרה שבת בענין כ' אטשטרדם דפוס חדש בזהרב(
 כי יובן ובזה חד. וברית גוף ושבת צדיק כי הצדיק יוסף מכירת לתיקון שבתלמצות
 ששבת מאחז"ל יובן ובזה הברית. שמירת גורם וממילא הברית לתיקון נחוץשבת
 פגם מחמת באים הגליות שכל זרעך יהי' גר כי בפסוק האריז"ל עפ"ד גאולהמביא



 ץ מ 1י הזה חטאתקוני ד ו סימו
 טוב יוםמהרת

 בהל' הלימוד נחיצת יובן ועפי*ז גאולה. מביא הפגם זה שמתקן שבת ממילאהברית
 בלימוד וביותר התורה בלימוד ביותר תלוי הברית תיקון כי זה פגם לתיקוןשבת
 שז'ל חטא שעל הזהאק דברי בפי' זצ"ל מאדומו"ר ששמעתי עפ"מ בעיוןהתורה
 ופגם וגו' ושב יבין ולבבו כדכתיב מלב היא דהשובה משום תשובה מועילאינו

 במוח שהוא הלכה עיון וע"כ התיקון, ממקום למעלה הקלקול והרי במוח הואשבזרע
 אתקיים בתראה דבגלותא וכזה"ק במוח. ג"כ התיקון הרי תידושים שמחדש מיונ"ש
 ליבה דא ובלבנים ק"ו, דא בחומר קרשיא, זו קשה בעבודה חייהם את וימררובהו

 תיקו. דא בפרך בהם עבדו אהצר עבודתם כל את ברייתא, דא בשדה עבודה ובכלהלכה,
 ועבודה שעבוד ע"י כידוע שז"ל הוצאת מפגם במצרים התיקון שהיה דכמוהרי

 שהתיקון מפני כנ"ל והטעם התורה, בלימוד ועיח יגיעה ע*י התיקון נעשה כ"כגופנית
 תיקון היא בעצמה שבת שמצות שבת בה' ועיון שהלימוד יובן ומעתה במוח.הוא
 אדם כל שלאו ואף זה. לחטא עצום תיקון הוא הזה שהלימוד עאכו"כ הברית פגםעל
 ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם ז"ל חכמינו אמרו כבר לשמה, תורה ללמודזוכה
 עוד שבזה ח"ו לקנטר ילמוד שלא ובלבד לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמהשלא
 ר"ל. שז"ל חטא ממש והוא חלילה בחיצונים כחמוסיף

 בהקדמה( סל,)אגלי

 כי וגו' איש נשא בפ' הפ' בזה לרמז יש הנ"ל טל האגלי דברי ועפויג(
 מה קודש ברית אות פגם על דקאי בסה"ק דמבואר וגו' האדם חטאת מכליעשו
 היינו בראשו, אשמו את והשיב לז"א שייפין, דכולהו האדם חטאות של הכללשהוא
 תורתך לולא דהע"ה וז"הם כנ"ל. במוח שמחדשין תורה בחידושי בראשו חטאולתקן

 הנ*ל. חטא על ח"ו תשובה מועיל הי' לא כי בעניי אבדתי אז התושבע"פשעשועי
 בהקדמה( המטה,)קצה

 לעבדה מהו בני ידעת אם שמות( פ' ראובני בילקוט )מובא פליאה מדרשד(
 לשמרה, מהו א"ל וכו', הזה ההר על האלקים את תעבדון מהו יודע הייתולשמרה

 המדרש. ע"כ וכו' א"ל זונה, אתנן תביא ולא לקדשו השבת יום את שמוראאל
 שערי ועי" הראמטונים המקובלים עפימש"כ נכון על לפרזם בעזה"י ונ"ל פלא,והוא
 ובלק"ת ע"א( )מ"ד תזריע ובפ' ע"א( )צ"ב יתרו פ' בזה"ק הוא וכן ב' שעראורה

 נקרא כראוי קודש ברית יסוד שהשומר שבת נקרא היסוד שמדת וירא( )פ'להאריז*ל
 ברית וכף בנקי ושמרו וכמ*ש ברית השבת נקרא כי במד*ר וגם מחללו שבתשומר
 כנז' בל"ת שבת שמירת היינו ולפי"ז שבת. מחלל נקרא ח"ו ברית המחלל וכלעולם,
 והיעו ל"ת היא ושמור בפועל מעע הוא וכור לקד,טו, השבת יום את זכור יתרוברמב"ן
 על דקאי ולשמרה לעבדה וז*ש ח*ו, הברית לטמא שלא שייפין דכל כללאלשמור
 אתנן תביא ולא הימ לקדשו השבת יום את שמור א"ל לעממרה מהו א*ל כנ"לשב"ק
 תתורו ולא וכמ"ש מביאת לשון לבבך בפנימיות הברית פגם בחי' לתקן ביתך אלזונה
 לקדה~ו השבת יום את שמור נקרא וזה וגו' זונים אתם אשר עיניכם ואחרי לבבכםאחרי
 זצ"ל( ממתקאסש הגה"ק לאדמו"ר בראשית, מאמרות, )חמשה כנז'. תליא בהאדהא
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 טוב יוםס2הרת

 נכלו אשד בנכליהם לכם הם צוררים כי אותם והכיתם המדינים את צרורח(
 עליכם הווה, לשון שמור זכור כמו צרור ופרש"י וכו' כזבי דבי ועל פעור דבר עללכם
 יסוד בחי' הוא שבת אשד הראשונים ובמקובלים בזה"ק נודע הנה ע"כ. אותם,ל~ריב
 להחטיא הלכו המדינים והנה שבת, מחלל ח"ו ביסוד הפוגם וכל מבינה השביעיתמדה
 שונא אלו של אלקיהם להם שאמר כשארז"ל בלעם בעצת היסוד במדת ישראלאת
 צודר ולהיות לאייב ית' צוה ע"כ להחטיאם, וךהלכו צור בת כזבו ענין וזהו הוא,זמה
 ונמצא ההפכי בתיקון היסוד שמירת יקוים וע"ז היסוד מחטיאי שהם המדיניםאת
 כמו צרור שפר,ם"י י"ל וזה כנז'. היסוד שמירת תיקון שהוא שבת קדושת מקיםבזה
 לך נחשב יהי' היסוד מחטיאי המדינים ורדיפת שמשת שתקיים ע"י שמור כמוזכור

 בימי אז רק לכאורה הי' וזה נצחית היא התוה"ק והנה ושמור, בזכור ש"קכשמירת
 היסוד מחטיאי ותחבולותיו היצר את לשנוא זה שייך עתה שגם אשמעינן לזההמדינים
 כנז'. אותם לאייב הוה לשון רשיז"ל שכ' וזה בימינו, עתה גם בהווה ונוהגחלילה
 פגחס( פ' )שם וברכותי'. ש"ק קדהחת לשמירת נזכהועי*ז

 וחמורך שורך ינוח למען תשבות השביעי וביום מעשיך תעשה ימים ששתט(
 גמר שהוא השובבי"ם מימי האחרונה לשבוע מוסר עפ"י נ"ל והגר, אמתך בןוינפש
 כיון רז"ל ודרשו וינפש שבת השביעי וביום הכ' בהקדמת הידוע לחטאהתיקון
 בערב ולא שבת במוצאי היא הנפש אבידת שהרי הקושי' וידוע נפש אבדה וויששבת
 לעשות אלקים ברא אשר ז"ל אמרם עפ"י ונ"ל ידועים. זלה"ה הבעש"ט ודברישבת,

 חטא וע"י היום שקדש עד ברייתן לגמור הספיק ולא המזיקין נבראודבביהשמ"ש
 להרוג התיקון דעיקר מהאריז"ל וידוע וחיות, וקיום שלימות ח*ו להם נותניןהנ"ל
 עושקים הם ח*ו שאל"כ שעשו, הקדושה ונפשות החיות בחי' ליטול המזיקיןאותן

 אלף. מצדך יפול ע"ד אותן הורגין בכוונה ק"ש וע"י ילדיו בנפשותומתלבשים
 כידוע פיות ב' של חרב אוחז כאלו מטתו על ק"ש הקורא כל ברז*ל מרומזולענ"ד
 ג*כ להם יש שבת שמירת ע"י אכן הנ"ל, בפסוק ומשמאל מימין פיות ב'הכוונה
 שלהם נפש אבדה וי ששבת כיון וזהו כידוע. רבא דתהום לנוקבא ונדחיןביטול
 בשר בחי' וחמורך שורו, בכור יוסף בחי' יסוד למדת שורך הפסוק מרמז וזהודאל.

 דקדושה נפש בחי' יאבד האמה בן שהם ח"ו זרים לבנים רומז אמתך בן וינפשחמורים,
 קודש. שבת שמירת ע"י מחיותן יתבטלו כלם שלה דכר לבחי' רומז והגרשק~בקו,

 ז"ל( הגה"ק ממורי כת"י עה"ת, יעקב)יגל

 ציצית של שלדורותם רות בזה4ק ומבואר לדורותם השבת את לעשותי(
 אאכ יע"ש, להדדי שייכי מישך שבת ושל לדורותם בגדיהם כנפי עלדכתיב
 ג*כ שווין והרי שבת קדושת כן כמו הברית לקדושת מועיל ציצית שמצות כמוי"ל

 במדאר איתא וכך ע"ש, רמ"ב סי' או"ח בב*י כמבואר התורה כל נגד שקולהדןפבת
 ע4א(, כ"ט )שבועות התורה כל נגד ששקולה ציצית על אחז"ל וכמ*כ כ*ה סו*פבופלח

 וי*ל ציצית. כמו עליו ומתגבר יצרו על לשלוט לאדם ומסיע מועיל שבת גםע*כ
 מחד הרבה שכרו מחללו כדת שבת שומר כל שב*ק בזמירות הפייטן פי' דזהלע"ד
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 מחנה לו "ם אדם דכל כך הוא מחנהו על איש דפי' ונראה פעלו, עפ"י אמרואח"כ
 עצמו על שולט הוא הצדיק אבל העוה"ז, לתאוות המשתוקקים וגידיו אבריווהיעו
 מחנהו על אדון כלומר איש שהוא לו ומועיל מסייע שבת דקדושת אותם כובשוהוא
 הברית האבר כן כמו שלו שבט של צבע לו הי' הדגל דכמו הכוונה דגלו עלואיש
 וא"כ מלגאו, הוי' ושם מלבר שד"י שם עליו דשורה בזה"ק כמבואר אותו נוטראם
 באות חתום שהוא פשוטו עפ"י וגם שהוא מה ניכר שבו אדם של הדגל הוא זהאבר
 במדחץ שהי' דהע"ה אמר וכן יהודי שהוא מראה הוא והאבר שנמול קודשברית
 החותם עליו לו שיש שלו במילה ונסתכל מצות בלא ערום שאני לי אוי ואמרערום
 אבר על ומושל אדון שיהי' האדם וצריך נ"ג במנחות כדאיתא ושמח ששהקדוש

 דגלו ועל מחנהו על אדון שהוא לאדם מסייע שבת וקדושת שבע מרעיבו ואחז"לזה
 גודל מוכח שמזה פי' מאד הרבה שכרו שבת שומר כל וז"ש הברית האבר עלהיינו
 דגלו ועל מחנהו על איש נעשה השבת קדושת ע"י פעלו שעפ"י כיון השכרורב

 בפרדס( )טיול והבן. ע"ש המלחמה אדון ופירש"י מלחמה, איש ה'וכמ"ש
 הקבאה חלק גבולות ומדרשו ז"ל פירש"י וכו' לו אשר את ה' ויודע בוקריא(
 הוכיח מה להבין ויש זה. את לבטל תוכלו כן לערב, בוקר להפוך אתם יכוליםבעולמו,

 מאי ק"י דף בסנהדרין דרבא מימרא ונקדים ושיטתו. טענתו נגד מזה מרע"הלו
 ואם נצא עמרם לבן דין עושה אתה אם רבש"ע וכו' זבולה עמד וירח שמשדכתיב
 שידוע מה בהקדם ואמינא להם, לא ריב על הם נתערבו מה דלכאורה נצא, לאלאו
 והכהנים כמ"ש דגבורה מסטרא שהם בלוים העבודה יהי' שלעתיד האריז"לדברי
 התיקון עולם הוא שכבר בנפשו דימה כי קרח של טעותו הי' וזה צדוק, בניהלויים
 אינו שעדיין האמת ידע מרע"ה אבל לוי, מבני שהוא העבודה .משפט מגיעולו

 התיקון יהי' אח"כ ורק מתי, עד יודע ומי בגולה להיות עתידים הם ועוד השלםתיקון
 יביע ליום יום זשעה וכו' הכהנים אל אמור במדרש איתא והנה לוי. בבניוהעבודה
 לוה היום ואילך מכאן שוין, ולילה יום ותשרי ניסן דעת, יחוה ללילה ולילהאומד
 אמור לזה שייכות מה ולכאורה וכו'. לזה זה משלמים והם מהיום ולילה הלילהמן
 הוא למתים להטמא הכהנים אהרן לבני שנאסר מה דהטעם הכוונה אך הכהנים.אל
 נכנס שהי' לטבח מלה"ד במדרש שם כמ'ץ? העבודה שעושין קדושתם גודלמפני
 פלטין תטמא ולא ימיך כל מת תראה שלא עליך גוזרני המלך א"ל המלך, לפניויוצא
 אוכ בלוים העבודה יהי' שלעתיד שהקדמנו האריז"ל דברי לפי ומעתה וכו'.שלי

 מלילה והיום מיום הלילה ללוות שצריכים זה והנה להטמא. יוכלו שוב אהרןבני
 בעוהוד בגלות עכשו וזה,דק מהחמה, אורה שמקבלת הלבנה פגימת מחמת ורק אךהוא
 לכל תו יצטרך לא החמה כאור הלבנה אור ויהי' התיקון עולם שיהי' לעתידאבל
 הוא דהטעם מת מטומאת אהרן בני אזהרת של השייכות מובן ושפיר ההלוואות,אלו
 ללוות צדיך שהיום זה שגם ליום יום המדרש מרמז וע"ז בהם, הוא שהעבודהמשום
 התיקון עולם שיהי' לעתיד אמנם הלבנה, פגימת מחמת הוא להיפך וכן הלילהמן
 לכהנים. מת טומאת גם יאסר לא וכן מזה, זה ילוו לא החמה כאור הלבנה שרויהי'



מט ףיוס הזה חטאתקונייסוד
 מוב יוםטהרת

 דקדח בליעי לך ואחוי תא א"ל ,ע*ד( )ב"ב למאחז"ל נאה פתדון בזה וישיב(
 כל ז"ל ופידש"י אמת ותודתו אמת משה הכי ואמדי כו' יומין תלתין כל אולוכו'

 אמנם חודש. דאש כל דהכוונה דש"י לו הוכיח מהיכן ופלא ד"ח, כל יומיתלתין
 התיקון גמד הגיע שכבד שהקדמנו כפי"מ הי' קדח טענת דהנה הדבד, נכוןלדרכינו
 דאהעי עוד שיש ממה אבל בלוים, כבד העבודה שיהי' האדיה"ק דעת לפיומההכדח
 אלמלא כי התיקון עולם עדיין שאין כדחך על נדאה מזה הלבנה, ומולדותחדשים

 נגדם בדודה דאי' לנו וניעוד חוזד חודש דאש בכל א"כ בלבנה, פגם הי' לאכן
 כנ*ל. בדאין והן אמת ותודתו אמת משה כן אמדי ד"ח כל ולהכי נכזבהושמענתם
 הקב*ה לו שהדאה עד הלבנה במעשה משה נתקשה משאז"ל בזה לפדש וישיג(
 הסביד לא מה מפני ועוד להבין. כ"כ לו קשה הי' מה וצ"ב וקדש. ודאה כזהבאצבעו

 הי' משדע"ה תקוות כי אך בדיבוד. לו שנאמדו מצוות שאד כמו בדיבוד הקב"הלו
 וממילא ועזיקון, עולם יהי' כבד ע"י שנזדככו השעבוד מקושי ממצדים צאתםשאהדי
 משה נתקשה וע"כ עוד, תפגום לא שהדי הלבנה במולד לדאות לכ"ז יצטדכולא

 כן הדיבוד אבל הבחידה מכדהת אינו דידיעתו אף כי ידוע אמנם הלבנה.במעשה
 שוב צודך הי' לא שלם בלב ית"ש אליו שבים אז ישדאל הי' אם ומעתהמכדיח,
 המגיד ית"ש הוא אך הלבנה, מולדות הי' לא ושוב התיקון עולם אז והי'בגלות

 להם צוה ע"כ לגלות ויצטדכו זו למדדגה יבואו שלא וידע דאה אחדיתמדאשית
 בדיבוד, הענין לו ולסדד להסביד דצה לא בחידתם להבריח שלא וכדי זאת,מצוה

 ונכון. וקדש, דאה כזה בדאי' לו ניתנה אםכי
 והי' ס"ו( )ישעי' חודש דאש בהפטודת קודש מקדא ג"כ בזה לבאר וישיד(

 ובשבתו. בחדשו לשון וצ"ב וגו'. בשד כל יבא בהצבתו שבת ומדי בחדשו חוי,םמדי
 נמצא א"כ היום מן והלילה מהלילה לוה היום שכעת שפיד אתי לעיל דבדינוולפי

 שב*ק ליל הלילה מן לוה היום אך שבת, להיות זמן הגיע כבד העדבים ביןדבע"ש

 הי' כבד גדול היום בעוד שב"ק ביום להיפך הוא וכן גדול. עש*ק יום היוםועוד
 בד"ח מסהם היא זו ובחי' הלילה מן לוה היום אך מוצש"ק ליל לילה שיהי' הדאוימן

 גם וכן השבת כי בחדשו, ד"ח ולא בשבתו השבת לא אינו זה באופן אמנםכמובן,
 לעתיד משא"כ דייקא, ביומו ואינו והיוצאים הנכנסים מהימים לעצמו לוההד"ח
 דייקא. בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי והי' יקויים כלל בזה צודך יהי'שלא

 סנהדדין הש*ס דבדי ויתבאד דבדינו, בפתח וצהצגנו למה נחזוד ומעתהטו(
 התיקון גמד אינו שעדיין אתו והדין שהצדק דהיינו עמדם לבן דין עושה אתהאם

 לשנות אתה ומוכדח לצאת יכולין אנו אין לאו ואם עתה, עד כמו נצא אזהשלם,
 דבוקד מהא לו הוכיח דמשדע"ה דש"י דבדי ביאוד גם וזהו לשלום. ובואינוצאתינו

 היינו ללילה, הבוקד להפוך תוכלו אתם אם בעולמו, הקב"ה חלק גבולות ה',ויודע
 שהצדק לדעת נוכח אז מזה, זה להלוות יצטדכו ולא לילה יהי' ולילה יום יהי'שיום
 טענה. שום לכם אין וא"כ באמת, יכולים אתם אין וזהאתכם,

 שליס"א( מסאטמאר הקדוש)רבינו



י1םף הזה הטאתקונייטךדע
 טוב יוםטהרת

 מדוע וצווחת, שק חוגרת קודש השבת המספחת, פשתה במדינתינו והנהטז(
 יראה שוחחת, זה על נפשו לו בשר שעיני מי וכל ופחת, יראה בלי אותימחללין
 קוהיתה הגדולה המצוה ולצנן לפשר משכחת, בינינו אשר הזאת הצרעת גרמה מהוידע

 וקהלות מונהת, זוית בקרן ותורה וחללוה פריצים ובאו רותחת, כאמבטימלפנים
 בחול ובלילה ביום עובדים ומשחת, נבאש נופש ממעיין ושותין אהורנית ירדוגדולות

 טעם מרגישים לא הפרך מעבודת יגעים לביתם כבואם נחת, ובלי ליאות בליובשבתות
 במדינתינו פה נתפשטה אחרת רעה עוד אבל שחת. לבאר יופלו ולאבדון נצחת,חיי
 על ביציאתו כהלכה לשומרו נזהרים אינם קודש השבת את השומרים אותם אףכי
 אמרתי כך ומשום במלואו. נפרץ כמעט הוא זה ודבר השבת, מן לצאת שממהריםידי

 הרבנים של הדין פסק את הישן מן הבא חדהם אומ"ר כאן להביא הוא ונכוןשטוב
 וקדוש גאון האי רב של מדרשו בבית שנתאספו כנהאג משיורי הגאוניםהצדיקים

 זמן בדבר שליט"א, מסאטמאר ורבנא מרנא כ*ק דאומתא ומרברנא גלותאריש
 הפסק את כאן מעתיק והנני קודש, שבת מוצאי של הזמן וכן בעש"ק נרותהרלקת
 מחמת הרבים לתועלת ומפורסמים מובהקים רבנים כחמשים עליו חתמו אשרדין
 י קודש שבת שמירת של החמור בענין ח"ו יכשלו לבל נחיצותוגודל

 לאורייתא רבהמודעה
 תשי"ד ניסן ד' טהרה לסדר ד' ליום אור שהתקיימה הרבנים אסיפתבועד

 היתר וזמן בעשאק נרות הדלקת זמן היינו קודש, שבת שמירת פרצת בדברלדון
 במוצש"ק,מלאכה

-  מסקנא לידי באו הלכה בפלפול בדבר ונתנו שנשאו אחר 
 נרות הדלקת זמן אשר דתוה"ק עפ"י חוו"ר פי על הלכה ופסק גמורהבהחלטה
 היתר וזמן עןם"ק, יום של החמה שקיעת קודם מינוט( )15 שעה רבע יהי'בעש"ק
 קודש. שבת מוצאי של השקיעה מזמן מינוט 72 היא קודש שבת במוצאימלאכה

 והשי*ת הקדושה. תורה דעת פי על מצאנו אשר את לפרסם הח*מ באנולזה
 בקרב שלימה לגאולה נזכה זה ובזכות כהלכתו, השבת את ל"טמור בעזרנויהי'

 וישועתן. ישראל של בשמחתןולראות

 שאבו מהיכן המקורות ולציין הקדושים דבריהם למלאות אבוא הפעוט ואניי"

 רבנן תנו ע*ב לאד רף שבת במסכת הנ"ל; דין לפסק בתראי גאוני - לפיענ*ד-
 תלתא תרי בד*ה התוס' והקשו מיל. חלקי ג' א*ש ר"י אמר רבה אמר השמשותבין
 יודא ור' מיל רבעי תלהסו אלא ליכא הלילה עד החמה דמשקיעת משמע דהכאמיל
 התום' וכ*כ הוא, לילה וצאה"כ מילין ד' צאה"כ עד דמשקה"ח סבר )צד.( בפסחיםגופי'

 הוי השקיעה אהר דמיד צ"ו סי' אלשקר מהר"ם בשו"ת הובא הגאונים ותירצובפסהים.
 וחזר שבת במם' יודא ר' כמוש מיד לילה הוי מיל רבעי ג' ואחר גמור השמשותבין
 בעלי רבותינו אמנם מילין. ד' לילה עד מהשקיעה שיש פסחים במם' שאמרממה
 צאה*כ עד החמה משקיעת מילין ד' יש שלעולם ר*ת בשם כתבו שם בשבתהתוס'

 מילין ד' יש וממנה  שקיעה תחילת שקיעות ב' יש שבאמת אלא בפסחים ר*יכדברי
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 טוב יוםטהרת

 אלא ברקיע משוקעת החמה שכבר והיינו השני' השקיעה על הכוונה ובשבת לילה.עד
 ומתחילת מקומה, כנגד מאדימין רקיע שפני לזה וסימן הכיפה אחורי עברה לאשעדיין
 הכוכבים צאת עד שקיעה ומסוף מיל, ורביע מילין ג' יש שקיעה סוף עדשקיעה
 והוא יום, הוא עדיק ורביע מילין ג' עד השקיעה מתחילת ולכן מיל, רבעי ג'הוא

 במנחת ועיק לילה. הוי אח"כ מיל רבעי ובג' השכהטות, בין מתחיל ומאז שבת,לתוספת
 נפלא. באריכות דהבמש מבואכהן

 חסד תורת ובשו"ת ז"ל, כר"ת הלכה שנתפשטה כ' ז"ל מלובלין והגרש"זיח(
 קודם שעה לחצי קרוב ש"ק ערב ביום שנולד בתינוק שאלתו ע"ד : בזה*ל כ' ט*וסי'
 שהסכים סקי"א( רס"ו )סי' ביו"ד הש"ך לדברי לחוש יש אם ביטנים, הכוכביםצאת
 כבר הדין בעיקר הנה ראהטון. יום עד התינוק למול שלא אלשקר מהר"םלדברי
 יותר שנולד דכל סק"ב( של"א )סי' באו"ח המג"א כפסק להלכה האחרוניםהסכימו
 ערב ביום )דהייט השמיני ביום אותו מוהלין הכוכבים צאת קודם שעהמרביעית

 ובפסחים תרי( ד"ה ע"א ל"ה )דף בשבת בתוס' הר"ת כשיטת וזהו דידן(. בנדוןש"ק
 ולא הכוכבים, צאת עד מיל רבעי תלתא הוי השמשות בין רי"א( ד"ה ע"א צאד)דף
 שכתב שם במג"א שהובא הב"ח ואף השקיעה. מתחילת הוא דבה"ש הסובריםכדעת
 הוא מ"מ א', ביום ונימול הוי ספיקא הכוכבים צאת קודם שעה בתוך נולדדאם

 הנאל ר*ת לדברי ג"כ שהסכים קנ"ד( )סי' הב"ח בתשובת וכמבואר בו חזרבעצמו

 אם ואף לשמונה נימול הכוכבים צאת קודם קועה שליש נולד שאם למעשהוהורה
 לפרוש שבת קבלת לענין ישראל כל מנהג ושכן בשבת, נימול בשבת כןיארע

 . ז פרק השמש מבוא במנ"כ וכ"כ ע"מ שם, הב"ח עכ"ד זה, לענין ה"ה וממילאממלאכה
 שכ' ב' סי' ז'ל( משימלוי האדיר )מהגאון הראב"ן על שלמה באבן ועייןיט(

 אלעזר מנחת בשו"ת ראיתי ז*ל והר"ת הגאונים של הפלוגתא בגוף והנה יוז*ל
 מהר"ש הגאון רבו בשם קואמר זצוק"ל משינאווא מרן מפ*ק ששמע שכ' כ"ג סי'בח"א

 בשם ג"כ והביא קץ עת עד דהטיטות בין להכריע באפשרות שאין זי"עמבעלזא
 שרירא רב הראשונים הגאונים נגד הוא יחיד שר"ת ובלו בסידור שכ' ז"להתניא
 וכו' העיטור ובעל התוס' בעל ור*י והראב"ע והרמב"ם ורי"ף ור"ח בנו האי ורבגאון
 והנה יעיי*ש. א' ליום המילה לדחות שקיה"ח אחר קמס"ק שנולד בתינוק כ,ע*כ
 כר"ת. ס"ל מרבוותאי דרובא רובא דלעד"ה תמה אני מאד אבל תח"י אינו הנ"לסידור
 הנדפס בח*ב שתח"י העיטור בבעל עיינהי הנה העיטור/ בעל בשם מש"כראהנונה
 השמשות בין לאו החמה דמשתשקע ר"ת דעת בפירוש שכ' וראיתי מילה בהל'בלבוב
 עיי'ש ללילה סמוך אורה ביאת דהיינו השנית שקיעה אחר הוא השמשות וביןהוא

 התוס' כר*ת הסוברים חושב פ4ג א' במאמר כהן ובמנחת ז"ל, כר"ת שפוסקותראה
 )היינו וסמ"ק וסמ*ג יונה רביט ודעת ע"א ל"ד ובעאז צ"ד ובפסחים נאובזבחים
 שכן כהן מנחת בעל הוכיח וכן והרמב"ן, והר"ן צ"0 סי' סמ"ק בהגהות פרץרבינו
 מוסיף ואני יעי"ש. והטור ההמ"ג ודעת מיימוני הגהות דעת וכ"ה הראב"ד,דעת
 צ"ו, בסי' אלשקר מהר"ם בשו"ת השתול כדעת ח"א י"א נתיב ירוחם הר' דעתשכן



 ף ס ךי הזה חטאתקוני ד ד סיעב
 טוב יוםטהרת

 מחמיר ירוחם רבינו דאדרבה ו"ל אלשקר מהר"ם שדחה ומה בסמוך, שאביאוברדב"ז
 רק דמתמיר יראה ברי"ו המעיין תוה"ק במח"כ הגאונים, כדעת שקיה"חמתחילת
 אדשימשא שרגא אתלי בשיעורא לכו קים דלא אתון לשמעיה רבא דאמרמטעם
 באו"ח החת"ס על בעיני ופלא כהר"ת. הוא נ"א בסי' הרוקח דעת גם דיקלא.בריש
 ב' דיש הר"ת סברת שם כ' הרוקח דהרי ממיץ כהר"א סובר דהרוקח שכ' פ'סי'

 הל' חיים בארחות מלוניל הר"א גם עיי"ש. כלל אחרת דעה שום הביא ולאשקיעות
 שיעור נראית ואינה החמה משתשקע הוא ויו"ט שבת תוס' דזמן כהר"ת כ'יוהכ"פ

 גאון האי רב דעת שגם הרי עיי"ש, ז"ל גאון האי רב כתב שכן והביא מיל, ורביעג'
 בתוס' מצאתי ועוד לעיל. שהבאתי ז"ל משמו שכתבו כמו דלא הר"ת כשיטתהוא
 המאירי דעת וגם הריטב"א דעת הוא וכן ע"ש, כהר"ת מפורש שדעתו לשבתוי"ד
 כהר"ת, ס"ל והרא"ש שהטור שכ' רס"א סי' וב*ח בב"י ועיין עיי"ש. לשבתבחי'

 יודע עואינו כותב והוא כר"ת ס"ל והרמב"ם הרי"ף שגם כ' רפ"ב סי' ח"דוברדב"ז
 שלא אחרים יש ואם : וז"ל וכ' כלל, הגאונים שיטות ראה ולא הר"ת על שחולקמי

 הרדב"ז על שצ"ע אף סומכין, אנו כתבתי אשר אותם דעפ"י עליהם ניחוש לאראיתי
 שם דעתם שנראה דהא, בד"ה ע"א ב' פסחים ריש התום' דברי ז"ל ממנודנעלם
 רואין אנו עכ"פ יע"ש, השמשות בין הוא האופק תחת דמשקה"ח הגאוניםכדעת
 על ובלבוש כר"ת. רס"א סי' באו"ח הלבוש דעת וגם כהר"ת. בעיניו פשוטשהי'
 המביט דעת הוא וכן יעיי"ש. כר"ת ס"ל והרמב"ם הרי"ף דגם לומר רצהקה"ח
 הש"ך זולת שם, בש"ע והרמ"א המהבר דעת הוא וכן יע"ש, דשבת פ"ג ספרבקרית
 עיי"ש. כהר"ת דלא כהגאונים שפסק אלשקר מהר"ם דעת העתיק סקי"א רס"ובסי'

 אינו האחרונים וכל הראשונים של דרובא רובא שדעת רואה אתה הריכ(
 ישראל בכל נתפשטה והוראתו כהר"ת, של"א בסי' המג"א ואחריו כהן המנחת ודעתכן.
 ז"ל הפר"ח הנה כהגאונים, דפסק משמע תרע"ב סי' באו"ח הפר"ח שמדבריואף

 שם ז"ל החת"ס מרן ואחריהם עיי"ש, כהר"ת פוסק שמשא דבי בקונטרסבעצמו
 וכן כר"ת, פסק מילה בדיני דה*ח בסידור מליסא והגאון מרבותיה כן שקיבלוכ'

 גופא ז"ל מלאדי הרב בש"ע וכן תר"ח סי' אפרים במטה ז"ל מרגליות מהרא"זהגאון
 רבא דאזהיר מצד נרות הדלקת לענין בהג"ה שם מחמיר ורק כן, פסק רסואבסי'
 איך וא"כ ע"ש. כהר"ת פוסק רס"ו סי' ביו"ד הלל הבית וגם לכו, קים דלאאתון
 הראשונים הפוסקים גדולי כל כמעט הלא הגאונים נגד הוא יחיד דר"תכתב

 ע*ש. כרעת ס"ל הפוסקים גדולי דכל של"א בסי' המג*א וכ"כ כוותיה ס"לוהאחרונים
 נתברר לא ועכ"פ הנ"ל והרדב"ז הלבוש כמ"ש כר"ת דס"ל י=ל ג"כ והרמב"םוהרי"ף
 דמינכר, רובא והמה ס"ל, דכר"ת בהם מפורש ראשונים ושאר כהר"ת. ס"לדלא

 מבעלזא שהגה"ק ואף כן. פוסקין אחריהם נמשכין אנו אשר בתראי דגאוניובפרט
 חת*ס והגאון מליסא הגאון לנו יש זה נגד הלא להכריע, יכולין אנו שאין אמרזי"ע
 כה והכריעו שפסקו זי"ע אדלער ור"נ ההפלאה והם רבותיו בשם שהעיד זי"עז*ל
 כשיטת דמחמירין מצד שהוא ראיה אין שקיעה"ח קודם באמת שמדליקיןומה



ענ ף ם ךי הזה חטאתקוני ד ך טי
 מוב יוםמהרת

 מחמידין אך כד"ת, ס"ל דלעולם דק השמשות, כין הוא ואילך דמשקה"חהגאונים
 אתלו דיקלא בדיש אדה?ימשא לכו קים דלא אתון רבא כדאזהיד להדליקלהקדים
 שבת תוספת לעשות מדינא יכולין וגם שלו, בש"ע התניא הדב שמזהיר כמושדגא

 הנ"ל. הגאון עכ"ל מנ"ל, אכתי לדחותה מילה לענין עי"ז להקל אבל ואילך,משקה"ח
 עיי"ש. ז"ל, תם הרבינו על שהקשה אלשקד מהד"ם קושית שתידץ שםועיין

 שד העצום הגאון מאת הדאב"ן על שלמה אבן מספד הנ"ל כל העתקתיכא(
 בעמח"ס שימלויא, אבד"ק זצ"ל, עהרענדייך זלמן שלמה מוהד"ר וההודאההתודה
 מגדולי וגם ושחדונים ושיטות דעות כל וקיבץ אסף הוא כי ,עלמה, לחםשו*ת

 הנ"ל שהגאון ביה, דכולה כרכא הוא והרי בדבדיו, המעיין ידאה כאשדהאחרונים
 מכל דדובא דובא כי מסקנה לידי ובא אחדיהם, והנמשכים הדאשונים פלוגתתמבאד

 דבדיו על להוסיף ויש ז"ל. תם דבינו כשיטת פסקו מהאחדונים וגםהראשונים
 אלעזר מנחת בשו"ת זצ"ל ממונקאכה? הגה"ק דבדי על לתמוה שכתב תמיהתודעיקד
 בתינוק הוא המדובר שם זצוק"ל, משינאווא הקדוו? דבינו מפ"ק ששמע מהעל

 בדוד אבל א', ליום המילה לדחות שהכדיע החמה שקיעת אחד שב"ק בעדבשנולד
 רבינו שיטת בתד דאזלינן דפליג מאן לית בוודאי השבת יציאת זמן לענין כיהדבד
 דעובדא מדא דהוא יחזקאל דבדי בספה"ק יש בפידוש מבוארת וראי' זאל.תם

 אין למוםמעתי הסרים וכל שבביתי לכל ידוע ! וזל"ק בסופו בליקוטים שםשכתב
 קבלתי כן כי החמה שקיעת אחד ודבע משעה יותד עד במוצש"ק נדמדליקין
 ואיזו גדולים איזו בכוכבים בקיאין אנו דאין מבעלזא הק' הדב אדומו"דמכבוד
 חמשה היא הדקיע סוף עד רקיע בחלוני החמה דהילוך דק בדקיע בשטחןבינונים
 ליזהד צדיך ועוד ובביאתו. ביציאתו תוספת מעט להיות צדיך והשבת  שעהדבע
 של דסדדא קדושא על סומכין אנו בזה דק דסדרא קדושא אחד עד להדליקשלא
 בהיותנו מדליקין אע ע"כ ישדאל שבדוב מדדשות ובבתי כנסיות בבתיאחב=י
 התפללנו שלא אף הזמידות אחד בלילה שעות איזה שלישית בסעודהיושבים
 יאמין שלא ידע לזאת מעדיב, התפלל שכבד השמש מדליק דסדדא וקדושהמעדיב
 הקוה"ט. עכ"ל זכות, עליו מלמדין אין התודה ע"פ נוהג שאינו ומי ושקד שואלדבר
 בידינו שאין מבעלזא זצוק"ל שלום שר רב הגה"ק שאמד שמה להדיאמפודש
 השבת יציאת זמן לענין אבל בשבת, מילה לענין דווקא הוא השיטות ביןלהכדיע
 זצוק"ל מבעלזא הגה"ק של משמו בעצמו זצ"ל משינאווא הקדוש דבינו מדןהעיד
 ז"ל. תם הדבינו כשיטתלנקוט

 עליע נאמנה כי חיזוק צדיכים אין והטהודים הקדושים שדבדיו ואףכב(
 דמסייע תנא עוד אביא מקום מכל זצ"ל, יחזקאל דברי בעל הגה"ק מדן שלעדותו
 שכתכ זצ"ל מסטריזוב הגה"ק בתשובת בסופו הדמ"ל בחידושי כן, להדיאמפודש
 ומודה ת"ח בשם שבתות בערבי הנר הדלקת מזמן הפתקאות נידון העדתו ע"ד :וז'ל
 יציאת בזמן מתאחר שהנני לו ונדמה דשבתא, יומא באפוקי בחשבוני מהסס שלבוצדק
 בימיס וביותר ותשדי, ניסן בחדשי אפילו החמה משקיעת מינוטן ע"ב כו,השבת



 ףיוט הזה חטאתקונייטודעד
 טוב יוםטהרת

 ע"ב שיעוד הכוכבים לצאת החמה שקיעת בין שאין מעיד שהחוש מפניהקצדים
 מדן מבית קבלתי דבדי לקיים הזאת בסוגיא לעיין מהצודך ראיתי הנהמינוטז,
 מגארליץ הגה"צ חותני מפי ואחדיו מצאנז זצלה"ה חיים דבדי בעל הגה"צ זקיניחותני
 זקוצלה"ה מבעלזא שלום מו"ה המפודסם הצדיק מודו בשם כזאת שהגידזצלה"ה
 שדבדי דאיתי מצאתי ועתה צד. בשום יומא באפוקי מינוטן ע"ב בשיעוד להקלשאין
 טהוד שיש אבני על ומיוסדים מוצק כדאוי וחזקים שאמדם למי ראוים המהקבלתי
 ומחצית היטב הבאר ה"ה הפוסקים ואחדיהם ומג"א ודמ"א וב"י הטוד דבדיה"ה

 בסידור מעמדין יעקב ד' הדב התניא, ש"ע בעל מליסא, הגאון מגדים, פדיהשקל,
 או"ח השו"ע על אברהם אשל בספרו מבוטשאטש הגאון הדב וגם אדם החיישלו,
 הם מינוטן ע"ב שהיא מילין ד' שהשיעוד הר"ת כשיטת בפשיטות תפסוכולם

 דדכם ולפי בינונים, כוכבים ג' שיצאו עד האופק תחת מעינינו השמשמשיתכסה
 חילוק באין מליהם תבל ובקצוי בחורף, ולא בקיץ לא משתנה אינו הזההשיעור
 שלישי פדק שני מאמד השמש במבוא כהן מנחת בעל זולת כו' לאופק אופקבין
 ולפי הזמן לפי משתנה הזה שהשיעוד הסבדא פי על לחוש שיש כתב רביעיופדק
 השקיעה שמזמן והעתים שבמקומות היימ לחומדא רק בזה גם לאחוז וצדיךהמקום
 שיעוד על הזה המותד להעדיף צדיכים מינוטן מע"ב יותד הוא הכוכבים צאתעד
 אחר גמוד ליום נחשב ולא מינוט( וחצי י"ג שהוא מיל ובעי ג' )שהוא השמשותבין

 ארוכים שהימים והעתים במקומות אפילו מינוטין וחצי וחמשים שמונה דקהשקיעה
 וצאת השקיעה שבין הזמן יותד קצרים שהימים והעתים במקומות ולהיפוךמאד,

 משיעור לפחות שלא לחומדא אזלינן בזה גם מינוטן ע*ב משיעור פחות הואהכוכבים
 ההזא ובאופק בזמן מילין הד' משיעוד שחסד ומה השמשות, בין של מינוטן וחציי"ג

 השמשות. לבין השקיעה שבין ההיתד מזמןמגרעין
 עומד במקומו מילין ד' של השיעור שלעולם מדבדיו גם למדין נמצינוכג(
 מזמן מינוטן ע"ב שיעברו עד השבת מן לצאת להקל אין הקצדים בימיםואפילו

 שאם ונ"ל בד"ה השמיני בדיבוד כתב שם חמישי שבפדק אמנם והןהשקיעש
 גמוד לילה היא שכבד קטנים כוכבים שלשה או בינונים כוכבים ג' נדאובמוצש"ק
 עכ"ל. מינוטן( ע"ב )היינו וחומש שעה שיעור עבר שלא אעפ"י מלאכה לעשותומותר
 שהן להכיד בכוכבים בקי שיהי' בתנאי דוקא שזה מסיים ההוא הדיבור בסוףאבל
 אנו שאין לדידן וא"כ עכ*ל. קטנים כוכבים ג' שנראים או הבימנים, הכוכביםמן

 מה, עד יודע אתנו אין קטנים בכוכבים וגם בינונים, כוכבים נקדא מהבקיאים
 השיעור והוא השני הסימן גם שיסכים עד כוכבים בראיית להקל לנו שאיןפשיטא

 ישאל אם מעתה באדוכה. שם כמבואר דבר יקום עדים שנים ועפאי כנ"ל, מיליןד'
 מפני השמש, התכסות מזמן מינוטן ע"ב הקצדים בימים ומ~בת יציאת אחדנומדוע
 לספיקו. היתר השואל ימצא הקודמת ההצעה עפ"י החוש נגדשהוא

 זצ*ל מליסא מהגאון החיים דדך בספד שראיתי מה להעיר ראיתי ואגבכד(
 הדלקת זמן על י"ח, דף תרנ"א שנת בפרעמישלא הנדפס למשה תפלה לסידורהנספח



עה ףיומ הזה חטאתקוניימוד
 מךבנ יךמס2הךת

 שמשקיעה ז"ל כר"ת והפוסקים וב*י הטור בשיטת הולך הוא הנה שבת, וקבלתהנר
 נחשב הוא מינוטן וחצי ושמונה חמשים שיעור שהוא השני' והטקיעה עדראהטונה
 הרחיב העמיק והוא שמו נודע בל הג"ה הגליון בקצה שם ונדפם עיי"ש, גמורליום
 המחבר" כהגאון "דלא ומסיים ידים, בשתי החיים הררד פסק לדחות ולשונופיו
 תלונתו עליו לא והלא לבדו, מליסא הגאון על מלחמתו כלי הציב מרוע ירעתיולא
 קשתו חיצי ירה לא ומדוע עליהם נשענים ודין דת עמודי שכל הפוסקים כל עלרק
 דברי וחיזק וראיותיהם הגאונים דעת וידע ראה הוא שגם של"א, ראם או"ח המג"אעל

 על הנ*ל הג"ה בעל שהקשה מה וביותר לדינא, עיקר הוא ר"ת שדעת כהןהמנחת
 בראם שהמג'א ראה לא והוא הגאונים דעת הביא לא למה רס"א סי' באו"חהמג"א

 וסייעתו ר"ת דעת נגד כיחידים שהם הגאונים דעת נגד לדינא ר"ת כהעיטת פסקשל"א
 מסכימים ר"ת שלדעת ופ"ט, פ"א ראשון מאמר השמש במבוא כמבואר הרובשהמה
 והמרדכי וסמוק וסמ"ג יונה ורבינו והראב"ד והרמב"ן התום' והם הפוסקים גדולירוב

 ובר"ה בשבת בפיהמ"ש והרמב"ם המגיד הרב הר"ן הריטב"א מימוניתוהגהות
 הפוסקים כל ואחריהם ומהרי"ק ירוחם ורבינו והרא"ש קידה"ח, הל'ובחיבורו
 החיים ודרך מגדים ופרי היטב ובאר השקל מחצית בעל היה ואאחרונים,הראשונים

 והגאון הש"ע בהגהות הלל ובית אפרים ויד שרר לבושי ובעל ש*ע ותניא ארםוחיי
 שהביא סקי"א רם"ו סי' יו"ד מהש"ך וגם רם"א. סי' אברהם אשל בספרמבוטשאטש

 כיון אלא כוותי' שפסק הכרע אין כר"ת דלא הגאונים בשם אלשקר מהר"םדעת
 אבל בספק, להחמיר הגאונים דעות צירוף הביא בזמנה שלא מילה בספק התםדאיירי
 של"א ר"ם באו"ח המג"א דברי את הסתומים הללו הש"ך דברי מכח לדחותלא

 דרך שבסידור הפלאי ההג"ה בעל יתפלא זה ומה וסייעתו. ראת כדעתהמפורשים
 ההלכה הכריע שכבר מאחר להלכה הגאונים דעת הביא שלא המג"א על הנ"להחיים
 ובאו"ח סק"ט רס"ב סי' ביו"ד מווילנא אלי' ר' שהגאון אמנם והן והו"ת. הב'כרעת
 להבריע כדי בהם אין זאת בכל הו"ת שיטת על בפשיטות חולק ג"כ רם"אסי'
 והגה"ק פ' סי' לאו"ח בתשובותיו שהחת"ם בשגם הנ"ל הפוסקים האחרונים כלנגד

 ההלכה. כן בודאי כר*ת להלכה מכריעים שהםמבוכהטאטש
 בסי' נ"י ח"א ר' הה"ג אחי מבן אלעזר מנחת בתשובת ראיתי כן אחריכה(

 ולא ממש לדינא הגאונים כדעת לפסוק שלו בסידור התניא על יסורו בנהכ"ג
 שפסק ממה דידי' על דידי' יקשה שלא התניא בעל את ותירץ חומרא, משוםרק

 לפני רק הם שלו בש"ע שדבריו באומרו שלו בסידור שכתב מה נגד שלובש"ע
 סגולה. ליחידי לדינא עיקר הם שבסידור ודבריו שבת, בהכנסת המקילים עםהמון
 מהצורך הי' שם בהם ממשכהטין הכל שיד בש"ע מסתברא, איפכא אדרבאהנה

 בהסידור ורק החמור, בדבר להקל הדעת קצרי יבואו שלא המחמירים דעתלהביא
 במה וגם שיטתם. לפי ברבר מקילין שיש סודו לגלות יכול שם מדע לבעלישנתן
 שלו, בסידור התני' עפ"י הגאונים כדברי ממש להלכה החזיקו העולם שכלשאמר

 במבוא כהן המנחת כרברי להחמיר מספק שהולכים אלא כן האמת איןבמח*כ
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 למעלה אמדתי וכבד : בזה"ל שכתב ומצאתי, ד"ה בסוף חמשי פדק שני מאמדהשמש
 כוכב שום בדקיע נדאה שלא אעפ"י השמשות בין זמן בשיעוד בקי שם איןשאם
 באותה תינוק נולד ואם השמשות בין זמן ספק היא החמה ששקעה אחר מידהדי
 בסידור שנמצא בהג"ה שכ' ומה עכ"ל. שביאדנו כמו לתשעה נימול זה הדישעה
 השקיעה דאחד בפשיטות ופוסק ט' סעי' דס"ו סימן ביו"ד בו חזד שהב"יהתניא
 דבדי שמתרץ של"א סימן באו"ח המג"א דעת היפך והוא עכ"ל, ביה"ש הואמיד

 הד"ת, כדעת דוקא השני' השקיעה על פידושו החמה שמשתשקע שם ביו"דהשו"ע

 הש"ע דברי דק למ שאין פשיטא א"כ בפשיטות, הפוסקים כל עמו הסכימווכן
 צד. בכל מספק הד"ת כשיטת שמחמידים אלא כר"ת להלכהוהפומקים
 ממה הד"ת דעת על קושיא הנ"ל התניא שבסידוד בהג"ה שנמצא ומהכו(
 שהכוכבים זמן שכל ופשיטא כוכבים מלא שהדקיע דואים אנו השחדשבעלות
 בדקיע נדאים שהכוכבים הזה שהזמן נמצא ליום, עדיין ידמטב לא בדקיענדאים
 ומוכדחים החמה, הנץ עד השחר שמעלות מילין הד' משיעור נגדע השחד עלותאחר
 כל שיתמלא עד החמה משקיעת נחשבים מילין הד' בעדב שגם לומר לפ"זאנו

 משעה גמוד ללילה חשבינן דגמרא שמדינא וכיון להם, אחד שיעוד שהדיהרקיע
 בכוכבים הדקיע כל להתכסות כוכבים ג' התראות שבין שהזמן נמצא כוכבים ג'שיצאו

 עיי"ש. ופליאתו קושיתו תודף זה הד"ת, כשיטת דלא וזהו מילין, ד' משיעור נגדעזה
 הידושלמי דבדי עפ"י בפשיטות לתדץ ואפשד מידי, קשה דלא נדאהולענ"ד
 בעי דדבנן חבדיהון חנניא ד' סק"ט( דס"ב סי' ביו"ד הגד"א )שהעתיקבדכות
 ויימד הרקיע באמצע נתונה שהחמה אעפ"י כוכבים ג' נדאו ערבית דתימאכמה
 נמצא וכו', בוקד לאור קדאה התורה אור, הבוקר כתיב בא א"ר וכו' כן בשחדיתאף

 עדב, של לכוכבים בוקד של הכוכבים דין לדמות אין הללו הידושלמי דבדילפי
 לאוד התודה קדאה הכוכבים נדאים שעדיין אעפ"י השחד שהבדיק אחדשבבוקר
 בדכות בדיש חז"ל שלמדו כמו לילה נקרא כוכבים ג' משנדאו בלילה אבלבוקד,
 נקדא השחר מעלות השיעור, ניתן שבבוקד הכוכבים, צאת עד השחר מעלותמפסיק
 משעה השיעוד חתודה נתנה ובעדב ברקיע, עדיין נדאים שהכוכבים אעפ"ייום

 שהשיעור בשיעורן שוין הם זה לענין אבל לזה, זה לדמות ואין כוכבים ג'שנדאו
 עד משקיעתה שיש כשיעור ממש הוא ההמה הנץ עד הבוקר אור שנדאה משעהשיש

 עכ"ל. וק"ל. התניא, שבסידוד ההג"ה פליאת וסדה בינונים כוכבים ג'שנדאים
 גדולי שרוב שם שמברד סק"ו תד"ח סי' המטה בקצה גם החליט וכןכז(
 השלחן ובמסגדת דשבת בפ*ב התפא"י ובתוכם ר"ת כ,פיטת במוחלט תפסוהפוסקים
 כי האחדונים גדולי ספרי בכמה איתא וכן ע"ה, סי' ערוך שלחן הקיצורשעל

 הוא דוב שעפ"י מילין ד' הילוך זמן משך הוא הכוכבים צאת עד השקיעהמהתחלת
 עיי"ש. סקילה איסור בספק הוא הלז בזמן מלאכח העושה וכל מינוט, ע"בעדו
 עיי"ש. תם רבנו כשיטת אצלנו דהעיקר ע"ט, סי' אואח לדוד קרן בשו"תוכ"כ

 אם לדאות בכוכבים החוזים גדולות עדים תושבי את להזהיד צדיך וביותדכח(
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 יתירה ואזהרה למודעה וצריכין : וז"ל זצ"ל ממונקאטש הגה"ק אדמו"ר כמ"שחשכה
 שם היראים במקהלות גם וכו' וויען בגלילות גם גדול מכשול בעוה"ר ראינולאשר
 רק שבת במוצאי הנר הדלקת זמן עד שבת מכניסת הזמן מוריהם יעמידו אשרוכו'
 לא למו, כסל דרכם זה יותר דעה זאת ועוד הארוכים, הקיץ בימות גם מינוט50

 בלתי דבר והוא שבת קבלת של זמן רק נרות הדלקת זמן של בעש"ק הזמןיעמידו
 נקרא )שזה נרננה לכו הש"ץ כשיתחיל או שבת", "קבלת בלשון כוונתם מהנודע
 כשמתחילין אולי או וכיוצא, דודי לכה הבימה על כשיתחיל או שבת( קבלת העולםבפי

 ואם בשו"ע(, כמבואר הראשונים אצל שבת קבלת )שזהו השבת ליום שירמזמור
 ה"ז שקיעה"ח קודם הזמן להעמיד יקראוהו( )אשר שבת קבלת בזמן להקדיםמחמירין
 יום ספק עדיין אח"ז מינוט 50 אשר הארוכים הקיץ בימי נורא ומכשול גדולהקולא
 וקטנים בינונים כוכבים ולא כוכבים מעט וגם דיומא זהרוריתא עדיין ונראההוא

 אריק מאיר מ' המובהק הגאון בהיות אשר ת"ה אז לפני והעידו גמור. ללילההראויים
 לה סביב ההרים על הקיץ בימות ונסע בוויען בגולה וטארנא בוטשאטש אבד"קז"ל

 בהוויללא וראו מנחה אחרי שלישית סעודה בעת בש"ק שמה וישבו גופולתרופת
 והנה ההרים, על שיושבת עלמא להו מגלי ד,מם מבחוץ ובהפאוויליאן מגורומקום
 נרשם שעות והמורה הפיתקא וכפי שבת למוצאי הראויים הכוכבים נראו לאעדיק
 כלל זה ירגישו לא ווינא הגדולה ובהעיר שבת. ביציאת מלאכה אז לעשותבהעיר
 הגבוהים הבתים כי שקיעה"ח, כלל יראו ולא ויותר מעלות בחמשה גבוהים הבתיםכי

 ביהשמ"ש בתחלת מיד ושווקים ברחובות לרוב ידליקו העלעקטרי ונרחוצצים,
 ר"ל. זדון שעולה המורה ת"ח שגגת הוא אבל ידעו ולא ויכשלו לילה ודאי להםונראה
 למנוע ולא לתקן צריכין ובודאי וכו' זאת ראה כאהצר הנ"ל הגאון ככה על אזוהרע"ם
 כקולי והמקילים במוצ"ש יותר קצת להחמיר המקילין לאלו הו"ל ועכ"פמלגדור,
 השקולה במורא, שבת בשמירת הבורא, רוח יערה ועלינו וכו'. נאמר עליהםשניהם
 זו. מדינה של להכרכים משם ולמד וצא רס"א. סי' או"ח בנמוקי עכל"ק התורה, כלכנגד

 רבע הוא בעש"ק הנרות הדלקת שזמן שליט"א בתראי גאוני שקבעו ומהכט(
 ק"ב סי' סוף ביראים ממיץ הר"א שיטת עפ"י הטעם נ"ל החמה שקיעת לפנישעה
 מן ונעלמה ששקעה אחר אבל השקיעה, קודם מיל רבעי ג' הוא השמשות ביןשזמן
 השמש מבוא )חלק כהן במנחת ועיין התורה. מן גמור לילה שהוא היראים סוברהעין
 קודם מיל רבעי ג' שיעור שבת לקבל צריך ולפי"ז : עליו וכ' שהביאו פ*ה( א'טאמר
 צריך ועוד הלילה, ומן היום מן ספק שהוא משום דאורייתא ממפיקא החמהשקיעת
 הזמן מן להוסיף שצריך תוספת של עשה מצות משום זה קודם מעט ממלאכהלפרוש
 ב'( סעיף רס"א )סי' באו*ח המחבר ומרן כהן, במנהת עכ"ל הקודהם, על חול ודאישהוא
 והוא )סק*ו( הבאה"ט וכ' וכו', מיל רבעי ג' הוא השמשות בין זמן ושיעור :כתב
 וצריך וחצי מינוט י"ג הוא מיל רבעי דג' סק"ט( )שם יעקב ובבאר שעה, רביעיתכמו

 פ'. סי' חת"ס מרן בשו"ת ועיי ע*כ. שעה, רבע הרי מימט וחצי א' עכ"פלהוסיף

 השקיעה, אחר מינוט ע"ב הוא קודש שבת במוצאי מלאכה היתר וזמןל(
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 מחול להוסיף שצריך י"א ב'( סעיף דס"א )סי' או"ח בש"ע דמבואד מה פי עלוהוא
 עד האדץ על נראית השמש שאין השקיעה מתחילת הו4ו זה תוספת וזמן הקודשעל
 עושה, תוספת כולו לעשותו רצה ודביע מילין ג' שהוא הזה והזמן השמשות ביןזמן
 על מחול יום ודאי שיהי' זמן איזה שיוסיף ובלבד עושה, מקצת ממנו לעשותדצה

 שכ' שדד בלבושי ועיי"ש וכו'. מיל רבעי ג' הוא השמשות בין זמן ושיעודהקודש.
 מילין ד' דשיעודו טמא שהי' מי בפדק אמרינן צה"כ עד השקיעה מתחלת :וז*ל

 רבעי ג' החמה שקיעת אחד דביה"ש מדליקין במה דפדק אההיא הך דקשיאומשום
 מיידי ב"מ דפ' וההוא מיירי, שקיעה בתחילת שהי' דמי דההוא תידצו מש"המיל
 השקיעה ובסוף ודביע, מילין ג' שקיעה סוף עד שקיעה מתחילת ממילא שקיעהבסוף
 השמשות בין סוף ועד השקיעה מתחלת ולפי*ז ע"כ. מיל, דבעי ג' השמשות ביןמתחיל
 ד"מ נמצא מימט י*ח הוא מיל שיעור ס*ב תנ"ט סי' או"ח ולהש"ע מילין, ד' שיעורהם
 חושבים אינם זו במדינתינו התכונה שחכמי ומשום החשבון. ונכון מינוט, ע"בהם
 השקיעה זמן לחשוב התקינו לכן מינוטען ולחלקי לדגעים בדיוק השקיעה זמןאת
 בטוף שב*ק מוצאי של השקיעה וזמן השקיעה לפני המינוט בתחילת שב"ק עדבשל

  השקיעה זמן בין אחת מימט הבדל לפעמים יש כך ומשום השקיעה, שלהמיתט
 קורש.  שבת מוצאי של השקיעה  לומן קודש  שבת  ערבשל

 1 צ*ה סי' ח"ב חיו"ד יצחק בית שו"ת ; דסאו סי' יו"ד הלל בית ועייןי04

 אות ושלום חיים אות 1 כ"ו סי' ציון שיבת ; ס"ו סי' חאו"ח הבושם עדוגתשואת
 חאו"ח תליתאי מדדכי לבושי שו"ת 1 סקי"ב דס"ב סי' שלום אות סק"ו, ל"ז סי'חיים
 בקונטרס חנה דברי ובספד 1 נ4ג סי' או*ח שלמה לחם בשו"ת עליו ומש"כ ל*ח,סי'
 כהלכתו השבת את לשמוד יזכנו והשי"ת זצאל. מקאלאשיץ הגה"ק מאת השמשותבין

 ונזכה ותקלה, החטא מן מדוחק שבת השומד במכילתא כמבואד ותהלה,בבדכה
 ולגאולה. לישועה במהרה יחדכולנו

 מואה גיסי לי שהעתיק מה כאן להביא דאיתי ענין באותו לענין ומעניןלב(
 הגה"ק מדן אדמו"ד כ"ק קדוש מפה שיצאו תודה דבדי נ*י דייכהם סענדדאלכסנדד
 עפ*י הגדול, שבת הפסח שלפני שבת לקריאת הטעם זו בשנה שליט"אמסאטמאר

 לידושלים לדגל ישדאל כל עלו אחת פעם ע"ב( יעט דף )תענית בגמדא דאיתאמה
 לו אמד שם, שהי' א' הגמון אצל גודיון בן נקדימון הלך לשתות, מים להם הי'ולא

 לאו ואם מים, מעייעת י"ב לך אתן ואני רגלים לעולי מים מעיינות י"בהלויט
 ירדו ולא זמע שהגיע כיון זמן, לו וקבע כסף ככדי אהסדה שתים לך נותןהדיגי
 שהות לי יש עדיין לו שלח מעות, או מים או לי שגד לו שלח בשחדיתגשמים
 יש עדיין לו שלח מעות, או מים או לי שגד לו שלח במנחה וכן בצהרים, וכןביום
 המקד,ם לבית גודיון בן נקדימון נכנס וכו', הגמץ אותו עליו לגלג ביום, שהותלי

 ומציתי לכבודי שלא לפניך וידוע גלוי דבשאע לפניו, ואמד בתפלה ועמדונתעטף
 יצא והותידו, המעיינות כל מלאים שהיו עד גשמים וידדו עבים עלד מידוכו'
 בזה זה כשפגעו המקדש, מבית יוצא גודיון בן ונקדימת המדחץ מן הגמוןאותו



עט ףיום הזה חטאתקונייסוד
 מדב יוםמהרת

 שאוציא עליך פה פתחון לי יש עדיין וכו' בידך לי שיש יותו מים דמי לי תןא"ל
 בדבר לחקור יש ולכאורה וכו', ירדו ברשותי ומים חמה שקעה שכבר מעותיממך
 לנס הוצרך למה כן אם יום, הי' שעדיין גוריון בן נקדימון עם הי' הצדקדאם
 לומר תמצי ואם עמו, הדין זה בלא הרי החמה ותזרח העבים שיתפזדוהשני
 הי' ההגמון הרי בחנם, הנס לו הועיל מה כן אם החמה ששקעה מפני לילה כבדשהי'
 אתו. הצדק כי טענותיו ולברר לדון עמו לילךיכול

 השמשות בין בזמן הפוסקים מחלוקת הידוע עפ"י הענין להסביר נראה אךלג(
 דץ2תי תרי( ד"ה ע"א ל"ה דף שבת )מס' ז"ל תם רבינו דשיטת החמה,ושקיעת
 הארץ מעל השמש גוף כל משנסתלק היא הראשונה השקיעה ותחילת יש,שקיעות
 שקיעה תחילת עד היינו השקיעה סוף עד זו שקיעה ומתחילת הדקיע, בעוביונכנס
 עד שממנה השקיעה גמר היא והשני' מיל, ורביע מילין ג' שיעור יששני'
 ששיטת אלשקר המהר"ם זה על והקשה מיל. רבעי תלתא דק יש לאהלילה
 הרקיע, כיפת על בלילה מהלך שהשמש בהנחה רעוע יסוד על מיוסדה היאר*ת
 אומות חכמי וכדעת הקרקע מן למטה מהלך שהשמש אלא כן אינו האמת לפיאבל

 דאמר ע"ב( צ"ב )דף פסחים במסכת כדאיתא ישראל, חכמי להם שהודוהעולם

 אחת. רק שקיעות שתי כאן אין וא"כ מדבדינו, דבריהם ונראיןרבי
 הי' לא עדיין אלשקר המהראם כי ז"ל תם דבינו דבדי ליישב לי והנראהלד(

 מס' על מקובצת השיטה וז"ל מידי. קשה לא שלדבריו מקובצת השיטהלפניו
 דבינו של משמו שמעתי וכן המעוברת( על השבתנו בתוד"ה ע*ב י"ג )דףכתובות

 אומרים ישדאל חכמי טמא שהי' מי בפ' דאמרינן הא על כן אומר שהי' ז"לתם
 אמר התם ואמרינן וכו' אומדים העולם אומות וחכמי חוזרים ומזלות קבועגלגל

 אומות חכמי דנצחו דאע*ג ז"ל תם דבינו ואומד וכו'. לדבריהם תשובהדבי
 והיינו ישדאל כחכמי הוא האמת אבל בטענות, נצחון היינו ישראל, לחכמיהעולם
 זכאי ד' מתיב לכ"ג אלמנה בפ' אמרו ועוד דקיע. חלוני ובוקע בתפלהדאמדינן

 קתני מי אשי רב אמר לו, והודו ואבטליון שמעי' מפי יוסי ר' שהעיד עדותזו
 כן שדייק מבואר מקובצת. בשיטה ע"כ טעמי', דמסתבר קתני לו והודווקבלו,
 2ךהסכימו הכתנה אין לו והודו דלישנא ענינים בשאד גם להלכה אף תםהרבינו

 השיבו שלא ומה טענותיהם, על להשיב מה להם הי' שלא אלא פלוגתם, ברלדבדי

 ונימוקם טעמם לגלות רצו שלא משום נראה העולם אומות לחכמי ישדאלחכמי
 הזה שהדבד משום גם ואולי מרומים, בגבהי שורשם אשר תיווצים להםולהשיב

 היינו שלהם מסטורין יגלו שלא השבועה בכלל הוא ואפשר אלו, מעניניםדבר
 להם לגלות רצו ולא העיבוד סוד של לענינים נוגעים והלבנה השמש הילוךשל
 כדעת הוא האמת אבל כלום, להם השיבו ולא לדבדיהם הודו ולכן העיבור,סוד

 תם. הרבינו על שהקשה אלשקר מהרום קושית סרה זח ולפי ישראל,חכמי
 שקיעות שתי כאן אין העולם אומות חכמי דלדעת מדברינו לנו היוצאלה(

 וליכנם להסתד השמש גוף כשמתחיל השקיעה תחילת וויינו אחת,  שויעה אםכי
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 מוב יוםטהרת

 שזעת למאמינים אמנם לילה. הוי השקיעה אחר תיכף ולדבריהם האופקתחת
 מפני לא הוא אומה"ע לחכמי שהודו וזה והאמיתית, הנכונה היא ישדאלחכמי

 שיטת זה לפי נמצא טענותיהם, על להשיב רצו שלא אלא לדבריהםשהסכימו
 נכון על מבואר ועפי"ז יום. הוא עדיין ראשונה שקיעה ואחר היא נכונה תםרבימ
 אעפ"י שקיעתה, אחר השמש שתזרח השני לנס גוריון בן נקדימון שהוצרךמה

 לא וגם הנול, מטעם הגמון לאותו לו להשיב יכול הי' לא כי יום הי'שעדיין
 כדעת היא לילה כבר השקיעה אהר תיכף ההגמון אצל כי לדון עמו לילך יכולהי'
 לו לשלם חייב הי' כן ואם בטענותיו הוא צודק באמת ולדבריו העולם, אומותחבמי
 דהאמת גליא שמיא שכלפי אעפ"י השני, הנס לו נעןטה ולפיכך כסף, ככר,,אב
 כן גם יישבתי ועפי"ז להגמון. זאת לגלות אפשר אי אבל תם, רבינו כשיטתהוא
 חצות כי בדיוק, בחצות אמר ולא הלילה כחצות לפרעה רבע"ה משה שאמרמה
 לכן לפרעוע זאת ולגלות לברר יכול הי' ולא הלילה תחילת בקביעת תולהלילה
 האמת. ידעו ישראל בני אבל כחצות, לואמר

 לישראל להם שיתן מפרעה בקש רבע"ה שמשה חכז"ל במדרשי יאיתאל0
 בשביעי, משה ובחר לו, ונתן מעבודה ישראל בני בו שימחו בשבוע מנוחה אחדיום
 משה שמח אז השבת יום את זכור הקב"ה לו ואמר סיני הר על שועמדוכיון
 ששמרו הרי ע"כ. חלקו, במתנת משה ישמח נאמר לכך השבת, בחלקו שעלהרבינו

 היו שם ששבתו השבתים שכל אלא במצרים, בהיותם גם השבת את ישראלבני
 אולם לילה. היא כבר אז המצריים לשיטת כי הראשונה, השקיעה סוף עדרק

 ודרשו צאן, לכם וקחו משכו רבע"ה משה להם ואמר פסח הקרבן על נצטווכאשר
 כמבואר הצאב"א עובדי אז היו והמצריים זרה, העבודה מן ידיכם משכוחכז"ל

 באריכות שמבאר פכ"ט( )ח"ג נבוכים ובמורה עכואם( הלכות )ריש זאלברמב"ם
 עפעי מתנהג העולם וכל אלוהות הם והגלגלים שהכוכבים הי' הצאב"אשאמונת
 יתברך מלכותו עול עליהם קבלו מע"ז ידיהם משכו וכאשר והמזלות,הכוכבים
 שמו יתברך הבורא וכי והכוכבים, השמש מן למעלה הנהגה יש כי לדעתוהכירו
 ית', כרצונו הכוכבים את ומסדר עולמו המנהג הברואים לכל ומנהיג בוראהוא
 ממילא עבדו, ובמשה בד' והאמינו שמים מלכות עול עצמם על קבלו כאשרולכן
 בידכם הוא מסור לכם הזה החודהם חכזאל וכדר,חת ישראל חכמי דעת עליהםקבלו

 לילה ודאי היא מתי להם נודע אז ישראל, לחכמי העיבור סוד מסרשהקב"ה
 על זמן להם נתוסף ולפי"ז ז"ל. תם רבינו כשיטת השבת על להוסיףוהתחילו
 לחודש ומישור השקיעה, תהילת עד רק השבת את שמרו לא אז עד כיהשבת,
 נקרא ולפיכך ביציאתו, השבת על להוסיף התחילו קודש שבת אז שהי'ניסן
 מסהם, הלילה עד בו ששבתו הראשון השבת הי' זה כי הגדול, שבת הזההשבת
 ישראל. חכמי דעת עצמם על וקבלו זרה מעבודה ידיהם שפה~כו ידי על זהוכל

 שליטי(ק מסאסמאר הקדוש3יביגו
 ד/ דרוש ח"א דבש יערות ; י"ב ס" ח"א חי כל אם סא' מאמרות עשרה ; פי"א ח"ב מו"געהן
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 בגופו טובים חסדים גומל להיות להדר גם ביתו, בתוך יתומים ולגדלג.
 וגו' אחיו ואת אביו בית את יוסף ויכלכל הצדיק ביוסף שמצינו כמוובממונו

 ומצוות תורה ללמדם שבשמים לאביהם בנים לב לקרב חסדים גמילות הוא זהוגם
 דכתיב הברית בפגם שחטאו על חז"ל אמרו שכן שבנדיבות הגדולה והוא שמיםויראת
 חסדים ובגמילות בתורה אבל מתכפר אינו ובמנחה בזבח וגו' הנשים את ישכוןאשר

 חסדים גמילות לך שאין הסט"א מיד קדושה ניצוצי לברר כאלו תורה בכה וישמתכפו
 הברית פגם תיקון על כשהתפלל דוד אמר וכן עושקיהם מיד עשוקים להציל מזוגדולה
 ואמת חסד ה' ארחות כל לרמוז עוד ישובו. אליך וחטאים דרכיך פושעיםאלמדה

 אז ח"ו יפגומו שלא בריתם לשמור רוצים שהם אלו ר"ל וגו' ועדותיו בריתולנוצרי
 יכולים תורה לימוד ידי על ואמת גם חסדים בגמילות חסד לעשות ה' בארחותילכו
 רכאה( )ויקרא בזהר איתא וגו' טוב ועשה בה' בטח כתיב עוד הברית. פגם לתקןג"כ
 כדקא לה ונטיר לה מתקן ותהא קדישא דברית תיקוני טוב ועשה יאות כדקא בה'בטח
 תיקונא בהם יתקן טוב שנקרא תורה ולימוד הסדים גמילות טוב שעושה מי ר"ליאות,
 )פנחס בזהר איתא וגו', ה' מבקש צדק רודפי אלי שמעו נ"א( )ישעיה כתיבדברית.

 ונודע דודה, אל ולהעלותה ליחדא המלכות בסוד שלים יחודא דמייחדין אינון ר4מ(דף
 בסוד ממנה דודה להפריד וגורם קדישא במלכותא פוגם ועריות בזנות בריתודהפוגם
 ברית הנוטר אבל דודה. עם ליחדה צדק מרודפי שאינו ומכש"כ אלוף מפרידונרגן
 שאהז'ל מה ונודע דודה. עם וליחדה להעלותה קדישא מלכותא צדק רודף הנקראהוא
 בכח הושיען ומשה עמהם לזנות לאנסם הי' שרצונם הרועים מיד הצילנו הפסוקעל

 שמשה לפי"ז נמצא בו, שהיה שמים וביראת בריתו בנטירת הגדולה ומדרגתוקדושתו
 הצילע, מצרי איש ואמרו יתרו בנות זאת השיגו לכן ה', מבקשי צדק מרודפיהיה

 לפעול בכחו היה ולכן כזה איש שהוא ידי על י', מ'בקשי צ'דק ר'ודפי ר"תמצר"י
 המוחין והבהחיך היחוד, נפגום לבל הוא זימה שונא כי הרועים מיד להצילנובקדושתו

 לח"ם ויאכל לו קראן יתרו אמר ולכן וכו' דל"ה דל"ה ג' הויות ג' שהם חב"דבחי'
 הברכה( )מעין הוי*ות. ג'גימטריא

 שם כשהיו במצרים בידם היתה אחת מצוה : פכ"ד אלי' דבי בתנא איתאב(
 אחת אגודה כולם שעשו מצות מאה מן יותר הרבה נוח הקבאה לפני והיתהבגלות
 ושלא יעקב בית לשון להניח ושלא מילה ברית ולשמור זה עם זה לגמול בריתוכרתו
 בידם היתה אחת מצוה דאמר וקשה וכו', עוז דרכי מפני מצרים של לשון וילמדוילכו
 פ"ה שוין הם המעור וברית הפה בוית כי דידוע וי"ל מאוד, ותמוה מצוות כמהוהשיב
 מות לבטלה מזריע המעור בביית וכן הלשון, ביד ומות חיים פדנ ברית מיל"הבגי'
 וכיוצא וניאוף שקר בדברי פיו את שפוגם ומי היים הרי זרעו מלהשהית מעיינועוצר
 מילה הברית שמירת שהוא בידם היתה אהת מצוה כוונת וזה קודש, ברית לפגוםגורם
 מיל*ה במצות מרומז וזה המצריות. מן מובדלין והיו יעקב בית לשון הניחו לא זהועל
 ויש מצרימה, הבאים ישראל בני שמות ואלה בפסוק ומרומז הלשון לבעל יתרוןמה
 ועוד מילה, ס"ת מצרימה הבאימ ישראל בני א' מילה, פעמים שני מרומזכאן
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 בית אל לבא הראשונים עשרה מן להיות קרי מתיקוני עודכד.
 הראשונים עשרה מאוד עד תמוה והוא להתפלל,הכנסת

 מתיקונו, אחד זה כי דברנו אשר הדבר הוא אלא שמיה, דכרמאן
 החוטאים נקראים רעים וידוע וחטאים, רעים סדום ואנשי כתיבובסדום
 אברהם ולכן בהקדמות, למעלה שכתבנו כמו לבטלה זרעבהוצאת
 עשרה מן להיות תקונם, מה לבטלה זרע בהוצאת שחטאו מהטען

 ראשונים עשרה מן היינו עשרה שם ימצאון אולי טען לכןראשונים.

 טוב יוםטהרת
 נזהרים היו עוד כמשוטו מילה ברית ששמרו הגם לרמז מילה וס"ת י"ת הבאיםישראל
 שדרשו כמו וגו' ושמעון ראובן היו לזה והסיבה בריתם. יפגם שלא בריתםבשמירת
 לשונם שינו ולא שמותם שינו שלא נפקין ושמעון ראובן עאלין ושמעון ראובןבמדרש
 לנו יעלה מי כתיב רשימות דורשי כמש"כ ית' שמו בקדושת דבוקים היו זהועל

 שאינו הברית ושמירת מילה מצות גדולים כמה לומר הוי"ה וס"ת מילה ר"תהשמימה
 היא זו בידם היתה אחת מצוה כוונת וזה הברית שמירת ע"י אלא בשכינה לדבקיכול

 מרחמים היו ועי"ז מצרים לשון למדו ולא בשכינה עצמם דבקו ועי"ז הבריתשמירת
 חבירו קודם שלו הלבנים סכום משלים אחד כשהיה זה עם זה חסד וגמלו אלו עלאלו
 הבריות על המרחם כל כי עליהם לרחם ראוים היו וע"כ חבירו עם ומסייע באהי'

 שהיא בידם שהי' הברית שמירת אחת מצוה ידי על והכל השמים מן עליומרחמים
 שבתורה. המצות כל כנגדשקולה

)שם(
 דוב ישראל ר' מהרה"ק ישראל שארית בסה"ק מצאתי קרי, מתיקוני עודכד.

 דברים זי"ע מטשערנאביל ר"מ הרה"ק תלמיד ווילעדניק, דק"ק מ"מ ו"לבער
 י הרבים לתועלת מהם קצתם מעתיק והנני יסוד, מדת לתיקוןמועילים
 מתגברים שהם הגזירות שזבו, משקין משום היא הגזירה אמר יצחק רביא(

 הברית. פגם פי' שזבו משקין משום הם הרע ויציכעת
 אזי החטא בזה שפגם שמי הוא הפירוש בו, פוגעין קנאין ארמית הבועלב(
 שנקראים צדיקים פירוש פוגעין קנאין הפי' וזה האמת, להכם עצמו שיקשורתיקונו
 כו', במקום ויפגע מל' עבורו מתפללין בו פוגעין וכדומה, קנאה פנחס כמוקנאין

 באמת. טובה לו לעשות שיוכל השיעת מאת מבקשיןשהם
 מאד שפגם היינו כשנתהייב, הוא הפי' ברגל, דבו פני להקביל אדם חייבג(

 לתקן יכול ד"ת ממנו שמע שלא אף תשובה לעשות רבו פני להקביל לזה התיקוןח"ו,
 וד"ל. שלימה, הקומה כל ונשלם נתתקן רגלים בבחי' שפגם מה ברגל, אפילוואז

 ומקשה בנידוי. יהי' לדעת עצמו המקשה הגמ' מאמר ז"ל, הק' מורי בשםד(
 נזכר יהי' אם זעל מורי פי' אנפשי'. יצרא לאגרויי אתי וכהטני אסור, ולימאהגמרא
 ממילא. כלל יהי' שלא הדבר הרחיק בנידוי, יהא באמרם אבל כו' לאגרויי אתיבפירוש



פג ףיום הזה חטאתקונייסוד

 עם צדיק להמית חלילה אמר ולכן החטא, על תיקון להם יש כןאם
 חוטא שאינו מי נקרא צדיק נח פרשת הזהר הקדמת ידוערשע,
 שמר כי הצדיק, יוסף בישראל שמו שיקרא יוסף זכה ולכן זה,בחטא
 זה בחטא חטא שלא לפי צדיק איש נח בנח כתיב וכן קודשברית
 אני ולקצר כאמור, ראשונים עשרה מן שהיה עעי אותו ותקן חטאאו

 הארכנו, ובדרושיםצריך,

 מוב יוםטהרה
 החסדים משך היינו מלח הגדול, הצדיק הוא דבא שיבוטא, מלח דבאק

 ח"ו. בבדית שפגם למי פי' שיבוטא תיקון, ענין שהוא מלח בדיתשהוא
 קש"ב, פז"ד הוא עצרת שמיני על הסימן ז"ל, מטשעדנאבל הק' מורי בשםו(

 ודפח"ח. אסיפה לשון קש"ב בשמ"ע, כעת נאספים הנפזרין, שהניצוצותהדמז
 תיכף. נטהד אז במעשיו ומפשפש כשמעיין פי' שהו, בכל מטהד מעיקז(
 מה ע"י הברית בפגם משחיתים הבנים הפי' כף, בקשדים יוצאים הבניםח(
 למתן אותם שמקשדים הספידה בימי היינו בקשרים, והתשובה מהקליפות,יוצאין
 מדאודייתא כי לצדיקים, א"ע שיקשדו היינו בקשרים. יוצאין הבנים יאמד או -תודה.
 מלכים ובני - תשובה. להם יש הצדיקים ידי על היינו מדדבנן אבל תשובה, להםאין

 וד"ל. ותפלה תודה בקול שמשמיעים ע"י מהקליפות יוצאין פי'בזגין,
 כמים פחז ע"י מטוב, הלב נתדוקן מה ע"י הרמז עוד י"ל ופוחזים, רקיםט(
 חוטא. בדגלים אץכדכתיב
 מחטא כלבים מיני שני הוא הפי' כו'. לעיד בא מה"מ ח"ו צועקים כלביםי(
 להם, להזיק פי' לעיר בא מה"מ וח"ו מאד שפגמו צועקים והמעוד הלשוןברית

 וימחה הקליפות שישחק היינו היטב, הדק שוחק מל' משחקים כלבים לזהוהתיקון
 לעיד. בא הנביא אליהו ועי"ז תשובה, עאיאותם

 וזהו חדה חרב ולשונם כמאה"כ הלשון בדית פגם זה נפשי מחרב הצילהיא(
 ככלב, בו קשודה כדדז"ל המעור, ברית פגם על קאי יחידתי כלב מיד בנפשו.פוגם

 חקו. יחידה בבחינת פוגם הואובזה
 היינו טועה אלא חטא לא דוד הפי' טועה. אלא אינו חטא דוד האומר כליב(
 ראוי דוד הי' לא וזה ישראל. נשמות שיעלה כדי לזה אותו והביאו הטעושסהממים
 בדד דע מוציא מצודע ח"ו שהוא מי היינו ליחיד, תשובה להודות אלא מעשהלאותו

 וד"ל. תיקון לו יהי' דוד וע"י ח*ו, הברית בפגםישב
 כלל של הברית פגם מתקן הי' והוא יוסף בן משיח נשמת הי' עקיבא ר'יג(
 כי ישראל, כלל בעד הוא ברזל של במסרקות בשדו את סודקים שהיו וזהישראל,
 בד נוטדיקון ברזל יאמר או בניהם. עבוד הייע לאה זלפה רחל בלהה ריתברז*ל

 ז*ל. עון היינו ז*ל - ותיקון החליק פי' לבב ברמלשון
 בני בריתך עזבדו באמרו ישדאל על הלשין שמתחילה עאי אלי', הוא פנחסיד(
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 טדב ידםטהרה

 על כעת להיות מוכרח הוא ולכן ישדאל, של הבדית פגם מתקן הוא עכשוישדאל
 הבדית. פגם לתקן ישדאל, של מילההבדית

 וכולל במוח שהיא המחשבה פגם על קאי דאש מיחוש ולא מיחוש כלטו(
- והלשון. המעוד בדית הפגמים,,בני  הדיבור פגם על קאי לב כאב ולא כאב כל 

 פגם זה ד"ל דע חולי זה מעיים, חולי ולא חולי כל - הלב. מן יוצאיםשהדיבורים
 אבל לעי"ן, די"ש בין מפסיק השי"ן שבדש"ע ח"ו, מרשע וגדע דע שנקדאהמעשה
 עצמו שיקשד הוא הפגם לזה שהתיקון דע חולי זה מעיים הולי הפסק. שום איןבדע
 וכו'. מעיי בני שישו מעיים, בשם שנקדאו ה'לידאי

 שאינו אע"פ חנם מתנת אותנו חונן שהוא הקב"ה על קאי חנם שומדטז(
 רחמיו בדוב הועי"ת אזי מאוד האדם פגם שאם בחי' הוא שואל - והגון.כדאי
 מבקש וכשהאדם הבחי' זו ממנו נוטל ואח"כ א"ע להציל 'שיוכל נפש לו שואלוחסדיו
 הבחי' בזה פי' באונסין חייב שואל הפי' וזה דב. זמן על הבחינה לו נשאד אזימהשי"ת
 הנ"ל. אונסין בחי' אף מתקן הבחי' שבזו א"י ד"ל. לילה ממקדה א"ע לשמודצדיך

 בדהילו ומתפלל כשלומד הוא הפי' קדבו, ועל כרעיו על דאשו אש צלייז(
 שהכל והלשון המעור בדית לדאהוו התיקון אזי אש, צלי שהיא אש בדשפיורחימו
 הגוף. היינו קרבו ועל לרעה. לדוץ ממהדות דגלים בחי' לתיקון כדעיו על מדאש.נמשך

 ששוקלים לטען הוא שקלים כי הבוית, לפגם תיקון יש שקלים בפ'יח(
 הדעת. עד עולה ויסוד הדעת שיקול מלשון וגם האדם, שלעונות

 תיקון יש שובביעם בפדשיות כי הוא הפי' מאחד, חוץ שובבים בנים שובויט(
 הנשמות אותן אפילו היינו חוץ וזהו הברית, פגם ידי על והאובדים הנדחיםלכל

 דאחד ד' מן דהיינו מאחד ואפילו קדישא, מפדגודא חוץ בבחי' שהם מאודשפגמו
 - הפדשיות. באלו תיקון להם יש אותן אפילו בתיקונים, כמ"ש ה"ו ד'נתהוה

 שובו נאמר עליהם למקום בנים נקדאים שהם הצדיקים הכוונה בגים שובו יאמדאו
 להם שיש היינו מאחר כנ"ל, ח"ו חוץ בחי' הם אם ואפי' הנ"ל, השובבים אתאתם
 אמת. לצדיקי התחברותם ע"י תיקון להם יש ר"ל, אחדא מסטדא יותריניקה

 שבתו רק הפסוק פי' י"ל פשוט ועפ"י משפטים, בפי' הוא השובבי"ם סיוםכ(
 ר"ק הנה רמז וע"פ ירפא. דפא ובודאי תדופה לו לבקש בתשובה שיתהיל כו'יתן

 בתשובה שבתר שע"י ומרמז מהנ"ל, יו"ד אות הוא מיתן ויו"ד מקרי ק"ראותיות
 והחושך האופל שמסיר היינו למעט, דק ונעשה קרי מאותיות היו"ד נפסק יהי'שלימה
 ל4הטר אך תשובה. ע"י הוא מהדע החיות עלית כי ד"ל החמודות מעבידותהנעשה
 המותרים בדברים התאוה מתגבורת בעקביו דש שאדם מעבירות פגם נשארעדיין

 זה סמוכים שהם יתן שבתן ד"ת ש"י באותיות קד"י מספר נשאר עדיין ולכןוכדומה
 ה' ירצה אם ובקרב וד"ל. משובותיכם ארפא ע"ד וד"ל ידפא ורפא ועז"נלזה,
 ימינו הדש ונשובה אליך ה' השיבנו שכתוב מקדא בנו ויקויים לכ"ז השי"תיזכנו
 אמן. ב"ב צדקנו משיח בביאת נפשינו ופדות גאולתינו ויחישכקדם,

 לי( שהמציאו שליט"א גיישלאס הר"ט הגה"צ לידידי רבה ותודה ישראל. שארית מס' געתק)ע"כ
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 קדמאה ההוא קל"א( ד' )שמות בזוהר איתא הראשונים, עשרה מן להיותב.
 לבית בבואו יכוון כן ועל וכו' דצדיק בדרגא קיימא כנישתא בבידאשתכח

 שמתקן השם והוא חב"ו ר"ת וגו' ביתך אבוא הסדך ברוב ךאני כשאומרהכנסת
 של טיפות אותן שר"ל ריקיאנו בלע היל ר"ת הוא כי ר"ל בקליפה שנפלוהניצוצות

 המדרש. בית השכמת ידי על אותן יקיא ר"ל קרי של טיפות ידי על הסט"א שבלעזרע
 רשע חפץ אל לא כי ואצפה, לך אערך בקר קולי תשמע בקר ה' פסוק בזה לרמזויש
 ולהשכים לבא יוכלו לא בריתם הפוגמים אותן כי משמע וגו' רע יגורך לאאתה

 מפגם להנצל סגולה היא הכנסת בית שהשכמת מוכח מזה הכנסת לביתבבוקר
 הברכה( )מעיןהברית.

 לביהכ"נ המשכים היינו צדיק ישגה, בלבנון כארז יפרח כתמר צדיקא(
 בארץ נטוע הי' וכאלו לבנון נקרא ישראל ארץ ישגה, בלבנון כארז יפרח,כתמר
 לבית המשכים שסגולת ח' דף ברכות הגמרא עפ"י בשיבה, ינובון עודישראל,
 ימים. לאריכת סיבה להיותהכנסת

 יצחק()וברי

 מדרשי מבית ת"ח מאברכים בקשוני, לל"ו נמצאתי שאלוני, לל"ו נדרשתיב(
 שלא ותפלה, תפלין ק"ש בענין להתנהג כיצד להורות, להם הדרך עיירות, משארוכן
 ובאים למלאכה, הבוקר אור קודם ליסע שצריכים לאותם לבטלה, ברכות ח"ויעשו
 השחר עלות אחר תיכף להתפלל אפשר אם מנחה, בשעת או לגמרי בערבבחזרה
 דורנו גדולי לרבותינו הזאת הנחוצה שאלה והצעתי בברכה. ותפלין טליתולהניח
 וגדולי משו"ע אספתי אני וגם השיטה, ויסברו בזת הטהורה דעתם שיחוושליטיא,
 התורה דעת להיכן ברורה הלכה תתברר ומינה ומינה לוטה, פה ורצפתיהאחרונים

 : וגואלי צורי חי"לי, ה' בעזרת החילי, וזהנוטה.

 הציצית על מברך מאימתי : ס"ג( י"ח סי' או*ח )בשו"ע ז"ל המחבר מרן ז"לג(
 השחר מעלות לבשו ואם : ז"ל הרמ"א וכתב שבה. ללבן תכלת בין משיכירבשחר
 כגון לכן קודם לבהטו ואם דמגילה( פ"ב )מרדכי נוהגין ובן עליו דמברך י"אואילך

 ברורה במשנה וכ' )תשב"ץ(. ויברך בו ימשמש היום וכשיאיר עליו יברך לאבסליחות
 דחד ויכירנו ד"א ברחוק קצת עמו הרגיל חבירו את משיראה הוא משיכירדזמן

 דחוקה השעה אם כ' ובפמ"ג הש"ע. כדעת שפסק הגר"א בביאור ועיין הוא.שיעורא

 להמתין מאד נכון בודאי לכתחלה ועכ"פ גועריז אין ואילך מע"ה להניחהמיקל
 אם דאפי' נראה ובדיעבד הא"ר. דעת נראה וכן ללבן תכלת בין שיכיר עדמלברך
 ע"כ. חייב, בלילה יום דכסות כהרא"ש הלכה דשמא ויברך יחזור לא עה*ש קודםבירך
 וכ"כ ו' אות א"ר וכוכ ומברך, ראשו על ומניח בו ימשמש דעזשב"ץ ול' החייסז כףוז"ל

 מחלוקת שיש ס"ב אות ס"ח ועמש"ל קצ*ז. סי' זאב בנימין תשו' בשם ח' אותעו"ת

 ליכא דתפלין לתפלין, ציצית דמי דלא ראי בשם כ' תפלין בה' שהמרדכי ור*לבזה
 דלבוש טלית גבי אבל בהכי. ברכה גבי נמי יוצא הכי בלאו סגי דלא לטהטמשןחיוב

 לעשות ראוי וכן עכ"ל. ולברך ללובשו ולחזור להפשיטו דצריך נראה קצתוקאי
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 אפי' או וכדומה. בסליחות כמו עליו בירך ולא היום אור קודם טליתו שלבשמי
 ויברך שיפשיטנו שלבשו אחר נזכד ואח"כ הטלית על בירך ולא ששכח כגוןביום
 תע*ב. והמחמיר לבד, בכהטמש מתירין דיש אע"ג בזה פסידא דאין וילבשנו ויחזורעליו
 החיים. בכףע*כ

 לו וקשה לדרך" לצאת רוצה "היה ס"ג( ל' )סי' המחבר מרן כ' תפלין ולעניןד(
 וכשיגיע "מניחם, עמה"ש, קודם אפי' "בהשכמהא כה"ג, וכל הקור מפני אח"כלהניחן
 דליכא במקום בלילה ההנחה להקדים חז"ל דהתירו דאף ויברך' בהם ימשמשזמנם

 אם ומ"מ הזמן. קודם וצונו לומר לתקן רצו לא ברכה לענין אפ"ה לשינהלמיחוש
 מחי' והוא ברורה(. )משנה בבוקר שנית לברך א"צ כשהניחם בלילה ובידךקידם
 ויצא השכים דבלא מזה ומשמע עיי"ש. הד"פ דעת על בזה לסמוך דנוכל שכ'רעק*א
 שהובא יוסף הברכי ומד' בלילה. התפלין על בירך אם ולבדך לחזוד צריךלדרך
 בברכ"י הביא ולא ולברך לחזור צריך אין גווני בכל דבדיעבד משמעבשע"ת
 דאמרינן דמה שס"ל יונה ורבינו רש"י שיטת על נסמוך שבדיעבד ואולי לזה.טעם
 פסק לא ס"ב בשו"ע אך לכתחילה, להניחם לענין אפילו הוא כן מורין ואיןהלכה

 להניח החורף בימות אנשים איזה שנוהגין דמה תבין זה ומכל למעשה. וצ"עכוותייהו
 . י ד ב ע ר י פ ש א ל עה"ש משעלה תיכף עליהם ולברךתפלין

 הלכה()ביאור

 שהי' כגון אנוס, שהוא "ומי ס"ג( נ"ח )סי' המחבר מרן כ' שמע קריאת ולעניןה(
 כגון שיראה זמן עד ולהתעכב להמתין פנאי לו שאין פי' וכו'א לדרך לצאתמשכים
 בטור, כדאיתא פנאי לו שאין בזה כיוצא ענינים שאר וה"ה לדרך לצאת לושצריך
 ק"ש אחר בביתו להתפלל לו יש וגם עמה"ש" משעלה ברכותי' עם לקרותה"יכול

 ברחוק חבידו את שיראה הזמן שיגיע קודם עליהם יבדך ולא תפלין ויניחוברכותי',
 מקרי שפיר וגם ובקומך ביה קרינן שפיר השחר עמוד שעלה ודכיון ויכירנו.ד*א
 בין שיכיר עד בהשכמה כ"כ אור יוצא לומר דאין פסקו ופמ"ג והמ"א אור",יוצר
 צריך ובלא"ה כהמ"א מצדד הגר"א בביאוד גם חבירו. שיראה הזמן והוא ללבןתכלת

 תפלין. מחמת יוכל, אם להמתיןלכתחילה
 ברורה()משנה

 להשכים שצריך כגון הדחק, "בהפעת ס"ח( פ"ט )סי' המחבר כ' תפלה ולעניןו(
 המזדח בפאת להתנוצץ האור כשמתחיל פי' השחר* עמוד משעלה להתפלל יכוללדרך
 שטועין כמו ולא דברכות(. פ*א )רמב"ם שעה וחוכהם שעה כשיעוד החמה הנץקודם
 בירוש' וכדאיתא קודם הרבה זמן דהוא דצפרא כוכבא הוא השחר שעמוד אנשיםאיזה
 יצא לא עמה"ש שעלה אף המזרח שהאיר דקודם המחבר מד' ומשמע דברכות.פ*א
 יצא עהוש דמשעלה והפר"ח המ"א ודעת ירוחם, רבינו בדברי משמע וכן בדיעבדאף

 דמן כדבריהם ס"ל פשמע הדין דבעצם אף בזה מפקפק ובפמ"ג הוא. דיוםבדיעבד
 זה ומפני השחר שעלה כיון דבר לכל המזרח פני שהאיר קודם אף הוא יוםהתורה
 להוכיח מצדד בשעה"ד שלא עכ"פ עה"ש. משעלה תיכף לכתחלה מותר הדחקבשעת



פז ף ם וי הזה חטאתקוני ף ו םי
 מךב ירמטהךת

 מצינו ביותד אמנם עה"ש, משעלה יצא לא בדיעבד דאף תפלה לענין הדמב"םמדבדי
 הסכימו כאחד כולם אליהו שנות בספדו והגד"א יהודה מטה ובס' דבא אליהובספד
 שהאיד עד לילה בכלל הוא דעדיין מטעם יוצא אינו בדיעבד אפי' המזדח שיאידדעד

 מה וכן המזדה, האיד היינו ענין באיזה עה"ש משעלה שכתבו הפוסקים וכלהמזדח,
 מצאתי גם המזדח. האיד היינו כשד עמה"ש משעלה שעשו וכולן כ' במגילהששנינו
 שגם הזכיד שלא ולפלא כהא"ד להלכה כן להכדיע שמצדד גבודים מגן בס'אח"כ
 הלכות לכמה מזה ונ"מ בש"א עיי"ש מהידושלמי דאי' ע"ז והביא כן כתבהגד"א

 עה"ש משעלה להתפלל לכתהלה מותד דבשעה"ד בס"ח לקמן מש"כ וכןשבתודה.
 שהאיד דאחד הסימן בריש אדלעיל בזה סמך והמחבד המזדח פני כשהאיר ג"כהיינו
 נ"ח סי' לעיל וכן דיעבד. הדחק בשעת משלא קיל אינו לכתחילה הדחק דשעתדוקא
 בבה"ל נ"ח סי' לעיל ועי' המזדח. שהאיד אחד דוקא ג"כ יהי' ק"ש לענין וד' ג'סעיף

 ולדינא הנ"ל. והמ"י והגד"א כהא"ד סובד הוא שגם הדשב"א מדבדי דאי'שהבאתי
 שהאיד קודם עשהו אם ביום שמצוותו דבד בכל דבוותא הני לכל לחוש ישבודאי
 בזה לחלק דיש אפשד בתפלה אמנם שהאיד. לאחד ולעשותו לחזוד צדיךהמזדח
 משמע וכן הנול, וכהפדמ"ג בדיעבד אף בזה להחמיד יש לכאודה בשעה"ד דשלאוהוא

 עד אלא כנקודה דה2חד כשהבדיק סגי דלא והא"ר כהב"ח להלכה שהעתיקמדה"ח
 לסמוך דיש אפשד המזדח שהאיד קודם התפלל אם בשעה"ד אבל המזדח, כלשיאיד
 בדכה חשש משום להתפלל לחזוד שלא הנ"ל ופמ"ג ופר"ח המוא על בדיעבדבזה

 הוא וכ"ז הדחק, בה2עת אפילו מאוד בזה ליזהד יש בודאי ולכתחלה וצ"ע.לבטלה
 והוא מעט עוד להמתין יש תפלין להניח ג"כ שצדיך ובעת ותפלה ק"ש מצותמחמת
 הזמן וכשיגיע בדכה בלא יניחן קודם מניחן ואם ד"א, בדחוק חבידו את שיכידעד

 בבה"ל עי' כ' בדודה ובכהענה הלכה( בביאוד )עאכ ס"ג. ל' בסי וכנ"ל ויבדךימשמש
 לא לזה וקודם המזדח שהאיד אחד דדוקא דס"ל פוסקים הרבה בשם שכתבנובס"א

 המקילין לדעת אפילו דזה התפלין על לבדך ש כשדוצה ובפדט תפלה, זמן עדייןהגיע
 הגיע ואם ד"א בדחוק חבידו את שיכיד זמן עד המזדח שהאיד אחד אפילואסור
 שהוא כיון החמה הניץ לא שעדיין אף כתקונה בביתו ויתפלל ק"ש יקדא לכ"ע זההזמן

 הזמן זה קודם להתפלל עומדים שלו והשיידא במלון בדדך הוא ואם הדחק.שעת

 או תפלין בלא לע"ע עמהם שאמד בדוך להתחיל יכול הזמן יגיע ברכו דעדומשעד

 ויבדך. בהן ימשמש הזמן הגיע אם ידאה ליוצד ישתבח בין וכשיגיע בדכה בלאיניחם
 הלכה()ביאור

 ומשיב שואל שו"ת : עיין זה. בנידון הדנים מקומות כמה על עוד ואצייןק

 יוסף )וילקט השדה פדי ; י"ט( סי' )או"ח צדק אבני שו"ת 1 קס"ב( סי' )ה"בתליתאי
 י )הכוכב( מפינסק להג' אהרן זקן 1 ז'( )פדט מלוגאש להג' לבינה אם ; נ"ז( סי' י"חחלק
 מאזנים ; י'( סי' קשו*ע )על למשה הלכה ; סק*א( ס*ח תפלין )הל' ושלום וויםאות

 עיי"ש. ג'(, )סי עיה"ק בידחמלים כעת שליט"א, לוצק להגאב"דלמשפט
 : הגיעתס סדד לפי דמדינתינו, שליט"א הגאונים הדבנים תשובות הםוחלה



 ף ם וי הזה חטאתקוני ר ו טיפח
 טוב יוםמהרת

 גרינוואלד יצחקלוי
 יצ"ו צעהלים דק"קאב"ד

 יפ"ק. תשט"י תיידית' יס' עש"ק י'ים אייבעה"י י. נ.ברוקלין,

 בתשבחות, המהולל הג' הרב לכבוד ערבות, מרוכב ברכות,רב
 מוה"ר כש"ת ולתפארת, לשם המפורסם החסיד בח"ת,חו"ב
 יצ"ו, העלמעץ אבד"ק שליט"א, דייטש ליפא יך"טמנניא

 יצ"ו. קליוולאנדחובק"ק
 שונות בטירדות מאוד מוטרד אני והנה הגיעני, מכתבו ושתה"ט,אחדשה"ט

 אודות לבבי עם אשר את אודיעהו נמרץ בקיצור רק באריכות לבוא אוכל לאע*כ
 התפלה. בענין יתנהגו איך הבוקר כאור לעבודתם לילך מוכרחים אשרהאנשים

 יורה כאו"א כי ח"ו מכשול להיות יוכל אז כי כלל בדרך להורות א"א זה בעניןהנה
 וכש"כ באשמורת ויתפלל בקר כאור המלאכה אצל להיות מוכרח כי לעצמוהיתר
 יתירו אז כי באשמורת להתפלל הצריכים מאותן בביהכ"נ מנין לעשות להתירדאין
 בפרט אחד כל אצל לחקור צריך המורה רק עמהם, להתפלל אנשים שאר גםלעצמן
 שם להתפלל לו אפשר ושאי השכם בבקר שם להיות שצריך הדבר נכון אמתהאם

 התפלה כל השחר בעלות שיתפלל לו להתיר יוכלו ואז אופן, בשום העבודהבמקום
 התפלין עמו יקח רק התפלין, על ולא הטלית על לא יברך לא אבל ותפליןבטלית

 ק"ש ויאמר בברכה התפלין יניח )ל~נטש-טיים( הארוחה בזמן ואז העבודה מקוםאל
 כדרכו. לאכול ג"כ יוכל התפלה לאחר ובבקר התפלין,עם

 אנוס שהוא דמי ג' סעיף נ"ח סי' בשו"ע המבואר עפ"י הוא ונימוקיוטעמי
 סק"ג פ"ט סי' המג"א מ"ש ולפי ע"ה שעלה לאחר ברכותיה עם ק"ש לקרותיכול
 דבשעת ח' סעיף פ"ט בסי' המחבר כ' תפלה לענין וכן ג"כ. המזרח פני האיר לאאפי'
 זמנה שיגיע עד ימתין ק"ש דעם שם שכ' ואע"ג עה"ש, משעלה להתפלל יכולהדחק
 דבמקום ידוע הא אבל הדרך, על לכוין יוכל אם דוקא דהיינו הרמ"א שם כ' האמ"מ

 לא אבל כדרכו, השחר בעלות להתפלל יוכל ע"כ כלל, לכוין יוכל לא שםהעבודה
 הגיע לא עדיין דהא לברך דאין הטלית על מבעיא ולא והתפלין, הטלית על לאיברך
 שם שכ' לרמ"א ואפי' י"ח, בסי' המחבר כמ"ש ללבן תכלת בין שיכיר עד ציציתזמן
 בנשאר מיירי דהרמ"א י"ל מ"מ נוהגין וכן עליו דמברך י"א השהר מעלות לבשודאם

 כיון לברך יכול השחר עלה שכבר כיון וקיי"ל זמנו שהגיע אחר גם עליוהטלית
 להרמ"א דגם י"ל הזמן קודם מסירו אם אבל זמנו, שהגיע לאחר גם עליו הטליתשיהי'
 התפלין על אפי' אלא עיי"ש. כהמחבר שפסק הגר"א בביאור ועיין עליו. לברךאין
 דלכאורה דאע"ג ד"א, מרחוק חבירו את משיכיר דהיינו זמנן, שהגיע קודם לברךאין
 בשו"ע כמש"כ בהם יישן שמא להניחם דאסור אלא תפלין זמן לילה דקיי"ל כיוןי"ל
 בהם יישן שמא ליגזור דל"ש בבקר במשכים וא"כ ובמג"א ע"ש ב' סעי' ל' סי'שם

 שכ' ואע"ג עליהם לברך גם מותר הי' לכאורה א"כ ג' סעי' שם המחברכמש"כ
 שהגיע אחר גם עליו דהם מיירי דשם משום היינו עליהם יברך דלא שםהמהבר
 מ"מ עליהם, דיברך לומר אפשר הי' לכן קודם לסלקם דמוכרח בנ"ד אבלזמנן,
 ג' דף סוכה מתוס' שמוכח מה לפי ובפרט עליהם. לברך א"א זמנם אין דמדרבנןכיון

 המצוה, קיים לא מדאורייתא אפי' אז חז"ל כתיקון עשה שלא שכל דאמר,סוד"ה
 גזירה משום רק דהוא אע"ג מימיך סוכה מצות קיימת לא לו מדאמרו ראיהומביאין
 דדוקא ולומר להלק דיש ואע"ג בנ"ד. ה"נ י"ל א"כ ע"ש, שולחנו אחר ימשוךשמא
 אחר ימשוך שמא גזירה משום הטעם דהתם מדאורייתא אפי' המצוה קיים לאהתם

 תפלין מצות מ"מ בהם יישן דאפי' בתפלין משא"כ כלל, המצוה יקיים ולאשולחנו
 מה"ת מ"מ זמנן עיד הגיע לא מדרבנן אם דאפי' י*ל וא"כ בכבודן שזלזל אלאקיים
 וא*כ מדרבנן רק הם המצות ברכות דכל כיון אינו זה אבל דיברך. י"ל וא"כיצא
 וה. על גם קאי חכמים שתיקנו דהברכה לומר א"א אז להניחם אין דמדרבנןכיון

 בסוכה כמו גזירה שייך הכא דגם דאפשר ועוד מעכבות. אין דברכות קיי"ל האובפרט



פפ ף ט וי הזה חטאתקוני ל ד ט*
 מוב יוםס2הרת

 עם ולהתפלל למיסרך ואתי זמנם הגיע דבאמת סובר יהי' אז לברך גם לו נהירדאם
 דמחויב פשיטא זה ומ"מ עליהם. לברך אין ע"כ הדחק, בשעת שלא אפי' ותפליןטלית
 כדת תפלין חובת ידי לצאת כדי ברכה עם היום במשך ולהניחם התפלין עמוליקח
 ודרבנן. תורהשל

 כבוד ברגשי ושת"ה הדושה"ט ידידו הנניובזה

 גרינוואלד יצחקלוי

 שטייףיונתן
 יצ"ו בודאפעסט דק"קראב"ד

 לפ"ק. תשט"ו לך, ויתן לסדר הששי, ליום 1.היב"ה

 ונשגב צ"ת יפ"ת זי"ר ומגדל מעוז הגדול הגאון הרב ידי"נלכבוד
 אבדק"ק שליט"א, דייטש ליפא יר4ט מננ" ר' מו"הכש"ת

 יע"א. בקליוולאנד וכעתהעלמעץ,
 ע"י ואח"כ חוה"מ מפני תשובה כתבתי לא ואז בזמנו הגיעני יקרתואחדשה"ט,

 לו שיהי' ויה"ר לו הוטב שב"ה לשמוע שמחתי הסליחה. ואתו שועת,טירדות
 ס"ו. נצח בקודש כדרכו הרבים לזכות שלימהרפואה

 ותפלין בטלית לנהוג כיצד השחר עמוד אחרי מיד להתפלל שמקדימיןע"ד
 להתיר שאין להלכה שכיוון וכנדאה וכו', לי' אניס לא רז כל והדר"גותפלה,
 להקל נראה הי' בקביעות אינו אם עמוה"ש לאחר אמנם עמוה"ש, קודםלהתפלל
 סוס*י או"ח הרמ"א כדפסק להלכה הוא כן בוודאי טלית דלענין בס"ד. אבארכאשר
 אפשר וגם עמוה"ש. שעלה לאחר הטלית על ך ר ב ל נוהגים שכן שהעידח"י

 ויברך בהציצית יכהבמש הצבעים בין משיכיר הזמן כשיגיע ואח"כ בדכה בלאשילבש
 בלילה, גם בציצית חייב ליום המיוחד כסות דם"ל הרא"ש שיטת לצרף יש וגםעליו,

 דחוקה שהשעה דבחורף שכ' הלבוש בשם וראיתי ליום, מיוחדים המה שלנווטליתים
 תפילין זמן לאו דס"ל למ"ד תפילין ולענין בו. גועריז אין מעמוה"ש ללבושהמקיל
 חבירו משיראה שהוא זמנם עיקר עד להניחן שלא להחמיר ראוי הי' מה"תבלילה
 אין מדרבנן וכן תפילין זמן קיי"ל דאנן כיון אמנם ל', סימן בדקיי"ל ד"אברחוק
 יש תפילין לענין גם א"כ לזה לחוש אין להתפלל וכשעומד כו' שמא בלילהלהניח
 ויברך. בהם ימשמש זמנם וכשיגיע ברכה בלא שיניחם ג"כ ועדיף בכה"גלהקל

 החמה הנץ עם אלא אינה שחרית תפלת זמן דעיקר קיי"ל תפלה לעניןאמנם
 דבעינן וס"ל החמיר דהגר"א אלא פ"ט, בסי' כנזכר יצא עמוה*ש משעלהובדיעבד
 רבה אלי' ס' משם כן העתיק ובבה"ט השלחן, בערוך ועיין המזרח, פבי כלשהאיר
 ושם ברורה, במשנה וכ"כ השחר כשהבריק סגי ולא המזרח, כל פני שהאירדווקא
 שהאיר אחר דווקא הוא כן קאש לענין ושגם גדולים כמה משם כן הביא הלכהבביאור
 ופר*ח המג"א על לסמוך יש באקראי אבל בקביעות, להקיל קשה לזאתהמזרח,
 בשעה יגיע כבר בוודאי השחר בברכת מעמוה"ש מתחיל שאם כנראה אמנםופרמ"ג,
 שיתפללו כדי להקל יש ובבה"ג המזרח, פני כל האיר של להזמן ח"י להתפללשעומדים
 די"א קצת משמע צ' סי' ובפרמ"ג ביחידות. בביתם יתפללו מאם טפי ובכוונה,בציבור
 כוכ מאוחר אינו א=כ ד"א, ברחוק חבירו את שיכיר בשעה היינו המזרח פנידהאיר

 להתפלל שיעמדו בשעה הזמן לאותו להגיע כן לנהוג עכ"פ להשתדל וישמעמוה"ש,
 ומ~רה. שמונהתפלת

 לב' שלימה רפואה ובברכת בידידות והנני בעה"י מבריאותו לשמועואשמח
 ידידו ונפש הטהור כאוו"נ הקודש עבודת לעבודתו אולם בריא ויהי' כוחו יחזק ד'ה"ג,

 שטייףיונתן



 ף פ וי הזה חטאתקוני ף ד םיצ
 טוב יוםטהרת

 העניג הירצקאנפתלי
 לפ"ק. תשט"ו משמרתי, וישמור לס' ו' י'ום אורב"ה ק ר ך י ך ינ ין. יצ"ו שטרמשש דק"קאב"ד

 נמצא לא ועולה בפיהו אמת תורת והשלו' החיים אתובריתי
 נפשי יריד ה"נ מעון השיב ורבים הלך ובמישור בשלו'בשפתיו
 מו"ה כקש"ת וכו' ושלם ירא חו"פ הצריק הגאון המאוה"גהרב
 וכעת העלמעקק אבדק"ק שליט"א, דייטש ליפא יו"טחננ"

 יע"א. קליוולאנדבק*ק
 ממתין שמעכ"ת וראיתי אתמול הגיעני מכתבו יקרת באה"ר. ושת"האחשה"ט

 מעכ"ת הלא הדבר בעיני פליאה שמאד הגם תומ"י, להשיבו חשתי ע"כ תשובתיעל
 אלי כתב אשר בדבריו ראיתי וכאשר דבר, כל ממנו נעלם לא וחכמתו בינתוברוב
 ית' במרותיו להדביק הכבוד מפני כמשיב הנני זאת בכל מעלתו, צריך לדידיולא

 ראשון על להשיב הי' ובדין כבודו. זה אדם של ורצונו יעשה יראיו רצוןככתוב
 טרדותי, מפני עדיין השבתיו שלא החג אחר אלי כתב אשר מכתבו על היינוראשון
 הלכה הקרמתי כן על הללו בימים למעשה נוגעים הללו שהדברים מחמתאך
זאת.

 השכם בבוקר לעבודתם ליסע נחוצים שלו ביהמ"ד אנשי אשר השאלהבדבר
 ותפלין בטלית יתנהגו האיך בהשכמה להתפלל מוכרחים וע"כ בערב רק משםובאים
 הכרעתי. לשמוע רוצה ומעכ"ת ותפלה, בק"ש וגם הזמן קודם להניח יכשלושלא
 בשחר הציצית על מברך מאימתי ג' סעי' י"ח סי' בש"ע מבואר ציצית לענין הנהא(

 ואילך השחר מעלות לובשו ואם שם הרמ"א וכתב שבה, ללבן שבה תכלת ביןמשיכיר
 עליו, יברך לא בסליחות כגון לכן קודם לובשו ואם נוהגין. וכן עליו, דמברךי"א

 א' סעיף ל' סי' או"ח בש*ע מבואר ובתפלין ב( ויברך. בו ימשמש היוםוכשיאיר
 ע*כ. ויכירנו, אמות ד' ברחוק קצת עמו הרגיל חברו משיראה בבוקר הנחתםזמן

 מבואר ק*ש וזמן ג( בציצית. כמו לא עליהם יברך לא בע"ה מניחם דאםמשמע
 קצת עמו הרגיל חברו את משיכיר שחרית של ק"ש זמן : א' סעי' נעח סי'בש"ע
 גדודי במקום לדרך לצאת משכים שהי' כגון אנוס שהוא מי ג' ובסעי' ד"א,ברחוק
 לבבך על עד ואפילו ראשונה פרשה אפילו לכוין ולא לעמוד יוכל שלא ולסטיםחי'
 משעלה ברכותי' עם לקרותה יכול כלל לו ימתינו ולא מהרה הולכים השיירא שבניאו

 אנוס הי' שלא אע"פ השחר עמוד משעלה קראה אם ד' ובסעי' וכו'. השחרעמוד
 רגיל יהא שלא והוא שנייה פעם לקרותה צריך ואין מסיים ובטור בדיעבד.יצא

 בדיעבד אפי' כן לעשות רגיל שאם הטור דברי ומהל"ח הב"ח ופירשו כן.לעשות
 שעת הוא אם אבל הב"ח וכתב להלכה. הב"ח דברי הבאה"ט הביא וכבר יצא,לא

 ה"ל מאי הוא דאנוס כיון שרי טובא רגיל אפי וכו' בדרך להחזיק שצריךהדחק
 שיתחיל מצותה תפלה זמן : א' סעי' פ"ט סי' בש"ע מבואר תפלה וזמן ד(למיעבד.

 פני והאיר השחר עמוד משעלה התפלל ואם שמש עם יראוך כדכתיב החמה הנץעם
 ועי' אמות ד' ברחוק חבירו את משיכיר הרי*ו דעת הביא ובב"י יצא,המזרח
 ובדרישה.בב*ח

 בדבר שיטות ג' שיש המוסקים דברי מעכ*ת שהביא מיל שיעור לעניןוהנה
 מ"מ ס"ו, ס"ט סי' יו*ד ד"ת ועיק סק4י. תנ"ט סי' הח"י לדברי הסכימווהאחרונים

 פ"ק הרמב*ם וכמ*ש הנ"ח קודם מינוטן ע"ב חשבינן ע"ה לענין דעלמאסוגיין
 ויעיין דוקא. לחומרא והיינו שם ס*ו ס"ט סי' מליחה בה' אפרים יד ועיקדברכות.
 עד עליהן יברך לא בע"ה להניחן מוכרח שאם תפלין לענין פסק ברוורהבמשנה
 וכ"כ ויברך, בהן ימשמש ד*א ברחוק חברו להכיר שיוכל בשעה היינו זמנןשיגיע
 יוכלו בע*ה התפלה להתחיל ומוכרחים להמתין להם שא*א אנשים להנך וא"כבכ*מ.

 הנ"ל, בזמן ויברכו ימשמשו או הנ"ל לזמן ימתינו התפלין ועם בע"ה בטליתלהתעסף
 חליצתן, קודם ולברך למשמש אז גם יוכלו התפלה אחר רק הזמן יגיע לא אםיאף
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 ובעטאז לדרך. ביוצא רק הזמן קודם תפלין להניח אסרו דחז"ל כיון לבטלהברכה והוי בדיעבד אפי' בהברכה כלל יצאו דלא נראה ע"ה אחר תיכף יברכו אםאבל
 תפלין זמן לילה קיי"ל דמדאורייתא אעפ"י אסור בביתו אבל בעגלה ביוצא גםמתיר
 דאיע חכמים שאמרו היכי דכל האחרונים בזה שהאריכו וכמו כלל, יוצא איעמ"מ
 בסוכה דאמרו מהא מקומו ומקור מדאורייתא. אפי' כלל יצא לא גזירה מטעםיוצא
 ביושב יוצא דמדאודייתא אעפ"י מימיך, סוכה מצות קיימת לא נוהג היית כןאם

 אהר ימשוך שמא גזרו שחכמים כיון מ"מ הבית תוך ושלחנו בסוכה ורובוראשו
 זמן מציע ולא הפעם, עוד לברך וצריך לבטלה ברכתו וא"כ כלל. יצא לאשלחע
 יכול אינו הזמן אותו עד וא"כ ויכירנו. ד"א ברחוק חברו משיראה קודםלתפלין
 שאסור וכיון ד"א ברחוק חברו שיכיר עד אסור לשון שכ' הרב בש"ע ועייןלהניחן.
 ברוך עד תפליז מלהניח להמתין טוב ע"כ כלל. ברכה ברכתו שאין מכ"שלהניחן
 שיודע עד יסמוך לא ברכה לענין מאמ הזמן. אותו הגיע שכבר אפשר ואזשאמר
 הוא אם ותפלה ק"ש לענין אבל ויברך. בהם ימשמש ואז הזמן אותו שהגיעבודאי
 במ"ב ויעיין ע"ה. משעלה לדעעפלל יוכל עליו ממתנת השיירא באין כמו הדחקשעת
 מוכח שכן וכתב ומ"י והגר"א הא"ר כדעת המזרח שהאיו עד החמיר ע"הלענין

 ז"ל.מהרשב*א
 בלונ"ח הדוב"ש ידידו בזהוהנני

 העניג הירצקא נפתליהק'
 גרינוואלדיוסף
 תשט"ו. כסלו, כ'ב"ה יצ"ו פאפא דק"קאב"ד

 י. נברוקלין,
 ידיאנ לכבוד חיים מלד פני באור אתע פניו ה' יאר האורהבימי
 היקרים בחיבוריו כל בפי המפואר החסיד בחד"ת החו"בהרה"ג
 שליטיא, דייטש הל"ל מו"ה כש"ת בישראל טהרההמרבים

 יע"א. בקליוולאנד כעת העלמעץ בעיר רבמלפנים
 יקרתו מכתב על עדיין השבתי שלא על לי לסלוח נא וכבוד. באהבהאחדשת"ה

 זצ"ל אאמףר מכ*ק חיבור כעת מדפיס שאני ובפרט ראהם למעלה רבו טירדותיכי
 אמרים קוצר כפי ואמלא באורך, שורה לומר זמני הגיע לא עתה וגם ח"ב. יעקבויגד

 השחר בעלות תפלין להניח הדחק בשעת להקל יש אם ע"ד הכבוד. מפנילהשיב
 דהםיעור לצדד כהן המנחת שהאריך מה ידוע הנה החמה, נץ קודם מינוט 72דהיינו
 דן הני בחורף לדהטוב אין אאכ זמניות, קעות ונחשב היום אורך לפי משתנהזה

 ההוא, מקום של האופק לפי הידוע לפי משתנה מזה חוץ וגם מינוטן, לעאבמילין

 יכולין אך במזרח, אור קצת ניכר כטכבר אלא עה*ש לדהבוב להקל שאין נלענ*דע"כ
 ותפליה טלית יניחו יוצר ברכת וקודם ותפלין טלית בלי ישתבח אחר עדלהתפלל

 חבירו את משיכיר בשו"ע המבואר זמן הגיע לא עדיין יוצר לברכת כשמגיעיןואם
 עה"ש, אחר הוא כבר אבל עלה"ש, אחר שעה רבע לערך לענ*ד דהוא ד"אברחוק

 התפלין על יברכו קןטרה שמונה ואחר ויתפללו ברכה בלי ותפלין טלית יניחואז
 בס"ד. כנל*דוציצית,

 קודם שעה רבעי ג' בבוקר תפלין הנחת ז% מדרשי בבית קבעתי אניוהנה

 חברו את משיכיר שיעור לענ"ד אבל להקדים. יותר מקילין אהרים מדרשיםטבתי
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 זריחת זמן קורם מינוט 60 שיעור ברכה בלי טו"ת להניח להקל יכולין כן, הואואם
 ליוצר. ישתבח בין אח"כ שעה רבע שיעור עליהם ולברך ולהתפלי הקבועהחמה
 כבר עה"ש אחר שעה רבע שבשיעור כך כל להקרים ביותר דחוקה השעהואם

 ובל"צ. אשרי קורם שמו"ע אחר עליהם יברכו אז שמו"ע תפלת לסייםמוכרחים
 בעה"ב, בעבורת העוסקים לפועלים בברהמ"ז קילות כמה שהקילו לחז"ל מצינווכבר

 בהם ונתקיים לביתם טרף להביא העוסקים לפועלים כאלה קילות לחפש שישומכש"כ
 להם. ירחיב ה' זה, באופן אלא פרנסתם מוצאין כשאין יעשו ומה לחמו, יביאממרחק
 אותו ושאל ברחוב רץ שהי' אחר את שראה זיעע לוי קרושת בעל הגה"ק בשםושמעתי
 יורע אתה מהיכן הגה"ק לו ואמר הפרנסה. אחר רץ אני והשיב רץ. אתהמרוע

 באירך פרנסתך ושמא הפרנסה, אחר רץ ושאתה שמה רץ שאתה צר באותושפרנסתך
 אנו אבל זי"ע לוי הקרושת לומו יכול הי' וזה הפרנסה. מן בורח אתה וא"כגיסא
 יכולים אולי לנסות צריכין שעכ"פ להם לומר נכון ומ"מ כן. לרבר רשות לנואין

 בפירצה ליכנס מוכרחים יהיו שלא החורף בימות קרוב במקום פרנמה להםלהמציא
 בתמים, להולכים טוב ימנע לא ית' והשם ותפלה, וציצית תפלין זמן בעניןרחוקה
אכי"ר.

 באה"ר דושת"ה ירידווהנני
 גרינוואלד יוסףהק'

 פאזען ישראלשמעון
 יצ"ואב":~ג(ייש:ן"ן

 יע"א. ברוקלין לפ"ק, תשט"ו ויחי, ב'בעהשי"ת

 זכות המפורסם הרהגה"צ ירי"נ אהובי לכבור ושלו' ברכהחיים
 שמו טהרה בחבורי ישראל פרצות לגרור בעמדו בו תלויהרבים
 דייטש ליפא יך"ט חננ" מו"ה כקש"ת ולתהלה לשםמפארים

 יע"א. בקליוולאנר כעת העלמעטץ האברק"קשליט"א,
 הגהאצ תשובת של ההעתקה עם היקר מכתבו הגיעני היום באה"ד.אחרשת"ה

 תשובת ענין אין העני' רעתי לפי והנה פה. לוטה מחזיר אני אשר ז"למבאניהאד
 הגהאצ רברי על עצומות קושיות מקומן באיזהו לי יש )וגם לענינינו רומה הנ"להגאון
 אך במחכתואה(. רבריו על השיגו מרינתינו גרולי שאז לי ברור שכמעט ערהנ"ל,
 ומה זי"ע עצמו ש"ע הבעל רבינו רברי ברורים אשר במקום כלל סער לנו צריךאין
 בס"ר. בקיצור להלן בל"נ אכתוב הנ"ל תשובה על להשיב לישיש

 וקריאת תפלין הנחת וגם התפלה זמן להקרים מותו אם כאן היא השאלההנה
 ושלשה בשו"ע. שמבוארים מה כפי הזמנים קורם ונבאר להקרים. יכול כמה וערשמע
 נץ ג( ; ומכירו קצת אצלו הרגיל חבירו את שיראה ב( ; השחר עמור א( : הםזמנים
 חבירו את שיראה כרי אומרים אחרים איתא ע"ב ט' ברכות בגמרא הנההחמה.
 כאחרים, לתפלין אביי אמר כאחרים. הלכה הונא רב אמר ומכירו. אמות ר'ברחוק
 רבינו )עיק לתפלין מפרשים הכי אפילו כאחרים לתפלה רגרסי ואית כותיקין.לק"ש
 שמונה כלומר לתמלה רפי' רנראה פ"ט סי' ריש בב"י מובא הר"י מרברי חוץיונה(
 אם יום של מצוות רכל דקיי"ל מה לפי והנה בס"ר. מזה עור נרבר ולהלןעשרה,
 כ' במגילה כדאיתא החמה מנץ זמנן לכתחלה רק יצא השחר עמור משעלהעשאן
 בו בקיאין הכל שאין לפי אבל הוא, יממא הה2חר רמעלות ז"ל פירש"י )ושםבמשנה
 המצוות אלו כל להשוות לכאורה הי' הק'( לשונו עיי"ש החמה הנץ ער להמתיןצריכין
 חז"ל אך הוא, תפלין זמן לאו לילה רקיי"ל )אף תפלין והנחת ציצית לבישתכלומר
 מעמוד או שיהי' כלומר שמ"ע, ותפלת שמע קריאת בלילה( להניח לנו ואסרוגזרו
 שאסרו מפני תירץ והרמב"ן ראיי'. של שיעור נתנו כן על הארץ עמי כל וראורכתיב מפני יונה רבינו תירץ זה ועל אהר. שיעור בתפלין נתנו ולמה ההמה מנץ אוהשחר



צג ף סיד הזה חטאתקונייטוד
 טוב יוםטהרת

 כן על בהם יפיח שמא וחיה2ינן הוא שינה ששעת מפני בלילה תפלין להניחחז*ל
 את משיכיר דוקא הוא וזה אדם בני לרוב שינה זמן סוף אחר כבר שיהי' עדאסרו
 שיעור קבעו כן על שמש עם יראוך הז"ל דרשו תפלה ולענין אמות. ד' ברחוקחברו
 כתיב ציצית אצל )וגמ חמה. דמדומי עם היינו החמה נץ לזמן לכתחילה תפלהזמן
 תפלין(. לשיעור טלית לבישת שיעור שוה כן עלראי'

 הוא והרמב"ן יונה הרבינו הראשונים רבותינו של תירוצן של ההסברוהנה
 כן על התורה, מן תפלין זמן שהוא אף בלילה תפלין הנחת חז"ל אסרו באשר יכך
 עיקר השחר עמוד אין כן על ביום, הנוהגים מצוות לשאר שוה תפלין מצות כבראין
 בקשו יונה ולרבינו אחר. זמן קבעו חז"ל אלא יום, של מצוות שאר אצל כמוהזמן
 אותה משום השחר עמוד אחר גם חשו ולרמב"ן הארץ, עמי כל וראו מקראסמך
 נפקא שיש ונראה בלילה. תפלין הנחת על גזרו זו גזירה מפני אה2ר עצמהגזירה
 הוא כבר באשר יצא בדיעבד באמת יונה דלדבינו טעמים, שני בין לדינאמינה
 שיראה עד להמתין אמרו לכתחילה ורק לילה, על אלא הי' לא הגזירה ועיקריום
 ל"ו. במנחות ז"ל רש"י רבינו מדברי לזה ראי' והבאתי יצא, בדיעבד אבל חבירואת
 שהניחן תפלין רש"י שם וכתב הנחתן, משעת עליהם מברך מאימתי תפליןת"ר
 אחרים בק"ש דברכות בפ"ק דאמר הנחתן משעת עליהן מברך השחר עמודקודם

 כלומר כאחרים, לתפלין התם ואמרינן אמות, ד' ברחוק חבירו משיראהאומרים
 שהניחן דבריו בתחילת רש"י כ' מה פלא לכאורה והנה עכל"ה. כאחרים תפליןלהנחת
 שיראה זמן קודם שהניהן לומר לו הי' הנחתם, זמן הוא זה וכי השחר עמודקודם
 שלכתחילה דאף ס"ל ג"כ דרש"י נראה אלא אמות. ד' ברחוק אצלו הרגיל חבירואת
 השחר בעמוד הניח אם בדיעבד אבל ד"א, ברחוק חבירו רואה של לזמן מקדימיןאין

 היא באשר לברך יכול אימ לזה קודם אבל לברך, ויכול יצא יום הוא כברבאשר
 שינה זמן כל על גזרו באשר הרמב"ן דברי לפי אבל יונה. רבינו שי' וזהולילה,
 גזירה, בכלל חבירו את שיראה עד מעמה"ש זה זמן אין אעכ כבד אדם בני שרובעד

 התניא הרב שו*ע לשון משמע וכן לדרך. יוצא אם אפילו ברכה זמן אז איןוממילא
 בתורה האמורות מצוות לכל יום שהוא עמה"ש שעלה לאחר אף ולכן י וז"לזי*ע
 עכ"ל. ויכירנו, אמות ד' ברחוק חבירו אתשיראה בכדי היום שיאיד עד דהיינו בנ"א לרוב משינה קימה עת שיגיע עד להניחןאסהר

 שיכיר מזמן קריאתה זמן שלכתחילה נ"ח בסי' פסקינן שמע קריאתולענין
 ג' בסעיף אבל אדם, בני לרוב קימה זמן הוא אז כי אמות ד' בדחוק חבירואת

 יצא בדיעבד וכן השחר, מעמוד לקרות יכול לדרך היוצא כגון אונס שבשעתפסקינן
 החמונ הנץ עד שימתין בענין שלמצות אף תפלה לענין וכן אנוס. הי' שלא מיגם
 ואם השחר. עמוד משעלה להתפלל יכול הדחק שבשעת ח' בסעיף פסק כבראבל
 ק"ש לומר יכולין בודאי לעבודה השכם מביתם לילך צריכים אשר אנשים אותןכן
 לנו אפשר השחר עמוד וזמן השחר. מעמוד עשרה שמונה ולהתפלל ברכותי'עם

 אך מיל. ד' ההמה נץ עד השחר דמעמוד פסחים מש"ס לנו שידוע ע9"מלברר
 זה וזמן אמות ד' ברחוק חבירו את שיכיר קודם להקדים א"א תפלין הנחתלענין
 )רק ח' סעיף פ"ט סי' הש"ע מלשון בפירוש כדמוכח השחר לעמוד מאוחרהוא

 ד"א ברחוק חבירו את משיראה דזמן דס"ל פ"ט סי' בריש לומר הב"י רצה ו4ילפי"ד
 לנו אין השחר מעמוד מאוחר הוא כמה ועד עיי"ש( הם אחד זמן השחר עמודושעור
 נרות וגם העיר בדחובות מאירים הנרות אה2ר בעיר זה לברר וקשה ברור דברבזה

 והי' האמתי לשיעור קודם חבירו את להכיר אפשר בודאי ועעכ קצת מאיריןהבתים
 אם ע"כ יותר, או שעה רבע כשעור יתאחר ובודאי זאת, לברר לשדה לצאתמהצורך
 יניחו וברכו ישתבח ובין תפלין בלי דזמרה פסוקי להתחיל טוב בודאי לדרכםאצים
 בברכה להניח להם להורות אם ידעתי לא להם יספיק לא זה זמן גם ואם ותפלין,טלית
 כדין ויברכו בהם ימשמשו שמו"ע ואחר ברכה בלי התפלין שיניחו טוב יותיואולי

 עם ק"ש ואומרים מתפללים הי' עכ"פ כי ג' סעיף ל' בסי' לדרך ביוצאהמבואר
 בתפלין זה בזמן יצאו אולי עכ"5 במנחות ז"ל רש"י בדבדי לעיל לפמ"ש כיתפלין
 נקרא, תפלין זמן מ"מ ד"א ברחוק חבירו את שיראה קודם להניח אין שלכתחילהאף



 ףיום הזה חטאתקונייטודצד
 טוב יוםמהרת

 בסי' שהשע"ת מפני חושש אני ברכה לענין ורק בתפלין. ק"ש יקראו לכה"פולפי"ז
 עמה"ש קודם ותפלין טלית והניחו טעו בהו"ו אחת דפעם מהרי"ל בשם הביאתרס"ד
 קודם שהי' ואף לבטלה ברכה משום חשון חודש בראש להתענות המהרי"לוגזר
 השחר.עמוד

 ד"א ברחוק חבירו את שיכיר זמן דקודם הרמב"ן בשם כתבתי באשראולם
 שגם שי"ל אף להקל, אפשר אם ידעתי לא ע"כ ממש לילה כמו תפלין לעניןהוי

 זמן לאו לילה באשר חמור לכאורה ושם בראי' תלוי הזמן לכאורה אשרבציצית
 להקל הי' כש"כ וא"כ מעמה"ש כבר לברך שנוהגין ח"י בסי' פסק ואפ"הציצית
 כאשר גיסא לאידך גם לומר יש אך זמנז. בלילה גם תורה מדין תפלין באשרבתפלין
 הוא קמים בנ"א שרוב ועד שינה זמן כל על חז"ל שגזרו הרמב"ן לדבריכתבתי
 זמנם התורה מן ציצית כי מציצית, חמווים זה בענין תפלין אדרבה גזירה,בכלל
 שבגזירתם בתפלין כן שאין מה בעמה"ש הוא התחלה זמן יום מצוות וככלביום
 ברכום לענין להקל קשה חבירו את שיכיר עד גזרו ואם מילתאתליא

 היום מהתחלת לכאורה גז"ח לפי גם דזמנם מוכח מרש"י ענ"ד לפי באה2ראך
 שיכיר זמן עד הנחה זמן לכתחילה איחרו דוראו אקרא שסמכו משום רק עמה"שהיינו
 לעיקר, המחבר תפש הנראה לפי אשר יונה רבינו שיטת וזה ד"א ברחוק חבירואת
 )אבל השחר, עמוד משעת לברך להתיר יש אולי לזה שיסכים אחד ימצא אםע"כ
 קודם ברכה בלא תפלין שיניחו שכתבתי, כמו יעשו לאו, ואם לזה( קודם לאח"ו
 אין לזה קודם כי השחר עמור כבר זה כאשר אז לברך יכולין הטלית )ועלברכו

 עד כי ויברכו, בתפלין ימשמשו התפלה בסוף ורק ק"ש( ברטת להתחילאפשרות
 עמוד קודם אבל אמות. ר' חבירו את משיכיו של הומן יגיע כבר הסתם מןאז

 מהמהרי"ל. כדמשמע לבטלה ברכה הוי בודאיהשחר
 הנ*ל בתשובה מביניהטד ז"ל דייטש אליעזר ר' הה"ג על תמה אניומזה

 כלל( תפלין הנחת זמן קורם מניחים שהי' בפי' משמע )כאה2ר בלילה גם לבהךשהתיר
 פסק שהמהרי"ל לומר קשה )כי לבטלה ברכה התיר מהרי"ל דברי לפיובמחכת"ה
 בפרט הרמב"ם, נגד פסקו ראשונים רוב כי תפלין זמן לאו דלילה ז"לכהרמב4ם

 ז"ל מהרשב"א ראי' שהכיא ומה ז"ל(. הרי"ף וגם ז"ל הראשונים אשכנז גאוניבל
 ז*ל הרשבעא כי לראיתו, מודה אני אין בזה גם מגדים, הפרי רבינו על מזהותמה
 שם כי מבוארת וכוונתו דחק, או אונס בשעת ולא ה נ כ ס ה בשעת רקבצזב
 גזירת ובשעת תקרה גזירת מפני חז"ל אסרו אשר בנסרים מסוככת מסוכהמיירי
 בבתים יושבים שהם יסברו שהגוים רצו אדרבה המצוות על גזרו אשר הר,2עהמלכות
 דבריהם העמידו אבל תקרה גזירת אטו לאסור חזאל אז רצו לא ע"כ מצוה, בסוכתולא
 מהמג*א ראי' הביא שהפר"מ ומה היא. אחריתא מילתא הדחק שעת אבל תורה, דיןעל
 אוכל אם כי סוכה, במצות )וביותר תורה רין ע"פ המצוה יקיים לפחות אשר בוורזה
 הבשירה בסוכה אוכל ואם תורה של המצוה קיום על ועשה בקום עובר אז לסוכהחוץ

 בד"ה ג. סוכה תוס' ועיק תורה. דברי על עבר לא מ"מ המצוה קיים שלא אףמה"ת,
 לא מה"ת אפילו מדרבנן מצו' ידי יצא דלא היכי כתבו שמאי בית מני לךראמר
 התוספות מדברי כן ואם זה. בענין האריך תרומה בה' למלך והמשנה המצוה.קיים
 הרשב"א בין פלוגתא לעשות כלל צריך אין אלה דברי ולפי הפר"מ. כד' בפירושמוכח
 אודות טש*כ גם מאוד(. תמוהים לענ*ד השדה תבואות בעל הרה"ג ודברי התוס'ובין
 כשגגה הוי במחכת*ה לילה, בעוד שחרית תפלת להתפלל שהתיר שם התפלהזמן

 התורה מן היא שתפלה מש"כ כי לכך, הכדיחו מי ידעתי ולא השליט, מלפניהיוצא
 בענין הלא נגדו מוכרחת ראי' אדרבה הוא דרבנה הוא תפלה זמן רק הרמב"םלשי'
 וקודם שחר של תמיר נגד הוא שהרית תפלת אבל שיהי' טסח באיזה יוצא מריתתפלה
 הם תפלה של הברכות כל בודאי אז והמתפלל מטש לילה הוא השחרעמוד

 וז"8*לבטלה,
 בימינו. בקרוב ב*ד בביאת ישראל לישועת המצפה באה"ר בדשת*ה בזהודנני

 89זע1 י,ןראל שמערןהק'



צה ףיום הזה חטאתקוני ך ךיפ
 טוב יוםטהרת

 רפאפורט הכהן מאיריצחק
 יע*א, ברוקלין לפ"ק, תשס"ו למטמונים, טו"ב א"ק א, ב"ה יצ"ו פראג דק"קרב

 י. נ. ו"וין,בן
 הגאון הרב כנפשי אהובי א"כ צדקה וגבעות שלו' הריםישאו

 נקי', כסלת מנפת נעמו אמריו ותושי', בעוז הכם גברהמובהק
 העלמעץ, דק"ק אב"ד שליט"א, דייטש חי*ל מוהר"רכש"ת

 יצ"ו.בקליוולטנד
 נפש מרת וגם נפשו מרת יודע הלב יתירה, ובחבה באהבה דרשה"טאחרי

 השתיקה, בדבר היא ח"ו טובה לא סבה שאיזה הלב רגש לי הי' כנפשו, אה2רריעו
 נכזבה לא תקותי ותלי"ת שלו' והכל כו' לצדיק יאונה לא כי חזקה היתה תקותיאך

 שישיב מעמדו את ייטיב כה שמו, וברוך הוא ברוך מצבו הוטב כבר מכתבובבוא
 וטהרה תורה להרבות גדרות ולגדור בפרץ לעמוד אז ככחו עתה כחו ויהי'לאיתנו
 אכי"ר.בישראל

 לכתחלה להם להתיר אם לעבודה המשכימים הפדק על העומדת שאלתובדבר
 מבוארת היטב זו שאלה הנה השחר, בעלות תיכף טו"ת עם להתפלל הקצריםבימים

 בשעת להתנהג האיך ברור והדין להתגדר מקום הניחו ולא ובאחרוניםבראשונים
 כהדר"ג על אקרא ותמה לפנים צריך זו הדחק לשעת נחשב דידן נדון אם אמנםהדתק.
 לב ייטב בעל וההגה"צ השדה פרי בעל הג' עולם עמודי ג' לתשובות שאלתנושדימה
 ישכים מתי איעי לשום יאלצהו ולא גזרה שום אין במדינותינו עתה מפינסק,ולהג'

 זו מדוכה על והנה בירור, צריך זה הדחק שעת חשוב פרנסה צורך אם רקלעבודה,
 במקואות, הן וחמורות קלות התורה בכל שעה"ד דין ודנו שקדמונו הרבניםישבו
 הפליטים ותלי"ת מדותיהם. את השוו וכדומה וכדומה במקולין הן המצות, באפייתהן

 אין "אם הדחק זו לחצנו ואת אמרו חז"ל כי אתם בדר'ך ילכו לא האחרוניםמימים
 רק דחוקה פרצה שום שאין במקומות להעיד יוכל בעצמו וכבודו מנין", דחקלוחץ
 בסייעתא הענינים ובכל המצות באפיית הוא וכן הדעות ככל לעשות יוכלהמקיל
  עתה כי התורה עפ"י מורווח בדרך פה חייהם יערכו תורה בעלי והאברכיםדשמיא
 יוצא נחוצה שאלה יש לפעמים ואם ברחובותינו, צווחה ואין פרץ ואין לנו ד'ירחיב
 איך לו לברר ויוכל כליו ונושאי ש"ע לפניו פתוחים הוראה בעל לכל ע"ז הכללמן

 עליו. הטובה ה' כיד שעה הוראתלפסוק
 ד' מלחמת לוחם אולם בריא לראותו ומצפה דוש"ת ידידו בזה אה2ארוהנני

 הימים כל בש"ט זמ"ז ונתבשר ונשמע נעוריו כנשר יחדש אז ויתר שאתביתר
 רפאפורט הכהן מאיריצחק

 בלוםרפאל
 החסה ואת הבדית את לך ה"א ושמר לס' ב, יום ב"ה יע"א קאשוי דק"ק ור*מראב*ד

 י. נ.ברוקלין,
 המפורסם הגאון הרב וידנכ"ח ידינ"פ לכבוד והברכה והשלו'התיים
 בחיבוריו נודע ולתפארת לתהילה עמו אחיו ומזכה זוכה תמיםצדיק

 שליט"א, דייטש ליפא יך"ט חננ" מוה*ר כש"תהיקרים
 יע"א. בקליוולאנד כעת יע"א, העלמעץהאבדק"ק

 ועל חוצות, בקרית לשבות לדרך שיצאתי בשעה הגיעני גיה"טאחדש*ה,
 כה"ג ואת הנדפסים, ובגליונות הבהירים בדבריו  לעיין פנאי מעט לקחתי הדרךחם

 עמוס ואני שלימה, ותשובה מאהבה בתשובה לבוא קצר מועד לי קבע כיהמליחה
 ובפרט מר. לן שבדק ענין בבירור בשו"א לבוא א*א ע*כ בפרט, זו בשבועהטרדות



 ףיומ הזה הטאתקוניימודצו
 מוב יוםמהרה

 אשר היאו המובהקים הגאונים הרבנים בין ראה2י להכניס תועלת ראיתי לאכי
 העיקר הקלושה ולענ"ד הבר. את לתבן ומה יהלוך מני ומה נקי' כסולת העניןביררו
 בזה, סברות לבדות ואין טו"ת על בשו"א עה"ש אהר לברך להתיר שלאלהלכה
 בעה"ש בשעה"ד ולהתפלל ק"ש לקרות שליט"א הגה"צ הרבנים רוב כהסכמתרק
 למקום השכם בבוקר לנסוע  למקץ2ה נכון יותר לענ"ד אולם סו"ת. על ברכהבלי

 יתבטל ואפילו ודין, כדת העבודה קודם בזמנה ביהידות להתפלל ושםהעבודה
 ואם בציבור. להתפלל יכול בשנה החדשים רוב סוכ"ס כי בציבור, מתפלהעי"ז
 ענינים, בכל כידוע ויותר יותר להתיר קוראה פרצה א"כ הדשות להתירנתהיל
 זולתו, ולא כה"ג ולא במרוצה, רק עברתי הכל על כי לכתוב מה לי איןעכאפ

 ולמטלעתי. לדידי הלכות בשאר ולא זו בהלכה לא צריכים איןהרה"ג,
 כמוני. ננס לדברי צריך כהד"ג אין כי בעיני, הרב כבודו למען כתבתיכ"ז

 ועד מעתה ונהמות ישועות בשו"ט ולהשמיע לשמוע לזכות עדכ"ש יעזרנו הטובוה'
 הוצה מעינותיו להפיץ ויזכה הרחשון לאיתע שב שכבר בע"ה אקוה אכי"ר.עולם,
 א"ס. וטהרה בקדוקוה הדביםולזכות

 ידנ"פ בלונ"ה דושת"ה ואה"ע באה"רהכו"ה
 בלום רפאלהק'

 בטבילה נזהר להיות הוא הברית פגם יסוד תיקון עיקי מתיקונד, אחד זהג.
 עבודת דתי בהם לרמז אלו סימנים עשה ההגדה בעל כו', ורחץ קדשבמקוה.

 ית', לפניו א"ע ולטהר לקדש האדם צריך הקדוש שבהג היינו ורחץ, קדש וזההשי"ת,

 מטהרים שהמים במקוה היא הטהרה ועיקר הטהרה, היא ורחץ קדושה, היא קדשכי
 צריך ולכן לאברהם, הסד בספרי שכתבתי כמו הטומאה רוה שולט אין שבמיםמהמת
 ישאר שלא בכדי המים, לבין בינו הוצץ דבר שום יהא ולא במים גופו כלשיביא
 שם יהי' שלא השי"ת לדביקות א"ע לטהר האדם צריך וכמו"כ הטומאה, רוהשמה
 גמור. בדביקות ית' בשמו דבוק יהי' רק השי"ת, לבין בינו ומפסיק הוצץדבר

 אברהם()מגן
 מהד"ש הגה"ק בשם מביא זי"ע מאלעסק מהרה"ק שמה לב בסידורב(
 טוב"ל, אותיות הם באתב"ש נפש"ך נסשך, ובכל הכתוב לפרש זי"עמבעלזא

 בגמרא מבואר כי הומפתי ואני ע"כ. נפשך, לובכל זוכה טבילה שמקיים מיכי
 בטבילת )היינו בה שמקילין שמעתי ינאי ר' אמר ע"א( כ"ב )דף ברכותמסכת
 ימיו לו מאריכין עצמו על בה המהמיר וכל בה, שמהמירין ושמעתיעזרא(

 נוטריקון טוב"ל וראיתי רע"א. סי' או"ה בטור ועיין הגמרא. לשון ע"כושנותיו,
 ושנות ימים לאורך זוכין הטבילה שע"י כנ"ל לרמז טובים, להיים בודהושיענו
חיים.

 הי"ד( ז"ל החסיד מאאמ"ו יד בכחב עה"ח אהרן)שם

 דייטש יוסף מו"ה הרה"צ דודי ברכה אהריו שהשאיר כת"י עה"ת בקונטרסג(
 בקשר שבא שבעת הי"ד ז"ל אאמו"ר מכ"ק ששמע מה כתוב מצאתי הי"דז'ל

 לעילא יסגי יתיר רבו הזמר לפרש קדה2ו פה את המפורסם החסיד זקני פתההשידוכין
 אף ולהטהר להתקדץן היא הקדושה דעיקר פרישא, דהות זוגיה בת ויסב דרגיהמן

 הרשבאץ הגאון מנה וכבר לך, במותר עצמך קדה2 כ'( )דף ביבמות כדמצינובמותר



צז ף ם וי הזה חטאתקוני ר ד סי
 טוב יום23הרה

 בביאה ההיתר בתאות גופו להשביע שלא עשה מצות דמ"ח בין דאודייתא למ"עזה
 חלק באלה לא אולם זוגו, בת עם התורה ברשות נבל להיות יכולים ובאמתוכדומה,
 כל דצוי' כוונתו ויהי' עצמו שיקדש היינו יסגי יתיר דבו הפייטן שאמד וזהיעקב
 אשת אשה שיקח זוגי' בת ויסב באופן ודמות נשגבות ומדריגות מעלות שה2יגכך

 ירבה ולא לו במותד א"ע יקדש וקדוש פדוש שיהי' פרישא דהות דק אבלנעודים,
 זה על והוסיף זצ"ל. הקדוש זקני של הק' עכ"ד לו, יאמר קדוש ואז ח"ו הלזוהתאוה
 מי כי למזכרת עוד וארשום : הטהור לשונו וזה הנ"ל בקונטדסו ז"ל החו"פ דודימד
 מידידיו אחד של נישואין בשמחת שמים לשם זי"ע אאמ"ו כה?מח שהי' בעת דאהשלא

 שמצינו ע"ד מימיו, טהודה שמחה דאה לא מצוה לשם הדיקוד בעת הנפלאודביקותו
 ורקדו ושמחו ביין העם לב כטוב חתינתי בעת ודכידנא אתלת. מרקד שהי' זיראבר'

 ולחש כתפי על הקדושים ידיו שתי ושם זצ"ל אאמו"ר אותי לקח מצוה שלהריקוד
 איד עדליכער שתהי' עצמך על קבל הכושד שעת הוא עכשיו יקירי, "בני 1 באזנילי
 מעומק הדבדים בדבדו נפשי יצאה ממש אלי דיבד וכה אימתי", עכשיו לא אםכי
 בענין דבדי ומדי אלה. כל ראתה עין אשרי בשפוותא, למפדט אפשד אי אשרהלב
 באהבה מוסר תוכחת לי שאמר זי"ע הצדיק אאמו"ד דבדי אמת בכתב ארשוםזה

 באור ולא למקוה התפלה לפני תיכף בשב"ק שהלכתי לפעמים לי שנזדמן עלמסותרת
 דהטכם בבוקר תמיד שילך צריך יונגעדמטז אלא הדרך, זו לא בני, לי אמדהבוקד,

 הכוונה ידע, דלא עד בפוריא לבסומי אינש מיהייב ע"ב( ז' )מגילה אמרו חכז"לכי
 דבה"ק. תבין ואתה לאו, או הצודך עת הוא אם אדם שום מזה ירגיששלא

 ו"ל( ההד מהר"י דודי מאת יד בכתב עה"ת)קונטרס

 ממקום הוגלו מאחבנ"י הרבה כאשד הראשונה, העולמית המלחמה בימיד(
 ר"ל, כשרה במקוה טבילה מצות מהם כמה אצל נתדופפה למדינה, וממדינהלמקום

 גרינוואלד יחזקי' יעקב ר' מו"ד וקדוש צדיק המפורסם הגאון הרב לנחוץ ראה כןועל
 הרבנים דעת את ולעודר קודא קול לפרסם פאפא בקה"י ואח"כ צעהלים אבד"קזצ"ל,

 להם יש לדאבוננו הללו הדבדים כי ויען הזאת, הנוראה הפרצה לגדוד עצהשיטכסו
 כן על הזה, היהדות בעיקר מזלזלים הדבה בעוה"ד כי אלה בימינו גם חשובערך

 לעמוד אנכי ומי עדכי מך שידעתי "הגם : וזל"ק הנ"ל, קורא הקול תורף פה מוסרהנני
 נפשות אלפי להציל נוגע הדבד כי יען אבל ברמה, קולי להשמיע גדוליםבמקום
 תבער בהגיגי בקדבי לבי וחם אוכל, לא ואתאפק החרש ע"כ ר"ל, כרת מאיסורישדאל
 למאות ונשלחים נדחים בנ"י אחינו שבעוה"ר ידוע הנה בלשוני, דבדתי ע"כ%ה?,

 רול, מישדאל תורה נשתכחה כמעט כביד זה אשר מקום מפוזרים במקומותולאלפים

 כשרה מקוה בנמצא אין הגדולות בעיירות שאפילו נאמנים אנשים מפי לי הוגדוהגד

 רול, כרת באיסוד נכשלים ישראל ואלפי מאות כמה יודע ומי ישראל, בנותלטהרות

 אותו ושאל שם, הדד ההם מאנשים אחד עם זה בענין דיבר כי נאמן איש ליוסיפר
 לאזנים אוי "ד8מפ-ב8ד*, במדחץ הולכין כי לו והשיב מקוה, בלא עושים הםמה
 ותסמר ממקוטו, ויתר לבי יחרד לזאת סרה, תוסיפו עוד תוכו מה על שומעות,שקי



 ף*ופ הזה חטאתקונייפודצח
 מךב 'ךמטהךת

 וגדולי גאוני אישים אליכם ע"כ ישאג. וכלביא וידאג יבכה זאת שומע בשרי,שערות
 להסיר לעשות מה התחכמו הבו עצה, עוצו גדול, רעש בקול אקרא הי"ומדינתימ
 והזקנים ב"ד צרה עת שבכל תקע"ו סי' או"ח בשו"ע כמבואר הזאת, הגדולההמכשלה

 ודורשין ומזהירין עבירות של המכשולים ומסיריל אנשים מעףבה על ובודקין יושבילהיו
 וחוצה המדינה ונכבדי גדולי והנה ע*ש. וכו', אותן ומפרישין עבירות בעלי עלוחוקרין

 הנדחים בנ"י אחינו מצב מעמד את להיטיב ותעצומת עוז תוקף בכל משתדליםלה
 בדברים תיקון איזה לעשות לב על שם אין אבל בכבוה קרנם ולהריםבגשמיות,
 נחנו אחד איש בני כלנו הלא ראל, מכרת ישראל אלפי להציל עולם של ברומוהעומדים
 אחינו ואם בזה, זה ערבים ישראל שכל אחיו בעוון באחיו איש וכשלו דרז"לוכבר
 להציל והצמאים הרעבים אחיהם בעד נדבות מנדבים אברהם, אלקי עם נדיביבנ"י
 עולם, מחיי מלהכרית נפשותם את להציל לנדב צריכין נדבות כמה רעב, מחרפתאותם
 וקבלו האלו הדברים לכל לבבכם שימו ונא נא כן על אותו. מסייעין לטהר והבאוכו',
 וצדק, באמת הנאמרים הדברים אל רק המדבר אל תביטו ואל שאמרו ממיהאמת
 ויסר כבתחילה ויועצנו כבראהבונה שופטינו וישיב ישראל, לצרות די יאמרוהשיות
 כעתירת בבי"א, הנדחה, פזורה שה בקיבוץ רווחה, לעמו וימציא ואנחה, יגוןממנו
 ולנחמת שמים לרחמי מצפה עינים, ובדמעות מתנים בשברון ידים, ברפיוןהכותב
 ד ל א ו ו נ י ר ג ' י ק ז ח י ב ק ע י הק' לפ"ק. העת"ר בשנת וירושלים,ציון

 יוסףא "וילקט בהירחון בזמנו שנדפס קורא, הקול נוסח ע"כ יע"א. צעהליםאבד*ק
 יבין לו וליבא עינא אשר מי כל והנה לאור. אז שיצא י"ט( קונטרס י"ז,)שנה
 עדיין בעוה"ר כי זה בזמנינו גם להיאמר הדברים הם ראויים כי ובשכלו בדעווישכיל
 די מדון על ימטבי הרבנים על מוטלת חובה ע"כ ר*ל, פנינו נגד הזאת הרעההמכשלה

 ישראל עדת תהי' שלא הישראלי, הבית בדק את ולחזק מכשול להסיר ואתר אתרבכל
 מושבותיהם מקומות בכל וטהרה קדושה ויוסיפו רועה, להם אין אשרכצאן
 ברכה. עליהםותבוא

 במצות אותי זיכה זאת במדינה פה בחיים חלקי השם השי"ת והנהה(
 אהצר נדחים במקומות גם ולפעמים שועת, וערים מקומות בהרבה מקוואותתיקון
 לי נודמן הקודש עבודת עבודתי ולרגל כשרה, מקוה כלל עדיין שמה היתהלא
 שהוצאתי זה ספרי של הקודמים בחלקים כבר העליתי כאשר שונות, בעיותכמה
 עלי הטובה ה' כיד הזה בחלק גם אבאר וכאשר הבוי"ת, בעזרת עתה עדלאור
 והנה ההלכה. בירור למען אליהם שפניתי שליט"א הגאונים הרבנים תשובותוגם
 מוה"ר שמים ויראת תורה אוצר ולתהלה לשם מפארים שמו הרהאג הצעיראחי
 ווינא, הבירה בעיר מדון על יושב וכעת סענדרא, דק"ק אב"ד שליט"א, צבייצחק
 שליט*א מסאטמאר הקדוש הגאון דורינו מנהיג הגולה מאור רבימ כ"ק אלפנה

 וכ' ברזל, חוטי עם הנעשים בעט*ן כותלי עם מקוה לעשות מותר אםב~ואלה
 לזכות כאן מעתיקה והנני שליטשא, הקדוש רבינו תשובת אלי שלח נ*יאחי
 הרבים.את



צפ שליפ"א %פאפמאר הגה"ק פט פ"קתשופת

 מיימלבויםיואל
 י. נ.ברוקלין, תשט"ו. ויקרא, יב"ה והגלילות סאטמחר דק"קאב"ד

 המפואר החסיד חו"ב המאוה"ג הרב ידידי כבוד אל וכט"סשלו'
 אב"ד שהי' שליט*א, דייטש צבי יצהק מוה"ר כש"תיו"ש

 יצ"ה בווינא וכעת סענדדא,דק"ק
 שכתב יען אלא טובא, טרידנא והנה המקוה בדבר מכתבו הגיעניאחדשת"ה,

 להבטיח רוצה אינו שהאינזשינער שאלתו בדבד להשיבו הנני הנחיצות גודללי
 הבעטאן בתוך יתן אם אלא יסדקו לבלי חזקים שיהיו והבורות המקו' כותליעל
 לו אכתוב דאשית הנה זאת. להתיד אם ושתול בעטאן אייזן הנקרא ברזלחוטי
 זמן לעמוד מובטח והוא יותד ביוקד שהוא חזק בעטאן עכשיו יש ידיעתיומלפי
 מקואות שנעשו ברוקלין עידינו פה רואים אנו וזה זחילה, ובלי סדק בליאדוך
 כפי אך זחילה, שום ולא סדק שום נעשה ולא רבים שנים ועבדו הבעטאןמאותו

 אולי ע"ז וידרוש יחקור ולכן בתוקפו כ"כ עומד הבעטאן שאין מקומות ישהשמועה
 זפת מין הבעטאן תחת נותנים שאם עוד ושמעתי ברזל. החוטי למעע מציאותיש

 צודך ויש שא"א במקום אמנם הבעטאן, יסדק שלא מעכב זה גם סמאלעהנקרא
 אבאר. כאשר להתירו לסמוך מה על יש בעטאן מאייזןלעשות

 שלא מונע שהברזל כיון האחד ענינים, שני על בזה לדון יש לכאודהוהנה
 הזחילה ומעכב בסותם כמו טומאה ע"י הוי' הוי לא אם לחוש יש המים ויזחלויסדק
 הפוסקים לדעת לדון יש הבעטאן את מעמיד שהברזל דכיון והשני המקב"ט,בדבר
 מעמידו שהוא ברזל דין הבעטאן אותו לכל שיש נמצא המעמיד אחר הולךדהכל
 כבר טומאה ע"י הוי' בחשש והנה הראשון. מן חמור וזה הברזל בתוך כטובלודיע
 של ביתידות בהמקו' הנסדים שקבעו דידי' בעובדא קל*ז ס" מהד"ת העב"יכתב
 הוי' נקרא המקב"ט בדבר הזחילה סותם שאם הר*ש לשיטת דאף והסבירברזל
 דבמה ונמצא זוחלין מטעם פסולה שהמקוה התם אלא זה אין מ"מ טומאהע*י

 היכא אבל טומאה, ע"י הוי' נקרא לכן פסולה מקוה ומכשיר מטהר הזחילהשסותם
 אלא המקוה וכשירה ניכדת זחילה הוי דלא באופן מעט מעט רק נבלעיןשהמים
 פסול לידי ויבא השיעוד מן זמן אחר יחסד מעט מעט המים שנבלעיןשבשביל

 אלא והכשר טהדה שום גורמים הנסרים אין בו לטבול כשר שעתה כיוןאבל
 טומאונ ע*י הוי' נקרא דלא מודה הד"ש גם בזה אח"כ, לבא שעתיד הפסולמניעת
 מ"ד סי' מהד*ק ובד"ח לדינא, עלי' לסמוך זו לסבדא קלסי' ר*ד בסי'והחת"ס

 שבעובדא שסיים אלא התויו"ט דברי לפי אח"כ תי' מ"מ מהתוספתא ע"ז שהקשהאף
 שלא הנוב"י לדברי אף פסול מתכות של בטסין למטה המקף כל מיוסד שהי'דידי'

 אלא הפסול ואין כשרים גופי' שהנסדים בנסרים שנסתם התם אלא הנוב*יהתיי
 של בטסע מרוצפת כולה שהמקו' היבא אבל בהנסרים שנקבעו היתידותבשביל
 יעיי"ש. הטסין ע*ג ועומד שטובל בשביל דאורייתא פסול הוי שמקב"טמתטת
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 היתידות בשביל דק הוא שהחסדון אלא הכשד דבד על עומד שהוא דהיכא בזהונראה
 שכשד, הנוב"י לסבדת מודה ז"ל הוא גם בזה אח"כ יבא שלא הפסול אתשמעכב

 שהתם בנ"ד ק"ו וא"כ להתיד ע"ז שסמכו ז"ל אחדונים גדולי בהדבה עוד הואוכן
 המעשה התחיל שכבד מהשיעוד אח"כ יחסד כי פסול לידי שיבא בודאי דואיםאנו

 איל כשידה עדיק שהמקוה כיון ואעפי"כ המים שנבלעין במה פסול לידיהמביא
 וכשד טוב הוא שעכשיו צימענט על שעומד בנ"ד ומכש"כ טומאה. ע"י הויוה
 אלא בדזל החוטי ואין פסול איזה של התחלה שום עדיין ואין בדזל החוטיבלי

 הנ"ל הנוב"י סבדת לפי טומאה ע"י הוי' זה שאין אח"כ יסדק שמא החששבשביל
ודעימי'.

 נעלם שבמח"כ זלה"ה החת"ס ואביו הנוב"י על כתב ק"א סי' חיו"דובכת"ס
 הד*ש בין פלוגתא זו בסבדא ועשה דנוב"י כותי' דלא מפורש במרדכי כימהם

 המדדכי. למ"ש הד"ש מ"ש בין חילוק שום הדגיש שלא הב"י על וכתבוהמדדכי
 המדדכי דבדי את וסייעתם והחת"ס הנוב"י של הבדולחים מעיניהם נעלס לאולפענ"ד
 הב"י עשה שלא ומה סבדתם, נגד כלל ואים במקומו שם בב"י המבואדיםהאלו
 חילוק שיש הבין שהכת"ס בדודים דבדים הם והמדדכי הד"ש דבדי בין חילוקשום
 סתמה ונפסלה בהמקו' הזחילה שהתחילה שאחד מיידי דהד"ש והמרדכי הד"שבין

 נקדא ולא הזחילה שהתחילה טדם אם דאף יותד מחמיד והמדדכי המק"טבדבד
 זחילה של פסול לידי אח"כ יבא שלא המקב"ט בדבד סתמה עלי' פסול שםעדיין
 והחת"ס הנוב"י נגד מפודש שזהו ז"ל הכת"ס וסובד טומאה ע"י הוי' נקראג"כ
 דמיידי המדדכי מדבדי שהבין מה ז"ל להכת"ס לי' יהיבנא לו אם אף באמת אבלז"ל
 אין מ"מ הזחילה שהתחילה טדם סתמה כבד והוא הזחילה באה הטבילה בשעת,2דק
 זוחלין יהי' שלא שיזהדו המדדכי בדבדי שמפודש דכיון הנוב"י דבדי נגד כללזה

 ע"כ א"כ מועיל אינו המקב"ט בדבד זחילתו מעכב שאם כתב וע"ז טבילהבשעת
 פסולה היתה המקב"ט דבד של הסתימה אותה לולא הטבילה שבשעת עכ"פמיידי
 אנו דעיקד אח"כ או הזחילה טדם הסתימה היתה אם כ"כ נ"מ אין זוחליןמטעם
 יקחו שאם המקב"ט דבד בסיבת הטבילה הכשד תלוי אז אם הטבילה שעת עלדנין
 זוחלין מטעם שמה לטבול אפשדות שום אז יהי' לא המקב"ט דבר אותו משםאז
 הנוב"י שכתב בעובדא משא"כ טומאוע ע"י הוי' הטבילה בשעת אז דהוי סבא-יולכן

 ניבדת שאינה זחילה דהוי משום זוחלין מטעם נפסלה המקו' שאין הטעםמפודש
 שאינה זחילה שהוא כזו מועטת בבליעה אף הזמן יומשך שאם הוא דהחששאלא
 כשר שהוא דכיון הנוב"י סבדת סובב וע"ז משיעודו יחסר סוף כל סוף מ"מניכרת
 ווחלין דין לו אין גם משיעודו חסר לא עדיק כי כלל הנסדים בלי גם בו לטבולעתה
 אח"כנ לבא שעתיד הפסול מניעת אלא והכשר טהרה שום גורמים הנסרים איןא"כ
 פוסקים ושאר החת"ס גם המרדכי, לדברי כלל ענין שאינו בדודה סבדאחה

 הנ"ל. באופן רק מיירי זו בסבדאהמשתמשים
 בשביל סדין עלי' בפירס ד"י בסוכה ר"ת מדברי ליישב החת'ס שטדחומה

 או להתייבה2 הסכך עלי עתידים הסדין יקח שאם באופן מיהרי שם דגםדנראה
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 אז יקח אס וא"כ מצלתה, מרובה חמתה שיהי' לידי שיבא עד מעט מעטלנשור
 ססול לידי יבא שלא העתיד על מונע שהוא אלא הסוכה עדיק כשרה משםהסדין
 שאם באופל רק דמיירי לדחוק בעיניו נראה ולא השואל, בדברי בחת"ם זהכמבואר
 ולכן מצלתה מרובה חמתה ויהי' העלין רוב יפלו רגע באותו תינף הסדיןיקחו
 בשביל הפסול טעם כלל שם שאצ"ל האמת הוא שכן מירווח תי' ז"ל החת"ם לותי'

 אין העתיד על הפסול מונע אלא ואינו אז כשר הוא שאם המקב"ט בדברמעמיד
 מילתא שם ביאר כאשר הסדין תחת שיושב בשביל הוא הפסול טעם אלא חששבזה

 כלל. דמיון שום להם שאין ענינים שני לדמות שכתב הכת"ם על ומהתימהבטעמא,
 טרם שסתמה באופן דמיירי המרדכי בדברי להעמיס שכתב מה זאת גם אףאמנם
 זחילתו מעכב שאם סתם כתב כי המרדכי בדברי כלל מוכרח אינו הזחילההתחלת
 ברורים הב"י ודברי ואופן אופן בכל לפרש ואפשר מועיל, אינו המקב"טבדבר
 בלשון כלל הכרח שאין מלבד כי והמרדכי הר"ש דברי בין חילוק עשה שלאמה

 הזחילה קדמה אם בין לחלק כלל לי' סבירא דלא י"ל הסברא בעיקר גםהמרדכי
 כמבואר ההכשר את אז גורם הוא אם הטבילה בשעת רק הוא דהעיקר הסתימהאו

 דפליגי ראשונים שאר שהביא מחמת בזה להקל מסיק הכת"ס גם ולדינאלמעלה,
 בזה והחת"ם הנוב"י שסברת העיקר אלא מוכרח אינו בזה ולפענ"ד המרדכי,על
 חולק. שום בלי לכו"ע ברורים דבריםהם

 העירו לא למה הקשה שליט"א מטשעבין מהגאון צ' סי' משרים דובבובספר
 המקב"ט בדבר המים יבואו שלא הנקבים לסתום דמחמיר ס"א ס"ק במקומומהטו"ז
 אינו שעדיין משום רק מקיל אינו דמקיל שם הנקה"כ ואפי' כהנוב"י ס"ל לאאלמא
 אלא הקיל לא ולכן מהתוספתא שהקשה יען מחמיר שהוא הבין מהד"ח גםמקוה,
 לא שבודאי אינו כ"ז ולפענ"ד מחזיק. הי' הכתלים לולא שגם דידי' בעובדאשם
 הטו"ז דברי אבל במקומו, שם והנקה"כ הטו"ז דברי וסייעתם והחת"ם מהנוב"ינעלם
 לפנינו כשרה דהמקו' היכא מייוי שהם וסייעתו הנוב"י סברת נגד כלל עניןאינם
 דמקואות פ"ה ר"ש ועי' העתיד על כ"א אז להכשירו תועלת שום המקב"ט מדברואין
 המקב"ט דבר ע"י הזחילה במעכב ומכשיר דפליג יודא ר' דאף שכתב ה'משנה
 הכא שאני ואך דפסול, המקב"ט דבר ע"י המים שהביא היכא דמודה י"למ"מ

 כיון יודא ר' מכשיד דמש"ה בלשונו שם הרא"ש כתב ועד"ז ושלם, עשוישהמקו'
 מפי' לגמרי נטה ילבסוף יפסול שלא מונע ההא המקב"ט דבר וע"י כשרקוהמקוה

 בדר' אף למימר כלל לי' מסתברא דלא היא הקושיות מן וא' קושיות, מחמתזה

 דבר ע"י פסולו מונע ואך כשר שהמקוה כיון טומאה ע"י להוי' זה לדמותיוסי
 המים שעצם כיון מ"מ זוחלין מטעם פסולה שהמקוה דאף כוונתו וצ"ל יעיי"שטמא

 וא"כ המקו', הווית לא הפסול מניעת רק הזחילה מניעת הוי כולה כשירהשבמקו'
 מטעם עכ"פ ססולה שהמקוה דכיון וסובר בזה פליג יוסי דר' הר"ש דעת לפיאף
 הבו אבל טומאה, ע"י הוי' ג"כ והוי ההכשר את עושה הזחילה המעכב לכן 'ןזוחל
 שום בה ואין הטבילה בשעת אז לגמרי כשירה המקו' שאם עלה להוסיף דלאעלה
 בזה סברא שום שאין בודאי העתיד בשביל שיעשה אלא מזחילה אף פסולחוש
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 מהשאובין לגמדי פסולה שהמקו' דהטו"ז בהך כהבא"כ טומאה, ע"י הוי' דנקדאלומד
 הסתימה ע"י זולת המים בעצם מקו' הכשר לידי שם לבוא אופן שום ואיןבתוכה
 המקו' הכשר שכל טומאה ע"י הוי' נקרא דזה הטו"ז סובר לכן המקב"טבדבר
 בשביל בזה גם מכשיד והנקה"כ המקב"ט, דבר אמצעות ע"י רק נעשהמתחלה
 ופקפוק חשש שום בלי וכשירה שלימה שהמקו' היכא אבל מקו', כאן איןשעדיין

 מדברי שאין ז"ב ועכ"פ מודו. וכ"ע יותר עדיף ודאי זה המקב"ט דבר בליאף
 מכרעת הגדולה ודעתם ודעימי' והחת"ס הנוב"י נגד ראי' שום האלו והנקה"כהטו"ז
 קושייתו תי' אח"כ הלא מהתוספתא, שהקשה מהד"ח שהביא ומה לכ"ע. כשרדזה
 וכתב הטסין על שעומד יען להחמיר מסיק דידי' שבעובדא אלא התוי*ט, דברילפי
 דהנוב"י בעובדא אבל שמקב"ט, כלים על שעומד בשביל הנוב"י לדעת אף פסולשזה

 שמכשיר. להנוב"י בזה מסכים ז'ל הוא שגם ונראה עליו פליג לא הנסרים עלשעומד
 כממום במעיין, שמיירי יען משרים הדובב דברי לי' אהניא דלא כתבוכ"מ

 שמתיר שם ומבואר דמילתא לרווחא אלא כתב לא מעיין שהוא דזה ארי', לאהא
 לולא שגם בשביל אלא מתיר אינו שהוא לי' אהניא לא אחר מטעם אבל בלא"ה,גם

 הצימענט כתלי לולא שגם אופן באיזה מרוצף שם שהי' וצ"ל מחזיק הי'הכתלים
 נאבדין צימענט שם שעושין שבקדקע חפירות סתם אבל המים, נאבדין היולא

 בדובב התיד לא זה ובאופן הכתלים עשיית בלא ניכרת בזחילה תיכף ונבלעיןהמים
 לכ"ע. בכ"ה להכשיר ברורים וסייעתם והח"ס הנוב"י דדברי באדתי כבר אבלמשרים,

 לדעת הצימענט את מעמידין ברזל שחוטי דכיון עקא דא לכאורהאמנם
 ניון מתכות כלי דין הצימענט לאותו יש א"כ המעמיד אחר הולך דהכלהפוסקים
 הנוב*י מדברי ראי' אין ולזה מתכות בכלי כטובל לכאודה והוי מעמידושהמתכות
 לטבול ראוים הנסרים ואין בפ"ע נסד שכל וי*ל בקרקע הקבועים בנסריםדמיירי
 בקרקע מחברם אלא הנסרים את כלל מעמידין היתידות ואין נתחברו לא כי בפועבהם

 ומחוברים משולבים שהנסרים בתוכה אפי' נמי אי המים, זחילת לעכב שםשיעמדו
 לעמוד בקרקע לקבעה בשביל אלא בדזל של ליתידות וא"צ מקב"ט שאינו בדברזב"ז
 את מעמידין היתידות אין כי מתכות כלי דין להנסדים שיהי' דהטש שאין היטבשם
 סברת מועיל שפיר ובזה המים, זחילת לעכב בקביעתם שגורמים אלא הנסדיםעצם

 כולו דהוי ויאל הצימענט עצם את מעמידין בדזל שהחוטי כאן משא"כהנוב"י,
 כמובן, הנושאים בין לחלק דיש הנוב"י מדברי לכאורה ראי' אין וע*ז מתכותככלי

 משרים ובדובב מתכות, של בטסין מרוצף כשהוא הד*ח שאסר כמו דינאואולי
 מועיל אינו שזה לבאר הרגי,ם לא הכתלים בלי אף המים שמחזיק מטעםשהתיר
 באותו טובל שהוא מה דוז,צש נגד לא אבל טומאה עעי הוי' של החועש נגדאלא

 ע*י הוי' של ההשש נגד הנוב"י בסברת לו הונח לא ואם מעמידו שהברזלהצימענט
 מתכות. דין עצמו להצימענט שיש הדהטש נגד מועיל שאינו כש*כטומאה

 ברזל של ויתידות בחבושים שנהחזקה בגיגית ד*ו סי' בתשו' החת"סוהנה
 הנוב*י לדברי זה דין לדמות כתב והטובלים מים כובד ע*י לעתיד יתקלקלשלא
 בשביל אלא עתה לה צדיך שאין דכיון טומאה ע"י הוי' לענין הנובאי שכתבדכמו



קג שליט"א פסאטטאר הגה"ק מרן ל"קתשובת

 צריך אין שאס המעמיד בדבד הוא כן כמו טומאה ע"י הוי' דין לו איןהעתיד
 מתכות, ככלי ואינו המעמיד דבד דין לו אין העתיד בשביל אלא עתהלהמעמיד
 זה ללמוד שכתב במה החת"ס על חולק ס"ד סי' ח"ב יווד שלמה ביתובתשו'

 היתידות אם לזה כלל נחית לא והנוב"י לזה כלל ענין וואינם הנוב"ימדבדי
 היכא משם ללמוד ואין טומאה ע"י מהוי' אלא דיבד ולא התיבה אתמעמידין
 שאם נכונה היא בעצמה שהסבדא כתב אעפי"כ אמנם התיבה, את מעמידדהמתכות

 כמעמיד לדונו אין יותד זמן שיתקיים העתיד בשביל אלא להמעמיד עתה צריךאין
 הס' ובסוף יעיי"ש. לזה שיסכים מובהק רב עוד שישאלו דצונו שלמעשהאלא

 דבדיו חיזק אבל בזה לי' מספקא ז"ל שאביו שאף כתב בהמ"ח מהגהותבדהסמטות
 כלים בטבילת המעמיד אחר הולך הכל לענין ע"ג סי' בהלק"ט גם מבואדשכן
 וכו' הבדיא חדס כלי הטופל ה' משנה כלים דמס' מפ"ג נכונה ראי' עודוהביא
 אע"ג שכתב יותר מבואד ז"ל מהגר"א ובא"ר שם, הרע"ב בפי' הקרוי' בחידוקוכן

 מיהת והשתא הואיל חיזוק וצדיכה להשבר היא דעלולה לחידוק צריכהדקרוי'
 בטבילת מהלק"ט שהביא מה הנה דבנן. מטהדי לחידוק צריכה ולא היאבריאה
 כלל מיירי לא בהלק"ט ובאמת בעצמו שכתב כמו הלק"ט סי' בידו הי' לאכלים

 כיון שכתב ברזל של חשוקים לו ועשו דק שגלדו כהבופר אלא כליםמטבילת
 ואולי תקפ"ו, סי' ר"ה הל' בבאה"ט גם זה והביא בו לתקוע מותד דיעותא איןדעדיין
 דכלים דפ*ג ממשנה אבל יוצא הקול מהיכן רק תלוי ששם לשופר לדמותאין
 והגהות ב"ש אחד ג"כ נמשך בתחלה ב' סי' ח"א מהרש"ם ובשו"ת נכונה.ראי'
 מדבדי להיפך דאי' שיש כתב שאח"כ אלא דכלים ומבהבנה מהלק"ט שהביאמה

 זהב ציפוי דאפי' נאל וז"ל שכתבו צפויין שמעמידין ד*ה ע"א ע"ב דף יומאהתוס'
 ולכל טבילה לענין המתכות לגבי בטל העץ דוכתי דבכל דידהו לגבי בטלשעליהן

 וכו' שלחן שהרי כן אינו שטים ובעצי וכו' המעמיד אחד הולך הכל דאמדמילי
 מדהמב ואפ"ה הציפוי בלא גם עומד הי' העץ התם והרי עכ"ל. מקדא התםויליף
 שם ומשמע יעיי"ש, העץ לגבי בטל דהציפוי דקמ"ל קרא לאו אי למעמידהזהב

 זה. מהיתד נטהדמש"ה
 בשביל לא בהשלחן התם שהדי להלכה ראי' האלו התוס' מדברי איןולפענעד

 אחדינא טעמא התם אלא עץ, ככלי דדינו מקדא ללמוד הוצדך המעמיד הואשהציפוי
 אחר הולכין דבכ"מ דכלים מהמשנה שהביא ע"ב כאו דף חגיגה בסוף כמבוארהוא

 הרמב"ם על ובכ"מ בזה חילוקים שהביא דכלים כ"ב פ' בתוי"ט יעיי"שהציפוי
 אבל דפליגי דאשונים ושאדי הדמב"ם שיטת באורך מבאד ד' הל' כלים מה'פ"ד
 ויותר בהענין, להמעיין זה כמבואר המעמיד לדבד כלל ענין זה אין הדיעותלכל
 ציפוי בין לחלק בתחלה הש"ס שדצה מה על כאן ד"ה שם חגיגה בתוס' מבוארמזה
 הי' משה של דשלחן פידושא לחד בתוס' שם וכתבו עומד שאינו לציפויעומד
 הזהב את מעמיד הי' שהעץ לפי"ז ונמצא קאי מצי לא עץ ובלא וקלוש דקהזהב

 אחר הולכין עומד שאינו ציפוי ול"ש עומד ציפוי דלוש שם בש"ס מסיקואעפי"כ

 העץ אחר דהולכין לקרא שהוצרך והרי עץ קרי' דרחמנא שלחן  שאני אלאהציפוי



 שליט"א מטאטטאר הגה"ק מרן ט"קתשוטתקד
 דאין בכה"ג אף הציפוי אחר הולכיל דבכ"מ בשביל המעמיד הוא שהעץ היכאאף
 שאינו ציפוי דהוי שם ותוס' שברש"י הא' לפי' וגם המעמיד. בדבר כלל תלויזה

 בש"ס שם וז"ב מעמיד הוי לא ג"כ להעץ דבוק הציפוי הי' שלא בשבילעומד
 להבין צע"ג באמת זה המעמיד אחר הולכין דבכ"מ הלשון ביומא התוס' ומ"שתגיגה
 ולכן העץ את מעמיד המתכות רוב שעפ"י דמילתא לרווחא כן התום' כתבוואולי
 מעמיד וגם ציפוי שהוא בשביל טעמים, משני העיקר הוא מתכות בציפויבכ"מ

 דקראו קרא לן דגלי כיון יועילו לא שניהם מעמיד גם הציפוי יהא לו אףובשלחן
 דחגיגה וסוגי' ציפויין את שמעמידין בש"ס שאמרו הלשון לפרש כן וכתבועץ
 ג' שם איתא כי עומדים שטים דעצי בקדא שם שבש"ס הלשונות שאר לפיאזלי

 שמעמידין עומדים שפי' הלשון אותו לפי אלא ביומא התוס' זה כתבו ולאלשונות
 המעמיד. בדבר שתלוי דמשמע ציפוייןאת

 בלא גם העץ עומד הי' בשלחן דהתם המהרש"ם שההליט מה הדברובעיקר
 שלקחו דמסתברא כן אמר מסברא הנדאה וכי לדבריו וראי' הכדח הביא לאהציפוי
 מחשב דטש"ה ע"כ סובר ולכן ועומדים בריאים מובחרים היותר העציםלהמשכן
 לנ"ד, גם מזה ולמד שנתיישן אחר העתיד על צורך שהוא בשביל למעמידהזהב
 העתיד בשביל הוא שאם אומרים שאנו דמה ראי' אין דבריו לפי גם באמתאבל
 שום בו ואין ויפה שלם שהוא רואין שאנו בעת אלא אינו זה מעמיד דין לואין

 שעתו לפי אלא דנין אין המתכות בלא לעמוד יוכל טובל שהוא זמן ובאותוריעותא
 לעמוד יוכל ולא איתרע שכבר רואין שאנו אחר אבל העתיד, בשביל שהוא מהלא
 מצינו שלא וכליו בהמשכן וא"כ המעמיד. דבר דין לו יש בודאי המתכותבלי

 או העץ שנחלש ראוי שנתיישנו שאחר להיות יוכל דהבנים אותן בכלשנתחלפו
 הכ' לנו גילה ולזה המתכות בלי לעמוד יוכל שלא באופן וכדומה רקבון בושלט
 דין להם יהי' שלעולם ציפויין את שמעמידין עומדים שטים דעצי לישנאלהך
 מה שם ביומא ז"ל רש"י ועי' מעמידם, יהי' והמתכות שנתיישנו אחר אף עץכלי
 ודאי זה והנה ציפויין, נפל ולא התליעו שלא אחר לשון ציפויין את במעמידיןשפי'
 המעמיד דבר אף עוד לו מועיל ואינו ציפויין ממנו שנופל עד כ"כ שמתליעדמה
 ע"י עכ"פ עדיין לעמוד שיוכל באופן רקבון בו שלט או קצת שמתליע ממה גרעזה

 שנופל עד בהתלעה כ"כ גדול שיעור לומר לטרוח ומדהוצרך עליו שעומדהציפוי
 אם למעמיד שיצטרך עד אלא ההתלעה הגיע לא אם מזה דבפחות ש"מציפויו
 שהי' להיות ויכול קפידא אין ידו על לעמוד העץ ויוכל עליו עומד הציפויעכ"פ
 שכתבתי. כמו עד"ז התוס' דברי גם לפרש אפשר א"ככן,

 לדבריו סמך יש לכאורה הציפוי בלא גם עומד הי' שהעץ המהרש"םובמ"ש
 דפשטי' לפרש שכתב עומדים שטים עצי בפסוק תרומה פ' עה"ת בעהיתמדברי
 העומדים מן אלא נרקבו שכבר רבים מימים והנקצצים הנפולים מן יקחושלא

 קרא לזה שהוצרך דמדחזינן בהיפך גם י"ל אבל החזקוני, גם פי' ועד"זבקומתם
 בקומתם העומדים מן ליקח שצריך מסברא ידעיט הוי לא הקרא דבלא ש"מדעומדים

 וא"כ הוא סברא קרא לי למה בש"ס אמרו מסברא שידעינן מה כי הציפויבלא



קה שליט"א מסאפמאר הגה"ק מט כ"קתשובת

 אחרות הלשונות לפי אבל בקומתל, שעומדין מעומדים שדרשו הלשון אותו לפיתינח
 הלשון אותו ובתוכם דעומדים מקרא אחרים ענינים שדרשו ובמדרששבש"ס

 יכלו שלא ואפשר בקומתן, שעמדו מקרא לימוד לנו אין שוב ציפויין אתשמעמידין
 פלוגתא יש אמנם חזקים. עצים במדבר מצאו שלא להיות ויכול הציפוי בלאלעמוד
 פ' בתחלת גם שהביא השיטה אותה לפי כן כתבו ובבעה"ת חכז"ל בדבריבזה

 שטים עצי שבתוכם גדולים יערים שם שהי' המדבר מן לקחו שטים שעציתרומה
 תנחומא ר' פי' במדבר להם הי' מאין שטים ועצי עה"כ שם כתב ז"ל רש"יאבל
 ארזים והביא במדבר משכן לבנות ישראל שעתידים ברוה"ק צפה אבינויעקב

 אח"כ הביא ובבעה"ת ממצרים, כשיצאו עמהם ליטלם לבניו וצוה ונטעםלמצרים
 אבינו יעקב שמימות הישנים הארזים אותן אלא בידם הי' שלא לפי"ז נמצא זהגם

 לקוץ שהלך כתב שבע בארה ויבא עה"כ ד' אות צ"ד פ' ויגש פ' ובב"רע"ה,
 שטים עצי אתו נמצא אשר וכל הה"ד וכו' שבע בבאר זקינו אברהם שנטעארזים
 הארזים מאותן נטלו דלכן ביפ"ת שם ופי' פקע, ולא קשר לא בהם נמצא ולאוכו'
 צוה אבינו שיעקב במדרש עוד ומבואר פקע ולא קשר לא בהם נמצא שלאיען

 ברא"ם האריכו והרבה המשכן, קרשי לצורך במצרים ארזים שיטעו השבטיםלבניו
 ושאר עה"ת ש"ך ועי' בזה, חכז"ל דעת לבאר מפרשים ושאר ובנזה"קוביפ"ת
 אבינו יעקב שנטען הקרשים אותן אלא וכליו במשכן יהי' שלא שרצהמפרק2ים
 ועשית עה"פ ז*ל רש"י ועי' הס"מ, כח להתיש קדושה בהם שנתנו השבטיםובניו
 ומיוחדים העומדים מאותן הקרשים מהו קרשים ועשית הול"ל שכתב הקרשיםאת
 שהועמדו עומדים בלשון גם שפי' תנחומא מהמדרש והוא אבינו יעקב שנטעןלכך
 א"א זה פי' מהקצוצים יטלו שלא עומדים בלשון בעה"ת שפירשו ומה לכ?,קודם
 אילנות מאיזה לבחור בידם והי' שבמדבר מהאילנות שנטלו השיטה אותה לפיאלא
 שאינו אעפ"י לפשוטו הקרוב הפי' להביא המקרא על בפירושן הי' ודרכןליטול
 להפה2כן ליטול יכולין הי' שלא חכז"ל קבלת שהי' הדיעות אותן אבל כנודעלהלכה

 אחרים לפידושים הוצרכו ע"ה אבינו מיעקב לכך שהזמינו האילנות מאותן רקאלא
 ע"ה אבינו יעקב מימות שנים מאות כמה כ"כ ישנים שהיו וא"כ עומדיםבלשון
 מתכות של והמעמיד הציפוי בלא לעמוד יכלו לא יושנן שמחמת להיות יכולשפיר

 ציפויין את שמעמידין בעומדין 'שפי' לישנא להך שכתבו התוס' מדברי כלל ראי'ואין
 מ"מ נס בדרך ג"כ הי' שנים מאות כ"כ האילנות שהתקיימו מה הנראה שכפיואף

 דאף כ"כ גדולה התיבה שעשה מה על נח פ' הרמב"ן כמ"ש עדיף בניסאלמעט
 גדולה אותה עשה מ"מ המרובה את מחזיק מיעוט שהי' לנס הוצרכו אח=כשגם

 שמים בידי יהי' והשאר לעשות אדם ביד שיש מה כל  לעף2ות שצדיך בנסיםלמעט
 קב"ה עביד לא מעמיד ע"י שיהי' שאפשר מה המשכן בקרשי כן וכמו,ע,לשש

 שמים. בידי הי' והשאר למגנאניסא
 לעמוד שבמשכן שטים העצי יכולין היו אם הוכחה שום שאין לפי"זנמצא

 שהוא שמה והב"ש החת"ס לסברת התוס' מדברי כלל סתירה אין וא"כ הציפויבלי
 זו, לסברא נכונות ראיות שיש הבאתי וכבר מעמיד דין לו אין העתידבשביל



 שליט"א ממאטטאר הגה"ק מרן כ"קתשובתקו
 אם זולת בעיניו הוא נכון אם אף מעשה לעשות מיסתפי הב"ש גם למעשהאמנם
 שנקףעה בגיגית להקל אם ג"כ מפקפק ק' סי' יו"ד ובכת"ס מובהק. רב עודיסכים
 שבחתאס אח"כ והביא הנוב"י לדברי דמי דלא וכתב הגיגית לחזק ברזלבחשוקי

 החת"ס אביו לדברי מקום שהראה דאף והרי בצ"ע וסיים הכי משמע לא ר"וסי'
 על בזה לסמוך אם לי' דמספקא ונמצא בצ"ע סיים מ"מ בזה החמיר שלאזלה"ה
 זלה"ה, אביוהוראת

 של ויתידות לדהטוקים שאין בעיניו שהעיקר ר"ו סי' בחת"ס שם חידשעוד
 הכלי את טהטמרים רק שהם כיון מתכות ככלי הכלי לעשות המעמיד דבר דיןברזל
 ושליבותיו סולם כגון לזה זה צריכים ששניהם בכלי אלא נחמי' ור' רבנן פליגיולא

 בתר אזלינן דלא מודי תרוייהו וכה"ג ברזל של בחשוקים אבל וחותמהוטבעת
 החמיר רי"ד סי' וסוף ר"א סי' סוף מקומות בשני שהחת"ס חידוש וזההמעמיר
 סאד בסי' הב"ש עליו הקשה גם המעמיד אחר שהולכין ברזל של בתשוקיםבהחלט

 בדהטוקים המקילים דאף וס"ז ס"ו ק"כ שבסי' הראשונים דברי כל נגד המה בזהשדבריו
 מבפנים שהוא התשמיש מקום אחר הולכין טבילה דלענין משום טעמם ברזלשל

 דבריו ליישב יש וקצת ר"ו. שבסי' החת"ס על טובא קשה וזה מבחוץ הואוהמעמיד
 אפי' המעמיד אחר הולך הכל דסברי בתראי רבנן דאיכא כתב ר"ו בסי' החת"סשגם

 דר"נ ורבנן דר"נ דכיון אלא וכדומה ברזל של דהטוקים כמו להכלי שמשמשבכה"ג
 והטור והרא"ש והתוס' כותי', הלכה המעמיד אחר בזה הולכין שאין סברישניהם
 שכיון הלשון כתבו אלא המעמיד אחר הולך דהכל שהלכה כתבו לא כליםבטבילת
 לא וא"כ המעמיד אחר הולך הכל למ"ד אפילו טבילה א"כ מבחוץ הואשהמעמיד

 בהטמע וכן כותי' סברי דלא וי"ל מ"ד, לאותו אפי' דמילתא לרווחא אלא כןכתבו
 סברי ר"ו שבסי' החת"ס דברי לפי שגם בתראי רבנן שהוא י"ל מ"ד ואותוהלשון
 מבואר שם במרדכי אך כמותם. הלכה ואין בכה*ג אף המעמיד אחר הולךדהכל
 דכיון ז"ל החת"ס בדעת י"ל ולזה מעמיד. אחר דהולבין להלכה בזה שפסקבהדיא
 בעיניו העיקר מ"מ פליג שהמרדכי אף והתוס' הרמב"ם מדברי שיטתושהוכיח
 דאף י"ל וריאד ר"א מסי' עצמו סותר שהוא ומה ולק"מ, והתוס' הרמב"םכדברי
 ובגמ' ע*ז, סמך לא למעשה ומכש"כ להלכה החליט לא מ"מ כן בעיניושהעיקר

 למעשה הלכה שיאמר עד מעשה מפי ולא לימוד מפי לא הלכה למדין אין ק"ל ד'ב"ב
 אלא למעמיד כלל צריך שאין מה נכונה סברא צירוף עוד לו יש ר*ו שבסי'אלא

 רוא בסי' משא"כ למעמטה, להקל ע"ז לסמוך לאיצטרופי חזי וע"כ העתידבשביל

 הרדב"ז מ"ש נודע וכבר והחמיר, כלל ע"ז סמך לא להמעמיד אז צורך שהי'ורי"ד
 לסמוך א"א ענין באיזה להקל טעמים שני פוסק איזה כותב שאם פוסקים כמהועוד
 ש"ט יען אלא אחד, טעם על סומך הי' לא אפשר כי הטעמים שני בדאיכא אלאע"ז
 עדיין אך דבריו. סתירת לימטב החת"ס בדברי גם כן י"ל וא"כ השני, טעם גםלו

 בן נראה לא בשוע גם ז"ל ראשונים ובהרבה חד,ט דבר הוא כי צ"ע ז"לדבריו
 וכבר כן כתב שלא השואל על ותמה להחמיר שהחליט נדאה ר"א בסי' בדבריוגם

 העתיד. בשביל רק כשהוא אפי' כה*ג במעמיד להקל אם שפקפקו גדולים שישהבאתי
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 ט"ו ד' בשבת דהנה גדולה הערה האייזן-בעטאן בענין עוד שנלענ"דומה

 הוא ור"מ אבר לתוכן והטיף שניקבו כגון עסקינן במאי הכא דאמר הא גביע"ב
 אמר אבר לתוכן והטיף שניקבו זכוכית כלי דתניא המעמיד אחר הולך הכלדאמר
 אהעה במה ובפ' וז"ל ור"מ ד"ה התוס' שם וכתבו מטהרין וחכמים מטמא ר"מרשבעג
 המעמיד אתר הלך הכל אומרים וכו' חותמה אחר הלך בטבעת אומר ר"נ שהי'דקתני
 דבר מעמיד קרוי והתם לתוכה שנותנים מה זה מעמיד קרוי דהכי הכא מייתילא

 להבין צריך ולכאורה השליבות, את שמחברים סולם עמודי כגון עצמו כליהמעמיד
 שפי' וכמו כלי מתורת לי' בטל ,בניקב דכיון עצמו הכלי מעמיד הוא הכא גםדהלא
 קבלת וכל מטהרתו שבירתו דכ"ח חרס כלי מתורת וטהרו שניקבו שם ז"לרש"י

 מזה ביארו לא והמפ' עצמו, הכלי מעמיד הוא א"כ המעמידו אבר משום הואטומאתו
 אחר הולך דהכל הא וז"ל אלו התוס' לדברי רמז ר"ו סי' בתשו' והחת"סמאומה,
 ור*פ ד"ה בתוס' כמ"ש הוא אחר ענין דהתם לכאן ענין אינו ט"ו שבשבתהמעמיד

 סעי' סוף ק"כ סי' וביו*ד זה מה ועל זה מה הטעם ביאר לא אבל כן החליטהנה
 כתב בו להשתמש אפשר הי' לא היתידות ובלא ברזל של ביתידות המתוקן בכליז'
 אינו דשם ר"מ על פליגי דחכמים דהבבת דפ"ק למעמיד ול"ד ז"ל הגר"אשם

 הסותם דבאבר בזה הכונה וצ"ל שם התוס' כמ"ש שבתוכו למה אלא לכלימעמיד
 הוא בלבד הנקב במקום אלא הכלי כל שאר את כלל מעמיד שאינו כיון הנקבאת

 שבתוכו מה את לקיים זו פעולה עושה הכלי שאר כל הלא שבתוכו מה אתמקיים
 לולא שבודאי ואף הכלי כל שאר נגד דמיעוטא מיעוטא הוא הנקב שבמקוםוהאבר
 נקרא דאינו כלי תורת מיני' בטל הוי שבתוכו מה את המקיים הנקב שבמקוםהאבר

 שיהי' זו פעולה עושה הכלי כל שאר שגם כיון אבל למלאכתו, ראוי אינו אםכלי
 אחר לילך ראוי יותר הלא האבר, מקום המיעוט אחר לילך תזית מה למלאכתוראוי
 כל שמעמיד היכא משא"כ המרובה, נגד המיעוט ובטל דדובא רובא שהוא הכליכל

 סברי בזה הכלי כל מציאות ויתבטל ישתבר היתידות שלולא ביתידות כמוהכלי
 בטבעת נ*ט בשבת ורבנן ר"נ פלוגתת הוא זה ובאופן המעמיד אחר הולך דהכלרבנן

 הולך שהכל אבר לתוכן והטיף בניקב גם סובר ר"מ אך ושלובותי', וסולםוחותמה
 מאומה. מזה דברו לא נעט ד' ובהםבת ט"ו ד' בשבת בזה פליגי ורבנן המעמידאחר

 שסובר הרמעא מדברי גם שהבין נראה ק"כ בסי' שם ז"ל הגר"א מדבריוהנה
 הביא מהמרדכי אך ר"מ, נגד כרבנן דהלכה המעמיד דבר הוי לא שנסתםדנקב
 וכו' המעמיד אחר הולך הכל בהדיא כמ"ש המעמיד אחר הולך בכהעג דגםשפוסק
 דשבת בפ"ק אשי דלר' משום שטעמו שם הגר"א וכתב וכו' שנסתם הנקבכמו
 אתי כר*מ ע"כ חוצצין דאלו מתני' סתם וכו' חרס לכלי לעולם דאמר ע"ב ט"זד'

 אתי ר"א לדברי דאש די"ל מסיק לבסוף אבל כר"א כלים מה' בפ"א הרמב"םוכאפ
 דאף די"ל ג"כ שמצדד וט"ז ט"ו ד' שבת יוסף בראש ועי' כרבנן, הנ"למתני'
 ווה~או ניקב גבי ג' משנה כלים דמס' מפ"ל משמע וכן כרבנן מתני' אתי' אשילרב
 והרע*ב הר"מ שם וכתב טהור ובזפת טמא בבעץ אומר ר"י טהור, בזפת בין בבעץבין
 והרע"ב הרוש שם וכתב כת"ק דכליס פי"ב הרמב*ס פסק וכן כר"י הלכהדאין
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 כותי' דהלכה לת"ק א"כ המעמיד אחר הולך דהכל משום טמא דבבעץ דר"ידטעמא
 ואין בזה עוד לפלפל ויש המעמיד, אחר הולך הכל בזה סברי לא טהורדבבעץ
 כרבנן דהל' שסובר נראה ז"ל והגר"א הוא הפוסקים מחלוקת לדינא ועכ"פלהאריך.

 כר"מ שפסק כהמרדכי דלא הרמ"א מדברי גם כן והבין המעמיד דבר זה הוידלא
 ולא פשוט לדבר בזה התוס' סברת הביא כי כן שהחליט נראה החת"ם מדבריגם

 עץ כלי ומיהו לבסוף כתב ט"ז ס"ק ק"כ סי' הפר"ח אך בזה. חולק שוםהביא
 דהוי חדא תרתי בי' דאית משום טבילה צריך לכ"ע אבר לתוכו והטיפושניקב
 ההליט הנה עכ"ל. האבר דרך בו שמשתמשים ועוד דשבת בפ"ק כדאיתאמעמיד
 שם התוס' דלסברת העיר שלא ומהתימה דשבת מפ"ק והביא המעמיד דבר הוישזה

 וסתמו בניקב וסובר הפר"ח על חולק בסק"ו והפ"ת לר"מ אלא כן אינובמקומו
 מחלק דלא המרדכי בדעת עוד והידש במיעוטו הוא דבטל הסתימה בתר אזלינןדלא
 הוי לא המעמיד בתר דאזלינן שאמרו מקום בכל אלא ענינים לשאר טבילהבין
 ונסתם ניקב בדין הפר"ח על שחולק אף הנה יעיי"ש, בפנים קצת דמשכהם בכה"גאלא
 בטבילת רק שם הקיל אהרינא מטעמא אלא הנ"ל התוס' מסברת כלום העיר לאאבל
 כמבואר המעמיד דבר הוי דזה כהמרדכי ג"כ סובר ענינים דבשאר דנמצאכלים

 בדבריו. שםלהמעיין
 הי' ולא מרביעית למטה ניקב אם ומיהו דע"ז בתרא פ' בסוף המרדכיוזעל

 אחר הולך הכל דקי"ל טבילה צריך מתכות חתיכת עליו ונתנו הנקב מפנימחזיק
 חתיכותי' מחבר כ"א זה שאין כלום בכך אין מתכות בפתיל תפדו אבלהמעמיד,

 היכא האמ המעמיד אחר הולך דהכל ואע"ג טבילה א"צ ברזל המחושקים דלייםוהני
 הני אבל בהן, העמדה דרך שנשתמש שנסתם הנקב כמו המעמיד דרךשמשתמש
 כתב הנה עכ"ל. טבילה, להם מצריך ורומ טבילה א"צ בתוכו אין שהמעמידדליים
 הולך הכל בזה קיי"ל מתכות בחתיכת ונסתם בניקב הראהטון הדין דינים, ג'בכאן
 יען כר"מ הלכה דסובר ז"ל הגר"א כמ"ש בזה הביאור הבאתי וכבר המעמידאחר

 השני אמנם כר"מ, חוצצין דאלו מתני' סתם אתיא שבמסקנא אשי רב דלדברישסובר
 ובדליים כלום בכך שאין בפשיטות כתב מתכות בפתיל שבתפרו אח"כ שכתבדינים

 במקום המעמיד שאין מטעם טבילה צריכים אין אם פלוגתא הביא ברזלהמחושקים
 בפתיל בתפרו דמ"ש הכונה צ"ל וע"כ החילוק, לבאר וצריך בתוכושמשתמשים

 כל עצם את כלל מעמיד הסתימה שאין ונסתם בניקב שברישא בגוונא הואמתכות
 מעמיד דין לזה אין דלרבנן שבתוכו מה מחזיק הוא בלבד הנקב במקום אלאהכלי
 כמבואר מתכות בפתיל בתופר אח"כ שכתב במה מיירי זה ובאופן כר"מ דסובראלא

 ומבואר מתכות בפתיל תפרו אם אבל סתם ונסתם הניקב דין שכתב שאחרבלשונו
 במקום אלא הכלי עצם את כלל מעמיד המתכות שאין באופן למע~ה מ"ש על דקאיבזה

 שהוא דבדישא בזה מחלק ושפיר ,~בתוכו מה ויזוב יתפרד שלא תופרו הואהחיתוך
 ובכה*ג המתכות ע"י שבתוכו מה שמתקיים נמצא הנקב במקום עומד והמתכותמנוקב

 חתיכותי' ומחצר תופר שהוא היכא אבל מעמיד דין לו שיש רבנן על ר"מסליגי
  בעצמה והתפירה בעצמם הכלי דופני ע"י הכלי שבתוך מה כל מתקיים התפירהשלאחר
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 ומנ"ל הכלי דופני ע"י שיתקיים החתיכות מחבר אלא שבתוכה מה מקיימתאינה
 בדליים האחרון בדיל משא"כ כלום, זה שאין בעיניו פשוט ולכל ר"מ פליג בכה"גדגם

 ויתבטל ישתבר החשוקים שבלי הכלי כל את מעמידימ שהחשוקים ברזלהמחושקים
 שכל בשביל אחר טעם בזה ביקש ולכן מעמיד דין לו יש ודאי שזה הכלי כלמציאות
 ברור וזה פלוגתא יש ובזה שמשתמש במקום בתוכו כלל ממנו ואין מבחוץ הואהמעמיד
 יהי' לא למען הפשוטים דברים בביאור קצת והארכתי המרדכי, דברי בכונתופשוט
 לטעות.מקום

 יסדק שלא הוא שם ברזל החוטי שפעולת בעטאל בהאייזן לנ"ד אבאומעתה
 שיוכלו אלא הצימענט עצם נתבטל לא ברזל החוטי בלא גם שבודאי אח"כהצימענט
 אף והחת"ס הגר"א לדעת ל"מ א"כ המים, וזוחל סדק שנעשה באופן להתפרדחלקיו
 דין לו אין ג"כ הנקב במקום שעומד המתכות ע"י שבתוכו מה ומתקיים נקב ישאם

 אחריו שנמשכין המרדכי לדעת אפי' אלא הכלי עצם כל את מעמיד שאינו כיוןמעמיד
 שיתחברו מתכות של בתפירה תופרו אם אבל מעמיד דין לזה שיש והפ"תהפר"ח
 לעיל. שביארתי כמו בדבריו כמבואר מעמיד דין לזה שאין מודה המרדכי גםהחתיכות

 יסדק שלא לחזקו אלא פעולה עושים ברזל החוטי שאין הצימענט באותו גםוא"כ
 בכך שאין המרדכי גם כותב ברזל חוטי ע"י ומחברו נסדק כשכבר אף והלאאח"כ
 מעמיד, דין לזה אין שלכ"ע אח"כ יסדק שלא שמחזקו שנסדק טרם ומכש"ככלום
 אלא מקום בשום המעמיד אחר הולכין שאין הוא המרדכי דעת הפ"ת דבריולפי
 ז"ל הראשונים שאר בדברי אבל שמשתמש במקום בתוכו מקצת עכ"פ ממנו ישאם

 אינו המרדכי בדברי גם דוקא כלים בטבילת אלא זה טעם סברי דלא בהדיאמבואר
 ואין האריכות מיראת דבריו כל העתקתי ולא צע"ג בלא"ה הפ"ת ודברי כ"כמוכרח
 לפי"ז נמצא פוסקים. ושאר המרדכי בדברי שמוכרח מה וכתבתי ל2"ד, כ"כנפ"מ
 שלולא ברזל חשוקי ע"י המחזקת בתיבה דמיירי והב"ש החת"ס מנדון עדיףשנ"ד

 שבמרדכי דליים להני ודמי כלי כל מציאת ויתבטל שישתבר להיות יוכל ברזלהחשוקי
 שזה ברזל בחשוקי המחושקים עץ בכלי דע"ז בתרא פ' סוף והרא"ש התוס' כתבווכן
 לכלי דמי לא מבחוץ לגמרי הוא שהמעמיד כיון טבילה שלענין אלא מעמידהוי

 ולכן מעמיד דין לזה יש מקומות בשאר אבל מבפנים שמשתמשים דמדיןסעודה
 ולא העתיד, בשביל אלא מעמיד שאינו בשביל היתר לבקש והב"ש החתאסהוכרחו
 סתם שכתבו פוסקים ושאר והטור והרא"ש והתוס' המרדכי דברי מסתימת ע"זקשה
 נחוצה היא הכלי אם בין כלל חילקו ולא מעמיד דהוי בברזל המחושקים עץבכלי
 יתקלקל, שלא העתיד ב,בביל רק נחיצה היא אם או ברזל להדהעוקי מעשה בשעתאז

 וצורת ; וז"ל סיים ברזל המחושקים עץ בכלי הפוסקים כל דעת שהביא אחר הב"יכי
 של שוליים להם ועושין עץ של דפין כמה שלוקחין היינו הפוסקים שכתבו זהכלי
 למטה אחת ברזל בחתיכת סביב שבצדדים הדפים שמקיפין עוי הכל ומעמידיןעץ
 דמיירי הב"י דברי לפי נמצא עכאל, באמצע ואחת לפה סמוך ואחת לשולייםסביב
 שלולא בוזל החשוקי ע"י רק עשייהם תחלת שהי' עץ הכלי באותן חפוסקיםכל

 המרדכי לשון קצת משמע וכן קיומם, להתחלת מציאות כלל הי' לא ברזלהדהצוקי
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 הוא שהבדזל בעשייתן הידועים דליים הני על שסובב דנדאה דליים והנישכתב
 הב"י טדח למה להבין צדיך שבאמת והב"ש, החת"ם לדבדי מזה ראי' וישהמעמיד
 שנפ"מ בודאי אלא אותמ, מלמד הוא אומנות וכי נעשה האיך הבלי צודתלכתוב
 מעמיד, דין לו יש מתחלה מעמידו שהברזל זו בצודה הנעשה בכלי שאך לדינאבזה
 הבדזל לחשוקי וא"צ בדזל חשוקי בלי במעמדה ועומדת ונגמד שנעמעה בכליאבל
 אבל והב"ש, החת"ם כסברת מעמיד דין לזה אין יתקלקל שלא העתיד בשבילאלא
 להשתבד יוכל שלעתיד עץ בכלי דמיידי דידהו בנדון אלא זו לסבדא גם הוצדכולא

 להתבטל דדכו שאין חזק צימענט עושין אם בנ*ד משא"כ הבלי, כל מציאותולהתבטל

 מנדון עדיף ודאי זה יסדק, שלא בשביל אלא החשש ואין הזמן באודך אףלגמדי
 למעלה. ביאדתי כאשד והב"שהחת"ם

 הולכין אם שבש"ם ההגאים פלוגתת שהדי עוד דבדים הדהודי לי ישוקצת
 שהמעמיד דק מיידי בשאם זו פלוגתא שמוזכר בכ"מ הכלי, עצם אחד או המעמידאחד
 להבלי שא"א בודאי דואין שאנו אבד לתוכו והטיף בניקב ד,בבת בפ"ק כמו ודאיהוא

 וסולם וחותמה בטבעת נ"ט ד' בשבת ומכש*כ האבד בלא הנקב עאי כלללהחזיק
 הנעשים עץ בכלי ז*ל הדאשונים דבדי המה וכן ודאי הוא ווהמעמידושלובותי'
 שהבדזל בודאי יודעים שאנו באופן דק הוא עשייתם שתחלת הב"י שפי' בדזלבחשוקי
 לא, או אחדיו הולכין אם דפליגי הוא ובזה אחר, באופן מציאות לו ואין מעמידהוא
 סדק שום בלי אדוך זמן שמתקיים פעמים הדבה דואים שאנו החזק בהצימענטאבל
 שהולכין לומר בכה"ג גם דפליג מנ"ל נסדק הוא שלפעמים מספק חשש אלאואינו
 דאיכא דכיון ודאי מידי מוציא ספק אין הלא הכלי עצם נגד מעמיד ספק אחדאף
 אלא עיקד שהוא הכלי עצם דוחה שאימ אחדיו הולכין אין מעמיד ודאי שאףתנאי
 לחד,ט מנ"ל ובדאשונים בש"ם זה מצינו שלא בספק אבל פלוגתא מציםדבזה
 דלמעט התלמוד מיסודי ועיקד גדול כלל שזה ז"ל הח"צ כתב וכבד בכה"ג, גםדפליגי
 אף המעמיד אחד הולכין אם הפוסקים פלוגתת שהיא כיון אולי גם עדיף.בפלוגתא
 בעצמו שהמעמיד היכא א"כ מספק מחמידין שאנו אלא בזה פ"ת ועיה מעמיד,בודאי
 כלל פעבאד שלא חדשות העדות הוא שזה יען אבל ס"ם. דהוי י"ל ספק אלא אינוג"כ

 נכונות. העדות לפענ"ד הוא למעלה שכתבתי מה אך לדינא, זה לצדף אם צ"עבפוסקים
 הקדקע עם לשמש מתחלה נעשה ברזל החוטי וואם בזה היתד לנו ישעוד

 דחוק אמנם מתכות, של הטסין על בעומד אף מ"ד סי' שם הד"ח גם מתידבזה
 ילך אם גם כי כך ע"ש חדושת בבתי מתחלה שנעשו כאלה חוטים שיהי'המציאות
 עכ"פ לוקח באם היתד צד שיש אלא לפניהם, שמוכן ממה דק לו יתנו חדושתלבתי
 בזה טומאה תודת עליהם ידדה ולא מעולם בהם נשתמשו שלא בטח שיודעחד,טים
 כנעקוה הוי בו, יעשה שידצה מה לצודך מתחלה דכשנעמטה קל"ז סי' שם הנוב*ידעת

 מקשים ויש מתכות. של בטסין אוסד ומשיה הד"ח פליג זו סבדא על אבללקרקוה
 וישבתי לק"מ באמת אבל בזה, הרמב"ם ומדבדי דכלים דפי"א הטשנה טן הד'חעל

 לעשות שאין ודאי וזה לנ*ד. נפ*מ שאינו בזה להאדיך פה דאיתי ולא בטוטוודדבדיו
 גם בקורה שהיא נראה בנ*ד אבל פסולה, שהיא זלה*ה הד"ח מרן עלי' שכתבמקוה
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 אבל מתכות, של הטסיל על בעומד אלא הד"ח החמיד לא ראשית ז"ל, הד"חלדעת
 להחזיקם שם שיקבעו היתידות בשביל אלא הפסול ואין הנסרים על שעומדהיכא
 הצימענט על שעומד בזה גם הוא וכן שמתיד, הנוב"י על הד"ח פליג לא בזה העתידעל
 ודמי העתיד על להחזיקו בתוכו שנותנים ברזל החוטי בשביל אלא החששואין

 שזה נראה שנית העתיד. בשביל אלא תועלת בו ואין כלים גולמי שהואליתידות
 באותה בד"ח גם שם וכתב בנין דדך הצימענט בתוך שנבנה כיון מיתידותעדיף
 כקרקע הוי לכ"ע בתשו' הרשב"א שכתב אבנים כינוס כמו ממש בנין דרך שהואדמה
 בהצימענט גם והנה בבנין. שנקבעו אלא בנין זה שאין הד"ח סובר שבהטסין אלאוכשר,
 נעשה שלא ואף עצמו בפני לעמוד שיכול כלי שהוא מפקפקים איזה מתחלה הי'גופא
 אף כלי בתוך לטבול אסוד המב"י לדעת מ"מ בקדקע קביעתו בשעת אלאהכלי
 שאלה עמק בשו"ת ביאר כבר אבל החמיר, מהרש"ם ובתשו' חקקו, ולבסוףבקבעו
 שאינו חקקו ולבסוף שקבעו מכלי עדיף שהוא חשש שום בזה שאיז מ"ז סי'יו"ד
 מקואות בהל' הד"ח גם שהאדיך, יעיי"ש אבנים כינוס כמו ממש בנין אלא כללכלי

 ס"ד סי' ח"ב חיו"ד בתשו' והב"ש חשש, שום אין ממש שבבנין בראיות טובאהאריך
 בקרקע נסרים קביעת ע"י התיבה שעשו רל"ז סי' יו"ד שבחת"ס עובדא הך עלבתב
 דהוי כיון חקקו ולבסוף מקבעו עדיף שזה כאחת באים והחקיקה שהקביעותבאופן
 חקקו. ולבסוף לקבעו דדמי מטעם בזה שהתיר החת"ס על ופליג ממש בניןדרך

 קמ"ב בסי' שם עצמו בנוב"י גם הוא בנין דרך הוא אם בין החילוק עיקר כיובאמת
 דאורייתא וזבה נדה בו לטבול אסור חקקו ולבסוף שקבעו אף אחת דבאבן לחלקשכתב
 והפה דאודייתא, וזבה נדה אפי' בתוכו לטבול כשד בנין דהוי הרבה אבניםובכינוס
 דתיבה החת"ס שסובר וצ"ל ממש, בנין דוךי היכא מתיר חקקו ולבסוף בקבעושאסר
 אלא ההיתר ואין בקדקע הנקבע ככלי הוי אלא בנין דרך זה אין מנסריםהעשוי'
 ודעת הנוב"י על החולקים לדעת רק וכשר כאחת באים והחקיקה שהקביעותבשביל
 הקרקע על שם שנקבעו מתכות של ובטסין ממש, בנין כמו גאכ הוי דזה נוטההב"ש
 בצימענט אמנם בקרקע. שנקבע כלי כמו אלא ממש בנין כמו הוי דלא הדאחדעת
 לכ"ע. וכשר ממש בנין דהוי אבנים לכינוס ממש דדמי ודאי נראה בקרקעהנבנה
 נראה וא"כ דחש. מאן ולית מצימענט מקו' שעושין העולם בכל ההיתר נתפשטובן
 לכ"ע. וכשר מכהם בנין דהוי ביחד עמו ונבנה הצימענט שבתוך ברזל החוטידגם

 אינו וגם שביארתי, מטעמים מעמיד דין לו שאין הנ"ל כל בצירוףועכ"פ
 נבנו וגם כלים, גולמי והוי בהם נשתמש שלא חדשים המה גם העתיד, בשבילאלא
 המקו' כשעשיתי למעשה אעפי"כ בתוכו. לטבול דכשר ודאי נראה בנין, דרךבתוכו
 ממה אף במקו' ליזהר שצריך דבנן אמור כבר ראשית ברזל, בחוטי עשיתי לאפה

 להמקו' הצינורות בענין שכתב קצ"ז סי' תי~ד שיק מהר"ם ועי' דין, עפ"ישמותר

 ברכה עליו תבא המחמיר מ"מ לכ"ע, כשר לבסוף עץ של ציער עושין שאםדאף
 אף שברחו במקואות הגדולים דרך הי' וכן לקרקע. מחובר שיהי' תקנה עודלק~עות
 בדורות הגדולים בימי הי' שלא חדש מדבר מפחד אני ובפרט היתר. שעריטצ"ט

 באייזן שכתבתי ההיתר כי קצת מפחד אני שנית מאד. עד קצרה דעתינו כישלפנימ
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 מקומות באיזה דראהט שקורין ברזל חוטי קצת שנותנין באופן הנעשה על הואבעטאן
 האייזן בעשיית אחרים אופנים עוד שיש שמעתי אבל להדקו, סגי וזהבהצימענט
 הדברים כל כדרך לזמן מזמן עשייתו אופן משתנה גם שונים, ממינים מיניםבעטאן
 שוב בעטאן אייזן של ההיתר יתפשט ואם להשתנות, שעשויין חרושת בבתיהנעשים
 זה בשביל הנראה שכפי לחלק, יודעים אינם העולם כי ואופן, אופן בכל הכליתירו
 מטעם שגם מצות במאשין כתב שכן טעם, שום אמר ולא מצות המאהעין הד"חאסר
 יהי' מה למהר יודע ומי יום בכל נשתנים המאשין שאופני בשביל לפוסלם ראויזה

 נתבטלים התנאים בתנאים הבאמרים ההיתרים שכל השד"ח כתב זה וכעיןבזוע
 שבודאי מאשינען עכשיו שיש מצות במאשין רואין אנו וכן נשארים,וההיתרים
 האלו המאשינען על כלל חשבו לא המאשין את מתחלה אז שהתירו והגדוליםאסורים,
 ולא היו לא אז עכשיו של והמאשינען שכתבו ההיתרים בטעם רואים אםכאשר
 הנושאים בין לחלק שיש הגם אז, שכתבו ההיתרים על סומכים רבים ואעפי*כנבדאו,
 אפשר דלא היכא ומ"מ בכאלה. גם קצת לחוש יש אולי אבל לנ"ד, כ*כ דמיולא
 ידגישו ולא זוחלין ויהי' יסדק שפתאום לחוש ויש כראוי השגחה שאין במקוםאו
 עופ בעטאן האייזן לעשות לסמוך אפשר שפיר אז גרע, וזה השגחה מחסרוןבזה

 לכ"ע. שכשר נלענ"ד שמדינאשכתבתי
 מקו' יעץעו שלא עולמות שהרעיש שאלה רשמי הנקרא מהקונטרס שהביאמה
 הדור גדולי מהרבה תשו' שקיבל וכתב מעמיד הוא שהברזל מחמת בעטאןמאייזן

 הקונטרס ראיתי לא הנה בישראל, כזאת לעשות שח"ו אחד פה וכולם שםהנרשמים
 שהוא בשביל הטעם ממנו שהביא ומה זה, מה ועל זה מה יודע ואיני מעולםהנ*ל
 ברורים. דברים בעזהשי*ת הנלפענ"ד בזה כתבתי כברמעמיד

 הטבילה בשעת ואח"כ השקה לבור כשפפה*נ הנקב לפתוח בשמי שראהמ"ש
 כי טעות זה סאה, ונטל סאה נתן מחשש להנצל כדי השערה כחוט פתוח להניחרק
 כי הדברים, את החליף טועה איזה הנראה וכפי מעולם, כן כתבתי ולא אמרתילא

 נקב פתוח יהי' לא' בורות, שני לעשות ל"ז סי' חו"מ בד"ח כמ"ש לעשותאסרתי
 השני לבור יחברו לזה נסונט"ס נעשה שעי"ז ויען הטבילה, בשעת תמידההשקה

 לזה אח"כ, החיבור נפסק אם אסור פוסקים הרבה שלדעת ואף בזה ויכשירו רגעעל
 סאה נתן אלא ממש שאובין שאינו יען כי השני, לבור דהנקה בו שיש מהמועיל
 שם. להמעיין רבריו כוונת הוא כן אח"כ, שנפסק אף החיבור מועיל לזה סאהונטל
 אבל ז"ל. כדבריו לעשות אמרתי ובזה ז'ל, דבריו לבאד הרבה בזה לפלפלויש
 הבורות, בציוד מ"ש הבנתי ולא להד*ם, השעדה כחוט השקה כהסמי שהחליףמה
 כלל ישתמש שלא ההשקה בורות מלבד מים של אוצד להיות שצריך ודאי זהאבל

 מימי את להחליף ועומדין מוכנים שיהיו הגשמים בעת המים שם לאסוף אלאבהשקה
 ונט"ס נ"ס של החקחם ונגד טעמים. מכמה גדולה תקנה וזה הצודך עת בכלהבורות
 טבלא ההשקה מקום תחת ויהי' גדול ההשקה בור לקץטות נכונה עצה עודאמרתי
 ע"י הבור מי עם המקו' מי שכשמתערבין כשפפה"נ ומןקבת הבור באמצעמפסקת
 למעלה המים מגביהין אלא הטבלא שתחת המים עם כ"כ מתעדב אינוהטבילות
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 מוב יוםטהרה

 הטבלא שעל שהמים אף שאז סאה מ' שיעיר הטבלא תחת שיהי' וצריך בריוחששמה
 כשפפה"נ, בנקב הטבלא שמתחת המים ע"י נכשרים מ"מ סאה ונטל סאה נתןנעשו
 להחליף הצורך עת בכל משם ליקחה אפשרות שיהי' באופן הטבלא שם שיניחוצריך
 נכונה, עצה וזו ח"ו, זוחל אינו אם ולבדקו ולנקותוהמים

 עניניו בכל מברכו דושת"ה ידידו הנניובזה
 טייטלבוים יואלהק'

 המקוה, שם לתקן אחת גדולה לעיר חדשים כמה לפני נקראתי שובו(

 את הצעתי הזאת עיר של הרבנים עם והתייעצות הלכה של ומתן משאואחרי
 מבור חוץ כלומר בורות, שלשה ידי על ולעשותה המקוה לתקן דעתיחוות

 גשמים מי סאה מ' תמיד נמצא יהי' אחד שבבור כדי בורות, שני עודהטבילה
 המים שגם להם להורות הוספתי ועוד סאה, ונטל סאה נתן של החשש למנועכדי

 שהסכימו וכמעט טפחים, ג' קרקע ע"ג המשכה ידי על המקוה אל יבואוההמים
 לצורך שלא כי בפיו ומענה הוראותי על לערער אחד רב קם בינתיים אךלדברי,
 ומאורינו מורינו העדה עיני אל פניתי לזאת בדיני, יחיד להיות רציתי ויאהוא.

 ב*ה כי נודעתי מבתביהם קבלת ולאחר בדבר, והברורה הטהורה דעתם חוותלהודיעני

 : תשובותיהם הם ואלו כהוראותי. ותקנו צייתו הקהלה אותה אנשי וגם ידי, עלהסכימו

 שטייףיובתן
 לפ"ק. תשט"ו למב"י, מ"בבעזהי"ת יצ"ו בודאפעסט דק"קראב"ד

 י. נ.ברוקלין,
 עושה ונשגב צ"ת ומגדל, מעוז הגדול הגאו7 הרב לכ'שוכט"ם
 בשמו ככה שלו אשרי ישראל, בקדושת הרבים לזכותומעשה
 יע"א. העלמעץ אב"ד שליט"א, דייטש חי"ל מו"המפארים,
 לי אפשר שאי שהיות בטעלעפאן דברתי וכבר הגיעני יקרתואחדשה"ט.

 אמנם שליט"א, הרה"ג עם שליט"א הדר"ג לכ' שיש הויכות טעלעפאן בדרךלהבין
 וכבר מורה כמוהו ומי מקוואות, בדיני מאד מוסמך הדר"ג שכבוד יודע שאניהיות
 בהסכמה עלתה שכבר כ"ג, לעצת שומעים מקום ובכל מקוואות, בעטזיית הרביםזיכה
 כמה בזה לצאת כדי בורות שלשה לעשות הקדום ושבדור שבדורינו גדוליםמכמה
 לקףטות נכון שכן דשם שליט"א הגאונים הרבנים לכל אעורר לזאת כן, שם"לשיטות
 דהעלמעץ הגאון הרב של והסכמה רצון עפ"י המקואות תעשו אלא ה*ו, ישונהולא

 להמקוה, סמוך טפחים ג' המקוה לתוך המשכה בדרך ילכו החמים המים וגםשליט*א,
 המקוה עשיק? שבעניז בתשובותיהם הגאונים כתבו ובבר המקואות, ברוב נוהגיןוכן
 ג"כ שיסכים המערער הגאון מכ' בבקשה והנני יחידאה. לשיטה אפילו לחושיש

 לדורות מצוה והיא ישראל, בקדושת בו תלוי' יהי' הרבים וזכות לזה,בענוותנותו
 לקףבות צריכים לזאת הקודש, טהרת על ומבורך ישרים דור להוליד ממשולדורות
 ג"ב המערער הגאון שהרב ואקוה הזמנים, מן זמן בשום מכשול יארע שלאבאופן
 רויחא. ומזוני חיי בני בברכת יטול הרבה ושכר הדר"ג כ' להוראת ויסכים לזהיודה

 הרבים לזכות ויזכה שלימה ברפואה שיתרפא ויה"ר הכבוד ביקרתוהנני
 יו"ט שמחת בברכת החותם בלונ*ח ידידו וכעתירת הטהורה כאו"נ ישראלבטהרת

 שטייףיוני?ן
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 פ~זעו ישראלשמעון
 י. נ.ברוקלין, תשט*ו. למב"י, מ"בב"ה יצ"ו ששפרטז רק"קאב"ר

 דייט,2 חי*ל מו"ה המפורסם הרהגה"צ נפשי יריר אהוביכבור
 העלמעץ. אב"רשליט"א,

 זכה אשר לו אשרי גרול ובקוצר פקורתו פי על במהירות זה כותבהנני
 טוב היותר צר על המקו' את לתקן צריכין שבוראי כתב ושפיר שם. המקו'לתקן
 יביאו אשר המים ואת יטבלו אחר בבור אשר לפחות, בורות ג' יעשו אםוהיינו
 מי של אחר בבור הוואסערלייטונג מי שיבאו כלומר זריעה ירי על יביאולשם
 הטבילה בית את ישיקו לזה אשר בור יהי' אחר ובצר הטבילה לבור ומשםגשמים
 בצר זה יהי' גשמים מי של הבורות שני אשר זה באופן יעשו או טבילה,בשעת
 הטבילה בית את משיק אשר והנקב הטבילה לבית מושק יהי' מהם אחד ובורזה

 אה2ר זה באופן אלא גשמים מי של בורות שני של נקב נגר מכוון יהי' לא זהלבור
 לפתוח צריך איז אולי וגם זה בור עם בניקל יתערבו לא הטבילה בית שלהמים
 לשיטת לחוש כרי הסמוך בור ובין הטבילה בית בין נקב היינו אחר נקב רקתמיר
 רגע על רק לפתוח רי אולי שני לבור ראשון בור בין הנקב את אבל ירוחםרבינו
 יבואו מוואסערלייטונג הבאים מים כל ובודאי ביום. חדהבה מקו' שעושין זמןכל

 חמים( המים גם )וכן לבלוע הראוי' קרקע גבי על טפחים ג' לבור שיפלוקורם
 להשתמש שלא כלומר המשכה, ירי על שאובים מים לתקן תמיר גרול כלל זהכי

 זה על הצעיר הרב שחק מרוע מבין אני ואין זה. תיקון בלי כלל שאוביםבמים
 מאה באיזה יותר לדה2תכר מקום איזה מוצא הי' אם וכי כועס אני המלגלגועל

 צורכו כרי וללבוש לאכול פרנסה לו יהי' אם אף זו הערפה נוטל הי' לא וכירולאר
 בכל. יסתפק שמים חוב כלפי תיקון ועל-

 שמים לרחמי המצפה באה"ר בררשת"הוהנבי
 פשזעז ישראל שמעוןהק'

 רפאפורט הכהד מאיריצחק
 י. נ.ברוהויו, יע"א. ברוקלין פה תשט"ו, לטב"י מ"ב במדבר, ה,ב"ה יצ"ו פראג רק"קרב

 מופת המובהק הגאון הרב א"כ ואלומים מרובים שלומיםשפעת
 לתל עומר פיפיות בעל ישראל, תפארת עטרת הרבנים פארהרור

 העלמעץ. אב"ר שליט"א, דייטש הי*ל מוה*ר כש"תתלפיות
 עבורתו שתלי"ת ראיתי ובו הטהור מכתבו הגיעני הרגע בזו באה"ר,אחר*ש

 לקהלה ממרום טהרה רוח ד' העיר כי ע"י זכות ומגלגלין פארותי' שלחההפורי'
 כל לסקל שלהם טהרה מקוה להם לתקן אחריו ושלחו סיטי קענזעס בישראלגרולה
 לכל לכתחלה כהטר שתהי' הדה2שות כל ולהסיר הנה ער שהי' ומנשולות ב~ףאבני

 לאיהנו וישיבהו ירפאהו ר' חולשותו רב למרות למבוקשם נעתר נ*י וכהרר"גרודעות.
 ישראל ברוח מרחצאות להם לתקן מתניו את ושנס חגהריו את אזר עז ויתר שאתביתר
 סאה נתן חשש ויש המזג שחסר גשמים מי בור על דהעש שיהי' עת בכלוישתמש שלישי בור עור הטבילה ובור גשמים מי בור לבד לתקן היינו "טראל מגרוליועור מררכי לבושי ובעל שאל שאול בעל זלה*ה נ*ע מרבותיו קבל אשר כפי קרישואסבא
 הוא מהראשונים כמה לרעת אשר גרול מחשש ונצא בור לאותו ישיקו אזי סאהונטל
 הך4ח ולרעת הוא, כן והרשב*א הראבקר דדעת ו' ס"ק טהרה גרולי עי' תורה,פסול
 ומביא כן נוטה הוא וגם מסהצ פסול רק עין מראית איסור רק לא הרמב"ם ~עתגם
 אין הרחק בשעת דאף קכ"ח ס*ק תשובה ררכי ועי' עי"ש, יבמות מש"ס אלימתאואי'
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 ומונע ומעכב אחד דב נגדו וקם ומכל. מכל זה מסלקת בודות ג' של זו ועצהלהקל
 רב שיהיז כלימה לאותה אוי בושה לאותה לה אוי וקדושה, טהרה לדגל לעלותדבים
 הבע"ב מצד רק קשוים לנו הי' עכשיו ועד ככה, לעשות דאשו על הדבנות עטדתאשד
 ירך אל ו ישדאל דועה ידידי אמנם דאה2י. שערת ותסמד עוד נהי' לא כזהודבד
 דוח העיד אשד השי"ת לו. תאבה ואל תשמע אל אמת דבד על ודכב צלחלבבך,
 הטוב וה' ההוא. הרב לדבדי קשבת אוזן יטו לבלתי בלבם ישים הנ"ל לקהלהטהדה
 טוב. בכי לגמוד בעזדתךיהי'

 באהבתו מתרפק עוז ידידו ולתורתו, לו שלו' ואומד אקצד ע"כ לדדכי אץוהנני
 רפאפורט הכהן מאיריצחק

 העניג הירצקאנפתלי
 למב"י. מ"ג לפ"ק, תשט"ו במובר, לס' ו' יוםב"ה יצ"ו ששרמטש דק"קאב"ד

 יורקניו

 בישדאל להדבות ויצליח התודה, לקבלת יזכה הספידה,בימי
 זיאד חו*פ צו"נ הגאון המאוה"ג הרב אהובי ידידי כבודטהרה,
 שליט"א, דייטש ליפא יך"ט חננל' מו"ה כקש"ת וכו'יפ"ת

 יצ"ו. בקליוולאנד זורח אודו וכעת העלמעץ,אבד"ק
 שבעזה"י בשודותיו על לבי ושמח הגיעני מכתבו יקדת באה"ד,אחדשתוה"ק

 לאיתנו שישיב ולדפאותו להחלימו הקב"ה לו יעזור וכן הטהור, גופו בבדיאות לוהוטב
 חי"ל ויוסף בקווה2 כדדכו הרבים זכות לטובת מלעסוק ישבת לא למעןולתקפו
 הטהוד. כדצונו ועבודה בתודהואומץ

 והסכימו רבנים עוד בצידוף נ"י מעכ"ת שישב המקוה בענין שאלתווע"ד
 להוסיף כזה אופן על לשם שנקדא במקום ולתקנה המקוה לעץ2ות שאמדלדעתו
 גשמים מי ימשכו הג' ובהבוד עכשיו, שיש בודות ב' על שלישי בוד עודולעשות
 בהמשכה וישפכו השלה2י יסתמו אז ג*כ השני וכשיתמלא השני תוך אלשילכו
 להשיק הג' יפתחו נסונ"ס חשש וכשיהי' המקוה, אל בהמשכה וילכו וואסעדלייטונגמי
 ודק השני הבור אל תדיר ההשקה פתוח יהי' שהמקוה כוונתו ובודאי עכ"ד. הב',אל

 יותד וטוב נכון הי' ולדעתי נסונ"ס. חשש שיהי' אחד דק יפתח לא השל"2יהבוד
 שיהי' באופן להמקוה סמוכים הבורות ב' שיהי' בענין שם לעשות אפשד הי'אם

 לידי לבוא המים יתחלפו שלא באופן רגע כמו הג' להבור גם המקוה להשיקיכולין
 עכשיו שעושין כמו הטבילה עת כל פתוח יהי' הג' והבור הג', בהבוד נסונ"סחעה2
 שמעכ*ת בזה וחילו כוחו ויישר בודות ג' לעשות גדול חיוב ובאמת חמקומות.בכל
 לההמיד נכון ובאמת : קדה2ו בלשון שכ' ל"ז סי' ח"א בחו"מ בד"ח כמבואר לזו2 לבונתן

 והדמב"ן והדאב"ד הדמבאם לדעת בודאי שפסולה במקוה נשים לטבול שייךדהאיך
 בורות, בב' שדי ואומר בורות ג' מלעשות מערעד אחד שרב כתב נאי ומעכ*תז"ל.

 לפסק אותו הביאו הפוסקים שכל להתשב"ץ לבו שם לא איך בעיני נשגבהפליאה
 דדובא שדובא היכא אף להחמיד יחיד לדעת לחוש צדיכין שבמקוה שכתבהלכה

 לעיד שנקדא כיון ובפרט כהלכה, שאומר שומעין ולמע"כ מתידים ז"למהדאה2ונים
 ואסור המקוה טהרת בענין לו לציית מוכרחין ע"ב המקוה לתקן הדבנים כל בשםהלז

 שלשים בעוד לו יצייתו לא ואם הסכמתו, או ר,2ותו בלתי קטן או גדול דברלק~2ות
 ההששות. לסלק חז"ל כתיקון עשו אם וידאה אותו שיקדאו עד המקוה יסגדויום

 ע*י יבואו להמקוה שבאים ממים שהמים שדוצה נ"י מעכ"ת שכתבובענין
 וכן בזה, דיבד אשד היטב להמקוה, ישד בדזל ציעד ע"י לא טפחים ג'המשכה
 לפעמים שיוכל ובפרט הרבה, חששות מסלקין ובזה ישדאל, מקומות בכלמקפידים
 הכה2כה וע"י המקוה, את יפסלו בהמקוה סאה מ' יהי' לא שאם גמור פסול לידילבוא
 צשט ס"ק הש*ך על שכן רע"ק בתידושי ויעיץ והמשכה דבוי' יהי' אם יפסלולא
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 יראה ע"ב גדול תיקון והוא ממש. שאובין מקדי לא שהמשיכוה כיון בזה"לשכ
 והשי"ת אותו. מסייעין לטהר והבא פסולה, ממקוה וינצלו כך המקוה לתקןמעכ"ת
 רוב מתוך הבע"ל בעצדת התודה ולקבל בכ"י לישועה ונזכה במהרה רפו"ש לוישלח
 בלונ"ח הדוב"ש ידידו וטהדה, דקדושה הדעת והרחבת ושמחהנחת

 העניג הירצקאנפתלי
 גרינוואלדיוסף
 תשט"ו. ס,ון, ר"חג.ה יצ"ו פאפא דק"קאב"ד

 י. נ.ברוקלין,
 ישד חסיד ויראה, בתודה המאוה"ג הרב ידידי לכבוד יו"טשמחת
 מלפנים שליט"א, דייטש חי"ל מו"ה וכו' סועה"ד הו"בונאמן

 בקליוולאנד. וכעת העלמעץ,אב"ד
 טובא טדידנא אמנם ואם טני, עבד מול האיר נכון יקדתו מכתבאחדשת"ה.

 טהטד באדוכה לבוא אוכל לא אך להשיב, התמהמהתי ולא חשתי מכשול להסידמ"מ
 יבקשו המדובדת שבעיד הת*ח או הרבנים ואם בקצרה, נפשאי ואנקוט לבבי עםהי'

 נגד ית"ש בעדותיו ואדברה בעזה"י ומזומן מוכן הנני הפוסקים מדברי דברישאבדר
 בעזהי"ת. אבוש ולאמלכים

 או שכולו דמקוה הפוסקים כשיטות שפסק הדמ"א ביד יוצאין אנחנו הנהא(
 מקדח העהבוי' מקוה להכשיר עצמו המכניס זה ולפי מדאורייתא, פסולה שאובדובו

 תמה כאשר הוא חידוש גופא דינצ האי אבל ל"א, סעי' ר"א סי' בשו"ע המבוארדין ממני נעלם ולא ראל, כדת איסור לספק עצמו מכניס קונסט-4ויז שקודיןטלאכותי
 אם גם להכשיד עלה לוסיף דלא הבו וא"כ י"ב, סי' בתשו' טהדה גידולי בס'ע"ז

 לאיסודא צדדים כמה ואיכא הראהבונים, מיירי לא דמזה אדם ידי מעשה ע"יהגליד
 הנוזלים ממים העשוי' מקוה כן וכמו לאיסורא. ספיקא ספק והו*ל באחרונים,כדהאדיכו
 וא"א שאוביז נעשו בתוט שעוברין שונות המכונות ע"י דודאי הנ"ל, הרמ"אדעת לפי התורה, מן פסולה שהיא לודאי קדוב וואסערלייטונג שקודין שבעידמצינורות
 א' במקום המבחן על נעמוד ואם הלכה, ע*פ בזה לפלפל כדי המכונות אופןלברר
 כי אחר מקום על מזה דאי' אין עדיין המים הילוך אופן לבדד גדולות טירחותע"י

 בזה להקל עצמו הסומך לענ"ד ע"כ למקום. וממקום לזמן מזמן משתנים כאלהדברים
 ויפה טוב ע"כ ד"ל. בהודאה לבו הגס בכלל אינו אם לעצמו ויחוש מחטאת לוחוטחצני
 להשתמש ואסור תיקון, צריכה הנ"ל באופן העשויה שמקוה ככרוכי' שצווח הד"געשה
 גשמים. מי ע"י לעשותה דהיינו תיקון, בליבה

 לכתחילה מקוה דכשעושין פשוט הנה גשמים, ממי מקוה עשיית אופן וע"דב(
 כמ"ש הפוסקים פלוגתת שי"ב לדבד עצמו להכניס ולא עצהיו"ט לעשותה להדרצריך
 השעך שהביא זו בפלוגתא נופלין בע"כ א' בור רק עושין ואם עיי"ש, ס"ג ס"קהש"ך
 מטהרין זחילתן בשעת המים אם האחרונים דאיפליגו במה אחר חשש ועודשם,

 מקוה שעושין היראים בין נתפשט ע*כ עתיקין. והדברים לתוכן, הבאיןהששבין
 המזג יחסר אל שבא' באופן בורות ב' עוד הטבילה בור מלבד דהיעו בורות ג'ע*י

 הוראות למורי ידועים והאופנים חשבון, לפי גשמים מי סאה מ' פעם בכל בומלהיות
 להשתדל יראה בודאי המקוה לתקן ההוא למקום מעכ"ת את קראו אם ע"כשבינינו.

 שיהא בורות בג' שישתמשו אופן ובאיזה בורות, ג' שיעשו ותעצומות עוזבכל
 שיחתי אפרש מצוא לעת אלי יפנה ואם להאריך, כעת מקומו כאן איןעצהיףט
 זזש בענין הנעלנ"דבעזה"י

 שבאין אף המקוה, לתוך הבאים חמים שהמים מתקנין ה' דבר אל והחרדיםג(
 מכשול איזה להתהוות יוכל שלא להשתדל צריך להבלנים מסור שהענין דכיוןצימענט, גבי על טפחים ג' של הסהסכה ידי על יבואו מ*מ סאה ארבעים שי*ב לאחרכבר
 כשרים, סאה ארבעים ימשי טרם החמין להכניס לפעמים שיטעו הרחוק צד עלאפילו



קיז ף ם ךי הזה חטאתקוני ד ו םי
 טךב יךםטהךת

 יזדמן אם בעיני ופליאה המשכה. ע"י דוקא יבואו חמין שהמים לתקן מנהגינועיכ
 המביאים בצינורות המדדכי שדה2ש מה מצד וכן זה. תיקון לומ2ות למנוע שיתעקשמי

 בב"י, והובא עיי"ש כאש קיבול בית בהם נתהו' הימים ברבות אולי הגג מןהגשמים
 הצינור מן שיוצאין אחד להמשכה, הראוי צימענט ע"ג גם גשמים המי שיבואועהטים
 לעשות, מחוייבין מכשול ח"ו יארע שלא חומרא להוסיף שיוכלו ומה למקוה. יבואוטרם

 המתמיהין. מן אלא אינו כן מלעשותוהמונע
 וכט"ס רפוש לו מאוה באה"ר דושת*ה בזהוהנני

 גרינוואלד יוסףהק'
 ישדאל דובע את ומספר דפסוק על רשע, עם צדיק להמית לך חלילהד.

 מי שדק וידוע הימנה, נוצר שצדיק זאת טפה תבוא מתי ל"א( )נדהאחז"ל
 ב'ניך י'שמרו א'ם דמז ע"ד הכתוב כוונת לפדש אפשד ובזה צדיק. נקרא יסודששומר
 החיבה היא ומה חיבה לשון י'דעתיך, מ'בטן א'צרך ב'טדם ד'ת יסוד שמירת זוב'דיתי
 שמצפה מזה יותר אהבד לך ואין הימנו נוצד שצדיק זאת טפה תבוא מתישאמרתי

 במדדש אמרו יעקב עפר מנה מי לסיפא רישא המשך יומתק ובזה יצידתו. זמןעל
 הזה כדבר מעשות לך חלילה וכתוב כעופר, קוד,2 ברית בחותם לעולמןשהולכין
 הכוונה לפדש ואפשר בו כיוצא ולא הוא לא הזה כדבר פירש*י רשע עם צדיקלהמית
 אתקשר אסתלק כד הברית דנטיר מאן בזוהר ואיתא צדיק, נקרא יסוד שומר שהואדמי
 והוא והשטן היצה"ר הוא שהוא המות מלאך אבל נשיקמ מיתת וזהו בשכינתאנפשו
 משום עליו שליטה לו אין להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה כדכתיב רשענקרא
 לדשע להמית כפשוטו הזה כדבר מקץ2ות לך חלילה וזהו בידו. יעזבנו לא ה'שנאמר
 דשע ע"י רשע עם הצדיק להמית הטונה אפשד בו כיוצא שפירש"י ומה לצדיק.וגם
 וזה בשכינתא. נפשו שתתקשר הצדיק מיתת אלא תעשה, לא זה המות המלאךשהוא
 במיתותא די אנא מתנחם זמנא בהדא מייתנא אין : וז"ל שם יונתן תרגום כוונתאפשר
 דנטיד ומאן יסוד שומר טוהוא מי נקרא דצדיק משום מיית אנא צדיקיוא בהדמייתין
 דייקא חי חי, שעודך שדאיתי עתה משו"ה בשכינתא נפשו אתקשר אסתלק כדהברית
 אלך בתומי ואני הפסוק המשך כוונת אפ*ל ובזה נשיקה. מיתת למות אזכה אניגם
 במישור עמדה שדגלי משום ה'. אברך במקהלים במישור עמדה רגלי וחנניפדני

 כמיתות מיתתי תהי' שלא וחנני פדני מש*ה רגל המכונה יסוד בה2מירת נזהרשהייתי
 ואני  בעזרי תהי' וגם נשיקה מיתת למות אזכה אלא כמצודות רע בענין למותהחטאים
 נש דבר ~יוטא דחילא ישדי לא בהאי אי כזהר ידי על חטא תבוא שלא אלךבתומי
 יסוד. שמירת בזכות ה' בדדך לילך שאזכה מרובה טובה ומדה לעלמין לי' דחיל יהי'לא

 "ב( כלל ח"א רוכל,)אבקת

 כי פהד פחדו שם נתיב זה, בחטא חוטא שאינו מי נקרא צדיקה.
 מפחד אדם אשרי במשלי דנאמר לרמז יש ה( יד, )תהלים צדיק בדוראלקים

 שורה בדית השומר בתקו*ז ואיתא מעבירה, ומתרחק מעונש דואג ז*ל ר,ט*י וכ'תמיד
 המקובלים וכ' ש*ם מספר עולה שד*י הוי' שמות ב' והנה מלבר, שד*י מלגו הוי'עליו
 מהפ' היוצא שם והוא חב*ו, אותיות הוא ב' לב ומן ו"ח מוח מן חסר הביית פגםדע*י



 ףיוס הזה חטאתקונייסודקיח
 טוב יךםטהךת

 נשלם הברית שמירת ע"י וע"כ אלקי"ם שם עולה ל"ב מו"ח והנה ויקיאנו. בלעחיל
 בתואר האדם יתואר לא הרקיע בזוהר ואיתא אלקים. שם ונתקן לב מוח חב"ושום
 הבוית שמירת ע"י כ"א צדיק תואר יוסף גבי מצינו דלא הברית שמירת עעי כ"אצדיק
 להיות ברית פגם של זו העבירה מן שמתרחק הפחד עיקר ר"ל פחדו שם בפ' רמזווזה

 אלקים שם יתקן עי"ז ר"ל אלקים כי ש"ם מנין העולה שד"י הו" שמות עליושורה
 צדיק. בתואר בדורו מכונה יהי' צדיק בדורוז"ש

 הישר()שערי
 צבי משה ר' הרה"ק אמר מבטלה, והצדיק גזירה גוזר הקב"ה חז"ל אמרוב(
 והכל דם מלא ופיה צואה מלא חמת אשה בגמרא דאיתא שהכוונה זי"עמסאווראן

 נקרא שהצדיק נודע והנה המין. לקיום והיינו היא מלך גזירת ופרש"י אחריה,רצין
 להיות המלך גזירת מבטל שהוא ונמצא המשגל מתאוות מאוד ומתרחק בריתעטר
 גזירות. שאר לבטל לבו יערב אז הגזירה, אותה שביטל בנפשו וכשידע אחריה,רצין

 י"ט( אות ד מערכת עסרות)עשר

 ומעשה דכתובות בפ"ק חז"ל שאמרו כמו הקב"ה של ידיו נקראים הצדיקיםג(
 מטרא ואתא דמתפללין הרקיע, מגיר, מי צדיקים של ידיהם מעשי הרקיע, מגידידיו

 י"א( )משלי האריז"ל בדברי דמבואר וי"ל הקב"ה. של ידיו נקואים דהצדיקיםהרי
 וצריך תנ"ד חות"ם בגימ' דל"ת יו"ד במילואו דיד רע ינקה לא ליד יד הפסוקעל

 הלשון ברית כי לפה, וחותם קודש לברית חותם חותמות שני הישראלי לאדםשיהי'
 כידוע קודש ברית לסתום וכן ידבר שלא פיו לסתום צריך ועאכ המעור, ברית עםמכוון
 תחתון. ובפה עליון בפה חותמות שני להם שיש ידים הצדיקים נקראיםוע*כ

 בפרדס()סיול

 עליה הצדיק למשה לו נתלה שלא מילה גדולה דנדרים( פ"ג )סוף מתני'ד(
 צדיק. של התואר שם למשה שנתן התנא כוונת הוא מה לדייק ויש שעה,מלא
 בשם נקרא להיותו זוכה אדם שאין בזה"ק דאיתא מה פי על לומר לפענ"דונראה
 זאת, למדה מרכבה ונעשה וענפיו פרטיו בכל כראוי יסוד שומר שהוא מי רקצדיק
 הדבר קרוב מעתה לי', לקרבי' יכיל לא נזקי' הברית דנטיר מאן בזה"ק עודואיתא
 משה שהרי מילה, מצות בערכה היא גדולה כמה נא ראה התנא כוונת שזהולומר
 מכל לשומרה הגנה להיות הוא יסוד שמירת וסגולות צדיק בשם נקרא להיותושזכה
 למשה. לו ניתלה לא זה כל ואםנזק

 דרדקי()מקרי

 תולדות אלה זה, בחטא חטא שלא לפי צדיק איש נח בנח כתיב יכןר.
 שלא צדיק איש נח בספרים פירשו הנה בדרתיו, הי' תמים צדיק איש נחנח,

 לא אם אלא צדיק מיקרי אדם אין כי לבטלה זרע הוציא שלא קודש ברית באותפגם
 אלה ר*ל כו' אלה שמפרש מגדים נועם בספר גם ועיין קודש, ברית באותפגם

 להודיע והכוונה הוא. מיעוט אלה כי שלאחריו, ובפסוק הקודמת בפרשההמבוארים
 הבלדים אדם בני נגעי לבהלה הוליד לא כי יותר ולא תולדותיו אלה שרקשבחו



קיפ ף פ וי הזה חטאתקוני ד ד מי
 מוב יוםמהרת

 תמים. צדיק איש נח לו הסמיך שפיר אלה באומרו הכוונה שכן ואחר כידוע.מהשחתה
 ואפילו המילה, ע"ש אלא שלם נקרא ולא כמשארז"ל הברית שמירת היינוותמים

 דנקוד דזהו נ"ל ולדעתי בנ"מ. ע"כ נ"ל דרכו צדיק אחז בדבר פרוצים שהיובדורותיו
 פגם שלא צדיק הי' שנח רמז ברי"ת אותיות הוא תבי"ר כי תביר בטעם צדיקתיבת
 כתר בחי' והוא הקדוש בדעת פוגם הברית פגם שע"י ידוע והנה קודש. בריתבאות
 שנע"ר כי מבול מתי שם שננערו בבל זה שנער רז"ל וז"ש המבול דור חטא הי'וזה
 הדי קודש הברית ששמר תמים צדיק שהי' ונח שאנ, אות קה"י בס' מזה עיין כת"רגי'
 כת"ר. עולה ררתי"ו חסר בדרתיו הי' תמים צדיק וזהו כת"ר בבחי' גם פגםלא

 סנשה()אלפי
 הי' תמים צדיק איש נח הפסוקים המשך לי"בב נ"ל נח, תולדות אלהב(
 אדם שאין לאברהם חסד בספר שכ' מה ונקדים וגו' בנים שלשה נח ויולדבדורותיו
 ואיתא לבטלה, זרע הוציא שלא דהיינו קודש בברית פגם לא אעכ אלא צדיקנקרא
 זרעם ששפכו בשביל להם ילדו ובמת האדמה פני על לרוב העם החל כי ויהיבמדרש

 תולדות ואלה בתורה רמז וזה זכרים בנים ולא להם יולדו בנות ולכך ואבנים עציםעל
 שלשה נח ויולד קודש בברית פגם ולא תמים צדיק שהי' ר"ל תמים צדיק אישנח

 קודש. בברית פגם שלא גדולה ראי' זה במת לו הי' ולאבגים
 אור()כתנות

 בעולם, שרשעים בזמן גם תולדות להעמיד להשתדל יש נח, תולדות אלהג(
 עצמו את איחר מעשיהן, את משחיתין שהי' נח שכשראה טוב לקח במררשכדאיתא
 התחיל ממנו לצאת העולם אבות שעתידין שצפה כיון להבל, להוליר שלאמתשה"מ
 שגוזרת מלכות שפשטה מיום ס:( )ב"ב דאמרינן מהא וצ"ע ע"כ. אשתו, עםלהזדווג
 אשה לישא שלא ע"ע שנגזור הוא דין ומצות תורה ממנו ומבטלת קשותגזירות
 ע"כ. מזידיד יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם הנח אלא כו' בניםולהוליד
 ואולי בנים. מלהוליד א"ע למנוע אין מ"מ רשעים כשהדור שגם מוכח דמכאןוצ"ע
 סברא היה וע"כ אז המצות לקיים אפשר אי דע"כ שאני המלכות שגזירת לחלקיש
 צדיקים. יהיו בניו מ"מ אולי כי למטע אין רשעים בדור משא"כ ולרבות לפרותשאין

 שליס"א( שסיף יונתן ר' סופה"ד הצדיק מהגאון השס,)לימודי

 פרשה בזוה"ק כדאיתא זה בחטא פגם שלא על לשבח ונזכר צדיק נקרא נחד(
 זה ועל בזכותי' מתקיים העולם וכל הברית שומר שהוא מי נקרא צדיק נט:( )רףזו

 וכ"כ צדיק, דאיקרי זכה הברית ששמר יוסף וכן עולם, יסוד ו?דיק י'( )משליכתיב
 ומוכח תורה מתן לאחר ונשנה תורה מתן קודם נזכר הברית שמירת שמעלתבכ"מ
 ופגמו שחטאו המבול דור אנשי נענשו וע"כ ברית לשמור מעלה הוא לבאגשגם

 מהול, שנולד היינו תמים מלת בפירוש אמרו פ"ב רר"נ ובאבות כנ"ל,בברית
 שכל אמרו קסו( )דף שלח פ' ובזה"ק הברית. שומר שהיה לומר ג"כ דהגוונהוי"ל
 הא' את בנח כ' ולזה עלי' הסריאת שכינתי' בי' אזדווגת ק' ברית דנטרמאן

 קדישא. ברשימא רשום שהי' תמים בו שנאמר ברית ששמר לפי נחהתהלך
)שק



 ף ם וי הזה חטאתקוני ד ו םיקכ
 מוב יוםמהרת

 מלובאקי' במדינת משכני על בביתי יושב בהיותי קודש, ברית שמר כיז.
 ברית אות בו ולחתום ר"ל מנכרית הנולד תינוק למול אותי שכבדו לינזדמן

 בספרי כבר ביררתי כאשר למולו, רציתי ולא הזה מדבר ידי את משכתי ואניקודש,
 האי כתב אשר זה בנידון וטהורה קדושה תשובה לידי ה' אנה ועכשיוהקודמים,

 ציס"ע הקדוש הגאון מרן אדמו"ר ישראל כל של רבן הגולה מאור רבינו קדישאתנא
 בדענווער, נ"י דאווידחוויטש חיים ר' להרה"ג השיב אשר שליט"א מסאטמאררבימ
 להעתיקה. לידי מסרה הנ"ל והרה"ג שנה, מעשרים יותר לפני עוד כזהבענין

 מיימלבויםיואל
 והגלילות סאטמאר דק"קאב"ד

 י. נ.ברוקליז,
 ומופלג מופלא ובקי החריף הרב ידידי כבוד אל ויש"רשלוכט"ס
 בקיק רב נ"י, דאךךידאךךיכוש חיימ מו"ה כש"ת ויראהבתורה

 יע"א.באפאלא
 נשאר שונוה וסיבות הרבים טרדותי ומחמת הגיעני נכון מכתבואחד"ש,

 במה ששאל מה לו. להשיב לבי אל שמתי בו בזכרי וכעת הכתבים באמתחתמכתבו
 למול מוהל לשלוח אותו וביקש בן ממנו והולידה ר"ל נכרית ישראל נשאשבמחנתו

 ואך לקבלו, לי' פשיטא ולבסוף לגירות הנולד את לקבל אם בתחלה ונסתסק הבןאת
 י"א כתובות בגמ' הנה הנכרית. אמו ברצון לקבלו אם מסתפק עדיין אביו מתאם
 בפניי, שלא לאדם זכין תנינא קמ"ל מאי בי"ד ע"ד אותו מטבילין קטן גר ר"האמר
 לי' ניחא בהפקירא ודאי דעבד קיי"ל דהא לי' ניחא בהפקירא נכרי דתימאמהו
 לומר רצד שם ובתום' לו. היא זכות קטן אבל דאיסורא טעמא דטעם גדול דהנ"מקמ"ל
 כח יש כמ"ד דסבר צ"ל דאורייתא מילי לכל אף גר דהוי ואף מדרבנן שהואבתחלה
 בן ר"פ ובתוס' מה"ת. דהוא די"ל כתבו ולבסוף מה"ת, דבר לעקור חכמיםביד
 שפירשו דיש כתבו ושטמ"ק ובריטב"א מה"ת, שהוא להוכיח האריכו ומורהסורר
 דרבנן למילי אלא כישראל לדונו עליו סומכין ואין מדבריהם אלא זה גירותשאין
 גויים למפרע להיות וחוזרין למחות יכולין הגדילו אם קיי"ל דהרי תורה לאיסוריולא

 ישראל ונמצא יחזור מחר או היום שמא תורה בשל עליו נסמוך האיך וא"כגמורים
 גמוו גר הוי דודאי הוכיחו ולבסוף גט, בלא יצאה איש ואשת ידו על נבילותאוכל

 שנתחנך דכיון ר"ל ימחה שמא ניחוש עזהקשו ומה דבר. לכל עליו וסומכיןמדאורייתא
 שכיחא דלא ומילתא ממנה יסור לא בודאי הקדושה ישראל בתורת והורגלמקטנותו
 זו קושיא עצמו מדעת הקשה רנ"ג סי' יו"ד בתשו' והחת"ס לה. חיישינן ולאשימחה
 לא ימחה שלא בודאי דמוחזק לאו דאי בפשיטות כנ"ל ג"כ וכתב ימחה, שמאדניחוש
 כיון בי"ד במעשי שמחנכו אח"כ יאמרו אם אפילו בקטנוהו עבורו הזכי' מועילהי'

 מאומה זכר שלא ומהתימה שהאריך יעיי"ש מהני לא חוב ספק הי' מעשהשבשעת
 ושטמ"ק. בריטב"א מבואר כבר הסבראשעיקר



קכא ף ט וי הזה חטאתקוני ד ו טי
 מוב יוםטהרת

 דאירייתא למילי אף גר דהוי שסוברין י"ל מהראשונים ככולם רובם לדעתעכ"פ
 וצ"ל בתורה"ק. והורגל מקטנותי' שנתחנך כיון ימחה שלא חזקה מטעם דהואצ"ל
 לחנכו כשר ישראל איזה לבית או להבי"ד ואמו אביו אוהו שטסרו דמיירילפי"ז
 ואמו אביו נתגיירו בלא מיירי דהרי אבותיו בבית כלל עוד ואינו התוה"קבדרכי
 הרבה דעת עמו ואמו אביו ]דבנתגיירו בביתם התוה"ק עניני על נאמניםשאינם
 בלאו דגם נראה והשטמ"ק הריטב"א ומלשון אח"כ[ למחות יכול דאינופוסקים
 הוא ממקומו ולפע"ד התוה"ק. ע"ד בנהחנך דמיירי להו פשיטא ימחה דשמאהקושיא
 בבית ובנתגדל דאיסורא טעמא טעם דלא כיון לו הוא זכות דמש"ה אמרו דהרימוכרע
 דאיסורא. טעמא ויטעום יטעום בודאי הנה בתוה"ק להנכו תיכף ימסרוהו ולאעכו"ם
 להרגילו שלא להפרישו מצווין בי"ד נבילות אוכל שקטן במה התה"ד טעםוזה

 יהגירות דאיסורא טעמא טעם כבר מצות חיוב לכלל יבא שנהגדל אחר ושובבעבירות
 רעה זר ערב כי ירוע רע דכתיב מאי אר"י ע"ב ק"ט ד' דביבמות ועוד לו. הואחוב
 דמיירי שם ובתום' כספחת, גרים קשים חלבו דא"ר גרים למקבלי תבא רעהאחר
 להודיעו שצריך דמה הפוסקים שכתבו למה ואף יעיי"ש, מיר אותו שמקבליןהיכא
 עליו לקבל שצריך ודאי זה מ"מ לעיכובא ולא למצוה אלא אינו וחמורות קלותמצות
 מצות, להודיעו הודעה בר דאינו אף והקטן מעכב, וזה התוה"ק, כל לשמור כללבדרך
 כתבו כבר מומרים או עכו"ם בבית ובנתחנך התוה"ק, בדרכי לחנכו צריך מ"מאבל
 הוא שאביו אף מישראלית אמו דאם דאף ט"ז ס"ק ובש"ך י' ס"ק בטו"ז רס"ובסי'
 היא חזקה מומרת ג"כ היא כשאמו אבל רעה, להרבות שיצא אותו מחזיקין איןמומר
 יסור לא יזקין כי גם דרכו עפ"י לנער חנוך הכתוב צווח וכבר רעה, לתרבותשיצא
 ה"ו. ישראל לבית וספחת לשאת להיות זה אופן על לגירות לקבלו דאסור ופשיטאממנו

 דצריך שאמרו במה רם"ח סי' בב"י והובא ביבמות הנמו"י דברי מבין אניובזה
 והכי מעכב, אינו הודיעוהו לא שאם דרבוותא דסברא וחמורות קלות מצותלהודיעו
 גדול כלל מפ' ראי' דאין הב"י שעל הגהות בחדושי שם ומקשה גדול כלל בפ'משמע
 שלא רק וחמורות קלות מצות מקצת לו דהודיעו י"ל מ"מ שבת מצות ידע דלאדאף

 לא ולפעאד בצ"ע. וסיים המצות כל לו להודיעו צריך לא דהא שבת מצות לוהודיעו
 כע"ז חמירא דשבת מבואר ובגמ' המצות מכל חמירא שבת דהרי כן למימרמסתבר

 היכא וממילא כעכו"ם ודינו כולה לכה"ת מומר הוי שבת לחלל דמומר להלכה הואוכן
 וכן מהכל. החמורה שבת מצות שבקי האיך חמורות מצות קצת מודיעיםשהבי"ד
 מהש"ס ברורה ראי' הי' ואילו דרבוותא, סברא שהיא שכתב הנמו"י מלשוןנראה
 מהש"ס הראי' לדחות מקום שיש הרגיש אך דרבוותא, סברא שהיא לומר שייךלא
 וקשה כלל. מעכב דאינו הש"ס דברי לפר,ב יותר ומוכח כן, לומר מסתבר דלאאלא

 , בי' ע"ד אותו שמטבילין קטן גר גבי מהש"ס בוורה ראי' הביאו לא למהלכאורה

 הי' לא מעכבת ההודעה הי' ואילו מצוה, שום כלל להודיעו א"א הבנה בר שאינווהקטן
 השטמ*ק כן הקשה באמת וכאשר מעכב, דאינו וע"כ לגירות לקבלו אפשרותשום

 והב"י הנמו"י הוצרכו למה וא"כ מעכב דאינו ותי' להודיעו, דא"א מה קטן דגרבסוגיא



 ף פ לי הזה חטאתקוני ר ו םיקכב
 טוב יוםטהרה

 מסוגיא העירו ולא ברורה שאינה הוכחה שהוא מש"ס ואי' ולבקש מסברא כןלומר
 קטן דגר לעיל שנתבאר לפי אמנם תשובה. עלי' שאין ברורה ראי' שהיא קטןדגר

 דטובא משם ראי' הביאו שלא שפיר מתורץ והיראה התורה ע"ד בנתחנך ע"כמיירי
 מההודעה יותר עדיף זה מקטנותו והיראה התורה ע"ד שנתחנך דקטן לחלקיש

 הכל ידע דעת לכלל דכשיבא ברור הדבר אותו שמחנכין הקטן כי לגדולשמודיעין
 שההודעה יאל עדיין מאומה נתחנך שלא הגדול משא"כ בזה, שנתגדל ע"ימעצמו
 שדעתו הוא כן דהאמת כיון י"ל בשטמ"ק כן תי' שלא ומה בדיעבד, אפילומעכבת
 בחילוקים ליכנס הוצרך לא שבת ומש"ס מסברא הנמו"י כמ"ש בדיעבד מעכבשאינו
 קטן, מגר ראי' אין מסברא כן סובר הי' לא אלו אבל לגדול, קטןבין

 להמציא בא זו שמכח עד מלין אמרו ולא מטבילין במ"ש נתקשה כ"תוהנה
 ונעלם לו, הוא דזכות לומר שייך לא לו הוא דצער דבמילה לטבילה מילה ביןחילוק
 יהושע הפני גם אנפין, בכמה ז"ל הרשב"א בשם בשמ"ק מתורצת זו קושיא כיממנו

 אליבא כי נתבאר כולם שכתבו התירוצים ומכל דרכו, לפי כ"א זו קושיא תי'והפלאה
 מסברא גם העיר תירוצא בחד ובשטמאק לטבילה, מילה בין חילוק אין לדינאדאמת

 לא שמצטער כיון מילה אבל גמור, זכות שהשובה משום טבילה נקט דלהכי דאפשרזו
 ושוב מילה, ידי יצא כבר חובתו הויא אפי' מל דכבר כיון ומיהו וסיים זכות,חשיבא

 בזה דיש לכאורה וצ"ע ועיי"ש. בי"ד ע"ד מלאכתו ונגמרה זכות לי' הויכשיטבילוהו
 רס*ח, סי' ריש ובאח ב"י עי' אח"כ, מועיל אם בגיותו שמל היכא גדולהפלוגתא

 לשם שמל כיון שאני דהכי די"ל כתב ז"ל בהפלאה אך דמילה, ר"א פ' בתום'ועי'
 הוי לא ברית דם הטפת מ"מ ברית דם להטיף דצריך נימא אם דאף כתב גםמצוה,
 לומר מקום דיש זו מסברא בקושייתו העיר הפנ"י גם זכות, הוי שוב האי כוליצערא
 ותי' יותר, רבותא דהוי מילה נקט למה נתקשה ולכן הצער מחמת חוב הוידמילה
 במקום דאף חזינן הנה עכ"פ ואנשים בנשים פסיקתא מילתא דהוי טבילה נקטדמש"ה
 מהם א' שום דעת על עלה לא מ"מ לטבילה מילה בין לחלק דיש זו לסבראשנחתו
 והפוסקים הש"ס מסתימת ואולי בי"ד. ע"ד המילה יועיל שלא כן הוא דהאמתלומר
 הוכחה איזה להם הי' אולי או המילה אף שמועיל ברור לדבר בעיניהם נראההי'

 מטבילין נקט דלהכי ז"ל הרשב"א בשם מהתירוצים בא' שכתב בשטמ"ק ועי'אחרת,
 ז'ל רש*י שכ' שזה לי' ומשמע וסיים מלאכתו, גמר הוי דהטבילה כיון מליןולא

 הקושיא לתרץ בא שבזה ונראה ועיי"ש. וטבילה מילה בלא גר לך דאיןמטבילין
 אלא וטבילה מילה בלא גר לך דאין כאן לבאר ז"ל רש"י האריך למה כ"תשנתקשה

 מטבילין ונקט מה לתרץ כדי מלאכתו גמר הוי דטבילה הגירות סדר לנו לבארבא
 דמהני יותר פשוט דמילה זאל הרשב"א בשם השטמ"ק כתב תירוצא ובחד מלין,ולא
 הי' לא דבשעתה הטבילה פהעא"כ בגירות, ונתרצה שהגדיל בשעה בעולם שהואניון
 הטבילה דאף רבותא קמ"ל להכי מהני, לא אימא בעולם אינה שנתרצה ובשעה דעתבן

 החילוק בעיקר גם אביג מת אם אף בי"ד ע"ד במילה דמועיל ברור הדבר עכאפמהני.
 שאמו שנקט בזה ז"ל רש"י דברי על שעמד בשטמ"ק עי' לאמו אביו בין לחלק שכ'מה



קכג ף ם ךי הזה חטאתקוני ד ו םי
 טוב יוםטהרת

 נגררים שהבנים לאם אב בין נ"מ שאין ז*ל רש"י כונת באורך שם ומבוארהביאתו
 האב. אחר כמו האםאחר

 או לבי"ד למסרו הזה הילד את מביאים היו אלו בנ"ד לדינא דבר שלכללו
 בליאס, בי"ד ע"ד לגיירו מותר הי' והיראה התורה בדרכי לחנכו כשר ישראללבית
 הדר אביו וגם ר"ל הנכרית אמו בבית הזה הילד נשאר הנראה כפי כי עקא דאאמנם
 ר*ל הנכרית שמאכילתו ממה נו"ט אוכל גם שבודאי גמור מומר הוא ר"ל הנכריתעם

 רעה לתרבות שיצא וחזקה ר"ל, שם מצויין עבירות ושארי שבת חילול גםובודאי
 לבב יטהר והשי"ת מועיל. ואינו לגירות הילד לקגל אסור כזה דבאופן נתבארוכבר
 אחד. שכם לעבדו ונזכה בנאיעמו

 עם כאשר לטובה משאלותיו כל וימלאו ענינים בכל לישועה יזכה נ"יוכ"ת
 באה"ר דושת"ה ידידו וכלו"נלבבו

 טייטלבוים יואלהק'
 במזבח יסוד הי' לא שלכך בראשית פרשת הקדוש בזוהר איתא הצדיק, יוסףח.

 למכרו. עצה ונתן יוסף כיסוד שפגם לפי יהודהשל
 בליקוטים( בסוף בראחטית)זוה"ק

 שעתידין הקודש ברוח צפה ראובן הנה בא, אני אנה ואני איננו הילדב(
 ה' גקמות א-ל לומר שעתידין וידע כנודע יוסף טיפי שהם מלכות הרוגי עשרהליהרג
 את מצא לא כאשר זה אמר ולכן אנ"ה אנ"י התיבות ראשי שהוא הופיע נקמותא-ל
 הנזכר. לכל סיבה הוא למצרים ומכירתו ירידתו כייוסף

 להאריז"ל( תורה)לקוטי
 הדברים אחר ויהי אח"כ מ"ש אל הסמיכוהו רז"ל וכו', תואר יפה יוסף ויהיג(

 קנהו אדוניו כי ז"ל במ"ש יובן אבל כאן, כלל שייכות לו איז כי יראה ועדיקוכו'
 הוא כי ליוסף יחשדהו לו אשר כל על השליטו אדוניו איך הרואה והנה זכר,למשכב
 אשתו זו הלחם פי' ודרז"ל אתו ידע ולא ואמר הכתוב הקדים ולכן אדוניו, עםחוטא
 שאדוניו נראה כי כלל מתיישב אינו עמו שפי' אתו המלת וכפי נקבה בלשוןודיבר
 רז"ל דברי לפרש אנחנו נשלים לכן אשתו, את אם כי נוסף בשיתוף דבד ידעלא

 עצמו יוסף עם שכיבה לשט ידע לא אדוניו כי ואמר אשתו חוה את אדם וידעטל,בון
 ביד לו אשר כל ויעזוב כי ראינו ואם וכו' הלחם את אם כי וז"ש לבד, אשתו אםכי

 לז*א הוא כן כי יוכיח מי וא"ת וכו', חנו ויתן יוסף את ה' ויהי כי לסיבה היאיוסף
 לבעול להנאתו ואם וכו' אדוניו אשת ותשא זו ובסבה וכו' תואר יפה הי' יוסף כידע
 להיותו יחטא איך אדוניו, מבית ונתגרש יסורין כ"כ וסבל לחטוא רצה לא זולתואשה
 צער. אלא הנאה בזה עצמו לו ואין מאדוניונבעל

 ז"ל( ייטאל להר"ח טוב הדעת)עץ
 ע"ב( ל*ו דף )סוטה ז"ל רבותינו ואמרו מלאכתו, לעשות הביתה ויבאק

 שאהטת שידוע לפי פירווט אביו, של דיוקנו לו שנראתה אלא נכנס צרכיו לעשותח*א
 ה'( סי' וישב פ' )תנחומא במדרש כדאיתא וכו' מאד עד לפניו מתפארת היתהפוטיפר



 ףיופ הזה חטאתקוניימודקכד
 טוב יוםטהרת

 בין לבשה לא היום ובחצי היום בחצי אותם לבשה לא בשחרית שלבשה]נלים
 לא הצדיק וייסף לפתותו. כדי ברמשא, לבשה לא בצפרא שלבשה בגדיםהערבים[

 שהוא העליון, לתפארת זו מהתפארות והתלהב חפץ הי' אבל זו בהתפארות חפץהי'
 הגשמית זו מתפארת שנס החוצה, ויצא וינס וזהו ישראל. תפארת אביו, שלדיוקנו
 העליון. בתפארת והתדבק הוה, מעולם החוצה לנוסלהתלהב

 זי"ע( טוב מר)בעל
 ח"ו ופגם מום עשה שלא שרומז לומר יש מאומה, עשיתי לא פה וגםה(
 ח"ו. ופגם מום שום היינו מאומה עשיתי לא ובזה מילה, גימ' פ"ה כי צדיק,בבחי'
 לרמז הוא אל"ף( ומיותר למום, רומז מאומה כי מאומה, תיבת )של המיותרותואל"ף
 פוטיפר. אשת שהיא אדנותו רברה שקר שדבר ועד היודע הוא עולם שלשאלופו

 אפריבם מחנה)וגל
 בלא אפילו אצלה לשכב במד"ר וכן ופרש"י אצלה, לשכב אליה שמע ולאו(
 הצדיק ליוסף חלילה בזה חידשו מה קשה ולכאורה ע"ש. לעוה"ב עמה להיותתשמיש,
 הנסיון מעשה ידי על הצדיק יוסף דהנה לומר ונוכל יעשה. לא וכן ארמית במטהלשכב
 הזאת המרשעת והנה כנודע. צי"ע לבחי' לקדושה מרכבה שנעשה עד נתגדלהזה
 נבאה מה יודעת ואינה ונבאה בן ממנה להוליד שעתידה שלה באיצטרולוגיןצפתה

 יוסף יצרו וכבישת הזה הנסיון שע"י השכילה  שלה איצטרולוגיז שע"י ואפשרכמבואר,
 את לעשות היצה"ר ומדרך כנ"ל, קדושה מרכבה להיות טאוד גדל כי עד וגדולהולך
 ותהיה יצרך את וכבוש תשמיש בלא יהיה כלומר עמי, שכבי אותו הסיתה לכןשלו

 ישרים תומת אמנם גדולה, היותר מדרגה שתשיג עד אחת במטה אפי' לעשותמפליא
 סומכי: ואין יקום בל במהמורות יפול פן נסיון לידי א"ע להביא לאדם וחלילהתנחם
 פי' תשמיש בלא אפילו אצלה לשכב אליה שמע לא הצדיק יוסף עשה וכן הנסעל

 דהיינו לעוה"ב, עמה להיות וזהו יותר, לעוה"ב נזכה כן ע"י אשר הנסיוןלהגדיל
 מדובשך. ולא מעוקצך לא לדבורה וכמ"ש לעוה"ב ידה עלשיזכה

 ישראל()עבודת
 לאמור ישראל בני את השביע השבע כי עמו יוסף עצמות את משה ויקחז(

 וחד וכו' אמר חד מלאכתו, לעשות הביתה ויבא בגמרא אמרו חז"ל הנה כיוכף,
 חוש הלא תמוה והדבר כו'. אביו של דיוקנו דמות שראה אלא נכנס צרכיו לעשותאמר
 הראי' מדריגת לו להיות יזכה וכי ח"ו עבירה לעשות רוצה שכשאדם כך אינוהשכל
 צרכיו לעשות ח"ו הלך הוא שאם שייך ואיך גדול ופרישות קדושה צריך הלאכזה

 עולם יסוד הצדיק יוסף וכי גדולה תמי' ועוד אביו, את לראות כזאת לרא"שיזכה
 כזאת. לעשות ירצה שח"ו עליו לומר הזה המר בגלות וקיימים חיים אנושבזכותו

 מדרגתו על ואחד אחד כל היו הקדושים שאבות הוא כך הדבר שאמת נראהאלא
 עובד הי' ע"ה אבינו יעקב והנה בת"ת, יעקב בגבורה, יצחק בחסד, אברהםכנודע
 ממנו לקח ואוכל עושה או שומע או רואה שהי' דבר וכל ת"ת שהוא במדתוהשי"ת

 זה בדעתו חושב לחיך הטוב דבר איזה אוכל הי' אם למשל ב"וע להבוראהתפארות
 המאכל זה ואם ב"ה הבורא הלא המאכל בזה הטוב טעם נתן ומי נברא הואהמאכל



קכה ף םיד הזה חטאתקונייטוד
 מךב 'ךמ21הךת

 ותכלית קץ אין ית"ש ב"ה בבורא הוא הטעם טוב שכל בוודאי הלא טעם טוב כ"כהוא
 תמוה הוא גם לרחל, יעקב וישק הפסוק מובן הוצ ובזה דבר. בכל חושב הואוכך

 שראה הטוב דבר שכל כתבנו כאשר כך הוא הפי' אלא בזאת, יעשה ע"ה אבינושיעקב
 את שראה ובכאן ויתעלה, ית"ש הדביקות אל ההוא דבר מכח בא ע"ה אבינויעקב
 וישק הפי' וזהו כנ"ל. ידה על ית' בו עצמו הדביק מאוד עד תואד יפת שהיתהרחל
 בשביל כמו לרחל ומלת בדוחו, רוחו התדבקות נשיקה נקרא שהדביקות לרחליעקב
 דהיינו צרכיו לעשות וזהו אביו במדת עצמו להתנהג דוצה הי' הצדיק ויוסףרחל.

 ה"ו, יכשל שמא כזו גדולה בסכנה עצמו הכניס האיך תאמר ואם בלבד,לראותה
 רק כיוון ולא כדלקמן זאת עשה הקליפות מבין הקדושה את להוציא הואהתירוץ
 לדביקות שבא פעולתו באמת והפעיל כנ"ל, ית' בבורא לדביקות יבא שעי"זלראותה
 וכאשר כנ"ל. אביו של למדריגתו שבא ד"ל אביו, של דיוקנו דמות וראה וזהוגדול
 מחשבתו ע"י מזולל יקר הוציא כי מאוד הדינים המתקת ועשה זה הצדיק יוסףפעל

 להוציא לישראל הגאולה להביא כדי בזה הי' מחשבתו ועיקר ודביקותוהטהורה
 צריך אז איש לאיזה טובה לעשות צדיק כשרוצה כלל הוא וזה מהטומאה,הקדושה
 וזהו הצדיק. עי"ז טובה לו שיהי' בזה שיאמין אמונה הטובה במקבל להכניסמקודם
 כי הוא הפי' אך מובן, אינו לאמור מלת כו' פקוד לאמר כו' השביע השבע כיפי'

 ורגיל שבעים שהיו עד כ"כ אמונה בהם הכניס שהוא ר"ל שביעה מלשוןהשבע
 נקראים הם הדינים כי וידוע לאמר. וזהו כו' יפקוד פקוד לזה זה ואמרו מאודבפיהם
 החסדים ואל הרחמים אל מסייעים עצמם הם הדינים את ומשממתיקים הקשהעצם
 הביטול ע"י פי' איסור לבטל ההיתר עם מצטרפים האיסור עצמות הגמ' פי'וזהו
 במצרים יוסף נקבר ולזה הגמורים. הרחמים אל מצטרפים והם הדינים יומתקואזי
 הי' ממילא כי במצרים להקבר יעקב צריך הי' לא ולזה כנ"ל, זכותו להם שיהי'כדי
 ויקח וזהו כנ"ל. אביו של במדתו הלך שהוא שם הנקבר הצדיק יוסף ע"י זכותולהם
 הדינים היינו העצמות את שהמתיק יוסף של המדריגה ר"ל עמו יוסף עצמות אתמשה
 ממצרים, ישראל יגאלו למען הדינים להמתיק שלו הפעולות עם כלומר עמו לקחכנ"ל
 עצמו הדביק הוא גם משה פי' ראה, יוסף של ארונו ראה מה וינוס, ראה היםוזהו

 ניצולו ובזה יוסף של מדריגתו פי' יוסף של ארונו וזהו יוסף כמו יעקב שלבמדרגתו
 מצרים של השר שטען שארז"ל כמו סוף בים שהיו הדינים כל בזה ונמתקוישראל
 לרחמים. ונתהפכו הדינים נמתקו כבר כי לקטרג פה עוד הי' לא כי מו' והללו עעאזהללו

 אלימלן()נועם

 לו ואמר אביו של דיוקנו באתה שעה באותה ל"ו דף סוטה במס' איתאה(
 מביניהם שמך שימחה רצונך ביניהם ואתה אפוד אבני על שיכתבו אחיך עתידיםיוסף

 דהון נשמע איך ותמוהא עיי"ש. וכו' הון יאבד זומת רועה דכתיב זונות רועהותקרא

 שמים שם שקידןן יוסף בגמרא שם עוד איתא דהנה לפרש ויש אפוד, אבני עלקאי
 דעל איתא ע*ג דף יומא במס' והנה עיי"ש, יהוסף ונקרא האא אות לו ניתוסףבסתר
 בפ' החזקוני וכתב עיי"ש, ישורון שבטי וגם יעקב יצהק אברהם גם טמתב היההאפוד



 ףיופ הזה חטאתקונייפורקכו
 טוב יוםטהרת

 כתוב היה ראשון באבן למשל בנימין, כמנין אותיות שש נכתב היה אבן דבכלתצוה
 ו"ן כתוב הי' יוסף ובאבן וכו' רהם לוי שלישי ובאבן ב שמעון שני ובאבן אראובן
 תעבור אם לו אמר וכך לעיל הנז' הגמרא מבוארת שפיר זה ולפי עיי"ש, ישורוןמן
 הון. הרי ישורון של ו"ן וגם לך הגיתוסף הה"א דהיינו הו"ן תאבד אז ושלוםחס

 התורה()חנוכת
 לתקן קודש ברית אות לתקן הי' יעקב לידת עיקר כי ליוסף, לבנו ויקראט(
 ויאב"ק ז"ס יוסף שהוא קוד,ב ברית תיקון עבור הוא יעקב תולדות אלה זאשעריות
 שלח לכן ירכו על צולע יעקב ונשאר קודש ברית אות לתקן אב"ק שהעלו עמואיש
 שלי ירך תיקון הוא שאתה רעל יריכי תחת ידך נא שים לו ואמר ליוסף יעקבעתה
 טעם כאן שייך לא הלא יריס תחת ידו לשום צוה למה שקשה עליו, צולע הואשהיה
 ג"כ מקשה ובזהר רש"י, כמ"ש במכאוב לו שבאה ראשונה מצוה שהיא אברהםשל

 ז"ש מטבורו למטה ידו הכניס שלא על הקדוש רבינו שנקרא שארז"ל וכמוותירץ,
 הכניס לא ימיו וכל יריכו תחת ידו הוא ישים מעתה אלא נא אין ידך נא שיםליוסף
 אתה קדושה מוצא שאתה ובכ"מ קדוש אתה ברכת תיקן לכן ידו את הקדושיעקב
 קדוש ג"כ נקרא ניצוצו הושו הקדהם שרבינו ולפי  עויות, תיקן ויעקב ערוה גדרמוצא

 שתיקן שנה י"ז בציפורי יהודה ד' ויחי עצמו על הקדוש רבינו קרא לכן)בירושלמי(
 אצבעות וזקף העולם לזה ביאתו ענין ידע שהוא קיאא( דף )כתובות יעקב כמו טובג"כ
 בכל ניצוצין י' דאינון ידיו זרועי ויפוזו יוסף על כדאמר בבריתו פגם שלא למעלהידיו
 לתקן. ידך נא שים ז"ש לישנה עטוה והחזיר ניצוצין י' אלין רבי תיקן דור ובאותודור

 עמוקות()מגלה
 יוסף, בזכות נקרע שהים י"ם פ"ס כסים כתונת לו ויעש במד"ר איתאי(

 להבין יש והנה לפניהם. הים שיקרע כדי אותו וישנאו למה אותו וישנאו במד'רעוד
 י"ס וקדיעת מצרים יציאת בחדושי הארכנו אמנם הים, נקרע דוקא יוסף בזכותמדוע
 ישמעאל דר' בדייתא ראה מה וינוס ראה הים פליאה מדוש להבין מענימ הלמדודבר
 כו' ע"ז עובדי הללו סוף בים קטרוג שהי' חז"ל דברי דידוע ויובן פלא, והואראה
 מדות הי"ג להם מאיר זכות להם שאין והגם עולמים תשועת בד' נושע ישראלאמנם
 הטוב, ברצונו רק והגון כדאי שאינו אעפ"י וכו' אחון אשר את וחנותי שהם דחמיםשל
 ישראל, על רחמים ובהם מדות י"ג הטוב אוצרו את ה' פתח סוף ים בקריעת הי'וכן
 הנ*ל והמדרהב כנ"ל, מדות בי"ג ולדורשה לקבל ישואל שעתידין התודה ע*יוזה
 הים נקרא עי"ז בריתות י"ג עליה שנכרתו במצרים בריתו ששמר יוסף שבזכותסובר

 תתאין תקונים ע"י הים שיקרע רצו ולא הקודש ברוח זה השיגו והשבטיםלפניהם,
 אותו וישנאו למה המדרש פי' חה ישראל, לכל ששוה עליונים בי*ג אם כי ביוסףשהם
 ים. פס פסים וזה יוסף ממדרגת גבוהה מדרגה שהיא דייקא לפניהם הים שיקרעכדי

 אר"()גבורות
 טעמים עשרה איתא ז*ל לוי בקדושת וכו'. אדוניו אהצת אל ויאמר וימאןיא(

 שלשלת וימאן על הטעם : הקדושים מאמרות העשרה הם ואלו וימאן, של השלשלתעל
 ההוא. הדבר במאוס קול ומרים בדבר ממאס אשר כאדם קול הרמת הואדשלשלת



קכזיוסף הזה חטאתקונייטוד
 מוב יוממהרת

 אתקשר יו"ד ע"ב י' דף ויקרא פרשת זהר עיין שלשה, ל' שלשלת יבואר אויב(
 לו יש וגם ע"ש אקרי דאשלשלת ועל קשרין בתלת יו"ד הוא ודא כף קשריןבג'
 אברהם אבות שלשה זכות לו שעמד כלומו קול ובהרמת הטעם בכתובות דרגותג'

 וימאן. לזה ויעקביצחק
 אולי במיכה כנאמר יוסף בשם מכונים ישראל כל כי שלשלת יבואר אויג(

 הם וישראל יוסף, בשם מכונים ישראל כל שם רש"י עיין יוסף, שארית את ה'יחנן
 וימאן. לפיכך בשמו יקראו ישראל שכל זה את יוסף וזכר ישראל לוים כהניםשלשה

 זהר עיין דרגות שלשה בו ויש למ"ד דמות שלשלת כי שלשלת יבואר אויד(
 דהיינו יוסף מן שנותיו ורוב יוסף יעקב אברהם מן דוד חיי ע"ב קם"ח דף וישלחפ'
 כמאמר למ"ד אות רומז דוד על והנה שנים, ל"ג ויעקב אברהם מן שנים ל"ז יוסףמן

 שמות אלה כ"ג א' בשמואל דוד על רמז שלשה וכן מעלות, בל' נקנית מלכותחאל
 שנאמר כמו כו' ובגבורה בחכמה בנוי שם רש"י עיין השלישי, ראש לדוד אשרהגבורים
 ומאם רצה ולא לדוד שנותיו שניתן יוסף זכר וזה חיל וגבור תואר ואיש דברונבון

 זאת. עבירה ח"ומלעשות
 שיוסף המקשר דבר הוא שלשלת כי התקשרות לשון שלשלת יבואר אוטו(

 זאת. עבירה מלעשות ה' ומנעו ה' אל קשורהי'
 שלשה ובגפן בו שנאמר החלומות לפתור צריך הי' כי שלשלת יבואר אוטז(
 שמות בשלשה נקרא שיהא זכה וכן וימאן זה ועל ע"ב, צ"ב דף חולין גמ' עייןשרגים,
 וימאן. וע"ז כו' דמטמרון גברא ת"א עיין פענח, צפנת יהוסףיוסף

 אל משה ויאמר בפסוק בשלח פ' הקדוש רמב"ן עיין וימאן יבואר אויז(
 עם יוסף בן ומשיח אליהו יעשו בראשונה ויהושע משה עשו אשר כל י וז*ליהוו2ע
 דוד בן משיח יבא יוסף בן משיח אחר והנה ע"ש. בדבר משה התאמץ כן עלזרעם
 זכר כאשר וימאן על שלשלת וזהו דוד, בן ומשיח יוסף בן משיח אליהו, שלשה,והם
 וימאן. זאת אתיוסף

 גדר מוצא שאתה מקום כל קדושים פ' רש"י עיין שלשלת, יבואר אויח(
 יום פייט ועיק לקדוש, קדושות בשלוש משלשים וישראל קדושה, מוצא אתהערוה
 קדוי2ות שתי מצינו שם, פי' עיין קדושות שתי ניתן ומידו קדושה קודם דר"הא'

 שתים. ישראל של ובראשן אחד בראשו ניתן בהקב"ה אחת וקדושהבישדאל
 אשר אהיה שם גימטריא במ"ק יוסף כי התקשרות סוד שלשלת יבואר אויט(

 אהיה ונאמר ציון גימטריא יוסף וכן אורה, שער עיין ה' שמות כל קשור זהבשם
 גימט' במזוזה אשר כוז"ו ושם ציון הררי על שיורד חרמון כטל ונאמר לישראלכטל
 עצמו מקשר שהי' שלשלת וזהו אהי"ה גי' ובמ"ק ע"ב רם"א דף פקודי פ' זהר עייןטל,
 וימאן. ועי"ז בציון פחדו שנאמר בציון וגם ית' ה' שמות כל כלול שבו אהיאהבשם

 זה את יוסף וזכר מות יורדות רגליה כתיב בזונה 3י שלשלת יבואר אוק
 בתפלת לשח( )ישעי' החיים בארץ קשור י"ה שם והנה בחיים, ולהדבק ממותלהפרד
 ע*ב ל*ז סוטה עיין שמו על ה*א אות ליוסף שהוסיפו וזה החיים, בארץ י-החזקיהו



 ףיוט הזה חטאתקונייטודקכח
 טוב יוםמהרה

 הוסיפו בסתר שמים שם שקידש יוסף חסידא שמעון ד' אמד ביזנא בד חנא ר'אמר
 הקב"ה, של משמו בו שיש יו"ד אות על ה' אות היינו הקב"ה של משמו אחת אותלו

 החיים. בארץ י"ה בשם קשוד להיות שלשלתוזהו
 לוי()קדושת

 צדקת משמיענו אך קאי. דעלה כיון הול"ל אליה אדוניו, אשת אל ויאמדכא(
 דברו בעת עליו ואדנותו אדונו מודא בודאי העבד דהנה היצד נגד ותחבולותיויוסף
 מאדנותו כשרואה משא"כ כנודע, במודא אדנות קבלת בלשון עמהם ידבדאליהם
 שומע שאינו יהא לו עכ"פ עמי שכבה אליו לומד לגדד הגיע עד כ"כ דעתקירוב
 אדנות מודא בקבלת כ"כ עמה ידבד ולא אדנות המודא תתבטל אעפי"כ אךאלי'
 הי' כי זה מכל נשמד הצדיק ויוסף מחיים הטבע וזה כ"כ דעת קירוב שרואהכיון

 ומורא אדנות דרך אלי' דיבד הדעת, התקדבות מחמת בדשתה ח"ו ילכד שלאמתיירא
 הפכיים ב' ואהבה הידאה כי עמה ואהבה דעת קידוב שום לו יהא לא למעןכמאז
 באופן היה עמה שהאמירה אדוניו אשת אל ויאמד וזהו קדיבות, ואהבה רחקות,יראה
 והבן. כמאז אדעת מוראובגדד

 דכלה()אגרא
 לאמרו אחיו קנאת הסמיכות י"ל הדבד, את שמד ואביו אחיו בו ויקנאוכב(

 אך חלמת. אשד הזה החלום מה לו אמד אביו גם הלא ועוד הדבד, את שמדואביו
 עולם, יסוד צדיק המשפיע, הצינוד מדת מדתו על הי' אחיו דקנאת בזה"ק איתאדהנה

 יעקב דאה כאשר ולזאת דיקם, חוזדת אינו דיבודו עולם יסוד צדיק בבחי' שהואומי
 הוא המעוד בדית כי יען קודש, הוא יוסף של שדיבודו ידע זאת מדתו על אחיוקנאת
 הקב"ה יעשה מפיו היוצא וככל למעלה פדי עושה ודיבודו הלשון ברית נגדמכוון

 יסו"ע. צדיק מפי שיצא כיון הדבד את שמד וזהו מבטלו והצדיק גוזד הקב"הכמרז"ל
 דוד()צמח

 אביו, אל להשיבו מידם אותו הציל למען וגו' מידם ויצילהו דאובן וישמעכג(
 הי' כתפו על וגו' אותו הציל למען בתודה שיכתוב יודע דאובן הי' אילוובמדדש
 עליו לאמד ושיצדק פני' איזה משום זאת דאובן ע~טה וכי דואה כל יתפלא הנהמביאו,
 דאובן הצילו בודאי הלא כתיפו על מביאו הי' בתוה"ק זאת שיכתוב יודע היהאם

 איננו הילד ויאמר וגו' בבור יוסף אין והנה הבוד אל דאובן וישב בפ' ואח"כלש"ש,
 ילד הכ' קודאהו וכאן יוסף נקרא כה שעד הפסוקים בכל כי יל"ד בא, אני אנהואני
 במעשה בא אני אנה ואני אינע הילד במד' שאיתא מה להבין יש גם איננו.הילד
 והנה צדיק, בחי' יסוד בבחי' הוא יוסף כי ידוע כי הוא הענין אבל מובן. שאינובלהה
 נחשב צדיק יסוד הבדית ולחטא פגם, איזהו כעין ופגם אביו יצועי בלבל לאשדראובן
 יוסף את להציל רצה ועאכ חז*ל כמאמר התטא לתקן בתעניתו עוסק והי' אצלו,זה

 כי הנ"ל, במדת שחטא מה לתקן דייקא אביו אל להשיבו ורצה היסוד, במדתהחתום
 והתקדבתם יחשב לחד וברית גוף כי וידוע ישדאל. תפאדת מדת יעקב שלמדתו

 היה ולא בדבד מסופק היה אבל זה, לחטא ובפדט גדול תיקון הוא יחדוהתקשרותם
 הוא יוסף אשר האמת הוא כן אם מסופק היה כי נפשו יתוקן בזה אם בבירוריודע



קכפ ף ם ןי הזה חטאתקוני י ו םי
 טךב יןמטהךת

 למען בתודה שיכתוב דאובן יודע היה שאם המדרש כוונת וזהו צדיק. יסוד זובבחי'
 וכו' אביו ביצועי שחטא מה ותיקוע תשובתו הוא שזה אביו, אל להשיבו אותוהציל
 מחזירו והיה התפעלות כל עושה הי' בודאי אז כנ*ל, אביו אל להשיבו הכ' פי'וזה

 אנא ואני איננו הילד הנ"ל המדרש ג"כ מובן ובזה תיקונו. למהד אביו אלבכתיפו
 לזאת הנ"ל החטא לתקן דצה כי כנ"ל ילד כאן נקדא מדוע וגם בלהה במעשה באאני
 הכל. מתקן היה אביו אל בהשיבו כי המוליד אבר יסוד מדת היא ילד כאןנקרא

 ראובן ויען וגו' אנחנו אה?מים אבל אחיו אל איש ויאמדו יתפדש ובזהכד(
 בזה ראובן דצה מה צל"ד בילד, תחטאו אל לאמר אליכם אמרתי הלא לאמדאותם

 במה כי לחזקם צריך הי' אדרבה הצדיקים, דרך הוא זה וכי צעדם על צעדשהוסיף
 הוסיף מה גם חטאם, על להם ימחל השי"ת בודאי אנהנו אשמים אבל באומרםשהתודו
 יותר עוד וקשה הזקן, דם וגם דמו בזה פי' ורש"י נדדש. הנה דמו וגם להםואמר
 שצריך כמו חטאם ופרטו תשובה שה?ו הלא יותר יעשו מה כי כ"כ אותם ציער מהמפני
 אתם ראובן ויען מהו להבין יש עוד ראובן. מהם ביקש ומה לעשות תשובהלבעל
 מקום ובכל ראובן, להם שאמד ב"פ לאמר מהו לאמור אליכם אמרתי הלאלאמר
 לא מלת גם כאן, זה לשון שייכות ומה לאחדים, לאמר הוא לאמר של פירושובתורה
 בעת כי הדבדים יובנו אבל לשון. אריכות לכאודה הוא להם שאמר וכו'שמעתם
 לא במכידתו שחטאו להם ונתודע יוסף מכירת על מתחרטים כי מאחיו ראובןשמוע
 ואמרו תיכף והתוודו בספה*ק מבואדים והטעמים חטא בזה שאין בתחילה שסברוכמו
 ראובן להם אמר עאכ החטא, ולפרט להתוודות לבע"ת שצריך כמו אנחנו אשמיםאבל
 מקודם אתם צריכים הקבאה לפני וידוי דברי ולומר תשובה לעשות אתם רוציםאם

 מדתו הוא שיוסף דעו ע"כ בווידוייכם, זה ותפרטו שפגמתם ומה החטא גודללהכיר
 חטאתכם פרוט בשעת כן תאמרו כן על עולם יסוד צדיק במדריגת שהוא מאדגבוה
 לאמור, אותם ראובן ויען וזה צי"ע. דק שאמרתם כמו אחינו סתם ולא המקום,לפני
 יתברך לפניו אמדו פירוש בילד, תחטאו אל הזה כלשון תאמדו כן להם שאמרפירוש
 בחי' שהוא הצדיק ביוסף בילד שחטאתם מה כל לכם וימחול לחטא לכם יחשובשאל
 אמר שהיכן מובן אינו ולכאורה וגו' לאמור אליכם אמרתי הלא עוד להם ואמרילד.
 הילד ויאמר אחיו אל וכו' וישב כמ"ש אחיו אל ששב במה כי כנ*ל הוא אבללהם,
 בלהה ממעשה בא אני אנה ואמר בפניהם ילד שקראו במה כי בא אני אנה ואניאיננו

 כי אליכם אמרתי הלא וזה יסוד. במדת חתום שהוא עבור הוא שהכל הנ"לוכפי
 לאמור עליכם חל הי' ומאז הק' בחינתו לכם רמזתי לפניכם שאמרתי אלהבדברי

 שמעתם ולא ילד בחי' שהוא על שתהי' והוידוי מכירתו על תשובה ולעשות וידוידברי
 היותר באופן כעת שתעשו לכם אומר כן על בזה, כוונתי אז הבנתם לא אתם אבלפי'

 מדת יוסף בחסרוך כי דעתו הזקן ודם דמו דמה וגם להם אמר ועוד וכנאל.מועיל
 קישור וצריכים כנודע ו"ו הם אחד קשר יוסף ומדת מדתו כי ליעקב טגע הואזעסוד
 והכל ח"ו ביניד~ם עוד פירוד יה" שלא מרומים בגבהי ההם הק' להמדותותיקון

 ויבול ההשובה עולם הוא הכסא בעולם הוא דרש כי נדרש הנה שסיים חהבהשובה.



 ףיום הזה חטאתקונייסודקל
 מדב ידםמ2הרת

 ח2ייך זקונים בן נקרא שיוסף עבור הוא הזקן כאן ליעקב קראו כך שם שעללהיות
 בס'. למשכיל כנודע זו מדה בו שיש למי כןלקרוא

 דוד()צמח
 ז"ל האר*י כתב שכבר המילה, מצות מצרים יושבי לכל יוסף שנחן הטעםכה(

 הי' טעמו אבל נכר לעם קודש בדית אות שנתן יוסף וה2ה יפה לא כי הגלגוליםבס'
 להדמות ויתערבו גוים ממעשה בלמדן הוא לישראל שהי' הקלקולים כל בעו*הכי
 ליהודי בדרך ובלכתו בשבתו ניכד יהא שלא להתנכר לעשות ביכולתו שיש ומילהן
 לבוא ישראל שעתידין ראה יוסף והנה וכו' משובח זה הרי לגוי אותו ידה2בורק

 פחד וא"כ קשה ועבודה רוח קוצר על שפירש"י כמו בם ויתערבו במצריםבגולה
 יהי' לא יעברו קודש בשר חעו ואם גוים כמקן2ה לקיים ימנעו ברית אות גםאולי
 למצרים אף ברית אות ליתן מחשבות חשב יוסף, עשה מה בגולה, תקומהלהם
 בגוים. חדפה להם יהי' ולא לגוים גם כן בראותם יעברו לא ישראל עם אףואשכ

 ב'( דרשה ח"א דבש,)יערות
 כבר והלא הבאים באו' לדקדק יש מצרימה, הבאים ישראל בני שמות ואלהכו(

 וכו' מצרים של משא עליהם הוטל לא יוסף מת שלא שעד שכיון במדרש ותירץבאו,
 אבותינו נגאלו דברים ד' בזכות רז"ל אמדו והנה וכו'. עתה באים כאלו הוילכך

 הכוגש גבור איזהו רז"ל אמרו והנה העריות. מן עצמן שגדרו מהם ואחתממצרים
 התחזקות צריך היה כנודע הארץ ערות שהיה גורם המקום במצרים ובפרט יצרואת

 מן עצמו שגידר יוסף שבזכות רז"ל אמרו והגה והבן. מצרים של משא והיינוגדול,
 שהוא קיים היה שיוסף זמן שכל נקל לנבון דעת והנה האנשים, כל נגדרוהעריות
 היה אחוכ משא"כ להזהר בנקל היה בעולם זו מדה התפשטות והיה היסוד מדתשורש
 עליהם מצרים של משא עליהם הוטל לא יוסף מת שלא עד ווךינו להתחזקות,צריך
 וכו'. הארץ ערות מצרים משא עליהם הוטל אח"כ משא*כ המשא, הנח2א הוא כידייקא
 דמיוני פועל הם מצרים גאולת ע"ש השבטים דה2מות במדרש דמבואר עודונקדים
 שנגאלו דכשם העתידה גאולה ע"ש במדרש מבואר ויוסף וכו' ראיתי ראה ע"שראובן

 נקרא שיוסף הטעם י"ל ועפי"ז בב"א. אותנו לגאול ידו שנית ה' יוסיף כןמפצרים
 דברים יש כי ידעתי גם ידעתי והנה צדיקים, כולם היו באמת דהלא הצדיקיוסף
 האמור עפ"י לתושיה כפלים נאל אבל עולם, יסוד צדיק עלמין חי מבחי' שהואבגו
 שנית ה' יוסיף ע"ש העתידה גאולה ע"ש ויוסף מצרים גאולת עוש נקראו השבטיםכל
 הארץ מכ~ף כה( כד, )ישעי' הפסוק על קדמון מקובל בשם מבואר והנה וגו',ידו

 מ' כ' הכפולות אותיות דכל פמ"ח( )פדראא המדרש עפ"י לצדיק צבי שמענוזמירות
 העתידה הגאולה על והצד"י שעברו הגאולות על פ' נ' מ' כ' הגאולות, על הם צ' פ'נ'

 העתידה הגאולה על רומז שהוא הצדיק יוסף שנקרא א*ש ועפי*ז ע*כ, אצמיח,צמח
 כנ"ל. בצד"ישהיא

 משמ()ישמח
 סה2מי' אומרים שמעתי לאלקים. וחטאתי הזאת הגדולה הרעה  אעשה ואידכז(

 מזאת קטנה רעה וכי בזה שדקדק זלה"ה ניסן אלעזו מהו' הצדיק הג' מארידאבא



קלא ף ס 1י הזה חטאתקוני ד 1 םי
 מךגנ יךםס2הרת

 משמע לאלקים וחטאתי ואמרו לאלקים ואחטא לומר לו הי' גם חלילה, עחפההי'
 וכלל לשעבר גם משמעו להבא המהפך שהוא"ו בכ"מ כדמצינו חטאתי שכברלשעבר

 טואמדה אלא חטא שזה ידעה שהיא שאפשד אמר ע*כ בכ"מ. מאמדות בעשדה נמצאזה
 ואשוב אחטא האומר ז"ל מאמרם ידעה )ולא תשובה מצות לקיים כדי יחטאאעפ"כ
 בחכמה פתח פיו ולכן ובלח"מ( פ*ד תשובה ה' בדמבאם ועי' כו' בידו מספיקיןאין
 היה תשובה מצות לקיים הלא הזאת, הגדולה הרעה אעשה איך אכתי הא משוםאי
 די בידי ויש חטאתי שכבר ר"ל לאלקים, וחטאתי ועוד מזה, וקל קטן בחטאדי

 ודפח*ח. עכ*דהשב,
 לב()תטב

 גוררת שמצוה וכו' במצוה זהיד הוי פ"ג באבות איתא כי לומר נ"ל ועתהכח(
 היינו בעוניך כשלת כי וגו' ישדאל שובה המפ' פי' ובזה עבידה גוררת ועבידהמצוה
 שוגג מחטא אאע ששומר מי נמצא החמור, מזיד עון לידי באת עי"ז בשוגג כשלתכי
 לאלקים וחטאתי הזאת הגדולה הדעה אעשה ואיך וז"ש במזיד, חמוד עון לידי יבאלא

 אבל חמור, ועון מזיד גורד הי' שאז לאלקים שוגג אפילו חטאתי הכי בתמי'בלשון
 הזאת. הגדולה הדעה אעשה ואיך כלל חטאתי לאמעודי

 טוב()רב

 כאלן עצמו את אדם יראה לעולם מ'( )קידושין ז"ל אמדם עפ"י ול"נכט(
 עבירה עבר זכות, לכף עצמו שהכריע אשדיו אחת מצוה עשה זכאי, וחציו חייבחציו
 רובו, אחר נידון שהעולם לפי אומר ראב"ש חוב, לכף עצמו שהכריע לו אויאחת
 אחת עבירה עבר זכות, לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשדיו אחת מצוהקץעה
 רוב אם מזה לנו יוצא עיי"ש. חוב לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע לואוי

 תעשינה לא אשר ה' מצות מכל אחת בעשותו עכ"ז זכאי יצא ובהשפטו לטובהמעשיו
 נידון. רובו אחר שהעולם לפי העולם ולכל לו ח"ו גדולה דעה ולגרום לעשותיוכל
 לפי לו אמרה אעפ"כ הוא וחטא מן לעשות שאסוד לדבריו והודית ידעה שהיאאפ"ל

 עבירה יעשה אם וגם חטא לא מעולם אשר הצדיק הוא ויוסף נידון רובו אחרשהאדם
 לה כמשיב והי' לזכות, מעשיו רוב יהי' החטא לאחר גם דהא עונו לו יגיע לאאחת
 רוב לפי ויוצדק י"ח לצאת יוכל עצמו לצד אם דגם ר"ל הגדולה הרעה אעשהואיך

 חוב לכף העולם כל זה בחטא יכריע שאפשר עולם לחורבן לחוש יש עכ"זמעשיו,
 לנפשו גם לדאוג ו"ם חטא כבר כי לחוש יש לעצמו שגם ירצה לאלקים וחטאתיועוד
 והבן. חלילה, חוב לכף להכריעשלא

 חשם()עצי
 אביהם. יעקב רוח ותחי אותו לקואת יוסף שלח אשר העגלות את ויראל(
 לטפכם עגלות לכם קחו כתיב לעיל הלא זצללה*ה חת"ס בעל הגאוןוהקשה

 לטף עגלות שיקחו דר"ל התורה מפרשי ופי' ובאתם, אביכם את ונשאתםולנשיכם,
 העגלות את וירא כאן אמר למה וא*כ ויבואו כתפיהם על ישאו אביהם ואתונשים
 והטף. לדגשים וק אותו לשאת היו לא העגלות אותן הלא אותו לוואת יוסף שלחאשר

 ההאי הוא אמר אותו לעשאת יוסף שלח אהבר העגלות את יעקב כשראה וז'לובמדרש



יוםף הזה חטאתקונייםודקלב
 מרב יךמטהךת

 יוסף הנה כי לפדש ואפשד פלאי. והוא עכ"ל פוטיפד באשת חטא לא שיוסף יודעאני
 דדך עפ*י כי למלכות זכה שהוא אחיו לו שיספדו ע"ז אביו ידאג שמא יותד עודחשב
 התודה דדך בדדכו כאכ שיתנהג א"א בודאי מצדים מדינת על מלך ש~שה מיהטבע
 ע' לידע צריך הי' שבאמת וכמו חיצוניות חכמות קצת ללמוד הוא מוכרח וגםוהמצוה
 ודאות האנושי הבנת לפי אבל למדו, גבדיאל שהמלאך ניסא לי' דמתדהיש רקלשון,
 מצדים מדינת על ובפדט וכמקדם, כמאז בצדקו עומד ויהי' מלך שיהי' להבין א"אהעין

 אחיו לכל ולא אחיו לדוב ודצוי הפסוק על אסתד במגילת ז"ל פידש"י מזווגדולה
 דאף הדי סנהדדין, מקצת ממנו פר,טו מלימודו בטל הי' למלכות קדוב שנעשהשכיע
 מכש"כ למלכות, קדוב כש~שה קצתם ממנו פידשו אעפי"כ צדקו שראו מדדכיגבי
 מלו שנקץעה לו שאמדו בעת לחשוב לו שהי' עאכו"כ כלל יוסף את דאה שלאכאן

 חי ווהוא בזה לו יש הנאה מה וא"כ והידאה התודה דדכי אבותיו מדרך קצתשנטה
 להפיג ודצה בחכמתו יוסף הבין וכאז הטובה, בדרך כ"כ מתנהג איע אם מהמלוהוא
 הי' לא מלך שנעשה ומה בצדקתו, עומד עדיין שהוא לו להדאות מלבו הזה הצעדאת
 דנטיד מאן כ"פ בזה"ק שכ' כמו בדית דנטד ע"י אך הטוב, מדדך שנטה בכחח"ו
 דמיזא. והיכא העדופה, עגלה בפ' לו דמז וכ"ז למלוכה זכה ועי"ז למלכות, זוכהבדית
 וישלחהו דכתיב אביו מיעקב יוסף של פדידתו בעת שם הטודים בבעל מש"כנקדים
 שפכה לא ידינו כתיב אאל בך, חזוד אבא א*ל חבדון, עד שליווהו דד"ל חבדוןמעמק
 דכתיב והיינו זוכדו כך ומתוך ממנו נפטד ובזה לוי', בלא פטדנוהו שלא הזה הדםאת
 עכ*ל. אותו לשאת יוסף שלח אשד העגלות אתוירא

 מלוין שהי' ד"ל לוי' בלא פטרנוהו שלא דאמד דמה נראה פשוטו לפי והנהלא(
 בכ"מ פי' ז*ל דש"י כי והוא סלע יפוצץ כפטיש תודה ודבדי בגו דברים עוד אבלאותו,
 אדצה בפ' וישלח פ' )עי' בסופה ה"א הכתוב לה הטיל בתחילתה למ"ד שצדיך תיבהכל

 שתיבת דכיון נאמד אם גם לפי"ז וא"כ שבע( באדה וגו' ישדאל ויסע בפ' זו ובפ'שעיד
 ל' דאות גיסא לאידך גם זיל א"כ חבדי' במקום איתא וחד הלמ"ד פעולת עושההה"א
 דמז יש ולפיוז חבדי'. בפעולת דמתחלפות כיון הה"א שימוש במקום לפעמיםתבא

 ה"א ותתן התיבה תחילת של הלמ"ד תחליף כאשר ב"ה הוי' אותיות לוי"הבתיבת
 ללות יוצא אחד שאם לוי' בלא פטרנוהו שלא וז"ש ב*ה הוי' אותיות יהי'במקומה
 הארץ עמי כל וראו בי' נתקיים ועי"ז ב"ה הוי' אותיות פניו על ליתן צדיך בדדךחבידו
 אע*ה יעקב לוית ענין הי' וזה דע. פגע ואין שטן ואין ממך וידאו עליך נקדא ה' שםכי

 הדם את שפכו לא ידינו כתיב לו שאמד במה עדופה עגלה פ' עמו שלמד בנוליוסף
 המדומז הוי' שם פניו על נתן ועי"ז בבעהאט כדאיתא לוי', בלא פטרםהו שלאהזה

 העגלות את ליעקב יוסף ששלח וזהו שופטים(. פ' בלקו"ת )עיין כנ"ל באותיותונעלם
 פניו על ב"ה הוי' שם בזה עליו ונתן עמו שלמד עדופה עגלה סימן לו ששלחדהיינו
 למיחש ליכא ומעתה פניו, על מאיד ב*ה הוי' ששם הוא כן עתה שגם לו הראהועי"ז
 פניו על מאיד ב*ה הו" שם הי' לא בצדקתו עומד הי' לא אס כי בצדקו עמד לאשמא
 זכה עי*ז בדית דנטר עבוד הוא מלך שנעשה ומה בצדקתו עומד הואובודאי

 למלטח~



קלג ףיום הזה חטאתקוניימוד
 טוב יוםמהרת

 ס"ם ח"ו לאו ובאם מלבר שד"י שם שורה הבדית שמידת דעעי מתזוהאק ידהוהנה
 והוא פניו על מאידים הקדושים שהשמות ערופה עגלה בסימן לו הראה וכאזמלבד
 סימן שראה היינו יוסף, שלח אשד העגלות את וירא וז"ש הברית ושומר בצדקתועומד
 להיות שנתנשא דהיינו למלוכה כינוי הוא לשא"ת בצדקתו, עומד שעדיין עדופהעגלה
 ובשביל קודש ברית האות על מורה שאותו מסה"ק כידוע אות"ו מחמת הוא לכללו4ה2
 אלה כל כשדאה אביהם יעקב רוח ותחי ואז למלכות, להתנשאות זכה בדיתדנטר
 אשד העגלות את יעקב כשדאה המדרש דברי שפיר יובנו ומעתה ומושל. צדיקשהוא
 שהגיע והמלוכה והשאת בצדקו, עומד הוא שעדיין שראה דהיעו אותו, לשאת יוסףשלח
 שיוסף יודע אני ודאי הוא אמר אז ב"ק האות ששמר ע"י דהיינו אותו מחמת הואלו
 לזכות יכול הי' ולא ברית נטד הי' לא ח"ו חוטא הי' אם כי פוטיפר באשת חטאלא

 בס*ד. הוא ונכון עולם, יסוד צדיק מדת יוסף של צדקתו וידע ראה ושפירלמלוכה
 טוב( יום)קדושת

 מאוד עוזינו גאון הקדוש דבינו להבחל"ח שדרש מה האר*ש על אעלהלב(
 , וזלאק דחנוכה נדות הדלקת בשעת שליט"א מסאטמאד הגהעק ורבנא מדנאעינינו
 במדדש עוד פלא. והוא לפניהם. הים שיקרע בשביל למה אותו וישנאו במדרשאיתא

 חנוכה. נר וה מגדים כל פתחינו ועל יוסף, את שהציל דאובן זה ריח נתנוהדודאים
 הללו הנרות ובנוסח דאה, ישמעאל דר' ברייתא ראה מה וינוס דאה הים במדדשועוד
 כהניך עאי בזמה"ז, ההם בימים לאבותינו שעשית וכו' הנסים על מדליקיןאנו

 למאי כהניך עוי באמדו להבין דיש וכו' חנוכה ימי שמונת מצות וכלהקדח2ים,
 וידוע צ"ב, חנוכה ימי שמונת מצות וכל להלן ההמשך וגם הנס, הי' מי ע"י לןאיכפת

 דעל ימים, ז' על דק הי' לא הנס הלא ימים ח' עה2ין אמאי הב*י קו' גםומפורסם
 שמן שנתנו לאחר כי הנס הי' א' ביום דגם הב"י כתי' די"ל ורק בפףן שמן נמצא א'יום

 הי' לא הח' ביום דא"כ עליו הקשו אמנם כבתחילה. מלא הפך נשאר כשיעורבמנודה
 שהניחה חנוכה נר כ"א( ~2בת תגחום ר' מאמרי שני סמיכות לבאר בס"ד ויתבארנס.

 אבל בו אין מים מים בו אין ריק והבור דכתיב מאי ואד"ת פסולה אמה מכןלמעלה
 נחשים לבור בהשליכו דאובן הצלת על תחלה בשנדקדק ויבואר בו, יש ועקרביםנדהבים
 נחשים בין נפל סכ"ט( יאז סי' )אה"ע דווחת הלכה הא זו, היא הצלה מה וכיועקדבים
 אחי שרצו שמה התורה במפדשי שמבואר עפ"י ואפ"ל 4ה2ה. לעדות עליומעידים
 הלזה החלומות בעל הנה ובמדדש הלכה, ע"פ העתיד ע"ש אותו שדנו להרגויוסף
 ב4ה2ר ישמעאל גבי כתיב הא והקשו לע"ז, ישראל להשיא בנו בן ירבעם שעתידבא
 ומודה סודד שבן גלאנטי מהר"ם עפמ"ש ותי' עתה, שהוא כמו רק דנין שאין שםהוא
 דש"י שמביא כמו ביאה, מ(יסורי שנולד עליו ישינה שמלוה משום סופו ע*שנדון
 לילד סופו יפ"ת נשא שאם לומר אלא יפ"ת, לפ' ומודה סורר בן פ' נסמכה למהז"ל
 בהיתר, היתה מתתלה שנשאה לאה כי מא"ב, נולד שיוסף דה2בטים השבו וכן סו*מ,בן

 דאובן ולפי"ז המפרשים. עכ"ד העתיד ע*ש סופו עאש אותו דנו ע"כ באיסורורחל
 ע"כ לא, או הוא חייב אם מסופק הי' כי אביו אל להשיבו לגמרי להצילו רצהשלא



 ף פ די הזה חטאתקוני ד ו םיקלד
 מוב יוםמהרת

 לאו ואם אותו ימותו חייב הוא שאם ועקרבים נחשים מלא בבוד נתע להבהיןבבדי
 ע*ש אותו שדנו ואחיו ראובן ממעשה מוכח ע"כ בו, שליטה להם יהי' לא בל*סבטח
 סמוכין. דדרשינן מכח והוא ומורה, סודד בבן כמו ביאה מאיסורישעלד

 הול*ל פסולה תני אמאי נד, בד"ה כאן בתוס' שהקשו מה ידוע והנהלג(
 ג*כ היא הלא חנוכה ונר תקנתא, תני דדבנן מבוי התם דאמר מבוי גבי כמוימעט
 עפי"ד היא, דאודייתא חנוכה נר דגם לדעת נוכח סמוכין דרשינן אי אמנם דרבנן.רק

 הנשיאים לחנוכת המנורה פ' נסמכה למה רבה במדרש דאיתא בהעלותך, פ'הדמב"ן
 דעתו, נחלשה שבטו ולא הוא לא המזבח בחנוכת חלק נטל שלא אהרן שדאה לפיאלא
 לעד. שקיים הנרות את ומדליק מיטיב שאתה כהפלהם, גדול שלך חייך הקב"הא-ל

 ושוב הקדבנות כל נוהגים הי' קיים הי' שביהמ"ק בזמן הא המפרשים כלוהקשו
 שנמשך בכלל חנוכה נד גם המנודה דבכלל הדמב"ן ותי' בטלה. מנורה גםמשנחרב
 ומעתה עיי"ש. לעד שקיים במדרש ועזעא למנויה, זכד והוא במנורה שנעשהמהנס
 הנשיאים לפ' המנודה פ' בסמיכות בתורה רמז לחנוכה יש הרמב"ן דלפ*ד נראההלא
 מישך והשתא דפסולה. לישנא יוצדק ושפיר מה*ת, חנוכה נר הוי סמוכין דרשינןדאי
 מוכח דפסולה ומלישנא פסולה, וכו' חנוכה נד אהדדי דר"ת מימדות שני שפידשייכי
 סמוכין דדרשינן מוכח מהיכא אמנם סמוכין, מכח כרמב"ן וע"כ דאודייתא דנ"חע"כ
 הצילו ולא בו, יש ועקדבים נחשים אבל בו אין מים מים, בו אין דיק והבורעז"א
 סמוכין. דדדיש בסו"מ כמו ביאה מאיסורי שבא סופו ע"ש מיתה חייב דשמאלגמיי

 סופו שם על סו"מ בן שדנין מה על אחר טעם בהדאעם מבואר הדי אמנםלד(
 בפדשת יעמוד לו אין אם וממילא וסובא, עהולל כלומד בקלקולו, התחיל שכברמשום
 יוסף את גם דנו מדוע מאומה הועלנו לא לפי"ז אכתי וא"כ הבריות, וילסטםדרכים
 משום למיתה אותו שדנו בטעמא שכ' השלה"ק עפי*ד יתבאר הדבר אמנם סופו.ע"ש
 יווכח קודש במקראי המדקדק והנה שלהם. מלך שהי' יהודה נגד במלכות מודדשהי'
 שלא לעכב רוצה והי' דוד במלכות רצה שלא ממה התחילה ירבעם דמעשילדעת
 שמרד דיוסף במעשה כאן עוד התחילה זה וא"כ העגלים, ועמד לדגל ישראליעלו
 שעתיד סופו ע*ש דנוהו ושפיד ויחי(, רש4י )עיין קאתי יהודה מבית דדוד יהודה,נגד

 בקלקול התחיל אם רק סופו ע*ש דנין אין הלא אמנם וכהמד"ד. ממנו לצאתירבעם
 בקלקולו. התחיל בכלל והוי יהודה במלכות שמרד השלה"ק דבדיוזה

 מפני יוסף את שדנו כמו ההתחלה בתר שהולכין מזה לע יוצא עכ*פלה(
 הים שיקרע בשביל למה אותו וישנאו פליאה המדרש יבואר ועפי*ז בקלקול,שהתחיל
 בין מה ים של שרו טען לים ישדאל כשבאו במד"ר דאיתא ים, פס פסיםלפניהט
 וע*ש התורה לקבל שהולכין הטענה משום ואי וכו', והללו עע"ז הללו לאלואלו

 רא" רואה אתה למשה הקב"ה לו שאמר במדדש מבואר כבר הלא אמנםהעתיד,
  לעשות ג*כ עתידין שהם ראיות שתי רואה אני התורה, לקבל עתידין שהםאחת
 העתיד ע"ש מחשבק שלטובה לחלק עצמו דחק דוד פרדס ובעל ממנ"פ. וא"כהעגל,
 התחלה, יש כבר אם רק העתיד ע*ש דמחשבין להנ"ל אמנם לב. בייטב ועי' לרעה,ולא



קלה ף ט וי הזה חטאתקוני ד ר םי
 טרב יוםטהרת

 ההר על האלקים את שיעבדו זו במחשבה שיצאו היתה כבד לטובה התחלהוא"כ
 דמשנאת המדרש מבואר ומעתה העגל. במעשה כהטאוכ העתיד, ע"ש דנין ושפירהזה,
 שרו טענת נסתם לפי*ז וא"כ התחיל, כשכבר סופו ע*ש שדנין רואין אנו יוסףאחי
 המדרש גם בזה ומיושב לפניהם. הים שיקרע כדי למה אותו וישנאו וז*ש ים,של

 הוכיח מקונין הר"ש דהנה ראה, דר"י ברייתא ראה מה ויטס ראה הים השני,פליאה
 התורה מדות עשרה בשלש אומר ישמעאל דר' סמוכין, דריש לא ע"כ ישמעאלדר'

 דרשינן לא אי הנ"ל דרכינו לפי ומעתה עשרה. ארבעה איכא סמוכין דורש ואםנדרוטת
 טשום ע"כ אלא ביאה מאיסורי דבא מטעם סופו ע"ש יוסף את שדנו לומר א"אסמוכין
 שכבר הים להם שיקרע מהכרח וממילא הגמר, בתר אזלינן דאז בקלקול, התחילדכבר
 די*ג ראה דר"י ברייתא המדרש וז"ש העתיר. ע"ש אותו ודנין התורה לקבל ע4עקבלו
 וא"ש. להקרע הי' מוכרח וע"כ וכנ"ל, סמוכין דרשינן דלא וע"כ י*ד ולאמדות

 והנפלאות הנסים והולך שחושב לאחר הנסים על דבנוסח צ"ב לכאורה יהנהל0
 נפ"מ למאי וכו' היכלך את ופנו ביתך לדביר בניך באו ואח"כ אמר עמנו ה'שעשה
 אצל כן לא לנו, ה' עשה אשר להנסים זה שייך מה וכי לאמרו, זה נוסח תקנוולמה
 אח"כ שנעשה מה ולא עמנו,  שעשה והנפלאות להנסים הנוגע רק והולך חושבפורים
 הצומות עאי רק הישועה שנעשה פורים גבי דהעאני נ"ל אכן בעי. טעמא בודאיודא

 אנו זה ולרמז אסתר, במגילת קורין שאט כמו מקודם  שעשו תשובתם וכחוזעקתם
 גבי אבל אח"כ, בהנעשה נפק"מ אין שפיר א"כ אסתר, תענית בצום זכר ג"כעושין
 קודם כי אח"כ לעשות עליהם שקבלו התשובה בזכות רק הנס הי' דהטם י*לחנוכה
 וכו' השור קרן על לכם כתבו הגזירה ה" כי תשובה לעשות במעמד כלל היו לאלכן

 שעשו הטובים המעשים כהותיתו, הנס מספרין ע"כ העתיד ע"ש רק הנסיםונעשו
 אהרי ושמחה נחת מתוך תשובה שנעשה זה באופן כעת גם שיתעורר כדיאת'כ
 הפתח אצל נ"ח להדליק שמצוה בטעמא אמינא ועפי*ז בקרוב. להם נקוה אשרהנסים
 ועי"ז בתשובה, ישראל יחזרו הנס שע"י העתיד ע"ש שנעשה הנס פרסום משוםדייקא

 שהציל ראובן זה ריח נתנו הדודאים המדרש ויבואר תשובה. לעשות עכשיומתעוררין
 סופו ע"ש אותו שדנו משום כנ"ל ע*כ לגמרי הצלה ולא הבור אל בהשליכו יוסףאת

 הפתח אצל דייקא שמדליקין מגדים כל פתחינו ועל שפיו זה ומטעם העתיד.וע*ש
 נוויטעו. עי"ז כי כעת תשובה ויעץטו העתיד עאש שנעשה הנס ולהראותלפרסם

 לאילת אסתר נמשלה למה י"ג( )מגילה הגמרא דברי להבין אפשר ובזהלק
 חטכה והאיכא בגמרא ופריך הנסים. כל סוף אסתר אן הלילה כל סוף קיחר מההשחר,
 באכען למה להבין צריך ובאמת לכתוב. ניתן לא חנוכה קאמרינן לכתוב ניתןומשני
 אדרבה ללילה הנסים הבהטיל למה שהעיר ביע*ד עיד ועחן לכתוב. ניתן לא חנוכהנס

 ע"ש שהי' חנוכה גבי דבשלמא יובד לדברינו אולם וצרות, דהטכות על רומזלילה
 להכתב יכול הי' לא שוב וא*כ אח"כ, שיעשו והתשובה הטובים מעשיהם עששהעתיד
 תשובתם ויהי' הבחירה את יכריחו בתורה שיכתבו ע*י בי לתורה ולחברההנס

 תשובתם ע"י הי' דפורים נס משח"כ באריבות, בספה"ק כ*ז כמבהשר א*א וזההכרחית



 ף ט 1* הזה חטאתקוני ד 1 ס*קלו
 מוב יוממהךת

 ניתן שפיר ע*כ אח"כ של במעשיהם כלל הי' ולא מקודם שעשו הטוביםומעשיהם
 דרכיהם ותקנו תשובה שעשו ע"י הנסים היו בכלל ועד פורים נס עד והנהליכתב.
 אף כי תקותינו אבדה ח"ו אז ישועתינו תהי' כזה באופן רק אם ומעתה לכן,מקודם
 הקב"ה שירחם עד א"א שלימה לתשובה לזכות אמנם מצומעש"ט, מקצת עושיןשאנו
 חנוכה. בנס שהי' וכמו וכיאות, כראוי תשובה נעשה ואח"כ הגאולה באור עינינוויאיר
 התקוה באופן הנסים חנוכה מנס כי גליות של הנסים כל סוף הי' פורים של נסולפי"ז

 עמנו הקב"ה שעשה ועת זמן בכל הגאולה התנוצצות הוי ומאז האמיתית,להגאולה
 הלילה כל סוף שחר מה וז'ש שלימה. בתשובה קום יוכלו לא זאת בלעדי כינסים,
 בהבם מכונה דגלות לילה בשם מכונה ושפיר כנ"ל, גליות של הנסים כל סוף אסתראף

 אח"כ של במעשיהם תלוי הי' שעוד משום ליכתב ניתן לא ומשני חנוכה, והאיכאלילה,
 התנוצצות מאז וא"כ נפשינו, פדות עעי רק יתכן לא שלימה ותשובה תשובה,שיעשו
 גליות. של הנסים כל סוף בשם פורים מכונה ושפיר נפשינו גאולתאופן

 ביום הנאל דלפי הב"י של תי' על הנ"ל המפרשים קו' קשה לא ומעתהלח(
 ובזה אח"כ של הטובים מעשיהם על לזכר עשו האחרון דיום די"ל נס, הי' לאאחרון
 פעולתם ע"י רק הי' דחנוכה הנס עיקר כי חנוכה זאת ונקרא השמיני יום גםנקבע
 מה עיקר דכל נמצא וא"כ הנ"ל, העיקר על לרמז השמיני יום נקבע אהטר אח"כשל

 מעשה לאותה הנס בשעת ראויין היו לא דישראל משום הוא ימים לשמונהשהוצרכו
 הנס בשעת גם ראויים היו הם הקדושים הכהנים אמנם אח"כ, של מעשיהם עלרק

 נביאים ה' עם הי' ואילו האחרון, יום לבד באמת ימים ז' הי' די עצמם הםומשום
 ע"י וכו' הללו הנרות הסמיכות שפיר ומובן ימים, לשבעה רק צריכים היו לא הםגם

 היו לא העם כל אבל להנס, ראויין והיו קדושה במדריגה היו הם הקדושיםכהניך
 שמונה דתקנו חנוכה ימי שמונת מצות וכל ע"כ אח"כ של מעשיהם משום רקראויין
 בב"א. לגאולה ונזכה שלמה תשובה לעשות יזכנו השי"ת אח"כ, של למעשיהם זכרימים

 שליט"א( מסאטמאר הקווש)רבינו
 ידוע כי נראה דילי, מהולתא גזירת חמון יונתן בתרגום ויגשו, אלי נא גשולט(

 והוא יוסף של מדתו והיא הברית שומר שהוא עעש קודש ברית אות יסוד הואשיוסף
 למדה כלומר אלי, נא גשו שאמר וזהו יוסף, יסוד בשם למעלה המכונה זו למדהמרכבה
 לעשות הביתה יוסף ויבא בגמ' המאמר לפרש לי נראה ועד"ז הברית. שהואשלי

 את ולדון כן לומר דחקו מי נכנס, צרכיו לעשות וח"א ממש מלאכתו חואמלאכתו
 דיומא בגמרא אמר הלא כי מכמט, מלאכתו לפר,מ הי' טוב ויותר חוב לכף הצדיקיוסף
 בר נחמן ר' לה מתקיף חטא, טעם טעם שלא שנה כבן במלכו שאול שנה בן הפסוקעל

 שביקש עד בחלמא סיוטא לי' אחוי ובצואה, בטיט המלוכלך שנה בבן ואימאיצחק
 בפסוק והנה יוסף בשם מכונה קודש שברית הנ"ל הקדמה עפ*י ונ*ל לו. למחולמשאול
 ליוסף המיוחד מלאכתו אלא מלאכתו מאי מלאכה לעשות יוסף ויבא ליכתובקשה
 שבא כלומר יוסף, של יצרו כבישת גודל בזה הבתוב לנו והגיד קודש הבריתשהוא

 ויחרד בועז גבי כשמארז"ל מלאכתו לקמטות ומיד תיכף שמוכן כמי כ"כ קישוילידי



קלז ף ט ךי הזה חטאתקוני ד ו טי
 מוב יוםמהרת

 תקפו הי' שיצרו יוסף גבי היה כן כמו ליפתות, כראשי בשרו שנעשה וילפתהאיש
 קודש הברית שהוא יוסף ויבא וזהו יצרו, כבש ואעפ"כ גדול קישוי לידי שבא עדכ"כ
 של דיוקנו דמות שנראה וארזאל יצרו. את כבש ואפ"ה מלאכתו לעשות קשוילכלל
 דמות במחשבתו שנזכר אלא כמשמעו הדבר שאין אני ואחשוב ונמנע, אליואביו
 כן, מלעשות ח"ו ישמור לא והוא הברית ושמר קרי ראה לא שמעולם אביו שלדיוקנו

 ששום הכתוב שיזהיר בדישו שור תחסום לא בפסוק נכון רמז נ"ל הזאת הקדמהועפ"י
 תחסום לא מ"ש וזהו סבחוץ, וזורה מבפנים דש שיהא ואונן ער כמו יעשה לאאדם
 דישה בשעת אותו תחסום שלא כלומר דש, בעודו בדישו קודש, ברית יוסף שהואשור
 בשעת אותו תפתח פתוח אלא כן תעשה לא לחוץ ותריק אותו תפתח הדישהואחר
 יחדו אחים ישבו כי וגו' תחסום ללא שסמך מה שזהו ואפשר לחוץ. תשפוך ולאדישה
 ליבום להזקק אשתך תצטרך בדישו שור תחסום אם כלומר לו אין ובן מהם א'ומת
 ש*ז שמוציא מי הוא גדול עון באמת והנה לאונן. זקוקה שהיתה ער של אשתוכמו

 בארץ זרעך יהי' גר כי הפסוק על רמז אומרים שמעתי כאשר גלות וגורםלבטלה
 להם.לא

 כי הזה הגדול העון על מוסר דרך על רמז בדרך הפסוק אפרש אורחא ואגבמ(
 כי הטיפה אותה ליצלן רחמנא הקליפות קולטים לבטלה זרע שמוציא מי כי ידועהנה
 כידוע ומרים קשים בעונשים אותו ומיסרים הזה האדם אחר ורודפים חיותםהוא

 המשחיתים בענין שמאריך הק' האלשיך בספר ובפרט בספרים מקומות בכמהומפורסם
 מספר בשם הרוב על מכונים הקליפות והנה עליו, עיין אדם של מעוונותםהנעשים
 עלמין ת' דקדושה בסטרא ולעומתם עשו, של איש מאות ארבע והם מאותארבע

 בעמקי שנפלו שלו ניצוצות מברר תשובה עושה וכשאדם כסף שקל מאות ד'דכסיפין
 וזה משם, מברר אחרים של ניצוצות אף אלא שלו ניצוצות שמברר זו ולאהקליפות
 וענו ועבדום הקליפות בעמקי דהיינו להם לא בארץ זרעך יהי' גר כי הכתובשאמר
 אפשר שלעומתם בקליפות שהם עשו של איש מאות ארבע הם שנה מאות ארבעאותם
 גם שיתבררו גדול ברכוש יצאו כן ואהרי שנה, מאות ארבע ג"כ מצרים שעבודנגזר

 צריכים כשאחרים בורו מי אדם ישפוך לא רז"ל רמזו אפשר וזה אחרות,ניצוצות
 חאו. לחוץ כששופכין דהיינולהם,

 זצ"ל( מקאסוב ברוך ר' מהגה"ק התורה,)יסוד

 בתיקון יאל הנה ורז, אור גימ' זקנים כ' בבעה"ט כו' יוסף את אהב וישראלמא(
 נרגן ע"ד הא' נסתלק אדה"ר בחטא כי הא' להמשכת זוכין יסוד מדת קודש בריתאות

 כוונת וזהו ד*ם, אד"ם מן ונשאר בע' עור בא' אור מכתנות ונעץ2ה אלףמפריד
 להכהטכת זוכין יוסף מדת תיקון שעעי לדברינו רמז ור"ז או"ר גימ' זקניםהבעה"ס

 אור לכתנות רומז פסים כתונת לו ועשה וזהו בא' אור  בע' עור כתנות מן ונע,2הד~'
 ד"ם אד"ם מן ונשאר הא' הפרידו ועי"ז כידוע יוסף בבחי' פגמו והשבטיםבא',

 ויטבלו הפסים כתונת את ויפשיטו כתיב וע*כ בע', לעור נתהפך בא' אורומכתנות
 בשלה"ק. כדאיתאבד*ם

 שלום()אהבת
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 זכה ולזה מעשה, עשה לא קונו שידע מחמת יוטף זה שור קוטע, שור ידעמב(
 קונהו. שור ידע ר"ת עמי כל יש"ק פיךעל

 חהם()תורת
 צערו דהול*ל ויל"ד יוטף, של רוגזו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב ביקשמג(

 יוסף של הנטיון גדול כאכ הי' מה להבין יש לכאורה דהנה הכוונה ואפשר יוסף.של
 של ענותנותו יוסף של תוקפו ע"ב( )י*ט טנהדרין במט' אחז"ל הלא פוטיפרבאהסת
 ר"י דבי תנא ע"ב( )ט"ו עירובין משאחן"ל ע"פ גדול נטיון הי' דבאמת ואפשרבועז,
 שיוטף וכיון וכו' עריות גלוי עכו*ם, עבירות ג' כנגד עוונות מגדיל לה"ר המטפרכל

 עריות בגלוי ח"ו להכשל עבירה גוררת עבירה כנ"ל להאר באבק נכשל ח"והצדיק
 דיוקנו דמות לו שנדאה ע*י יצה"ר על הטוב יצר להרגיז להתאמץ יוטף הוצרךע*כ
 קפץ בשלוה, לישב יעקב ביקש ז"ל כוונתם וזה גדול. נטיון הי' וזה יעקב, אביושל
 שנכשל בשביל יצה"ר על יצה"ט להרגיז יוסף צריך שהי' מה פי' יוטף של רוגזועליו
 ואמנם גאכ, נענש לה"ר שהמקבל שאחז"ל כמו ג"כ יעקב נענש ועי"ז לה"ר,באבק
 כנאל. לטובה באמת כוונתם הי'הם

 צדיק()צמח
 השפעות אשר לרמז שבא ונראה וגו', מצליח איש ויהי יוטף את ה' ויהימד(

 כמ"ש יטוד פגם ע"י הם החלאים רוב כי צדיק יטוד מדת ע"י באים ופרנטהחיים
 שהכוונה בטפה*ק ואי' אבתרי' רדיף קא עניות פירורין דמפדר ומאן ז"ל,הרמב"ם

 מטוגל יטוד שמדת הרי והכהטביר, השליט הוא עולם יטוד צדיק ויוטף יטוד, פגםעל
 מטהרת בא יטוד וקדושת וכבוד עושר עם ימים אורך דהוא ופרנסה חייםלהשפעת
 הכלול הדעת עם עולה ויסוד וכו' ביום יהרהר שלא מאו( )כתובות כארז"להמחשבה
 וגף הודי"ע אחרי הצדיק יוסף אצל כתיב ולכן המוחין, טהרת והיעו בינהבחכמה
 בחי' מט"ט דהוא דחנוך רזא חנוכה וכאשר דע*ת, חו"ב דהוא כמהך וחכ*ם נבווןאין
 וכתיב משמאל נוח כי ופרנסה חיים השפעות ג"כ נ"ח במצות "ם לכן יוטףיסוד

 חת"ך פא"י למטפר עה*כ העולה חנוכ"ה נ*ר להדלי*ק ומברכין וכבוד, עושרבשמאלה
 שובעא רחמנא יהיב כי ח:( )תענית כארז"ל חיים השפעת גם הכולל הפרנטה שמותהם
 ונ*ח בימין מזוזה כ"ב( )שבת כדאי' לנ*ח מזוזה חז"ל טמכו ולזה דיהיב הואלחיי

 ז*ז אתוון מזוזאת גם בימינה, ימים אורך כמ*ש החיים שפע הוא ימין כיבשמאל,
 שהי' דעת, בינה חכמה גימ' יוסף את ד' ויהי כאן המרומז והוא בטפהוק. כדא"מו"ת
 יטוד צדיק למדת זכה ולכן חב"ד בחי' המוחין טהרת דהוא המחשבה טהרת ליוטףלו

 שלא יטוד שמירת הוא טפ"ת למספר רומז מצלי*ח אי"ש אהסר מצליח איש ויהיעולם,
 ויהי ולזה להעולם טובות השפעות להביא והמשביר השליט הוא ועי*ז טפה ח*ולאבד
 ובבוד עוש*ר למספר מכוון יוסף אתה'

 הכו~
 לחה שובעא יהיב וכי החיים שפע גם

 בצ"ר מז*ל גימ' מצלי"ח אי*ש דרכיו, בכל מצליח איש הוא וממילא כנ*ל, דיהיבהוא
 רק ח*ו ריקנא לאתרא תיזול שלא החסדים השפעת טצר יטוד שמירת שע"יחס*ד
 וזהו הדעת טהרת דהוא המחשבה שמירת עאי בא הכל האמור ולפי דמתבעי.לאהר
 גימ' המצר"י גם וחטאים, רעי"ם מכל שמצילנו הרעי*ם מיד הצילנו מצד*יאיש
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 והי' הדעת כלולת רבעעה משה בבחי' דבוק שהי' המצרי, אדוניו בבית ויהימש*ה,
 וכף. הדעת טהדת המחשבה טהדתלו

 ישראל()אהבת
 מה, לו להכין למצדים מקודם יוסף נשלח שעי"ז ידוע וגו' אלקים וישלחנימה(

 בהיותו דק ללמוד יכול הי' טהרות כי במג*ע, כדאיתא עמו יעקב למד לא טהרותכי
 סדרי ה' זקני*ם בן וזהו מ"טמא", רק היא טהור יתן מי וזהו הארץ, ערותבמצדים
 הם"ת בארץ, שאדית לכם לשום לפניכם אלקים וישלחני וזהו בבעה"ט. עייןמשנה
 לילי"ת עולה שארי'ת לכ'ם לשו'ם של הס"ת מת, היפך תם הוא שאדי'ת לכ'םשל

 מדה מקודם לתקן לפניכם נשלחתי שלזה היינו מיתה, הנקרא היסוד לפגםהגורמת
 י"ש ל"ף כזה אדץ, תיבת מן המילוי כי באדץ שאדית לכם לשום וזהו צי"ע.ששית
 נשלח שלזה אדץ מתיבת הנשאר היינו בארץ שאדית וזהו יסו"ד חות"ם עוליםדי"ק
 אליעיר( )דמשק זאת,ותיקן

 שלא ע*י זה שזכה במדדש וכו' הכהבביר הוא הארץ על השליט הוא ויוסףמו(
 להיצהער שבר לשון המשביר מפרש שהמדרעם וי*ל יצדו. על וגבר אדוניו לאשתשמע
 יוסף שהי' שע"י וז"ש אוכל, לשבר בתחילה ירדנו יוד ע"פ אלימלך נועם בס'וכמ*ש
 אדם שמכניע ע"י כי כו' השליט הוא ויוסף נעשה עי"ז המשביד, שהי' יצדושובר
 דלתות יום בכל פותח ית"ש הבודא כי ההשפעות, המבדילים המסכים כל מכניעיצדו
 מדה*ר מי*ג שמשפיע לאלפים, חסד נוצר ר*ת שחל"ן רקיע, חלוני ובוקע מזרחשערי
 שמונע להחלון מסך כמו החלונות בפני מבדילין והיצהער העונות שהמסכיםרק

 אשר את וחנותי וכמ"ש מדה"ר מי*ג שפע טוב רב ממשיך המסכים וכששוברהאחר,
 שיהי' כדי בני יחנך אלקים לבנימין לומר יוסף שהוצרך רשאי שפי' וזהואחון,
 מדה"ד. מי"ג להם ויומשך וחן חנינה לשוןבכולן

 קודש()ירע
 שדאה רק דצה מלאכתו לעשות אז'ל הנה בבית, שם הבית מאנשי איש ואיןמק
 לכאורה כי אביו, של דיוקנו ראה אהבד בקרא זאת נרמז איך ולהבין אביו, שלדיוקנו
 ולשלוח מהחומר הצורה להפשיט שיכולים גדולים צדיקים יש אהטד מס' הידועלפי

 אהבד לומר נוכל שפיר מזה ידע יעקב הי' באם הי' זאת והנה אחר, למקום שלוהצודה
 נצמח מהיכן כלל ידע לא שיעקב כיון אבל יוסף, לפני והעמידה צודתו הפשיטיעקב
 אשר כידוע הכבוד בכסא חקוקה יעקב צורת לאהטר נראה לזאת דיוקנו. לדאותכזאת
 וזהו העליונה, המרכבה יוסף אל אז ונגלה יעקב של צודתו התו שבמרכבה אדםפני

 אותו וירכב כמ*ש מרכבה בסוד ג"כ הוא יוסף כי שבמרכבה אביו של דיוקנושיאה
 מרכב"ה בסוד ההש ויעקב כהד חשבינן וברית גוף ויוסף יעקב כי המשנהבמדכבת
 ע*כ המשנה מרכבת נקרא ויוסף בתיקונים כדאי' דאמצעותא עמודא דא מ*הרכ"ב
 והוא צי*ע לבחי' מרכבה שנעשה מרכבתו יוסף ויאסור כמ*ש המרכבה אליונתגלה
 ונקרא יעקב, נשי שיי ארי ר*ת אנש*י תיבת כי הבית מאנשי איש ואין בקראהרומז
 גם הוא נאמן ביתי בכל כמ*ש בי"ת נקראים העליונים העולמות כי הביתאנשי
 כנ"ל הפרכבה בסוד שניהם אהטד יוסף יעקב אדם נשר שור ארי' ר"ת אי*שאי"ן
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 הנקרא עליונה המרכבה נתגלה פוטיפר של בביתו היינו בבית שם אשר רמוזושפיר
 של דיוקנו חז"ל דרשו ע"כ הוא נאמן ביתי בכל בסוד העליון הבית מן הביתאנשי
 כנ"ל. במרכבה חקוקה אשר ראהאביו

 גועם()אסרי
 לרמז ויש הבכורה. שהיא ז"ל ופרש"י אחיך, על אחד שכם לך נתתי ואנימח(

 הנאמר מלאכתו פעמים ל"ט נגד בשבת מלאכות לאט שבת במס' ז*ל מאמרםלפי
 לעףבות מאד כהאי או בכלל הוא אם מלאכתו לעשות הביתה ויבא יוסף ר' ושאלבתורה,
 הוא מראובן הבכורה שניטלה מה והנה ע*ש. אביו, של דיוקנו שראה רק נכנסצוגיו
 מלאכתו לעשות נאמר אם הוא וכ"ז הברית, שומר ליוסף וניתנה כמים פחזמחמת
 רבותי' מה א"כ אביו צורת ע"י עזר לו שהי' רק צרכיו לעשות נאמר אם אבלממש,
 ע"כ ממש מלאכתו  לעשות ודאי אלא כן. הי' ג"כ סיוע לו הי' ראובן אם אולידיוסף,
 אחי*ך כי אחי"ך על אחר שכם לך נתתי ואני שאמרו וזהו הבכורה. לו שייךשפיר
 כי מלאכות מהל*ט חלק אתה שגם עליך מעיד ואני מלאכות, ל"ט על רומז ל"טעולה
 וע*כ מלאכות הל"ט בכלל ואתה צרכיו לעשות ולא ממש מלאכתו הוא מלאכתולעשות
 הפירוישים ושני הבכורה, לך מגיע כן אם צרכיו, לעשות הפירהם שאיןכיון
 עולים. אחדבקנה

)שם(
 בשלמא להבין יש לכאורה ראה. יוסף של ארונו ראה מה ויטס, ראה היםמט(

 שבתוכו, מה ולא יוסף של ארוע שראה לומר שייך שפיר גשמיים עינים לו ישאם
 א"כ ים של שר על או הרוחנית הראי' על והכוונה בשר עיני לו אין אשר היםאבל
 ולפי הארון. עבור ולא נס העצמות מחמת כי יוסף עצמות שראה לומו מהראוייותר
 בזכות הי' דקיאס הרי וינוס ראה הים החוצה ויצא וינס בזכות במד"ר דאיתאמה

 צדיק אשר אזולאי אברהם ר' מהגאון לאברהם חסד בס' ואיתא ליוסף. קו"י'הנסיון
 לקברו אין גמור צדיק שהוא הגם נסיון לידי בא שלא וצדיק בארון נקבר לנסיוןשבא
 החוצה ויצא וינס של הנסיון ונזכר דייקא ארונו הים ראה כאשר ולזה  ע"ש,בארון
 ויעס. ראה היםעיוז

 המועדים( על)שם,
 והפדה ואיך דין תרין בבגדו ובמסורה עפי, שכבה לאמר בבגדו ותתפשוינ(

 במלבושי עצמם שמלבישים אנשים יש כי בה בבגדו למכרה יסהעול לא נכרילעם
 העיקר כך או כך הולך אם נפקותא ומה עיקר עוד אין המלבוש כי באמרםנברים
 עכו*ם במלבושי עצמו שלובש המלבוש ע*י כי ידוע באמת אך האדם, עצםהוא
 רח"ל נתדבק בהמלבהש כי כולה התורה כל על ועובר רעה תרבות לידי יבאעי*ז

 שדברי' פוטיפר אשת ראתה כחהבר תהו עבירות. כל לידי אותו מביא האתהקליפות
 בבגדו ותתפשהו אז אצלה לשכב זה חטא על לעבור הצדיק יוסף בלב רהשם שהעולא
 וממילא מצרים אנשי כמו עכד*ם במלבושי עצמו שילביש רק ממנו שבקשהדויע
 ובזה זה. חטא על ולעבור אצלה לשכב ממילא יאמר שהבגד הייע עמי שכבהלאמר

 כתיב רק עמי שכבה ותאמר בבגדו ותתפשהו כתב ולא וכו' לאמר הלשתמדוקדק
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 עצמו להלביש דק ממט שבקשה הבגד על קאי לאמד תיבת כי עמי שכבהלאמד
 דיוקנו דמות ודאה זאת הבין הצדיק ויוסף אצלה. לשכב הבגד יאמר וממילאכעכו"ם

 באיזה מלובש יעקב אביו איו אביו של דיוקט שדאה והייט ז*ל כדדשתם אביושל
 דצה שלא זה לא לזאת בקדושה יהודית דת במלבושי מלובש שיעקב ודאהבגדים
 אף דק הקליפה, בהם דבוקה כי יען עכו"ם במלבושי עצמו להלביש אלי'לשמוע
 לזאת ד"ל הקליפה נתדבק כבד פוטיפד אשת בו אחזה לאשד כבד מלובש שוך'בגדו
 במלבושי עצמו מלהלביש להשמד איך מוסד האדם יקח ומזה אצלה. בגדו גםעזב

 צמיחת כל הדי ממצדים, נגאלו מלבושיהם את שינו שלא בשביל ז"ל ואמדועכו*ם,
 המסודה דבדי פי' וזהו מצרים. כאנשי במלבושים עצמם לבשו שלא ע"י הי'הגאולה
 את איש ימכוד כי קרא על בזה*ק איתא כי בה, בבגדו למכדה ימשול לא נכדילעם
 ימשול לא נכדי לעם והפדה וזהו כנס*י הוא דא ובתו קוב*ה דא איש כי לאמהבתו

 אותט, שיגאל והפדה דק לחלוטין מכידה אותנו ימכוד לא שהקב"ה הייטלמכדה
 נגאלו זה בזכות ז*ל וכאמדם שלנו בהבגדים הולכים אנחנו לאשד בה בבגדווהטעם
 המלבוש וכי כך או כך שמלובש בכך מה תקשה ואי מלבושיהם, את שינו שלאבשביל
 ראיט הלא עמי, שכבה לאמד בבגדו ותתפשהו לתדץ המסודה באה וע"ז העיקד,וךא
 במלבושי עצמו שילביש מיוסף ובקשה במלבושים להאחז דצתה פוטיפד אשתכי

 כח גדול כמה ראינו הדי עמי, לשכב יאמד שהבגד עמי שכבה לאמד ועי*זעכו*ם
 להיזהד וצדיך העיקר זהו ממילא ע"כ רח"ל, טומאה לידי האדם את להביאהבגדים
 ותבין. עום עי' בבגדו ותתפשהו זה פסוק על בפרשתע בזה"ק ועייןמאוד.

 ישועז5)עטרת
 החחיל מושל עצמו שראה כיון פידש*י מראה ויפה תואד יפה יוסף ויהינא(

 אני באעעדך, מסלסל ואתה מתאבל אביך הקב"ה אמר בשעדו ומסלסל ושותהאוכל
 הצדיק יוסף על קשה לבאודה עיכ. וגו' אדוניו אשת ותשא מיד הדוב את בךמגדה
 כך הענין אלא בשעד. ולסלסל תענוגים אחד ילך והוא בצעד שאביו יודעשהי'

 יוסף וכשבא המקום, בזה לתקן בא מה לדאות צדיך שם שהוא מקום באיזהשהצדיק
 שהאנשים מחמת ביכלתו הי' לא אבל עולם, בודא שיש להודיע בדצוט הי'למצדים

 הוא שנכון בדעתו נפל ע"כ יהודים במלבושי הולך שהוא יען עמו להתחבר דצולא
 בדברים, עמהם להכניס בעיניהם חן שישא כדי בשעדו ולסלסל כמותם עצמושילביש
 ותאמד דול הס"א זטנים אשת היא עיני', את אדוניו אשת ותשא האלה הדבדיםאחד
 שכל יום יום אליו כדבדה ויהי וט' וימאן זנות של מחשבות לו שנפל עמי,שכבה
 מלאכתו לק~עות הביתה ויבא הזה כהיום ויהי ד*ל, הס*א של המחשבות מתדבה ה"יום
 לעהטות לזכרון להם שיהי' כדי שעושים העונות בפנקס שכותבים הצדיקים כדדךהיינו

 הללו המחשבות לו נמשו חטא מאיזה לידע חושבניה בכתב למבדק הלך  ע*כתשובונ
 מה אלא עת שום לו  שאין ראה בבגדו, ותתפשהו כאלה, מחשבות מעולם לו הי'שלא

 את ~הבא מכאן עזב וגו' וינס בידה בגדו ויעזוב עכוום, בבגדי בגדיו אתששינה
 מהס"א. וינסבגדיהם

 יחזו~מס)וברי



 ף ם וי הזה חטאתקוני ד ו פיקמב
 מוב יוםטהרת

 יסו"ע צדיק הזה הקדוש האיך קשה לכאורה וגו', דבתם את יוסף ויבאנב(
 למעלה ממטה נתעורר ידו ועל הדור כללות דהצדיק דידוע יאל אך חאו, לה*רידבר
 לעורר יכול הצדיק אין ח"ו ובאם מלמעלה ע"י נשפע והשפע עושים שהדור המצותכל

 הצדיק יוסף והנה ח"ו, הדור חטא מחמת הוא מעלה של בקדושה ולהתקשרהשפע
 שהוא אביו עם לשרשם לקושרם רוצה והיה בלק"ת כמבואר השבטים כל כללותשהי'
 והי' מצרים גלות הבתרים בין גזירת נגזרה כבר כי באמת ואך השר,2ים כלשורש
 הצדיק יוסף יכול הי' שלא מסך כמין הי' ולזה כידוע משם הני"ק כל להוציאצריך
 היינו וגו' יוסף ויבא הפסוק שמרמז וזה לשרהבם, ומצותיהם מעשיהם תוכןלהביא
 לא ועי"כ חקו דבר באיזה פגמו שח"ו ורה2 לאביהם בינו ומסך נגד הי' חאושהרעה
 הדבר תלו ולזה מעון, נקיים שהמה ידעו כי בצדקתם והמה לשרשם. להעלותםיכול
 מביניהם. לדחותו רצו לזה בלק"ת זה כעין כמבואר צדיק בגדר אינו הוא שאוליביוסף
 שבאמת לו ונתבור במדרש כמבואר עמו השכינה ירדה למצרים יוסף בא כאשראך
 כשקיבל ולזה הבתרים בין מגזירת מצרים הגלות לבירור שצריך רק צדיקיםאחיו
 כל מעשה שוב והביא אביו בדמות נסתכל לנסיון עי"ז ובא לאחיו שחשד במהענשו

 ניצל ועי"ז במררש כמבואר בחווןן יכתבו שכולם ראה ועי"ז לשורה2םהשבטים
 נתטונה, מצוה לדבר כי לו הגידה הרשעה אותה שבאמת היינו החוצה וינסמעבירה
 ואולי שמותר מ"ת קודם שהי' בדברים אמינא הוה הי' באמת והנה במדרש.וכמבואר

 עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד מחשבים הצדיקים אך טוב ניצוץ איזה בהיש
 לעצמו מסלק שהצדיק אך לשמה עבירה גדולה שלפעמים שוקלין היינו הפסדהכגגד
 לעולם שבא ולתכלית באמת, הקודש מלאכת לעשות לה' עצמו ומוסר חמעותיווכל

 וגו' הרשע גורל מניח אינו וחסדיו ברחמיו וב"ש ב"ה והבורא שרשו, עד הדברולתקן

 לו מורה ית' לפניו רוח נחת לעשות רק נפשו מוסר וכשהצדיק ישמור חסידיוורגלי
 אמת המררשים שני ודברי ממש, מלאכתו  לעף2ות בא הצדיק יוסף ולזה האמת,דהך
 ולזה לשמה עבירה היא או ממש עבירה היא אם מתחילה ידע לא כי דא"ח, ואלוואלו
 עבירה הוא ואם המטון לתכלית מלאכתו לעשות רק מחשבתו ופנה לה' נפשומסר
 לא באמת וד' כפשוטו. בבית מלאכתו יעשה ורק ה' יצילט לאו ואם יעשהלשמה
 ויהיו צדיקים שכולם ראה וגם שרשו שורש הוא אביו של דיוקט דמות והראהעזבו

 בגדו ויעזוב הכתוב מרמז שלוה וי"ל ממש. עבירה שהיא הבין ועיוז בחושןכתובים
 וחילוקא נאים לבושים נעשים מצות שמן כמבואר ב"א מעשה כל לבושים הכל כיאצלה
 כשהי' מתחילה והנה כוג, יהושע גבי כמבואר צואים בגדים נעשים העונות ומןדרבנן
 לשמה עבורה לתנלית מהעבירה לבוש לקףבות רוצה הי' לשמה העבירה לעשותבדעתו
 להתלבש החוצה ויצא אצלה הלבוש זה בגדו עזב האמת תכלית זה שאין כשרא;ועתה
 ויטס, ראה הים וכו' וינס שבזכות במדרש אמרו הטעם דמזה וי*ל ממש, מצוהבלבח2
 מעמיה כל ובאמת בתהלים, כמ*ש ים על שהמרו ישראל על קטרוג בים הי'דבאמת
 פהבלה בכל ומלכותו כמ"ש וית' יתב"ש מלכותו ע*י שיתגלה לבושים המהבראשית
 וא*כ ישראל בשביל רק הי' הבריאה דעיקר ישראל לפני שיקרע הים עם הו'ותנאי



קמג ףיוט הזה חטאתקונייפוו
 מוב יוםם!הרת

 מעשה דכל וכמ*ש ממקומו לעס הים הוצרך יבשה שיהי' צריכים כשישראלממילא
 כשהי' וממילא עמו ישראל על וית' ית"ש מלכותו להתגלות לבושים המהבראשית
 ונעשה ירא שהי' זה מלבוש נהפך יבשה זה במקום שיהי' המלכות שיתגלהמהצורך
 בראשית דמעשה לבוש להם שיתהפך ראוי הי' לא בים המרו שישראל כיון אךיבשה,
 לשמה עבירה שהיא לומר מקום שהי' הגם זה מלבוש יצא שהוא הצדיק יוסף בזכותאך
 מחשבתו יבלבל לבלתי החוצה וינס זה מבגד ויצא זה לתכלית נפשו מסר הואאך

 עדיין שישראל הגם לקרוע הוצרך הים גם בזכותו לכז ה' רצון כפי באמתלהתלבש
 בנס הי' ממש זה כעין והנה עליהם. מלכותו שיתגלה ה' וצון שכן כיון ראויים היולא

 זה כי יוסף בגי' אנטיוכס יון שהמלך מבואר כי בחנוכה יוסף מעשה שקוריןחעבה
 הללו הרשעים והנה הברית, על החופף ערלה הפוכו ויון צדיק בחי' הוא ויוסףלע"ז,

 מתלבשת מלכותו ושכביכול הבוב"ה והשגחת העולם בריאת להכחיש ורצוהתפלספו
 נמוך מדליקין ולזה ית"ש מלכותו כבוד ונתגלה בישראל שורה ששכינה בכלומושל
 ושהשגחתו משלה בכל שמלכותו להודיע הרבים לר,2ות וסמוך טפחיםמעשרה
 חחש )דברי כל. על ויתעלהיתברך

 מתמיהים הללו הדברים הבה ע*ב(. ל*ו )סוטה נכנס צרכיו לעשות ח*אנג(
 אגדות בחידושי ומהרש"א נתכוון. עבירה שלדבר הצדיק יוסף על לומר היתכןמאד
 נתכות, עבירה שלדבר ואמר בסתר ש"ש שקידש ראי' דהביא לסתור ראי' דהיאהקשה
 דאמרו בגמרא נדקדק אם דהנה לתרץ נראה הצעיר ולי יעו"ש. דרכו עפויותירץ
 לפרוש ליוסף אפשר הי' לא הטבע דרך דעפ"י דכוונו י"ל נכנס צרכיו לעשות אמרוחד

 שנה עשרה שבע בן שיוסף אפשר איך יוסי ר' את מטרוניתא ששאלה במדרשכדאיתא
 יהודה ומעשה ראובן מעשה לה הראה הזה הדבר עח2ה והי' חומו בכל עומדוהי'
 הטבע דעפ*י נראה מזה הוא. אמת ובודאי יוסף, מכ"ש עליהם כסתה לא שהתורהותמר

 ואלו דאלו חז"ל דברי להבין יש ועפי*ז תשרף. שלא אפשר דאי בנעורת כאשהוי
 חשבונותיו לעשות נכנס באמת דהוא פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר ומרדא"ח
 של צרכיו כעשיית מוכח הדבר הי' אותו שתבעה האשה שם שהיתה לפי רק רבושל
 נתכוון עבירה שלדבר ר"י דקאמר ומאי שניצל. עזרו ה' רק להמנע אפשר שאיאיש
 ו"וני נתנסה זקיני נתנסה אבא יוסף שאמר פ"ז( פ' )ב"ר במדרש דאיתא עפ"יהיינו
 שלדבר ו"י דברי והייע מהם, יותר אותך מנסה שאני חייך הקב"ה לו אמר נתנסהאיני
 מלילך לשמור לו שהי' אעפ"י חשבונותיו לדה2וב לבית שנכנס כלומר נתכוון,עבירה
 יום יום אותו תבעה כאשר שם נתייחדה שמא לירא לו והי' איש שם שאין ידעכי

 תתבע אם זה באופן נכנס אבל ממנה, לשמור שצריך יודע הי בוודאי בחכמתווהוא
 ע"ב( י*ב )ע"ז חז"ל דאמרו וכהאי אותו, לנסות ביקש כאשר בנסיון יעמודאותו
 לעמוד אפשר ה" לא בכחו באמת אבל ליצרי' דלכפי" זונות של בשוק לילך אמרחד

 עבירה לדבר נתכוון ר*י לי' דקרא והייע צרכיו לעשות מוכרח וה" הטבע מצדבנסיון
 דיוסף חלילה נאמר לא וע*כ לידו תבא אם מעבירה לפרוו2 נתכוח שהואאעפ"י
 באותה להמנע אפשר הי' לא אז בבגדו ותתפשהו רק עבירה לעשות מרצועהתחיל



 ףיוט הזה חטאתקונייטודקמו
 טוב יוםטהרת

 הצדיק יוסף עשה עדוה גדר קדושת כל וא"כ אביו, של דיוקנו דמות באתהשעה
 ישראל נגדרו בזכותו ע"כ הב"ה, עזרו לו אפשר הי' שלא ומה צדקתו בכח שה" מהכל

 עלינו. מגין זכותו ועדיין מפניו, הים ונקרעבמצוים
 יחזקאל()דברי

 כתיב ואח"כ וימאן כתיב שבתחלה וקשה וגו' אדוניו אשת אל ויאמר וימאןנד(
 שלשלת הטעמים בנגינת יש וימאן תיבת על דהנה וי"ל ויאמר. תיכף הול"ל וגו'ויאמר

 היצה"ר נגד יתחזק כזה, לנסיון ח"ו בא אם כי לרמז תעעות בשלש נקדאוהשלשלת
 לעצמו יבקש ולא הבורא, מצות נגר לעבור שאסור בהשי"ת שמאמין לבד,באמונה
 באמונת רק ח"ו שלו טעמים לבטל עליו היצה"ר יתגבד שלא כדי האיסור עלטעמים
 כלל, טעם בלא הבורא מצות נגד אופן בשום יעשה שלא נגדו, יתגבר לבדהשי*ת
 גמודה בהסכמה ובמהשבתו בדעתו שיגמור תנועות, בג' שנקדא השלשלת ע*זורומז

 ולזאת אופן, בשום ח"ו העבירה לעבור רוצה ואיני רוצה ואיני רוצה איניוחלוטה,
 טעם שום בלא היצה"ר נגד להתחזק צריך לבד שבאמונה ויאמן, אותיות וימאןתיבת
 ולזה לזה. טעם לבקש יוכל אז שבעולם אופן בשום יעבור שלא בלבו שנגמרואחר
 אותך אם כי מאומה ממנו חשך לא וגו' אדוניו אשת אל ויאמר כתיב וימאן תיבתאחר
 טעם אז לה שאמר לאלקים, וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך אשתו אתבאשר
 זה דבר אפשר האיך לה אמר עבירה, בזה שאין לפתותו רוצה היתה שהיא הייעג*כ,
 נאמן אותי עשה בעלך אשר כזה לדבר הבריות יאמדו ומה נועם דרכי דרכי'הלא
 אשתו, את באשר אותך אם כי מאומה ממנו רהטך ולא בידי נתן לו יש וכלגדול,

 לאלקים. וחטאתי גדולה עבירה היאובודאי
)שם(

 החסידים דברו אחת שפעם זצללה"ה מרן אמד בלהה, בני את נעד והואנה(
 מהם אחד ונענה אחד, חוטא איש על זי"ע מצאנז מהר"ח הגדול רבינו זקנולפני

 וכי תמוה, בלשון זצלה"ה זקנו זה על השיב תשובה. לעשות לו צריך הזהשהחוטא
 זה הי"ד מרן כ*ק בזה ופירש תשובה. לעשות צריך אני תשובה, לעשות צריךהוא

 בני באחיו נעדות מעשה הצדיק יוסף ראה שכאשר בלהה, בני את נער והואהפסוק
 בעצמו. אם כי בהם החסרון תלה לאבלהה

 ז"ל( מקאלשיץ מהגה"ק תורה ליקוטי חגה,)דברי

 לכ"ק ישיאל אוהב בספה4ק וגו', שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחינו(
 שנה, י*ז דייקא במצרים יוסף עם יחד יעקב הי' מדוע דקדק זי"ע מאפטא הרדיקאא"ז
 שבע בן יוסף כמ"ש בדיוק, שנה י"ז אביו אצל הי' למצרים יוסף שירד קודםוגם

 מחז"ל הידוע  ע"פ ותירץ יוסף. עם יחד טו"ב ב"פ והי' וגו' אחיו את רועה הי'קןברה
 יוסף עם ביחד שהי' בעת יק הי' ליעאעקה שהי' ובטוב בשמחה חיים שנות עיקרכי

 הוכפל הג' וביום הבנין, ימי מז' השלישי יום ומדת בחינת הוא אע"ה ויעקבהצדיק,
 טווב. ב*פ דלבא וברעותא ובחדוה בטוב שנותיו נכפלו ולזה י"ז, גימ' טו*ב טוב, כיבו

 הטעם י*ל ואולי הקבלה. חכמת עומק ע*פ הענין תובן שמבאר הקדושים בדבריועיי"ש
 נודע כי 1 וז"ל הנ*ל, עה"פ בשדה דודאים בספר המבואר ע"פ ב"פ שנותיושנבפלו
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 ק"ל באותן מאדה*ר שנפלו הניצוצות לתקן הי' מצרים גלות עיקר כי האריז*לבשם
 ירא שלזה ונ"ל הניצוציז, נפלו ושם הארץ ערות נקרא ומצרים מאשתו, שפירששנה
 שם, שנפלו הניצוצין מחמת הברית בפגם ח"ו יכשלו לא שבניו מצרימה לירדיאע"ה

 שנה י"ז בן יוסף הי' הטעם שלזה ונ"ל וגו'. עמך ארד אנכי השי"ת שהבטיחועד
 שיתקנו לישראל הכנה הי' זה כי פוטיפר, אשת עם נסיון לו הי' ושם למצריםבשירד
 טוב. כי צדיק אמרו הכתוב ע"ד טו"ב, גימ' שנה י"ז בן והי' משם, הניצוציםויעלו
 ונתקשר ובזהר, בספ"ק כמ"ש ברית דנטר מאן נקרא צדיק כי הצדיק יוסף נקדאולזה
 אביו של דיוקנו דמות שראה מחמת בנסיון עמד ואח"כ טוב, הנקרא צדיקבמדת

 והבן. חד חשבינן וברית גוף כי יוסף, יעקב תולדות אלה בסוד אביו במדתונתקשר
 אותן ותיקן למצרים כשירד שנה ק"ל בן הי' כי לתקן, יעקב התחיל התיקוןושורש
 ברית נטר אע"ה ויעקב דאדה"ר, שופרי מעין דיעקב שופרי כי אדה"ר של שנהק"ל
 אתה ר"ל חייך שני ימי כמה ליעקב פדעה שאל שזה ונ"ל וגו'. בכורי ראובןכמ"ש
 מגורי שני ימי לו והשיב הארץ, ערות בזימה שטוף ממקום מתיירא ואינך למצריםבא
 ויהי וז"ש והבן. אדה"ר של שנים ק"ל אותן שלי בק"ל תקנתי כבר ר"ל שנה,ק"ל
 שם שנפלו הניצוצין מחמת זימה שטופי מקום במצרים אף ר"ל שנה יאז באמ"ציעקב
 בפגם נכשל ולא טוב הנקרא צדיק במדת מקושר שהי' לרמז טו"ב, גימ' שנה י"זחי

 שנה קמ*ז וגו' יעקב ויחי זה, כח לו הי' מהיכן הפסוק ומפרש בניו, ולא הוא לאברית
 נשאר ולזה אדה"ר של שנים ק"ל ותיקן למצרים בבואו שנה ק"ל בן שהי' מחמתר*ל

 עכלה"ק. שם, שנפלו הניצוצין וכל הפגמים כל ותקנו צדיק מדת במדתו ג"כבמצרים
 במקדה ולא שנה ק"ל בן למצרים ירד במקרה שלא להראות באריכות לשונוהעתקתי

 השיגו ורז"ל עמוקות כוונות עם מסובלת התורה פשטות גם כי במצרים, שנה י"זחי
 חי דלהכי י"ל הנ"ל וע"פ הקדושים. בעיניהם התוה"ק טונת עומק את דבר בכלודאו
 טו"ב כי צדיק בבחינת שיהי' להכשירו בכדי בדיוק שנה י"ז יעקב עם מקודםיוסף

 במיוחד זה כח צריך והי' למצרים לבדו שירד הראשו7 הי' הוא כי הברית,קהעומר
 יהי' אע"ה שיעקב השמים מז הנהיגו למצרים בנ"י כל כשירדו ואח"כ בנסיון,לעמוד
 הארץ, ערות במקום בנסיון לעמוד הכח בידם יהי' שעי*ז כדי שנה טו"ב ביחדעמהם

 לזרעו הקדושה להשריש כדי הוא בנים גידול צער אע"ה יעקב שסבל מה שכלמפני
 בי"ז דווקא הי' וזה יכונה, יעקב בשם אשר הנמוכות לנפשות גם עולם, לדורותאחריו
 קטנה. במדריגה יעקב בחי' של בנפשות גם החיות נשלם שאז באמ"צ שהי'שנה

 לובלין( וטומאשוב ציעשינוב אב"ד ז"ל, רבין ליבוש אר" מהגה"ק)כ"י

 תתעסקו אל ופרש"י בדרך, תרגזו אל אליהם ויאמר וילכו אחיו את וישלחנז(
 יריבו שמא דואג הי' נכלמים, שהי' לפי י"ל מקרא של פשוטו ולפי וכו', הלכהבדבר
 וגרמת עליו לה"ר ספרת אתה נמכר, ע"י ולומר זע"ז להתוכח מכירתו דבר עלבדרך
 דק יריבו למה וגם הפשט, ואח"כ הדרש מתחילה רש"י הביא מדוע יל"ד לשנאתו.לם
 אותו שהשליכו ומה ונהרגהו, לכו ועתה להמיתו, אותו שהתנכלו על ולא מכירתועל
 עליה לה*ר ספרת אתה החטא בשורש רש*י שמאריך מה גם ועקרבים, נדהעים שללבור
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 כלומר תעצבו אל ועתה עה"פ הב"י( )הוא חדש מגיד בשם ראובני בילקוט מ*שואקדים
 הברית הכניסו והם ליסור רמיז דאיהו למצרים יתי' דזביע בגין לעצבא להודהוי
 למחי' כי תעצבו אל ועתה יוסף להון ואמר הכותית על כבאי' והוי טומאהלמקום
 גלותא בגו וקיומא תוקפא לי' ריהוי היכי כי הכי עביר דהקב"ה כלומר ה',שלחני
 וכשא' וגו' האספו וגו' בניו אל יעקב ויקרא עה"פ ישראל האוהב אא"ז בד' ועי'וכו'.

 טובים לא ריבורים ושאר ורכילות לה"ר ע"י הוינו הפה מוצאות בה' ח"ו פוגםמישראל
 לשונך נצור עה"פ בזוה"ק וכמ"ש ר"ל, וחולשות הצרות וכל הרעות כל נמשךר"ל
 עפ"י הלשון ברית מפגם בא מעור ברית פגם וגם בישין. מרעין ל' מרע ודרישמרע,
 של פרשיות בימי ולשוב להתענות ז"ל קדמונינו תקנו הברית פגם ועל ר*ל,הרוב

 יכולים ואינם בעוהאר הרורות כח כעת שנתמעטו הגם והנה מספה"ק. כירועשובבי"ם
 בכל להתאמץ צריך בלבבו נוגע ה' שיראת מי עכ"ז כראוי, ותעניות סיגופיםלעשות
 ע"י היא התשובה ועיקר וכו'. מנשוא הוא גרול כי זה חטא על תשובה ולקמטותיכולתו
 הלכה ולברר שבע"פ תורה בלימוד ובפרט יכלתו, לפי כאו"א וצדקה, ותפלהתורה
 מתוך אותן ומברר קרישין והניצוצין הטוב חלקי מקבץ הוא בזה יפה ובירורבליבון
 פגם של התיקון עיקר וזה ויקיאנו, בלע חיל בסוד מפיהם, בלעם להוציאהקליפות
 הכל שזה הכותית על כבאי' ח"ו שהוא מכירתו רבר על התיקון הנול וע"פהברית.
 אל יוסף א"ל ולזה יפה, וביוור בליבון הלכה לברר הוא לה"ר, של הלשון מפגםנלקח

 רהקב"ה ה' שלחני למחי' כי הנ"ל לתיקון צריכים אינכם היינו הלכה, בדברתתעסקו
 שמזה הפשט אח"כ רש"י מביא ולכן בגלותא. וקיומא תוקפא לי' דיהוי בגין כןעביד
 מכירתו, ע"ר יריבו שמא וז"ש הלכה, בירור עאי לתקנו שרצו החטא יודעיןאע

 מחטא נמשך וזה במגיד, כמבואר החטא עיקר שהוא נמכר, ע"י ולומר זע"זלהתוכח
 ולבררוק ללבנה הלכה ברבר עסקו הנ"ל לתקן כדי ולכן עליו, לה"ר ספרת אתההקדום,
 להם אמר בגלות קיום להם שיהא כרי מהשי"ת נסתבב שהכל ראו כשכבר עתהולכן
 המבואר ע"ד ה' שלחני למחי' כי תעצבו אל ועתה י"ל עור - הלכה. בדבר תתעסקואל

 אל ועתה יוסף להם אמר ולכן ומשפיע, זן הוא יסור במרת פוגם שאינו שמיבספה"ק
 ותראו הנסיונות בכל עמדתי באה כי מצרים, ערות בטומאת נלכדתי חעו שמאתעצבו
 והבן. בצדקתי, עמרתי כי האות וזה כולו, העולם כל ניזון שעאי ה', שלחני למחי'כי

 בברוקלין( שליט"א, מציעשיגוב אדמו"ר הגה"צ מאת לי גשלח)שם,
 אחד דברים, שני צריך הברית לשמירת דהנה כו', הדבר את שמר ואביונח(

 וביחוד הקדושים מספרים כידוע הלשון שמירת שנית וכדר"פ, ביום יהרהרשלא
 כל המולדת שהיא אם תקרא מחשבה כי וידוע זללה"ה, ר"ח בעל הקדושיםמקדוש
 השמיטה דבר וזה בפ' דיבור לשון דבר תיבת שדרשו לרז'ל מצינו וגם ודיבורמעשה
 לו באה מאין ולהודיע טעם ליתן הכ' כוונת וזהו הזוע הדבר בגלל כי בפ'וכדומה
 והבן. הדיבור, עם הרבר, את המחשבה ששמר ר*ל שמר ואביו ואמר הלזו,הקדושה

 מגדיב()נועם
 שיקרע בשביל אותו וישנאו למה ליבשה, ים הפך כו' א' מפעלות הזו לכונט(

 והחזיק לאלקים וחטאתי לזאא כלל בבית שם הבית מאנשי איש ואין לפניהם,הים
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 בקהל רעתו תגלה אזי לאלקים גם נוגע שהדבר מהיות והוא האדון, מיראתבטענתו
 לאזני הדבר ויבא בפרהסיא עליו מגלה הקב"ה בצינעא עבירה העובר בל ז*לוכאמרם
 פירש דיוסף בזה נלמד ומעתה ושוי, זללה"ה הרב ורבי מורי אבי פח*ח עכ"דהאדון
 לחד דהרי בזה תתמה ואל אדונו ויראת בפרהסיא הדבר שיתגלה מסיבת החטאמן
 דברי יצאו שממנו באופן היטב באר הב' יבואר ומעתה כנ"ל, כו' צרביו לעשותמ*ד

 פעולות היינו אלקים מפעלות חזו לבו נא ויאמר יוסף, בזבות הי' הים דקריעתהמדרש
 בעבור ד"ל בו' עלילה נורא פעולותיו חסד גודל נא ראו ואמר למטה והולךשמספר
 רק הי' לא שזה אף לחטוא מהקב"ה שירא נורא הי' יוסף אצל והבוונה נוראשהי'

 על בעליל הדבר שיהי' לארץ בעליל מלשון עלילה ורעל אדם בני על עלילהמסיבת
 למימר דבעי המדוהם דברי צדקו ומעתה בו', ליבשה ים הפך בזבותו עב"ז אדםבגי

 דהים הא דמנ"ל הים נקרע ועי"ז פוטיפר דאשת מעשה שיתגלגל בדי היתהדהשנאה
 אלקים חסדי שנראה ואומר דמבאר חזו דלבו קרא מייתי לזה זה, זכות בשבילנקרע
 מובח דמשם חזו לבו דקרא רישא למינקט הוברח לזה ליבשה ים הפך בו' נודאשע"י
 שיקרע בדי אותו וישנאו עב"ז אמר לבך ליבשה ים והפך נקרע מעשה אותודע*י
 הנ*ל. המדרש דברי בישוב ונפלא נבון בדרך בנול לפניהםהים

)שם(
 הזה בהיום ויהי וישב בפ' דהנה בעזה"י לפרש נראה קשתו, באיתן ותשבס(
 וח"א ממש מלאבתו ח"א ושמואל רב ז"ל פירש"י וגו' מלאבתו לעשות הביתהויבוא
 סוטה, במס' בדאיתא ובו' אביו של דיוקנו דמות לו שנראה אלא עמה צרביולעשות
 שמע ציצית במצות זהיר שהיה אחד באדם מעשה במנחות שאיתא במו הואוהפי'
 מאות ארבע לה שיגר בשברה זהובים מאות ארבע שנוטלת הים בברבי זונהשיש

 זה שאדם נמצא ובו' פניו על לו וטפחו ציציותיו ארבע באו ובו' זמן לה קבעזהובים
 על לעבור יראה לו שבא ידי על הימנה ופירש הזונה עם עבירה לעבוררצה

 פניו על טפחתו ציצית של מצוה אותה ציצית במצות זהיר שה" מחמת והואדצזורה
 אותן המצות בבל זהיר והי' התורה בל שקיים הצדיק יוסף בן פניו, על יראהוהביאה
 פוטיפר אשת עם עבירה לעבור בשבא הצדיק יוסף של פניו על ידאה הביאוהמצוות
 צוביו לק~בות שאמר זהו תבשף לא בתורה שבתוב מה ונזבר פניו על היראהנמשך
 ויעקב התורה, הוא תפארת ספירה כי אביו של דיוקנו דמות לו שנראה אלאעמה
 שהעולם במו הי' ואלו אביו, של דיוקנו דמות אמר לבך בנודע תפארת של ספירההוא

 אמו לבך התורה על שקאי ודאי אלא אביו של דיוקע לו שנראה אומר היהסוברים
 ישיבה אין ותשב הבתוב שאמר זהו עצמו. אביו של דיוקנו ולא אביו של דיוקעדמות
 תניא אותיות שהוא איתן בשביל באיתן עבירה מלעשות עצמו שעיכב עכיבהאלא
 אדם בני שיש בשביל הוא הפירוש לך דמסייע תניא בזהר איתא ולפעמים בזהרכמ*ש

 להיות לאדם מסייע אינו לשמה שלא לימוד של תניא ואותה לשמה שלאשלומדים
 להיות לאדם שמסייע לך דמסייע תניא הוא לשמה התורה לימוד אבל העבירה מןניצול
 ממנו. להנצל היצה*ר עם להלחם הצדיק יוסף של קשתו הי' חה העבירה מןניצול

 ~בי()רב



 ףירס הזה חטאתקונייטודקמח
 טוב יוםמהרת

 בבגדו ותתפשהו גו' איש ואין מלאכתו לעשות הביתה ויבא הזה כהיום ויהיסא(
 מתמיה, והדבר היה, שבת הזה כהיום בתנחומא רז"ל ודרשו החוצה ויצא וגו'לאמר
 הזה והדבר החוצה, אותו ויוצא שנאמר אברהם בזכות רז"ל דרשו החוצה ויצאועל
 ובתרגום אבות, לזכות הוצרך החוצה ולצאת לנוס יוסף שיוכל בשביל קשהג"כ

 יבוארו ובאחת פלאי והענין חושבני', בכתבי למבדק מלאכתו לעשות מפרשאונקלס
 יצאו ואילך דמאברהם סברו דאחיו ואחיו דיוסף הפלוגתא דרכים בפרשת מבוארכי

 נח בני חומרת נהג לחומרא אלא עמו כן לא ויוסף לקולא, אפילו לגמרי נח בנימכלל
 בשבת הצדיק יוסף עשה מה האחרונים וחקרו ונחמדים, נאמנים נפלאים דבריםיעו*ש
 ישראל דין לו יש דלמא מיתה חייב ששבת גוי כדין נה בן חומרת נהג אםקודש
 במאי אונקלס התרגום כוונת דזהו נראה ולדידי שבתי חילול בשגיל מיתהויתחייב
 הדיוטות בשטרי בשבת לקרות שלא הוא דרבנן דגזירה חושבני' בכתבי למבדקדפירש
 שבתי הרי נח בן דין לו יש ואם ח"ו, חללו לא ישראל דין לו יש אם ממ"נועתה
 חומרת נוהג אותו כשראתה אדוניו אשת ואמנם התנחומאי דברי שפיר אתיוהשתא
 ולא ונהרג יהרג ואל יעבור בו שנאמר כל ברמב"ם מבואר הלא בטענה באתהב*נ
 שלמים וכן רבים כי שם בכ"מ מבואר אמנם בבגדו. ותתפשהו ולכן בנפשו מתחייבעבר
 שמו קידש אם מ"מ השם קידוש על מצוה אינו נח שבן אף וא"כ הרמב"ם עלפליגי
 וראי' הרמב"ם, על החולקים כדעת בנפשו מתחייב ואינו לו הוא זכות ברביםיתברך
 המילה קודם עוד השם קדוש על נפשו שמסר ע"ה אבינו מאברהם אצלי ישגדולה
 להחמיר לשיטתו הלא נפשו ומסר החוצה ויצא למה המדרש לבעל דהוקשהוהיינו
 עקה"שי נפשו שמסר אברהם בזכות ותי' הרמב"ם, כדעת נפשו למסור אסור ב"נחומרת

 ז"ל( מקאסאני הגה"ק מאת שלשים,)בני
 1 סק*ד קצ"ג סי' יו"ד שאול יד 1 ע"ב ל"ז קידושין מקנה 1 ור דרוש דרכים פרשתעףן

 שו"ת 1 חיו"ד וסוף קמ"ה ס" חאו"ח שיק מהר"ם שו"ת ; נ"ג דף השבת מוסך חינוך,מנחת
 נעריו, אל אברהם ויאמר עה"פ וירא עה"ת חת"ס 1 לך פ' יפות פנש י ל"ד ס" חאו"ח צדקשערי
 תכ"ז. אות תולדות פ' דרדקי מקרי 1 העיר פני את ויחן עה*פ וישלחובפ'

 שייכות מה וק' וכו' גוי של נר על להבדיל מהו במ"ת מצרימה הורד ויוסףסב(
 ספון, הוא כאלו עושהו דגוי נרו על מבדיל דאם כמו המדרהם שמלמד וי*ל לכאן.זה
 ע"י מה והדרה זיוה הודה פנה כמאמרם אדהמבי' שייך למצרים ציס"ע כשהורדא"כ
 שליחות שעשה וע"י בקביעות, ציס"ע דירת מכ"ש אחשבי' שייך שיברך א'מצוה
 יתברך. רצונו להפיק מסי"נ הי' העולמיםרבון

 צדיק()שפתי
 בשם ז"ל מו*ר הקדוש מזקיני שמעתי וגו' יום יום יוסף אל כדברה ויהיסג(

 שלה באצטרולוגין שראתה לש*ש שנתכוונה חז"ל שאמרו שכמו ז*ל ברוך ר'רבי
 הנסיון, להגדיל שמים רצון שזהו דמיומת ליוסף בודאי הי' כן ממנו, להולידשעתידה

 אחת פעם טוב מעשה לאדם להציע יצ"ט ודרך לזה, מסיתו יצ*ט אולי ספק אצלווהי'
 המסית. טי שהכיר לה שמע לא יום יום כדברה לכן פעם אחר פעם בו לפנוע יצ*הודרך

)שם(
 צרכיוי לקץעות וח"א וכו' ח*א וברש"י מלאכתו, לעשות וגף כהיום ויהיסד(



קמפ ף ס ךי הזה חטאתקוני ד 1 םי
 מוב יוםמהרת

 אח*כ בנ"י שהיו הצדיק יוטף כח למעט ח*ו המ"ד לאותו הזה המדרש להביןוקשה
 זקני נתנסה, אבא אמר שיוטף מאדז"ל עפ"י י"ל אכן בזכותו. בעדיות גדוריםבמצדים
 לזה וזכה יצרו, עם ללחום לנטיון נפשו איותה יוטף ע"כ וכו' מתנטה איני ואנינתנטה
 צורך שזהו צרכיו לעשות נכנם זה ביום וגם יצדו, לנצח בקודש עבודתו עוצם כלוהי'
 יחוד, איטור הי' לכך שם הבית מאנשי אין אבל לטט"א, ולאכפיא ביצרו לשלוטשלו
 שיוכל במתכוון שלא באיטוד יכשלו שלא אביו דיוקן לו נדאה לכך ח"ו מטוכן הי'עי*ז
 וגו' שמע ולא פירש"י מובן וכהנ"ל הולכים, כולם זה שביום כלל ידע שלאלהיות
 יצרו לנצח הצדיק עבודת כפי אכן הדעת, על ד"ז יעלה ואיך תשמיש בלי אצלהלשכב
 איטור שיש מפני אך ממש, אצלה שוכב ה" אם אף עליו להתגבד יכול היה עוזבכל

 של כחו הי' לא דאטו חאו יחטא שלא בדור לבו שהי' אף שמע לא לכך לבדבהקורבה
 ולא הלילה כל עליו ומתנפלות זונות ב' המלאך לו ששלח מרע*ק גדול הצדיקיוטף
 הי' בודח הי' שאם היחוד על אונם הי' בדע"ק שם רק ע"ז, במס' כדאיתא ח"וחטא
 להכשילו יחוד איטור יכול ה" מהבית לצאת ברשותו שהי' יוטף משא"כ במלכות,מורד
 כנ*ל. כוונתו ואולי בזה, קמ"ל ומה היצה"ד עליו יגבר כן וינם בטפורנו מ"שועי'

)שם(
 ישראל שכל הצדיק יוטף של בזכותו למעט מאד יבוא איך להטביר יאמר אוטה(
 לבו להכניע רצה דיוסף ממש, מלאכתו לעשות ,בנכנס ולומר בזכותו עליונשענים
 של דיוקנו דמות שנזכר מפני או עצמו מצא שלא איש ואין כן עצמו על אמרהטהור
 כדי להנסיון כשנכנם אביו דיוקן עיניו נגד הצדיק יוטף הציגו זה במכוון אואביו
 ומפני זו, עצה בלי יצדו על להתגבר הצדיק בכח ה" אבל עליו, דעתו ח"ו תזוחשלא
 פה. שבעל בתורה כזה מ*ד יש לכך תורה זו מחשבה נעשה הצדיק מחשבת כןשהי'

)שם(
 הו"ל לכאורה בעבירה, נשק לא שפיו בזכות במדו,ם עמי כל ישק פיך ועלטו(
 צוארו תחת ברזל כלי אותו שהלבישה מעבירה זנו שלא עינים גם לדהבובלהמדרש
 שילה שבמשכן זכה לכך בה הביט ולא מהברזל הקדידה וטבל עיניו להגבי'שיוכרח
 המדרש שחשב מה כל ואולי הרואה, בכל נאכלין קלים קדשים היו יוסף שלבחלקו
 אחריו. לזדעו היתה ושילה ממש לוניתן

)שס( י4י"ץ.
 של בשוק ומצאן לחפשן ושלח במצדים ימים י השבטים ששהו במדרשטז(

 הוא כשהצדיק ופלא כו', תואר יפה אחינו אמרו ש*ז בשוק עטקיכם מה חטאלןזונות
 סיוסף צים*ע קדושת ישורון שבטי הרגישו לא איך והדרה זיוה וודה הואבעיר

 אכן וכחו. יוסף בזכות שנים הרד"ו כל מערוה גדורים היו ישראל כל אשיבמצרים
 קבע כ"כ דערוה היצר מלחמת עוי הוא אולי וחשבו קדושתו גודל שהדגישוהפירוום
 כו' ליצרא וניכפי' ש"ז בשוק ניזול כמארז"ל ליצרי' דניכוף זונות של בשוקדירתו
 מצרים ארץ כל האיר איך הבינו לא ע*כ מאדנותו שלו נטיון גודל מהם נעלה הי'כי

 יוסף נתכוין עאז ואולי קדהשה. מוצא אתה ושם כנ"ל ערוה גדר ע*י רקבקדושתו
 הסלכות כל ולכאורה ראיתם, אהצר וגו' כבודי וגו' לאבי והגדתם לאחיוכהבאמר
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 מוב יוםמהרת

 קדוש אור ניצוץ על דקאי י"ל אך ראיתם, אהטר כל ומה כבודו בכלל הכלההשפע
 בעיניהם שראו שיגידו נתכוין עי"ז בכל אברהם את ברך ז*ל ברמב"ן כדא' כלשנקרא
 שמה. לדהר לישדאל מקום יש ע"כ כל בחי'הק'

)שם(
 דרך זרעו נתפזר ידיו זרועי ויפוזו במדרש דאיתא ישדאל, אבן רועה משםטח(
 עזר נעשה מזה תמיד, נגדי וחטאתי כדכתיב ימיו כל נשבר לבו הי' עי"זצפרניו,
 מכביד אבן כמו מ*מ מכפר, ויהכ"פ תשובה עניני כמה שעושה אף תשובה לבעלגדול
 דע כח וגרם רעה חמדה איזו מפני יתב"ש בוראו להכעיס ע"ד עלה איך לבועל

 לו שהי' וקירבות טוב כ"כ שאבד כדאי אינן חמדות שכל החיים מצנורוהתרחקות
 הרועה כדכתיב הגדולה רועה זה אבן שכגודל ישראל אבן נקוא כזה אכן הפגם,קודם
 אין כי גדול קטרוג יש ח"ו נמחל שכבר ותולה מחסרונו עין שמעלים מי אבלאותי,
 הקדוש. בזוהר כדאיתא פגם היכן עד להבין דעתבו

)שם(
 עדות הק' משם א' אות לו ניתוסף בסתר ש"ש שקידש יוסף חכז"ל אמרוסט(
 מפשק קודהם דברי שמעתי בו, יתברך השם כל בפרהסיא ש"ש שקידהם יהודהביהוסף,

 רבה יוסף מעלת אשר ידוע הלא אמר זצ"ל( מגור הגהוק )הוא שליט"א מרןגיסי
 סתים קדיל~א ואורייתא וגליא סתים קדישא שמא בזוה"ק דאיתא עפ"י אכןונוראה
 בזה יותר להתגלות יוכל לא סתים שהוא קדוש בשם דבוק יוסף מעלת כןוגליא
 שכולם אחיך יודוך אתה יהודה כ' ולכך גליא בחי' קדוש בשם יהודה ודרגתהעולם
 )שם( עכל"ק. קדושתו, והרגישוראו

 גיחזי אל ויאמר אלישע גבי עפמ"ש לפדש ויש רש"י. עיין וגו' כדברה ויהיע(
 וגו, אליה נא אמור לו ויאמר לפניו ותעמוד לה ויקרא הזאת לשונמית קראנערו

 הכתוב לנו למד כי וגו' למועד ויאמר בפתח ותעמוד לה ויקרא כתיב הכיובתר
 לא לפניו ועמדה שנתקרבה בתחלה כי מהם הקירוב ענין כפי העריות מןלהתרחק
 הימנו ונתרחקה בדבר שהבינה ואחר אליה נא אמור לו ויאמר כדכתיב עמה לדבררצה

 וכן בזה(. אחר טעם כתבנו קדושין בחידושי )ועיין אלי' בעצמו דיבר בפתחועמדה
 בגדים לבשה יום שבכל ביומא כדאיתא אליו שנתקרבה מה כל כי יוסף גביהענין
 א', בחדר עמה להיות רצה ולא יותר פעם בכל ממנה התרחק לפתותו, כדיאחרים

 עמה להיות שמע ולא יותר שנתקרבה כפי ר"ל יום יום אליו כדברה ויהי דאמווהיעו
 שגם יוסף שסבר הזה כהיום אחאכ דאמר והיינו היחוד, עדיין נאסר שלא אף א'בחדר
 הביתה. בא ע"כ כפירש"י, שלהם צחוק יום הי' כי בבית אינההיא

 יפות()עים
 אביו, של דיוקגו  דמות לו  שגראה אלא  נבנס  עמה צרכיו לעשות אמר חדעא(
 הנ*ל דבדיו לפי להבין גם הצדיק, יוסף על כן לומר ח"ו שייך איך תמוהיםוהדברים

 משפטים( )בבעה"ט המסורה לפרש גם אביו, של דיוקנו דמות לו שנראה ע"י ניצולאיך
 הקב"ה דצדיקים מספרים ידוע דהנה ונראה בה. בבגדו ובמשפטים בבגדו,ותתפשהו
 גוף על עבדו ח*ו כאלו אצלם  נחשב קל דבר על ובעברם הוועוה כחוט עמהםמדקדק
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 מךג~
 של דיחוד חילוקים בש"ם ועיי"ש החשמונאים, בימי נאסר שיחוד ידוע והנההדבד,
 מ*מ יחוד, עדיין נאסר לא אפילו אמנם אמך, בן אחיך יסיתך כי בתודה מדומזא"א
 לשמוד שצדיך החטא מן עצמו את לשמוד שרוצה צדיק גבי מחייב שהשכל דבדהוא
 הגדול הגודם הוא דיחוד שכתב ביאה איסודי ה' סוף ברמב"ם ועיק היחוד, מןעצמו
 איש ואין מלאכתו לעשות הביתה ויבא כתוב ביוסף והנה בחטא, להכשל קדובלהיות
 הי' לא מ"מ ממש מלאכתו לעשות דבא נימא אי אפילו אעכ בבית, שם הביתמאנשי

 לו הי' עיוז כי אדוניו מלאכת לומ~ות אפי' איש שם כשאין שם שהוא בבית לבאלו
 להם טןשב השגגות בצדיקים מ"מ מזה הצדיק יוסף ידע לא שבודאי ונהי עמה,יחוד

 כאילו יוסף על זה מחשב דהפסוק משום נכנם ציכיו דלעשות מ"ד לאותו ס"לכזדונות,
 מודים שניהם דבוודאי פליגי לא המאמרים דשני לפי*ז נמצא צדכיו, לעשותנכנס
 מלאכתו לעשות שנכנם אעפ"י סובד מ"ד חד דק ממש, מלאכתו לעשות הביתהדנכנם
 כאילו הוי לבדה, אדוניו 4הטת דק הבית מאנשי איש שם שאין לחדד שנכנם כיוןמ"מ
 בגידה מלשון בבגדו ותתפשהו המסודה היטב יתפדש ובזה עמה. צדכיו לעשותנכנס
 בבגדו המסודה מפ' וע"ז לבדה, היא דק איש שם שאין בבית שנכנם שבגד במההייט
 לנו יומתק בזה והנה והבן. בבית לבדה עמה היא שהי' במה היתה שהבגידה פי'בה,

 הי' דהבגידה דכיון אביו של דיוקנו דמות לו שנדאה ע"י שניצול שאמרומארז"ל
 לבדה עמה הי' לא א"כ אביו של דיוקנו דמות אליו שנדאה וכיון עמה שנתייחדבמה
 והבן. מהחטא, זה ע"י ניצול ושפיד שם הי' אביו דגםכיון

 זצ*ל( מהרע"ג שו"ת מבעל שבא,)זהב
 הוה יוסף אלא וכו החי מן אבד אוכלין הוו והאיך ע"ב( )קפאב וישב בזוה"קעב(

 על החימא ומגודל השבטים את מתדץ שהזוהאק לי קשה ע"כ. אתענש ועודקאמד
 ותדווייהו אמד ומתחלה אמת, שמדתו יעקב לפני ולה"ד שקד ח"ו לומד הצדיקיוסף
 נה;( )שבת אדז"ל ע"ד פשוט בדרך ונלפע"ד כו', ו"ו דאת דזא הוא ודא אזליןכחדא
 מעלה אלא טועה אלא אינו חטאו עלי בני האומד וכל וכו' חטא דאובן האומרכל

 מדבותינו קבלתנו ע"ד אמנם פשוטו. מידי יוצא מקרא אין הא קשה וכו'. הכתובעליהם
 מן מתפשטת המסתעף סעיף קלה עבידה על העובד הצדיק אשר נלע"ד הבעש"טבשם
 כאלו המתגאה כל הכועם, כל כמו כאלו עליהם שאמדו באלו כגון חמורה עבירהסוג
 גוף בחוש שמורגשת ממה יותר הצדיק אצל בגשמי הזאת העבידה מודגשת וכו'עובד
 הצדיק חומר זכות מהמת דבר ועמא הארץ עם עובר ח"ו אם החמודה העבידהומעשה
 ופחד, ביראה באמת אלקיו עבודת העבודה ובאש בתודה גופו זיכד אשר והזהירהזד
 וגס עב דושם מן יותר הדקה מן דק וכתם רושם יוכר ונקי הזך בכלי כי כהבלוע"ד
 המקדש וזכותו הצדיק כלי בהירות לגודל וכן ח"ו, ועכודה ומטוהרה נקי' בלתיבכלי
 נדנוד על כ"א עה~ה אינו ח"ו אם אפילו שלו ד*נ ונפש כליו וכל גופו חומדיםומטהר
 עא כמו העת וחומר בגוף ונכתם ד*נ ונפשו בגופו נר,בם וכאלו כעם מעט עבירה4הזה
 וחחפיהם איבריהם כל המזככים העבודה בעלי אצל ידועים והדברים וש*ד, וג"עח"ו

 קדשס דכרי ע4כ עהפם יוצאם לבוראם לקונם ליחדם הרחימו בדחילו ולטהרםלקוהנם



 ף ט לי הזה חטאתקוני ד 1 טיקנב
 טךב יךמטהךת

 עבירה גוף עשו אשר בפשוט הכתוב עליהם מעלה עלי ובני ראובן גבי ולכלבקיצור.
 וקדושתם צדקתם אור מחמת אמנם שבקלות, קלה אלא ח"ו עברו שלא הגםהחמורה
 פשוטו. מידי יוצא אינו והכתוב ח"ו ג"ע חמורה עבירה וגולם רושם בהם וניכרנרשמו

 באיזה עברו אפשר עליון קדושי השבטים אשר לומו נוכל אשר נלפע"ד וזהעג(
 זכות קדושת על ונרשם וכו' בארץ צדיק אין כאמור קלה עבירה איזה נדנוד עלפעם

 מין וגדר בסוג נכנסת הקלה העבירה אשר גדולה עבירה הקדוש וגופם חומרםבהירות
 דרכי עפ"י מתוקן שאינו דבר באכלם כגון החי, מן אבר כמו החמורות עבירותממיני
 הק' ורוחו קדושתו בהירות מגודל הצדיק ויוסף ופרטותי' בדקדוק" כתיקונההתורה
 וכמו וגופם, חומרם בזכות ונכתמה נרשמה כי חמורה עבירה על שעברו בהםהכיר

 ואשר ז"ל להאר"י השבחים בקונטרס עיין ז"ל להאר"י ובפרט עליון לקדושישמציט
 שכתוב במצח הכירו אשר עולם יסודי עליון קדושי צדיקי משאר אבותינו לטספרו
 וחפש מצחך על כתוב טבל ז"ל גלאנטי למהר"א אמר ז"ל האר"י חמורה, עבירהעליו
 באור הצדיק יוסף וכן מספר. עצמו כאלה מעשים ומפורסם ונודע טבל מעיןומצא
 דקה, עבירה איזה קדהבו ברוח פנים הכרת בכח אחיו על הכיר הראות וזהר זךעיניו

 כל ביד וחותם הכותב עליהם והעלה עליהם נרשם גופם ובהירת קדושתם כחולפי
 ונבואה רוה"ק ה' רוח מלא אביו והי' אביו אל יוסף בבוא והנה חמורה. עבירהאדם
 אפילו יעקב הכיד בודאי זעירא ו' יוסף את ובאהבתו ב"ה שם של לו' מרכבה הי'כי

 רושם הדבדים עשו כי ח"ו כדת לא אשר דברים אחיו על יוסף והרהוריבמדה2בות
 ואז אצלו יוסף בהיות יעקב אל הצדיקים אחיו בבוא והנה הצדיק, יוסף ומדהעבתבלב
 דצדיק מרזא ורוה"ק נבואה שרש כי הקדוש רוחו בהירת אור גודל עליו שורההיה

 יוסף את חשדו והשבטים ירצה, בן את כאב פניהם על אותם הוכיח בודאיכידוע,
 תוכחת קבלו זה דבד בעצמם הרגישו לא אשר הגם כאלו דבוים עליהם אומר הואאשר
 אמנם באביהם, והאמינו בעצמם ולחפש תוכחה לקבל החסידות מדרך כאה2ראביהם
 יוסף ובאמת ח"ו, זרים דברים עליהם אביו לפני אומר הוא אשר בעיניהם נחשדיוסף
 בפסוק ג"כ רומז )וזה פניהם הכרת בהכירו עליהם דה2ב אמנם דבר, ח"ו לאביו אמרלא
 בלבו דושם הדברים ועשו עליו השורה קדשו רוח מגודל והבן( אחיו את יוסףויכר
 היתה כי וההסד זכות לכף דנם ולא אחיו על לבו והרהורי יוסף מחשבת הכירויעקב
 כדי אותו וישנאו במדרש ז"ל כאמרם הבתרים בין בדית גזירת לקיום ה' מאתסבה

 ר"ל קאמר הוה יוסף אלא הזהר שאמר וזה אלשיך. בהר"ם  עיין לפניהם, היםשיקרע
 החי מן אבר כמו עבירה איזה פנים הכדת בכח פגם איזה בראותו ובמדה2בתובלבו

 )וכמה עליהם הקדוש לבו ואמירת מחשבתו על גם כי רעל אתענש ועעדוכדומה,
 ויאמר וכתיב ויקרא וזהר שמות זהד עיין אמירה, בלשון הלב מחשבת מציעפעמים
 שם ועיו נזירה הריני זו פרה אמרה אמר חזעל ובלשון רבים וכדומה בלבואברהם
 לו שהי' נענש וע"ז הקדוש בלבו טינא והעלתה מהשבתו ועשתה דנזיר( פ"בבתוי"ט
 ח*ו עליהם דינים להשראת סימן הוא זה דבר בהם הכיר אם מעליהם, דיןלהמתיק

 דבה יוסף ויוציא אמר ולא אביהם, אל רעה דבתם את יוסף ויבא הכתוב שאמרוזה



קנג ף ס וי הזה חטאתקוני ד ד םי
 טךב %ךמסצהךרן

 מפיו דבר שום הוציא לא באמת כי כסיל, הוא דבה מוציא הארץ, דבת יייציאיכמו
 הצדיק יוסף במחשבת מושרשת בהיותה לאביהם בעצמו הובא הדבר אמנםהקדוש,
 את וחשדו חשבו והם אחיו את והוכיח והזהר הזך קדשו ברוח נלבש אביו לפניובבואו
 כנז"ל. ה' מאת סבה היתה הכל כי לה"ר עליהם חאו מספר הוא אשריוסף

 להרוג רצו בטן, מני העמוסים צדיקים הקדהטים י-ה שבטי איך תבין ובזהעד(
 במה האוה"ח הקדוש הרב בזה ונתקשה אדם, בידי מיתה ח"ו בזה נתחייב וכי יוסף,את

 אשר בדעתם סברו כי ברודף דנוהו דברינו לפי אמנם ח"ו, להמיתו השבטיםדנוהו
 בדברי ח"ו יענישם לבל לנפשותם ויראו הקדוש הצדיק אביו לפני אותם מוסריוסף
 כנודע נדנוד ושום חאו זר דבר שמץ שום בעצמם הרגישו לא הם כי ומלשינותשקר
 ונמצא בנפשו להצילו וניתן ברודף אותו ודנו יסובני עקבי עון וכו' אירא למהמפסוק
 אמת מדתו הצדיק אביו יעקב במדת ואחיד הצדיק הוא ויוסף צדיקים הם י-השבטי
 מבורך שמו יהי מחשבותיו עמקו מאוד ה' מאת סבה והיתה אמת שפעולתו אמתפועל
 אמן. עולמיםלשלמי

 צבק)עטרת

 אדם של יצרו אם דהנה נ"ל אליה, שמע ולא יום יום יוסף אל כדברה ויהיעה(
 וזה זה, לכל צריך היה לא הצדיק יוסף אך בגמ', כמבואר ק"ש יקרא עליומתגבר

 חרש כמו עצמו עשה כי א"י לזה. צריך היה לא ק"ש של שמע ר"ל אליה שמעלא
 שמוע לבלתי חרשים שהיו שלפנינו צדיקים כמה שמצינו כמו לדברי' שומעבלתי
 נתפתחו. הבורא לעבודת נוגע שהי' בדבר רק עוה"ז ענינימכל

 שלמה()תפארת
 שה"ם ר4ת שם הבית מאנשי תיבות ג' בבית, שם הבית מאנשי איש ואיןעו(

 חטא שאלו חז"ל למדו ומזה לבנימין, וישפה ליוסף שהם באפוד יוסף של אבנושהוא
 האפוד. אבני על להכתב זוכה הי' לאח"ו

 רביעאק סופר)חתם
 שיוסף יתכן האיך קשה דבאמת וי"ל אותו. החריד בזה דוקא למה קשהעז(
 באיצטרולוגינוס שראתה במדרש דמבואר אמנם ע"ז, לעבור ח"ו רוצה הי'הצדיק
 החכמות בכל בקי שהיה הצדיק יוסף שגם וי4ל לו נתאוה ולכן ממנו להולידשעתידה
 זללה"ה בבעק"ד מבואר אמנם השמים. מן שהוא בדעתו חשב ולכן זאת את גאכראה
 ואין כנאמר המזלות על רומז האפוד כי האפוד אבני על השבטים שמות נכתבודלכן
 נכתבו ולכן המזל מן למעלה והם לישראל מזל אין אמנם נ'(, )החטע ותרפיםאפוו
 דמות לו נראה ולכן ע"ש. המזל מן למעלה שהם להורות מלמעלה האפוד אבניעל

 המזל מן למעלה ויהיו האפוד אבני על יכתבו שאחיך רצונך לו ואמר אביו שלדיוקנו
 אדרבה רק השמים למערכת משועבד שאתה בדעתך אתה כי בתוכם תהי' לאואתה
 לאשה. פוטיפרע בת אסנת לו ונתן זאת נתקיים באמת ולכן לך פהטועבדהמזל

 תבואה( פרי)אד
 לו אמר בחלון, לו ונראה אביו של דיוקמ באתה נכנס, צרכיו לעשות ח*אעח(

 רועה ותקרא מביניהם שמך שימחה רצונך האפוד אבני על ליכתב אחיך עתידי?יוסף



 ף ם רי הזה חטאתקוני ד ו םיקנד
 מוב יומטהךת

 שמו שיבתב לו גרם מי יעקב, אביר מירי וכו' קשתו באיתן ותשב מיד הון, יאבדזונות
 רועה להיות יוסף זכה משם ישראל, אבן רועה משם יעקב אביר אלא אפור אבניעל
 בו יש אם ממנ*פ וכו' ליכתב אחיך עתירין שא"ל ענין מה להבין ויש ע"כ, ישראלאבן
 זאת על יוסף לחשוד חלילה כי נראה אך באפור. ולהזהירו לתלות צריך למה ח*ואיסור
 הלא עצמו לסכן ליוסף התיר רמי לו שהקשה דרכים פרשת בעל הרב עפמ"שונאל
 החוצה אותו ויוצא בו שנאמר אברהם בזכות כ' לכן קיה"ש, על מצווה אינו נחבן

 אחיו על טען שיוסף מבואר והנה לישראל, מזל אין שלך מאיצטגנינות צא לושאמר
 חשב א"כ מפרכסת להם ומותר כישראל עצמם שדה~בו לפי החי מן אבר עלשחשורין
 בנפשו, חובל ונקרא עצמו למסור צריך הי' שלא שיטתו לפי נח בן דין לשבטיםשיש
 והוא אפור אבני על ליכתב אחיך עתירין ואמר אביו של דיוקנו רמות לו נראתהולזה
 א*כ וקידושין כתובה בלא פלגשים וקי"ל אביו פלגש על שבא על הוא ראובןדחטא
 קירושין בלא אביו פילגען רק יעקב אשת היתה לא בלהה כי אביו באשת חטאלא
 ולזה אב, אשת והוה בבעילה קנה א"כ נח בן רין להם יש אם מיהו ראובן, חטאולא
 הייט אפוד אבני על ליכתב אחיך עתירין לו ואמר ריוקמ דמות לו שנראיתאמר
 א"כ ראובן, חטא ולא ישראל רין להם שיש סהבום אב באשת חטא שלא בכללםראובן
 שחושב מה בירו הוא טעות כי ואמר ג"ע על לעבור שלא בשביל עצמו למסוריוכל
 על שיכתב שכר יקבל אדרבה עקה"ש, עצמו למסור רשאי ואינו נח בן רין לושיש
 אב אשת היתה לא כי אביו פלגש בלהה לחטא לו נחשב שלא ראובן כמו אפודאבני
 מאחיו, יגרע שלא שכרו שיטול הוא ובדין כדין, נפשו מסר לזאת קירושין בלא רקבלל

 ז*ל( מפלוצק הגאון סאת ש"פ, הגדה על השיר)ברכת
 קירושין בגמ' כדאיתא ראה, יוסף של ארונו חז*ל ודרשו וינוס, ראה היםעט(

 יוסף של ארונו כשראה לכן נס, לו עושיז הימע וניצול לירו ערוה רבר שבארמי
 סוף. ים קריעת של הנס נעשה ממנו וניצול ערוה דבר בושפגעה

)שק
 תחות ידי' שוי לא בריה רהוא בגלל ומן יונתן בתרגום וכו' ירך נא שיםפ(
 תחת ירו ש,בם נאמר לא כי לו שהוקשה ויראה זה. הוא טעם נתינת רמה ותמוהירבי',
 בי יובן ולפי*ז אדוניו, אברהם ירך תחת ירו את העבר וישם אברהם אצל כמ"שיריכו
 לו אשר בכל המושל ביתו זקן עבדו אל אברהם ויאמר תולדות פ' במדרשאיתא
 הכניס לא הקרוש שרבינו אמרו כבר כי שם אברהם בזוע ופירש כמותו ביצרושליט
 אמרו אך ירכו, תחת ידו שישים שיצוהו לאברהם ראוי אין א*כ מטבורו, למטהידו
 שישים לעבד צוה למה עדיין קוזה אך יצה"ר, בהם שלט לא יעקב יצחק וואברהםחז*ל
 רוחץ אדם בכל נ"א דף בפסחים ואיתא כמותו, ביצה"ר שו,עלט אמר ולזה ירכו,תחת
 יעקב כי שפיר, מובן ובזה יצא, שמשם שנזכר להרהוור לחוש דיש פרש"י מאביוחוץ
 יוסף אבל אברהם, מעבד גרע דלא להרהורא למיחוש וליבא צדיק שהוא ביוסףידע

 להראות ביקש ולא להרהור, טפי לחוש יש בבנו כי השם ליטול רצה לאבצדקתו
 להרדורא, לחוש יש כן אם בריה, דהוה בגלל ומן שפיר ומובן כ*כ, ביצרו שליטעצמו
 ביקש, ולא ענוה דרך בחר יוסף אבל בצדקתו, שהוא הדגרים אמיתת ידעויעקב



קנה ף מ די הזה חטאתקוני ד ד מי
 מוב יוםטהרת

 מיעקב ביצדו שליטה יותד מודה שהיה יד שימת בלא כך לי השבעה אמרלק
 טפי. הבן להרהוד לחוום יש שהריאביו,

 ז"ל( מפלוצק הגאון מאת המנהה,)קומץ
 בונם ד' הדבי הקשה העריות, על נצטוו ב"נ ופירש"י לאלקים וחטאתיפא(

 וחטאנו הול"ל א"כ מוזהדת היא גם א"כ העדיות על נצטוו שב"נ כיון מפדשיסחאז"ל
 ודיבוד במחשבה אפילו עמה לייחד דצה לא שיוסף ותי' תחטא, היא גם דהאלאלקים
 וחטאתי, אמד ולכך בדיבוד, עמה מייחד היה וחטאנו אומד הי'ואם

 ז"ל( מפרשיסחא בונם ר' מהרה"ק שמהה,)תורת
 לי נא הגידה ודיעות, ואחוה אהבה מבקש אני היינו מבקש, אנכי אחי אתפב(

 כל עובדים ידו ועל להשפיע הצדיק יוסף מדת הידוע עפ"י ידצה דועים, הםאיפה
 בלעדי. ישדאל דועי להיות יכולים ואיךההשפעות,

 שמחות()שובע
 בספורנו שפי' כמו כפשוטו לפדש ויש דש"י. עיין עמה, להיות אצלה לשכבפג(

 טינא לבו דהעלה בהאי ע"ה בסנהדדין כמאמדם והוא אחד בחדד אפי' ביחד עמהלהיות
 הגדר. אחודי עמה יספד ואל ימות עדומה, לפניו תעמוד ואל ימות חכמים אמדובאשה

 העני()קרבן
 ופי' חטא, בלי כנעד עת בכל שיהי' שדאה פי' בלהה, בני את נעד והואפד(

 והם בשעד המכוסים האבדים לתקן תמיד עוסק שהי' פי' בשעדו מתקן שהי'דש*י
 ושמידה קדושה צריכין אלו כל כי והמוח המעוד ובדית הלב הפה האזניםהעינים
 הבדית. טטד שהי' תקנם ויוסף עליהם מתגבדות בשעדות המדומז הטומאה לכךיתידה

)שק

 ער"ז י"ל ממך, אגדל הכסא דק עמי, כל ישק פיך ועל ביתי על תהי' אתהפה(
 אנו התוה"ק וע"י התוה"ק ובשביל ישראל בשביל הי' העולם שבדיאת ידועדהנה

 הישדאלי איש כל ע"כ חד וישדאל וקוב*ה אודייתא כי והקדוש הגדול בשמודבוקים
 שתהי' בכדי והמצוות התודה בלבושי ולהלבישה ולטהדה נשמתו את לזבך לראותצריך
 עבוד דק עצמו עבוד תהי' לא כוונתו ועיקד הק' אבותינו כמו הקדושה לשכינהמדכבה
 האלף בעוה"ד כי בשלימות הכם"א ויהי' לכ"ם הא' להמשיך היינו הקדושההשכינה
 עוד הכסא עצמה שהיא השכינה גלות סוד והוא אלף מפדיד גוגן בסוד כסוא מןנפדד
 בידינו, הוא הא' לה ולהמשיך קומתה ובנין תיקונה ועיקד בא' צר לו צדותםבכל
 לשודש השייכים הקדושות ניצוצות חלקי לתקן לבדד המשכיל איש כל צריךועאכ
 ולהמשיך הקדושה השכינה תיקון שורש והנה וכו', ומע*ש ומצוות תודה ע"ינשמתו
 ע*ד יוסף מדת יסוד מדת קודש בדית אות תיקט ע"י הוא שלם כטא ונק~םה לכסהא'
 בבדית שפגם עמלק של שמו שימחה עד שלם הכסא ואין שלם שמו שאין הקב"הנשבע
 מעלה כלפי מילות שזרק וכפידש*י קודש בדית אות ר*ת בדדך קדד אשד ע"דקודש
 עמלק את הכניע הבדית תיקון שהוא מיוסף שבא יהושע וע"כ בכסא, פגםועי"ז

 מדת תיקון ע"י הוא לכם הא' המשכת שעיקר נמצא עמלק, את יהושע ויחלהםכדכתיב
 טובות השפעות כל מל' לבחי' משפיע ויסוד ומלכות יסוד יחוד נעשה עיאיסוד

 נקדא שפרעה בלק"ת איתא כי פי' ביתי על תהי' ואתה וזהו טוב. כל לישראלוטשפעת



 ף ם רי הזה חטאתקוני ד ו םיקנו
 מוב יוםמהרת

 הנקרא מל' בחי' היינו ביתי על תהי' יסוד בחי' ליוסף אומר והוא האודותהחגלות
 ע"י הוא לישראל משפעת מל' שבחי השפעות כל כי פי' עמי כל ישק פיך ועלבית
 הכסא שיהי' פי' ממך אגדל הכסא דק מל' לבחי' השפעות המחבר צינור הוא כיהיסוד
 יוסף, מדת קודש בדית אות תיקון שהוא יסוד בחי' בתיקון היינו בך תלוי בא'שלם
 עד אב"ק שהעלו אע"ה ביעקב הנאמר הכוונה וזהו דייקא. ממך אגדל הכסא דקוזהו
 בבדית פגם עמלק בחי שהוא ועשו קודש, בדית אות ד"ת הוא אב"ק כי הכבוד,כסא
 הא' והמשיך זכה קודש ברית האות נטירת ע"י אע"ה ויעקב הכסא, נפגם ועי"זכנ"ל
 וד"ל הכבוד כס"א עד אב"ק שהעלו וזהו שלם, כס"א ונקףבהלכ"ס

 שלום()אהבת
 לבחי' זוכין עי"ז עקב בחי' לענוה דומז יעקב יוסף, יעקב תולדות אלהפו(

 ז"ל רש*י כמ"ש התנשאות ע"י באים ד"ל דעים המקרים כי הברית לשמירתיוסף
 וזחות ראהם קלות מתוך אלא אינו ב"ק אבל וכו' אמדו מכאן בד"ה כ"ב דףבברכות
 מומ ז"ל )שליט"א( אברהם מו"ה הה"ק מורינו מפי ששמעתי וכמו עכלה"ק,הדעת
 מהתנשאות, זה, נמשך וממה לבטלה, קרי מוציא עון ר"ת עמל"ק כי טדיסקבק"ק
 ודפח"ח. ר"ם, בגי'עמל"ק

 ז"ל( מק~דאנוב מהגה"צ שלום,)דברי
 מאדוני נכחד לא לו ויאמדו השנית בשנה אליו ויבואו ההיא בשנה ותתוםפז(

 אין הרופא תודוס שאמר מ"ד( פ"ד )בכורות דתנן למאי קשה וגו'. יוסף להם ויתןוגו'
 מוכח מינה שלה, האם חותכין א"כ אלא מצדים של מאלכסנדרי' יוצאה וחזירהפרה

 איזה עבור וסופר מונה דהתודה ומאחד לשבח, מסויימים היו ממצריםשהחזידים
 הבקר ובמקנה הצאן ובמקנה בסוסים לחם יוסף להם ויתן כדכ' לחם להם נתןבהמות

 דברים קיוק סי' )יו"ד דקיי*ל למה אלא חזירים. נמי חשיב לא מדועובחמורים,
 הצדיק יוסף ובודאי מסחר, בהם לעשות אסור לאכילה ומיוחדים התווה מןהאסורים

 היתר, צד על בו לעשות יכול שהי' הגם באלו מסחר עמהם לקףבות כזאת עשהלא
 כל את יוסף וילקט אמרה התורה שהדי פרעה, של אפוטרופוס רק הי' שהואמאחר
 וצורבא שאני, חשוב אדם כי באלה נתרצה לא היה שצדיק משום יוסף אבל וכו'הכסף
 באיסורים לזלזל וילמדו העם המון ייאו ממנו כי ניכול, לא בנכייתא אפילומרבנן
 שפת דלכאורה אדוני, לפני נשאר לא הפסוק כוונת לפדש אפשר ובזה ויותר.יותר
 בתורה הוא ייק דבר לא אלא גויתנו, אם בלתי לנו נשאר לא שיאמד דדי הואיתר
 תועלת מה אבל מאד, ויקדה חשובה סחודה שהיא חזירים עוד לנו יש ודאי אמרווכך
 תהו בזה, מסחר לעשות אסרה ותורה תורה, ומשומדי שמים ירא אתה הלא בזה,לנו
 לא לך ליתן ראוי שיהי' כזה דבר אבל נשאר באמת לנו דייקא, אדוני לפני נוצארלא

 בתורת רק נתינתה קודם התורה ששמדו האבות אם מזה מוסר לנו ויצא לנו.נשאר
 ה" אם רב הפסד זה בדבר שהי' הגם בהם, יוסף נזהר הי' אפאה ועושג מצווהאינו
 מכשאכ בתבואות, והי' סמך על בהקפה להם ליתן צריך ה" ולא באלה לסחוררוצה
 ליזהר צויך כמה כזאת, עשות לבלתי אלה כל על מצווים ואנו התורה נתנה שכברעתה

 עיניו מעורת בזה שירויח לו שדומה ממון אהבת יה" ולא כה"ג, בכל סחורהמלעשות



קנז ףיוס הזה חטאתקונייטוד
 טךב יךמטהךת

 העבירה כי האלו לאנשים להם ואוי שוא הבלי בהיתרים האמורים בדבריםלמחור
 בעיניהם ודומה חיל לעשות כח נותל שהשם בד' אמונתם שקטנות עבירה, להםגוררת
 זה. כל להם גורם מי לי אני איל ואם החיל, לי עשה ידי ועוצםשכחי

 דל אל)משכיל
 לרעות שהלכו "את", על נקוד פירש"י אביהם, צאן את לראות אחיו וילכופח(

 שהלכו ודס"ה ע"י, המשפיע יסו"ר הנקרא הצדיק ביוסף שפגעו ואפ"ל ע"כ. עצמןאת
 לאחרים. להשפיע כנ"ל צדיק הנקרא משפיע להם הי' שלא לאחרים, ולא א"עלרעות

 אברם()ברית
 דנראה תמוה הלשון בצאן, אחיו את רועה הי' שנה עשרה שבע בן יומףפט(

 אחיג עם הצאן את וועה הי' הול"ל ולכאורה הצאן, את ולא אחיו את רועהשהי'
 בריתו ששמר ע"י לזה שזכה ישראל אבן רועה משם ויהי בפ' המבואר עפ*יויול

 במה"ק נקראת זו מרה כי וידוע למלכוי, זכה ברית דנטר מאן בזהוק אי' וכןמלפגמו
 כשמונין תשיעית מדה היא כי זלה"ה מראזלא הקדוש בשם כמדומה הטעם וראיתיטוב

 טו"ב, של הוא"ו זהו מחסד כשמונין ששית ומדה טו"ב, תיבת של הט' וזהמתכמה
 בן וכשהי' ודפחאח, טו"ב של הב' וזהו ממלכות למעלה ממטה כשמונין שניתומדה
 אבן רועה להיות למלכות זכה ועי"ז הנ"ל, טואב לבחי' זכה כנ"ל ושמך שמםיאן

 למפרעי ברית אות נוטר צדיק ר"ת בצאן אחיו את וועה הי' שנה י"ז בן וזהוישראל,
 ממישק~לץ( הגה"ק למורי יעקב,)יגל

 הסאני בכבודי הרואות פירש"י בנימיל' אחי ועיני הרואות עיניכם והנהצ(
 ובפרט מהולים אנשים כמה במצרים עוד שיהי' יתכן הלא הרמב"ן והקשה ככם,מהול
 מתגלה המילה דע"י העדע עפ"י הדבר פשוט לדעתי אכן כף, אותם מל יומףשהרי
 יכולין הראות וזכי ח"ו, שגם שאינו זמן כל נשאר וכן מלבר, ושד"י מלגאו הוי'בחי'
 שמות שני קדושת בהשראת ככם מהול שאני זאל רש*י שדייק וזהו זאתלהכיר

 מהול. כגבעוני מתם ולא י-ה שבטי יתר אצל כמו עליוהמתנוצצים
)שש

 להיותו זכה ויומף ימוד, שומר שהוא מי רק זוכה ולחן חן, בן יומף, פורת בןצא(
 שאהז*ל מה לי קשה כן עבור הצדיק, יומף הוא ששמו ימור מפירת שם עלגקרא
 אחור ונמוג אביו של דיוקנו דמות לו ונראה נכנם צרכיו לעשות הביתה, ויבא פמוקעל

 גרם יעקב ורק העבירה לעשות שרצה מאחר בדבר יש פנים כהטוא ח"ו וכימעבירה,
 הכוונה אפ"ל נלע"ד לכן הצדיק. יומף בשם נקרא שיהי' הוא ראוי וכי בו שחזרלו

 לי, שעשתה כשפים מפני נאנמתי רשבאל דאמר פ"ח( ריש )נזיר הירושלמיעפ"י
 כשפים, מפני הייתי אנום לומר יכול אפאה לדעת אלא קישוי דאין אע"ג קה"עומפרש
 לעפרים, מכנים אתה תבן למשה שאמרו כשפים מלא הי' שמצרים שאחו"לומאחר
 ונעשו משה לפני מקלותיהם משליכין היו אמכליא של תינוקת במדרש איתאוגם

 אנום היה ועי"כ ליומף כשפים עשתה פוטיפרע שאשת לומר הדבר קרוב וא"כחנינים,
 יתאוו המתאוים כי וו"ל יז כב, שמות ראב"ע )עיין צרכיו לעשות הביתה לבואומוכרח
 דנפיש חנינא ר' שאני ע"ב( ז' דחולין )פ*ק ואהזעל תאוותם( למלאות כשפיםדרך



 ף ס ךי הזה חטאתקוני ד ו סיקנח
 טוב יוםטהרת

 כ"כ נפיש שאינו דמי מוכח מזה מילתא, מסתייעא לא עפרא למשקל מש"הזכותי'
 עד העבידה לקך2ות אנוס הצדיק יוסף הי' משה"כ כהעפים, לו לעשות יכוליםזכותי'

 יעקב שאמד וזהו הכשפים, נתבטלו ועי"ז זכותי' דנפיש יעקב של דמותו לושנדאתה
 כינה טעם מה הסבד וצדיך פוטיפד, אשת בו שתתגדה פיר,ב"י אכלתהו, דעהחיה
 רעה חי' נקדאת המדשעת ליל"ת בזהד דאיתא משום לומד ואפשד דעה, חי' בשםאותה
 אשת התודה שדמזה וזהו דילה, מסיטדא שהם חבלה מלאכי ע"י נעשים הכשפיםוכל

 ישדאל אלקי שקדאו יעקב דק מש"ה כשפים, ע"י כן שעשתה דעה חי' בשםפוטיפד
 ליוסף. שען2תה כשפים לבטל ביכלתו הי' א-לבשם

 דרדקק)מקרי
 לכאודה, שמיותר את בתיבת לדייק יש אשתו, דבדי את אדוניו כשמועצב(

 למיתה לדונו לו הי' הסוהד, בבית דק נתנו מדוע אשתו לדבדי האמין אם קשהוכן
 שקושיא לוטד ואפשד מיתתו, זו אזהדתו נח ובן מצוות משבע היא ניאוף שאיסודמאחד
 אותו דן הי' ודאי אשתו לדבדי דק שומע הי' דאילו משום בחבדתה, מתודצתחדא

 עשד אחד בן התיעק דברי ששמע מדבה את אה2תו, דבדי את כשמוע אבללמיתה,
 בספד כדאיתא המרשעת היא והיא הצדיק הוא שיוסף ההיפך לו אומד שהי'חדשים
 הסוהר, לבית אותו נתן לכבודה הכי משוםהישד

)שם(
 הביתה ויבוא הזה כהיום ויהי וגו', אלי' שמע ולא יום יום אליו כדבדה ויהיצג(
 ומתוך דבו, והדקדוקים ביאוד צדיכים הפסוקים החוצה, ויצא וינס וגו' מלאכתולעשות
 לי שומע אתה אין ולמה לו אמדה תנחומא במדדש מאליהן, יתבאדו דברינוהמשך
 והוא וכו' א"א מכש"כ אסודות פנויות השתא א"ל וכו' יודע אדם ואין אני א*אוהלא
 אך לו, אסודה היתה פעי' היתה אלו דמשמע אני א"א והלא קאמדת דמאי מאודתמוה
 המדדש, בזה דקדוקים עוד יש וכן לי שומע את אין למה לו אמרה א"א שהיאהואיל
 בדש"י. והובא וכו' נכנס צדכיו לעשות וחוא וכו' ושמואל דב ע"ב ל"וובסוטה
 ולתלות נכנס צדכיו לעשות לומד המ"ד לזה דחקו מי חדא תמוהים, דבדיהםולכאודה
 מה קשה נמי הב' ולמ"ד מפשוטו, המקדא ולהוציא יסו"ע צדיק באותו סדוקיבוקי
 להיות בסמרך, אפילו אצלה לשכב שכ' הרמב*ן דברי ונקדים ממש, מלאכתומדייק
 נדה להו איבעי' ע"א י"ג שבת בגמ' ואי' דצה, לא בבגדה והיא בבגדו הוא אפי'עמה
 ואל טימא לא דעהו אשת את ת*ש בבגדו, והוא בבגדה היא בעלה עם שתישןמהו
 המו נדה אף אסור נמי בבגדה והיא בבגדו הוא דעהו אשת מה קדב, לא נדהאה2ה
 קודבה אלא תודה אסדה לא דאר"פ דר"פ ופליגא ש"מ אסוד נמי בבגדה והיאבבגדו
 דלרופ הרי עדוזע לגלות תקדבו לא בשדו שאד כל אל איש איש שנאמד בלבד ג*עשל
 אסוד לא מה"ת דילמא דפליגי מנ*ל התוס' והק' תשמיש, אלא עדיות בכל אסדלא
 כיון הר*ת ומפר,ב שם והאדיכו וכו' בבגדו הוא אפי' אסוד ומדדבנן וכו' תשמישאלא

 כעין אלא ולאסור לגזור לע אין א*כ לחוד ג*ע של קודבה אלא תודה אסדה לאדלר*פ
 הוא בא*א ואפילו ד*פ יסבוד לא שינוי דאיכא בבגדו הוא אבל וכו' הכתובשאמר
 הרחק ע"א י*ז ע"ז גמ' נקדים עוד ה3"ש, ר*י בשם שני תי' כתבו ועוד שריבבגדו



קנפ ףיוס הזה חטאתקונייסור
 טךב 'ךםטהרמ

 ופליגא אמות ד' אר"ת וכמה זונה זו ביתה פתח אל תקרב ואל מינות, זו דרכךטעליה
 ומדרבנן  כו'  אטור  איגו  התורה מן דלמא דפליגי מנ"ל "הוס' ומקשים וכו' דאר*פדר*פ
 דלכאורה הגם ועוש שבת כמס' שתירץ מה ר"י תי' ג"כ שם ומביא ד*א להדחיקצריך
 אלא היטב, ועיין בשבת, כמ"ש ר"ת של ת" גם ע"ז במס' הביאו לא למה בדבריהםי*ל

 העריות בכל דאסור בפוסקים כמבואר כר"פ דלא פסקינן דאנן העולה הכללשאכמאל,
 זונה, מפתח ד"א להרחיק מחויב וגם בבגדה והיא בבגדו הוא ואפי' קורבהכל

 אלי' שמע ולא יום יום אליו כדברה ויהי טעם, בטוב הפסוקים יבואדו ובזהצד(
 הסעם וקאמר הדמב*ן כפי' בבגדה והיא בבגדו הוא אפי' עמה להיות אצלהל,בכב
 אך כר"פ, ודלא אסור קורבה כל דבאמת לאלקים, וחטאתי הגדולה הרעה אעשהאיך
 הלכה אין אמרת דאי בבגדו ותתפשהו וגו' איש ואין וגו' הביתה ויבא הזה כהיוםויהי
 ד"א זונה מפתח להרחיק דצריך ביתה פתח אל תקדב ואל הפסוק על עברת איךכר*פ
 איסור דאין פדת כד' ס"ל א"ו עמנו איש דאין כיון הבית אל לבא רשאי אתהואיך
 מצאה עכשיו ביתה, פתח אל לבוא איסור אין וא"כ ג"ע של קריבה אלא מדרבנןאפי'
 שבא בעצמו הרגיש ויוסף דייקא, בבגדו ותתפשהו לכן עמי שכבה אותו לתפוסמקום
 מפתת להרחיק צריך וגם בבגדו הוא אסור וא"כ כר"פ דלא הלכה שפסק טעותלכלל
 יוסף טעה איך דקשה ושמואל רב פלוגתת מבואר ובזה וכו', בידה בגדו ויעזובביתה
 וביותר ביתדנ פתח אל תקרב לא על ועבר איש שם 12אין בזמן ביתה אל ובאבזה
 דלא אסורה קורבה דכל דס"ל אלי' שמע ולא יום כל אותו תובעת שהיא ידעשהוא
 שנראה אלא צרכיו לעשות נכנס דבאמת קאמד ולכך ביתה, אל היום בא איך א"ככר*פ
 ריח שם בע*ז דאיתא ונקדים ממש, מלאכתו לעץ?ות וח"א ופירש, אביו של דיוקעלו
 דע"ז לפתחא אזיל חד דאורחא שבילי תרי להני מטו באודחא קאזלי הוו יהונתןור'
 א"ל ליצרי' כפאו דכבר דע"ז אפתחא ניזול לחברי' חד אמר דזועת לפתחא אזילוחד
 זונות אתכנעו התם מטו כי אגרא, ומקבלינן ליצרי' ונכפי' דזונות אפתחא ניזולאידך

 תשמור זימה מדבר תנצרנה תבונה עליך תשמוד מזימה א"ל  הא מנול א*למקמייהו
 שתשמרם בטוחים והיו בתורה ועסוק הלוך הולכים והמה ופירש"י התודהעליך
 לאסתכלא מלאכתו לעשות הביתה ויבא בפרשתנו בזהר ואיתא החטא, מןהתודה

 מבואר ובזה וכו' עלמא בהאי דב*נ מלאכה דאיהו דאורייתא פקודין ולמיעבדבאורייתא
 אל תקרב לא על ועבר הבית אל יוסף בא איך לתרץ בא הוא דגם מ"ד אידךדברי
 והי' הזהר כדברי בתורה לעסוק היינו דייקא מפה? מלאכתו קאמר ולכך ביתהפתח
 מעון. צדיק אותו ניצול ובאמת הנ*ל, דגמ' כעובדא מזיטה עליו תשמור שהתורהבטוח

 באריכות תגחוטא במדרש עוד דאי' נקדים הנ*ל תנחומא מדרש לי"מב וכדיצה(
 לא ואעפ*כ הורגך הויני כובלך הדיני יוסף את יום בכל מפחדת היתה פוטיפרדאשת
 שבתורה עבירות כל על ע*א( מ"ד )סנהדרין הגט' דידוע באמת והטעם אלי',שמע
 ותו ג"ע, על לעבור רצה ולא נפשו מסר ולכך וש*ד ג*ע מע"ז חוץ יהרג השליעבור
 בעתיהן הגמ' ופריך דבר, מי"ח הוא בעתיהן על דגזירה ע*ב לוו בע*ז דאי'נקדים

 אינהו ואתי חתעת דרך אישות דאורייתא אלא בם, תתחתן לא דכתיב הואדאורייתא



יוסף חה חטאתק"יסדדקם
 ב ך מ מ ד י ון ר המ

 מר דאמר הוא הללמ"מ הנברית על הבא ישראל עוד ופדיך עות, דדך אפ"עזדי
 גבי שהי' מעשה כמו דווקא בפרהסיא דאודייתא א"ל בו פוגעין קנאין ארמיתהבועל
 דכל בהג"ה קנ*ז מי' יו"ד ובש"ע באריכות, ,וע"ש בצינעא אף וגזרי אינהו ואתיזמדי
 ולא ליהדג מחוייב בעלמא לאו אלא מיתה בהם שאין אע"פ וש"ד ג"ע ע"זאיסויר
 הבא ישדאל וז"ל בטו"ז ג"כ והובא סקי"ב שם בש"ך ואי' מהר"ם הרב וכ"כלעבוד
 סט"ז ביו"ד מהר"ם וזאל יעבוד ואל ליהדג ומחויב הוא עריות גילוי בכלל העכו"םעל

 אבל משמע לעבור ולא ליהדג ומחוייב בו פוגעין קנאין בפרהסיא הנכרית עלדהבא
 שם וכ' יהרג, ואל יעבור שם בגמ' שמסיק כמו י*ח מגזירת אלא איסוד ואיןבצינעא
 דאי' ברת חייב הוא מ"מ בו פוגעין קנאין דאין בצינעא דאפי' כ' בנ*י מיהוהש"ך

 יהרג בצינעא אפי' א"כ כו' בחלמא כהנא[ ]לדב לרב דאקדוהו ע"א פ"בבסנהדרין
 לי שומע אתה אין למה א"ל הנ"ל מד"ת לביאור נבא ובזה הט"ז. שם וכ"כ יעבורואל
 היית כדין אז וחתנות אישות דדך אצלי שתשכב ממך תובעת והייתי אאא הייתי לאאלו
 ודיט הוא תתחתן דלא ובלאו מדאוירייתא אסור וחתנות אישות דדרך נפשךמוסר
 אצלי שתשכב ממשך תובעת אני אין וא"כ אני וא"א הואיל אך יעבור, ואלדיהרג
 שהי' וכמעשה בפרהסיא הי' אלו כלומר עמנו איש ואין זנות, דדך רק אישותדרך
 עמנו איש דאין הואיל אך לעבור, ולא ליהרג לך הי' דאורייתא והוי בו פוגעיןקנאין

 זטת דרך רק תאותך תובע אני אין וגם דבד י"ח מגזיות מדרבנן רק הואובצינעא
 פנויות השתא לה והשיב לי. שומע אתה אין ולמה נפשנך למסור מחוייב אתה איןוא"כ
 יעבור. ואל יהדג בצינעא דגם הנמק"י כדעת ס"ל דבאמת א"א מכ"ש אסורותשלהם

 רוקח()מעשה

 ויש לוי, בקדושת עיה וגו' הארץ עם לכל המשביר הוא השליט הוא ויוסףצו(
 ומכניע עולם של בוומו נשיאותו שמנהיג או אופנים בשני ממשלה דיש ע"דלהוסיף

 והשתא אבתדי' לאמשוכי אתא שררותו שע"י להיפך ח"ו ויש לקדושה המעיקיםכל
 ח"ו מצדים עדות בתר נמשך לא שהוא מיבעיא לא יוסף של בשבחו תורהאמדה

 הי' הוא כי זאת גם אלא בלבד זו ולא החומריות על האדץ על השליט הואדאדרבה
 תקומה להם הי' שלא באופן גשמיות התאוות חומר עפ"י המתנהגים עם לכלמשביר
 בס"ד. וא"ש הארץ עם לכל המשביר הואוה"ד

 הבושם()ערוגת

 ולמי החותמת למי אמת, דבר נא הכר נרשמת, זאת למי ליבשה, יום בפיוטצז(
 יהודה היתה הגש"פ על דוד בחסדי עפמ"ש י*ל גאולים, שבחו חדשה שידההפתילים,
 הזיד דקיי"ל קדושים נקראו שישראל דע"י וינס דאה הים ממשלותיו ישראללקדשו
 בעריות גדודים שהיו עאי נקראו וקדושים הים, בהשלכת נענשו ע"כ במיתהבמעילה
 בב"ק ופוגם ח"ו בעריות שפוגם דמי וידוע קדוש, נקרא העריות מן עצמו הפודהםשכל
 פגם שלא אות הוא באוב"ק שנרשם ומי ב" כתיב וטומאה נפגם כי ערלתו,נמשך
 וכבר החוצה, ויצא וינס בזכות וינוס ראה הים במדרש וז*ש בקדחצתו ונשאראותו
 ולא וט' וזכרתם אותו וראיתם וכמ*ש לזה, סגולה היא דציצית במנחות מאחזולנודע
 שמשליכין ציצית דבזכות ציצית ה' בטג"א גם הובא במדרום ועי' לבבכם, אחריתתורו



קמא ףיוט הזה חטאתקונייטוד
 טלגנ 'ומטהךת

 שהוא הנ"ל מטעם והוא לפניהם, הים נקרע לאחריהם ושתים לפניהם שתיםישראל
 אמת רבר נא הכר נרשמת זאת למי וזשיא המעור, בקדושת להשמר סגולה ואותסימן
 הים. נקרע זה שבזכות גאולים שבחו חדשה שירה עי"כ הפתילים ולמי החותמתלמי

 לדוד()קרז
 בבור, אותי שמו כי מאומה עשיתי לא פה וגם העברים מארץ גנבתי גנב כיצח(

 וגם ארוני, והיינו למינקט, הו"ל בבור אותי שם .כי בבור אותי שמו כי מאיוצאב
 לומר ומ'ל למצרים. ביאתו מקודם שעשה ממה מי אתו דיבר וכי פה וגם הלשוןצ"ב

 רק הי' לא הנס הא חנוכה ימי ח' דעושין בהא הפוסקים שהעירו מה ונקריםהפירוש
 בתוס' הקשה באמת דהא האחרונים ותירצו שמן, להם הי' א' לילה שעל ימים ז'על
 דהקב"ה נטטא שלא נתברר בהפך נס שנעשה ע"י ורק בהיסט נטמא שמא חששדהי'
 ימי ח' עושין ושפיר הנס נעשה א' בליל מיד שוב וא"כ טמא, בדבר נס עושהאיט
 אם וא"כ ניצול שיהי' אפשר הי' לא טבע עפ"י בבור שהי' יוסף והנה עכעד.חטכה
 הי' דלא בווראי אביהם אל רעה דבתם שהביא במה איסור עושה יוסף הי'באמת
 בעון חטא שלא ניכר גופא מזה א"כ ועקרבים, מהנחשים להנצל נסים לו עושההקבאה
 מעריות, גאכ נזהר מלה"ר שנזהר ומי המעור ברית נגד מכוון הלשון ובריתלה"ר,
 שום פה עשיתי שלא הוכחה לך יש כי מאוטה עשיתי לא פה וגם יוסף שאמרוזהו

 בעבור ועקרבים נחשים לבור אותו השליכו ראחיו היינו בבור אותי שמו כיעבירה
 לה"ר בעון נכשלתי שלא הוכחה יש משם שנצלתי וכיון להור, לבעל אותושדנו
 זה. מעון גם אנכי נקי כי תדע ושוב נסים, לי עושה הקב"ה הי' לידאל"כ

 מראדאמישלא( להגה"ק מהר"ש,)שפתי
 דהנה בזה הטעם וי"ל חנוכה שלפני בשבת וישב פ' קורין השנים ברובצט(

 יעקב על שעבר לאחר שהי' הקדושה וצמצום ההעלם ענין רק נאמר זו הפרשהבכל
 אחרי פגע, בלי השלימות לתכלית לבא מוכן והי' לבן בבית ההרפתקאות כלאע"ה
 בית אל לשוב בטח ובזה הקדושה, לקיום וסוף התכלית שהוא הצדיק יוסף לושנולד
 יוסף של רוגזו עליו קפץ ואחכ"ז וכו' יוסף את רחל ילדה טהטר ויהי כמש"נאביו
 כמש"נ וכל מכל תקוותו אבדה שחלילה לו נראה שהי' ער ההעלם תכלית שהי'מה

 מזה שיבנה דייקא הי' לזה ההעלם תכלית ענין וכל וגו' ארד כי ויאמר להתנחםוימאן
 קדושת בחי' שנתברר ע"י ווךינו דורות, לדורי עולם לקיום הקדושה שלימותתכלית
 מהקדושה, ההיפוך תכלית שהוא למצרים יוסף שהורד עי*ז דייקא בשלימותהיסוד
 ומפני היסוד, קדושת שור,ב דוקא זהו כי ונצחם הנסיוטת פיתויי מיני כל לנגדוועמדו
 ומזה ההיפוך, בחי' בכל בפועל אצלו להתביר הוצרך לכן זו מהקדושה הכולל הי'שהוא
 בריתך, בני נקראים ישראל זרע כל להיות דורות לדורי הקדושה תשתלשלדייקא

 צדיק, איקרי לא עובדא לי' אירע דלא דעד יוסף על א'( קנ*ג )ויצא בזה"קוכדאיתא
 שתשתלשל בדי רק גדולה בקדושה הברית שומר הי' וצולדו טיום מקודם גם בוודאיכי

 הבירור שלימות ותשלים נסיומת, ע*י דייקא להיות הוצרך דורות לדורי זוקדושה
 נשלם ועיוז הנסיוטת ע*י כשנתברר יוסף בחי' עאי נשלם הי' לעולמים הקדושהלקיום
 התהלפות מיני בכל ישראל נפשות פרטי לכל דורות לדורי בוטלימות הקדושהקיום



 ףידם הזה חטאתקונייטודקסב
 טךב יךמטהרת

 הי' להקדושה השלימות תכלית נבנה הזה שבענין ומאחד עליהם, שיעבדוהענינים
 ח"ו, תקוה לאפס להם שנראה עד כלם בעיני גדול והסתר העלם מקודם להיותנצרך
 ובמדרש אכלתהו דעה חי' בדוהאק ע4ה ליעקב וכשנדאה הישועה, תכלית באועי"ז
 כי יוסף טורף טדוף ואמד יוסף, לנגד עומד ההיפוך בחי' כל שדאה דוה"ק בונצנצה
 שהי' מה הי' ובאמת האחדונדע בדגע שהי' בקדושתו שיעואד מושג אופן שום הי'לא

 הבחידה ממנו שניטלה דק עי"ז, לטבול שהוצרך מה מספה"ק כידוע טיפין ממנושיצאו
 קיום שיהי' בכדי הי' וזה ההיפוך, בגבול שהי' מה ותיקן ע"ז גם נתגבד ואח"כ זוברגע

 שלא ישראל לנפש זה בענין קלקול איזה לפעמים ח"ו יארע גם אם לדורות זולקדושה
 מאחד שאת ביתר להקדושה ולהחזיד לתקן ביכולת ויהא חלילה לצמיתות נאבדיהי'
 אמנם וכו' עומדין שבעעת במקום לדי( )בדכות וכאדז"ל החיצונים, בגבול הי'שכבד
 כמ4ש דעים תמים מנפלאות הי' וכ"ז ההיפוך על אה"כ שנתגבד יעאע"ה מעיני נעלםזה

 לפני גדול בהעלם הי' וכן ע"א( קפ"ט זה"ק פצ"א, מקץ )מד"ד יזדח ולא לחדסהאומד
 שקודין הענין וזהו וכו', יחתום( כוכבים ובעד הפסוק סיום שם )כמפודש השבטיםכל
 שהחשך עד ההעלם בתכלית הי' ג"כ ההם שבימים כידוע חנוכה, שלפני בשבת זופ'

 להם בא דייקא ומשם תקוה לאפס להם נראה שהי' עד המדרגה לתחתיות וירדוכסה
 עוד הי' בעצמו הצדיק יוסף וכן ב"ב, השלימה לגאולה נזכה ידו שעל אודהתנוצצות
 בפיתויים אליו והלכח שולטת היתה המדשעת כי האסודים, בבית שהי' כאזבהעלם
 בחידה עוד נמצא והי' בשלימות הבירוד תכלית עוד יצא שלא מפני יום בכלגדולים
 בשודה נזכד הפדשה בסוף דק בבחידתו להתגבד עוד לו נצרך והי' שידצה, צדלאיזה
 נשלם שיהי' ישראל קדושת בחי' על שמדמז גפן והנה המשקים, שר שלמחלומו
 התנוצצות נזכד מקץ בפ' ולאח"ז האבות ג' שדיגים שלשה ממדדזאל כידועבהבלימות

 וישב פ' הדוב על קורין ולזה וגו' השליט הוא ויוסף קיים הוא יוסף שבחי' הישועהאוד
 למצוא יוכל זו הסדדא ומענין הנ"ל, הדבדים לרמז החנוכה בתוך מקץ ופ' חנוכהלפני

 ומצליח להקדושה להתקדב תשוקה לו יש הנעורים בימי אשר נפש פדט כלהתחזקות
 חזק בהם לעמוד שנצדך מתחלפות וסיבות נסיונות כמה עליו עובדים ואח=כבמע,ביו
 יתחזק הזה ובכח הכל, ממנו נאבד שחלילה לו שפראה מה ענין איזה ויזדמןבאמונתו
 אכיאד. ה' יזדח ועליך וגו' ארץ יכסה החשך הנה כי כמש"נ הישועה יצמחשמההעלם

 ז"ל( איגר מהרי"ל להגה"ק אמת,)אמרי
 לכתוב שייך איך וישכדו תיבת על מתמי' הייתי מעולם עמו, וישכדו וישתוק(

 עד הבריות, בעיני מגונה דבד שהוא שכדות לשון הקדוו2ים והשבטים הצדיק יוסףעל
 הצדיק ביוסף מגולגל הי' נח : וז"ל האדיז"ל כתבי בשם שכתב הדודות בסדרשמצאתי

 לפי כו' וישכרו וישתו כתיב ,2לכך לומד נוכל ולפי*ז עכ"ל, צדיק איש נח נאמרלכך
 בתוך ויתגל וישכר היין מן וישת כמ"ש בשבדותו נח שפגם מה פעם באותושתיקן
 ממדת הי' הצדיק יוסף כי קודש בברית נח שפגם מה ג"כ שתיקן מובן וממילאאחלו,
 דוא גם שמר ולכן לע~ם הוא ברית אות נאמד היסוד ובמדת עולם יסוד צדיקהיסוד
 כנאל. אחלו בתוך ויתגל בנח שנאמר מה בזה ותיקן קודש הבדיתאת

 צדיקיש)שפתי



קסג ף ט וי הזה חטאתקוני ד ו מי
 טוב ירמטהרון

 בשביל להקרע רצה לא שהים יוסף, של ארונו ראה, מה וינוס, ראה היםקא(
 שילך הבריאה בתחילת הקב*ה עליו שגזר מגררו לצאת מחויב שאינו מחמתישראל
 התגברות למעלה שיש והבין יוסף של ארונו שראה מחמת רק גרותיו, כל עלמלא

 יצא לכן פוטיפר אשת כנגר ויצרו מטבעו שיצא הצריק יוסף בזכות ישראל עלחסרים
 לישראל מיטב שהקב"ה ראה ראל וינוס ראה וזה הקב"ה, לו שהטביע מטבעו הואגם

 נקרע. ולכן עצמם, מצר התעוירות שום שאין אפי' נס בררך הטבע מן למעלהומגביהן
)שם(

 המשכן עגלות דא : הזהר בשם מביא כהונה במתנת העגלות, את ויראקב(
 ולמה המשכן, עגלות לו רמז רמן לאיזה טעם ליתן ויש ע"כ. צב, עגלות ששכר*א
 לבוב אבר"ק זצ"ל הירש מהר"צ הגאון זקיני מא"א ושמעתי זה. בשביל רוחוותחי
 מרשות כמוציא הוא ארמית רהבועל חכמה בראהבית והובא בזהר ראיתא מהע*פ
 וכו', המשכן מעגלות נלמר לרה"ר מרה"י הוצאה ואיסור הרבים, לר,טותהיחיר
 שתתגרה שעתיר ברוה"ק שראה במררש איתא אכלתהו רעה חיה יעקב שאמרוזה
 המשכן בעגלות יוסף לו רמז לזה פוטיפר, באשת שיכשל סבור שהיה רוב, אותהבו

 מקיים ונאה רורש נאה הי' ובודאי לרה"ר, מהר"י להוציא שאסור נלמרשמשם
 ורפח"ח. יעקב, רוח ותחי ולכך לרה"ר מרה"י כמוציא שהוא ארמית מלבעולונשמר

 תפ"ה( בשנת נדפס אליעזר,)דמשק
 לאלקים, וחטאתי הזאת הגרולה הרעה אעשה ואיך וכו' בבגרו ותתפשהוקג(

 טואב כי צריק אמרו בסור היסוד מרת שורש הי' הצריק שיוסף נורע הנה כייול
 שיהי' הרע"ה אעשה איי אמר היסור מקלקל הי' שברצונה טואב בגי' בבגד'וע*כ
 אעשה ואיך צריק, היסור ע"י למעני הוא לך שיש השפע כל הלא טוב ולא רעבחי'

 כמאש צריק ליסוד השפע בא משם כי לאלקי*ם חסרון, מלשון וחטאתי, וגו'הרע"ה
 פ"ג. הכללים שערבע"ח

 במבס3תפארת
 אלקים לי נתן אשר הם בני ויאמר וגו' ויאמר יוסף בני את ישראל ויראקר(

 שהוא מי כל הנה אמנם הוי'. השם ולא רייקא אלקים השם אמר למה ולכ14ורהבזה,
 השם זה כי זה משם הרינים כל להמתיק ויכול אלקים מהשם כה לו יש הבריתטטר
 שבע מרעיבו שאחז*ל בסור בצמצום להיות צריך צריק ביסור וכן צמצום, בחי'הוא
 הברכות לקבל שהוצרך מימיו קרי ראה ולא שלימה מטתו שהיתה אבינו יעקבע"כ
 הזוהמא מקום הארץ ערות למצרים כשבא הצדיק יוסף וע*כ האלקים לך ויתן לונאמר
 בריתו. לשמור זה בשם שמה א"ע שהחויק מצרים לכל לארון אלקים שמנו אמרביותר
 אבל אלקים השם של י*ם אותיות הב' יונק פרעה הי' במצרים כי בכהאריז'לוהנה

 בקולו, אהטמע אהטר הוי' מוי בסור כירוע מהם יונק הי' לא בקדושה אל*האותיות
 וכתב לבט רוה היה זה על בחצות זה על אומרים אנו בעוה*ר קלקול מחמתאבל
 שבא עד כך כל גדול הפגם שהי' עינינו השכו אלה על ציון בהבערי זה עלהכונה

 והי' העכו"ם בין שהיו יוסף בני אביט יעקב כשראה י*ל וזה ג*כ. אל"הלאותיות
 עליהם שיש לך היה כח איזה אל*ה מ"י אמר האלקים השם כל קתשת ~יהםשורה



 ףיום הזה חטאתקונייטורקמד
 טוב יוםמזהרת

 הי' כחי כל אלקי"ם, לי נתן אשר הם בני אמר בקדושה הכל אל"ה עם מ"י השםכל
 בני את הולדתי ובזה כנז' צמצום בבחי' הזה בשם והחזקתי צדיק היסוד אתששמרתי
 צדיק היסוד מדת לשמור לתקן יעזרינו הש"י בזה. ג"כ אותם והדרכתי היסודבקדושת
 וחסדיו. רחמיו ברוב רויחי ומזוני חיי בני ברכות שפע רב ויבא הדינים ויומתקוכראוי

)שס(
 טורנוסרופוס אשת כשראה עקיבא רבי כי במצרים, שבר יש כי יעקב ויראקה(

 עקיבא נקרא לכן הצדיק, יוסף ניצוץ היה עקיבא רבי והנה ובכה, שחק רקהרשע
 כשתבעתו מסתמא כן וכמו יונה, בכנפי כדאיתא יוסף בן משיח בנשמת ויהי' יוסףבן

 שב"ר יש כי ברוה"ק יעקב ראה וזה ובכה, שחק רק ג"כ היה ליוסף פוטיפראשת
 רק. בכה שחק ר"תבמצרים

 אריה()גבורות
 המאיר אור בסה"ק עפימ"ש בעזהי"ת לומר ואפשר וימאן, על שלשלת נקודקו(

 וכו' דק הרשע טורנוסרופוס את עקיבא ר' כשראה גמרא ואבאר 1 וזל"ק שרה חייפ'
 בלי פתאום אשה בפני ומסתכל שרואה לאדם בנזדמן רואים אנו כי העניןולהבין
 מהמגיד ושמעתי הרהור, לידי ח"ו יבוא שלא בכדי בלבו וממאס רוקק אזימתכוין
 אחת פרוצה עם אחד אדון ובא אחת בזוית שם וישב א' בכפר מלמד כשהי'זלה"ה
 עד בלבו צער ועלה מתכוין בלתי פתאום והסתכל כמנהגם בשר בגילוי תואריפת
 ממאכלים והאם האב מזרע בריאותה תחלת אשר שחשב ברע למאוס והתחיללמאד

 ומגועלים המאוסים זרעם נמשך ומאין והלובן האודם היופי לה נמשך שמהםהמאוסים
 והנוי היופי והבל הזרע נמשך ומזה ביותר מאוסים שהמה וכדומה ורקות נחשיםכמו
 צוה אז בפניהם, להקאות שהתחיל עד כזה מאוד מאוס מדבר שנמשך להיותשלה
 הנזכר רק הוא כמוהו ואפשר הרקיקה. תכלית זה והנה החוצה אותו לגרשהאדון
 לשלשת, עליו היתה מ"ב( כ"א )פרק שבת במס' ואיתא עכל"ה. וכו' עקיבאברבי
 שלשל*ת. הם לשלש4ת ואותיות ע"כ, וכו' רוק כגון טינוף של דבר ז"ל הרע"בפיר'
 המגיד כמו הלזו פעולה עשה המרשעת אותה בו כשפגעה הצדיק יוסף גםואולי
 וימאן, על שלשלת שנקוד וזה בעיני'. נמאס הי' וממילא בפניה שדק ז"להקדוש
 ח"ו, לחטוא שלא היצה"ר נצח ורוק טינוף שבדברלרמז

 הי"ד( ז"ל אאמו"ר מאת יד, בכתב עה"ת אהרן)שם
 מאדמו"ר ושמעתי ראה, יוסף של ארוט ראה מה וינוס, ראה הים במדרשקן(
 ישראל רבוא וששים ואהרן משה זכות די הלא שתמה זצלה"ה מבעלזא מהדי"דהקדוש
 כי אומרים ישראל הי' יוסף של ארוע שם הי' לא אם ותירץ לפניהם. היםשיבקע
 עמט שעושה ונפלאות לנסים זוכים אנו זנותו ע4י אתנו חי ובינו שמשה נ"זבאמת
 זה עבור כאלה, ונפלאות לנסים נזכה אם יודע מי משה פטירת אחר אבל ב"ההבורא
 ולנצח לעד עומדת וקדושים צדיקים של שזכותם להראות יוסף של ארומ הקב"ההביא
 יב( סג, )ביוךעי' קודש מקרא זי"ע הק' רבינו פירש ובזה העולם. מן פטירתם אחראף

 בגולה עמו כי  עולם, שם לו לעשות מפניהם מים בוקע תפארתו זרוע משה לימיןמוליך
 יוסף הייט צאנו רועה את מים ישראל המעלה משה אי' קדמונים ימים עלסתאוננים



קמה ף מיד הזה חטאתקונייסדף
 מוב יוםמהרת

 למה מפניהם ים בוקע הנביא ושאל ישראל אבן רועה משם כמ"ש צאן רועהשהי'
 לו לעשות מתרץ וע"ז תפארתו, זרוע משה לימין מוליך הלא הצדיק ליוסף גםהוצרך
 עכד"ה. לדורות, לדורי נשאר הצדיק שזכות שיראו עולםשם

 ז"ק זקיני מדודי ראובן,)יחי

 של אומנתו הוא מה לי שמעו לבב אנשי לכן ובמד"ר אדוניו, אשת ותשאקח(
 שהי' לגבור מראה ויפה תואר יפה יוסף ויהי וכו' לו ישולם אדם פועל כיהקב"ה
 קום קמך דובא הא וכו' נאה לי ואמר בשערו ומסלסל בעיניו וממשמש בשוקעומד

 ז"ל הק' לבעש"ט תלמידיו ששאלו עפ"י מבעלזא זי"ע מהרי"ד מרן ופירשקפחינא,

 הכנה ולעשות א"ע ולטהר לקדש ותפלה תורה היינו מצוה כל לפני צריכין מהמפני

 בו תשאר מקודם הצדיק שעשה דקדושה הכנה שאותה היושר מן הלא מצוה כללפני
 ובטהרה בקדושה המצוה לעשות מחדש הכנות ולעשות א"ע לסגף יצטרך ולאלעולם

 לעשות גדולה עבודה להם יש מצוה כל לפני הצדיקים כי רואים ואנו גבוהותומחשבות
 שנוטל ב"ה הבורא מחסד זה כי ז"ל הבעש"ט והשיב וכנכון כדת בשלימותהמצוה
 אאע ולטהר לקדש ומוכרח אחרת מצוה לעשות שצריך בעת דקדושה הכנות כלמאתו
 לאיש תשלם אתה כי החסד ה' ולך כמ"ש ומצוה מצוה כל שכר שיקבל כדימחדהב

 הסביר ובזה העולם. בזה לעשות מה עוד לו ואין כבר נשלם הי' זאת לולא כיכמעשהו,
 יוסף ויהי הענין מן למעלה כתוב מה אדוניו אשת ותשא המדרש זיאע הק'רבינו
 א"ע שהשלים היינו בשערו ומתקן בעיניו ממשמש  בשוק עומד שהי' לגבור תואריפה
 אתמ אם היינו יאה את אי גבור את אי א"ל ובטהרה, בקדושה ה' ועובד הקדושהבכל
 וצריך קפחיני' קודם חדשה מצוה היינו קמך דובא הא בכל מתוקן אתה שכברסובר
 היינו לי שמעו לבב אנשי לכן הנ"ל הפסוק המדרש הביא לזה מחדש, הכנה לעשותלך

 כל מאתכם שנוטל היינו מעול ושד-י מרשע לא-ל חלילה לבב אנשי המההצדיקים
 פועל שתהי' לו ישולם אדם פועל כי הקב"ה של אומנתו הוא מה הקודמיםהכנות
 ימציאנו גבריאל זה איש שנקרא כמלאך אפילו הו14 אם היינו איש וכאורח וז"שאדם
 עכלה"ק. מחדש, וסיגופים הכנות לעשות שצריך לו ממציא הקבאהאז

)שם(

 יעקב שקרא מלמד אביו, צוארי על ונפל יוסף כשבא רזאל אמרוקט(
 זרעים במסכת פתח וכן תתק"ס סוד הוא מתניתי"ן סוד כי והטעם שמע,קריאת
 נכנסין שהכהנים משעה בערבין שמע את קוריז מאימתי המשניות התחלתשהוא
 להר עולה שהיה יום במ' שבע"פ תורה למד משה דמלה רזא בתרומתן,לאכול

 כשד פעמים מ' לילה, ובמ' יום במ' שיש שעות תתק"ס הם מתניתי"ן סודכי

 לוגין תתק"ס במקוה יש כי דלעילא מקוה שיעור סוד היא תתק"ס הרישעות
 שהוא ישרא"ל שמ"ע סוד זה דינור בנהר יום בכל המלאכים טובליםשבהם
 עם דל"ת חי"ת אל"ף במילוי אח"ד וכן והכולל, אותיות ו' עם תתקאסבגימ'

 יונה בכנפי כמאש כ"ג מיכאל שהוא המקוה שבידו דלעילא החסד שרהאותיות
 ולדעתי מקוה. של טפחים תתק*ס בגי' פוז כת"ם מיכא"ל שאמר ברוךעל

 זה מלא*ך, מיכא"ל בג" אחוון בראשי צ'רה ב'עת מ'חחיע " "שראלמ'קוה



 ף מ וי הזה חטאתקוני ד ו פיקסו
 מוב יוםמהרת

 תתק"ס לקבל חיילות דלעילא תתק"ס מוד שהוא שמע את קורין מאימתיסוד
 תתק*ם הן הן תיבות ג' עם תתק*ס בגי' גאכ עש"ו ממאאל ישמעא"ל כיהם"א,
 מקוה מרגלים אנשים הן והן דטהרה, שבמטרא דימינא תתק*ם לקבלחיילות
 עמהם כוללין תרווייהו מחל"ת לילי"ת נשים, של מקוה יש כו גם אנשיםשל

 מחל"ת ליל"ת, שמה בחושבן ת"פ על רוכבת לילי"ת כי תתק"ס כמניןמחנות
 חיילות שני אלו לקבל שנית, תתק"ם הרי עליהם והם שמה, בחושבן תעוחבגי'

 הרי ת"פ, ב"פ שהם מלאת"י א'( )ישעי' מנין בכל בירושלים ג"כ היותתק"ם
 דחנוך, שמסטרא תתקים בגי' ג"כ חניכי"ו א"ת ויר"ק באברהם ז"שתתק"ם,

 נרמזין וים"ע במלת הנגבה, ונסוע הלוך אברם וימע ז"ש כתיב, חנכו מודזה
 דלעילא. חיילין לקבל בימין לתקן אברהם שהלך ע'שו, ס'מאל י'שמעאלנוטריקון

 שמע, את קורין בערבית, מקטרגין שבאו ואימה הפחד מצד ר"ל מאימתיוז*ם

 יעקב כמ"ש בק"ש, רק החיילות אותם לגרש יכולים ואינם לק"ש, עשו ביתכי
 חיילות את לגרש אתה רוצה אם ר"ל לעשו, לאדוני תאמרון כ"ה ששלחלמלאכים

 ואמר ישראל, שמע פמוק מוד שהוא דיחודא אתוון כ"ה, לומר אתה צריךעשו
 שהכהנים משעה וז"ש ושחרית. ערבית לקבל יעקב, עבדך אמר כה וכו' כהב"פ

 תהק"ם במקוה לטבול שהולכים דלעילא הכהנים הן הן בתרומתן, לאכולנכנסין
 ליתא וז"ש למעלה, כה"ג מיכאל שהוא קדשים בתרומתן ולאכול לטהרלוגין

 תתק"ם תקמ העולם אבות הן שהן ר"ל דאי"ו לקמי' דס"א תתק"ם הנילמתניתי*ן
 דתתק"ם רזא שהוא מתניתי"ן סדר התחלה זה מוד מבואר ולכן דם"א, תתק"םלקבל
 קףטו של שטנו ראה אז כי יומף אצל כשבא ק*ש קרא יעקב גם לכך לדין,זכינו
 טהרה. מקוה של לוגין תתק"ס ע"י עשו את לבטל יכולין בזה ורקקיים

 עמוקות()סגלה

 למה צל"ד במצרים. הי' ויוסף וגו' יעקב ירך יוצאי נפש כל ויהיקי(
 כל. אומרו צל"ד גם הדבר, מקום זה אין הגלות על ואם צער לשון ויהיאמר
 וידענום. השמיענו וכבר יעקב ירך יוצאי מנין להודיע לחזור הוצרך למהעוד
 לומר הכתוב שיכוין ואולי במצרים. היה ויומף חדש בדבר זו הודעה מהעוד
 העמיד שלא מבב ומי שבטים, י"ב להעמיד יוסף היה שעתיד ז*ל או'ע"ד
 למדת הא ע"כ, ידיו זרועי ויפוזו פוטיפר אשת שפגעתו רע פגע הוא ב',אלא

 שמצטערת צער לשת ויהי אומ' והוא שבטים, י"ב מעמיד יוסף הי' זהשזולת
 ונותן וגו' נפש כל או' והוא נפש, שבעים אלא הכל בין היו שלא עלהתורה
 שלא גרמא ודין במצרים היה ויומף ואמר שבעים, אלא היו שלא לדברהטעם
 למצרים יומף ירד לא אם זה שזולת נפש, שבעים אלא יעקב ירך יוצאיהי'
 כל נתי"2בו ובזה עגפי' שמני' יעקב בני והיו שבטים י"ב מעמיד יומףהי'

 לומר במצרים הי' ויומף וגו' נפש כל באו' הכתוב יכוין עוד יחד.הדקדוקים
 צדיקים כולם ביניהם, הבדל באין לטובה שוים כולם אלו ענפים כללותכי

 חידוש והודיע אחת, נ0הע כולם וכאלו זה על זה שלם בלב מלם חכמיםכולם



קמז ף ם ן* הזה חטאתקוגי ד 1 םי
 מוב ירםמהךת

 מהשואת משתנה יהיה הטבע ומן במצדים שהיה יוסף לצד היא גדולהודבותא
 מה לצד כולם כהשואת ברצון שוה שיהיה יתכן לא כי האחוה לצד ביןהאחים
 כולם לבין בינו שינוי קצת יהיה לא ואיך עליו, ונתאכזדו שמכדוהו לושעןבו
 ומסוככים כנען בארץ היו והאחים הטומאה בכוד נתון היה כי הצדקות לצדבין

 שוה כי הכתוב מודיעך ואעפ"כ קצת, ישתנה ועכ"פ אביהם, יעקב הואבאילן
 בין אחת, נפש ליקדא יחד כולם וכהשואת השבעים במספד ונכנס להםהוא
 נדבק שלא הנפש וטהדת הצדקות לענין בין הנכונה, והאחוה האהבהלפדט
 במצדים. היותו הגם הנפש מתחלואיבו

 הק'( החהם)אור

 ואלה, במלת וי"ו הוסיף מצדימה, הבאים ישראל בני שמות ואלהקיא(
 לפי עבר. לשון באו וביתו איש אמד ואח"כ הוה לשון הבאים מתחלה אמרגם

 המצדיים פני היו לא יוסף מות ואחדי במצדים באדון וייוים למעלהשנאמר
 בשעה באו כאלו למצדים הביאה אז מדגישים והיו שלשום כתמול ישראלעם

 דומה יוסף מיתת שמצד דאשון, ענין על מוסיף ואלה נאמד לכך מצדימה,ההוא
 לא יעקב הנה מת שיוסף פי על אף מקום מכל אבל באים. המה עכשיוכאילו
 להם עמד יעקב של וזכותו יעקב עם עדיין שהיו יעקב את נאמר לכךמת

 נשאו זימה, שטופי המצדיות מן לישא דצו ולא מעדיות גדורים שהיו מהבזכות
 באה וביתו איש וז"ש למצרים בואם קודם כולםנשים

 יקר()כלי
 להיות תמיד השתדל הצדיק יוסף כי מלאכתו, לעשות הביתה ויבאקיב(

 עתה עד בשלימות, הזאת המדה בו שנשדש בעצמו האמין ולא הבדית,שומד
 ויצא וינס אזניו שם לא והוא מאד בו שהפצידה פוטיפד אשת ענין לפניושבא

 פירוש מלאכתו, לעשות הביתה יוסף ויבא וזה עבודתו, שגמד דאה אזהחוצה,
 בקודש. עבודתו מלאכתולגמוד

 ז"ל( מסרשיסחא בוום ר' סהדה"ק שמחה,)תורת
 עמה להיות אצלה לשכב אלי' שמע ולא יום יום אליו כדברה ויהיקיג(

 קשה הו14 דיבוד כדברה ולשון וגו'. עמי שכבה לאמד בבגדו ותתפשהווגו'
 דף יומא מסכת בגמרא שאמדו כמו רכים בדברים משדלתו באמת היתהוהיא
 שלבשה בגדים שם בגמדא דאמרו ונראה מיותר. הוא ויום יום מלת וגםל*ה,
 ז*ל רבותינו דרשו עמה להיות אצלה לשכב ועל ערבית, לו לבהטה לא שחדיתלו

 ופשיטא הבא, לעולם עמה להיות הזה, בעולם אצלה לשכב ג' דף סוטהגמסכת
 וי*ל הבא. לעולם עמה יה" תיתי מהיכי הזה בעולם אצלה שכב שלאכיון
 לעודרו יום בכל אחרים בבגדים אליו ובאה בדבדים משדלתו היתהדהיא
 הוא כדברה ומלת במחשבה, אף בלבו אהבתה להכניס רצה לא והואכאהבה
 באהבות ויום יום אליו מתנהגת שהיא כלומד ~וד, אחד דבר כמו התנהגותלשון

 כדברה וזהו היום, כל א-ל חסד כמעש אהבה, מדת הוא שיום כידועטשונות
 חז*ל דרשו ע"כ סשוטת באהבות יום יום אליו מתנהגת שהיתה יום יוםאליו



 ףידט הזה חטאתקונייטודקפח
 מוב יוםמהרת

 אצלה לשכב אלי' שמע ולא ערבית. לו לבשה לא שחרית לו שלבשהבגדים
 והי' המחשבה עולם הוא הבא עולם ר"ל הבא, לעולם עמה ולהיות הזהבעולם
 כיון אליו תפיסה שום לה היתה לא כן ואם במחשבה, אף לחטוא שלאנזהר
 בשערו מסלסל שהי' במה תפיסה לה שהיתה רק במחשבה, אף חטאשלא

 עלי' הרע יצר שליט כד וז"ל: ק"ץ, דף וישב בזהר כמ"ש בלבושוומקשט
 היתה זה ומחמת ע"כ. בשערו, ומסלסל לבושין לי' וקשיט לי' איתקן נשדבר
 ר"ל עמי, שכבה לאמר בבגדו ותתפשהו הכתוב שאמר וזה בו. תפיסהלה
 שהוא הבגד ידי על רק במחשבה, אף חטא שלא בו, תפיסה שום לה היתהשלא
 שם. בזהר איתא וכן עמי שכבה לאמר בו תפיסה לה היתה הרע היצרמצר

 זלאטשוב( אבד"ק חיים אברהם ר' מהגה"ק לחיים,)אורח

 המה אשר כל ואת האסורים כל את יומף ביד הסוהר בית שר ויתןקיד(
 הסוהר בית שר אין מש"כ גם מאד, מוקשה פסוק והוא עושה. היה הואעושים
 רב לית שפירש התרגום וגם לכאורה, הבנה מחוסר בירו מאומה כל אתרואה
 אאמו"ר כ"ק מ"ש פי על ונ"ל ביאור. צריך בידיה סורחן כל חזי אסיריבית

 עם יתחברו תורה בעלי כמה ויש : בזה"ל אשר למנוחת בפתיחה זצ*למופה*ד
 עליהם ויצריקו הוה העולם בדברי להתענג יוכלו אשר למקום ריקיםאנשים
 בפולין הי' וכבר מוסר, וילמדום מעבירה אחרים למנוע בזה כוונתם כילאמר
 וחרד ירא הי' נעוריו ובימי שמו הי' זצ"ל סאסיווער ליב כה2ה ר' גדולחסיד
 בית אל וילך קם כך ואחר בלילה, שעות איזהו עד יום בכל התורה עלושוקד
 ויתעיבו, וישחקו וישתו ויאכלו ירקדו אשר במקום הפרוצים הבחוריםועד

 בקולו וינגן וירקד בתוכם ויבוא מהם כאחד אחרים בגדים הוא גםוילבש
 להתפלל ויקם הראשונים בגדיו וילבש לביתו וישב השחר עלות עד והמתיןהערב
 ולאחר וערוה. זימה ממעשה והרחיקם הצילם זה ידי ועל פעמים, כמה עשהוכן
 ויבוא ומועד, בשבת למאות אנשים אליו ויאספו גדול אילן נעשה שניםאיזה
 את וירא נעוריו, בימי ביחד רקדו אשר הפרוצים מהבחורים אחד גםשמה
 כי המרמה גבר איך בלבו וידמה פניו ואת קולו ואת ויכירו זצ"ל, ליב משהר'

 כמוני איש והוא ביחד עמי ורקד שחק כי אני זכור כי העולם את לרמותיודע
 גם ספק בלי אמר אז תטופנה, נופת ושפתיו ותורתו חכמתו את כששמע כךואחר
 הא אדוני, יחי ויאמר לאפיו וישתחוו ויקם מחטאים, להצילני טונתו היתהאז
 לעשות אדם יאמר אם הנה חטאים. מאלף אז הצלתני אשר על תודות אלףלך

 הנה מעון, יצילם למען בחוטאים להתערב מסאסיב זצ"ל ליב כה2ה רביכמעשה
 זוכה ,2אימ כיון ויטול, יבא השם ליטול הרוצה כל לא כי בסכנה, עצמומוסר
 קלה עבירה מכל שמור מנעוריו והי' בקרבו חלל לבו אשר האיש רקלזה,
 למען פריצים ועד לבית שילכו שיאמדו לאלה התנצלות אין לכן מרחם,וקדוש
 ערב מי כי יומ2ון, אשר המומ~ה להם הורות ולמען שמה הנאספים אתיציל
 באמת אבל מגונה, דבר עה2ה נראה מק~2יו שלפי אף הדבר תמצית עכ"ל.בעדו,



קמפ ףיופ הזה חטאתקונייטוד
 מוב יוםמהרת

 חמורים. מחטאים רבים הציל אשר גדולה מצוה הי' הזכה מחשבתו ידיעל
 בבית ויתאספו פחותים אנשים כמה היו הסוהר בבית כי כן עשה יוסף שגםוי"ל
 לייב משה רבי הרבי כמו הצדיק יוסף ועשה שבעולם, התועבות כל לעשותאחד
 על נצטוו נח בני גם כי העבירות, מן הרחיקם למען עמהם ושחק הנ"לזצ"ל

 שר אבל כמעשיהם, עושה יוסף שגם דן הי' זה מעשה רואה כל והנההעדיות.
 מעשיו כל ראה באשר והוא שמים, לשם זאת עושה הוא כי הבין הסוהרבית

 שכל כרחך ועל אותו, מצליחין השמים מן ובודאי הטבע כדרך שלאמוצלחין
 הייט עושה, היה הוא עושים אשר כל את הכתוב שאמר וזה לטובה,כוונתו
 הכתוב אמר ולכן כעבירה, נראה זה שדבר והגם עמהם, ורקד שחק נערותמעשה
 נמצא שלא והבין ובחן שדאה היינו מאומה, כל את דואה הסוהר בית שראין
 אתו, ה' באשר דק סרחון חזי לא המתרגם שתרגם והייע דופי, שמץ שוםבו

 מצליח. ד' עושה הוא ואשר כי דאי' והא שמים, לשם שמתכויןהיינו
 ותן( משה)תורת

 ז"ל פיר,ם*י אני, אלקים התחת כי תידאו אל יוסף אליהם ויאמדקטו(
 מצינו כי בניחותא לומר יש הקדושים ז"ל רש"י דברי ולולי בתמי'.בלשון
 אלקים התחת כי תיואו אל וזהו תחת, ואל תידא אל כטעם יראה מלשוןתחת
 מה,. אני מתיידא כיאני

 ד( לחלק בהקימה ז"ל, מרדכי לבושי שו"ת בעל הגה"ק)ממורי
 המתדגם ומתדגם לו, הוא זקונים בן כי אחיו מכל יוסף את אהב וישראלקטז(

 והנה לו. דומה שלו איקונין זיו שהי' פידש ורש"י לי', הוא חכים ברארי
 קטן הי' בנימין הלא דקשה כפשוטו הוא שאם להיות בזה המפרשיםנדחקו
 מתאימות אלו דרשות שיה" לפרש ונלענ"ד זקונים. בן ליוסף קרא ולמהממנו
 עיניהם שנותנין אחיו על דיבה הוציא שיוסף שידוע והוא הלשון, פשטעם

 מדויגות גודל לפי ורק קודש, שבטי על ככה לחשוב חלילה והנה הארץ,בבנות
 את ראה אם לפגם בעיניו נדמה מדתו שהוא ויסוד הבדית קדוי~ת בעניןיוסף
 בימי באדם רק היא זו שתאוה ידוע והנה זו. בקדושה כמותו נזהדין שאינןאחיו

 בכל עמדו בעת ליוסף מצינו והנה זו. תאוה פוסקת הזקנה בימי אמנםנעוריו,
 לזה והנה שנה, מאה בן איש כמו יצרו על התגבר שנה י"ז בן בהיותוחומו
 עד כ"כ נתקדש הוא כי לו נאה השם זה כי זקונים, בן ליוסף להיקדאראוי

 שידוע היטב, התרגום גם מובן בדבדיע והנה זקן. אצל כמו התאוה אצלושנחלש
 על לעמוד לו קשה ראל לבטלה זדע בהוצאת שנכשל שמי הקדושיםמספרים
 וכיון במוח, שהמתשבה להיות סודותי' להבין לעומקה ולירד התוה*קיסוד

 להבין מסוגל אינו לכך ממילא מוחו שנטמא וזה המוח מן באים זרעשטיפות
 פירושינו לפי דהיינו לו, הוא זקונים בן כי על המתדגם תדגם ולזה התוה"ק.את

 קדושתו ידי על כי לי' הוא חכים בר אמד בזקן כמו התאוה ממטשנפסק
 פירש*י יפה מובן וגם תוה*ק. בלימוד אחיו על שאת ביתר נתעלה זובמדה
 שנה פ-ד בן הי' שיעקב ידוע כי לו, דומה איקונין זיו שהי'  שפירשז'ל



 ף פיו טה חפתש" ד ו פיקע
 כפוב מ יך הרוזמ

 התפאר זה כל ועם כנפשה אהבה אשר רחל עם אחד בבית וה" אשהכשנשא
 שנתקדזם הרי מימיו, קרי טיפת ראה שלא אוני וראשית כחי ראובן עלואמר
 בזה דומה הי' זקונים בן יוסף שהי' שבמה אמר ולזה מאוד, זו במדהיעקב
 במדת גדולתו על יוסף על אחיו קנאת שהי' שביארנו מאחר והנה יעקב.לאביו
 כמה בש"ס דאיתא מה ידוע כי לעבד, מכרוהו לכך השנאה נצמח ומזהיסוד
 הוא אמנם מגדולתו. להורידו חשבו ובזה זוה בענין פרוצים שעבדיםפעמים
 דכתיב מה ליישב אפשר דברינו פי ועל סופו. ועד מתחלתו בצדקו עמדיוסף
 דבוינו ולפי יוסף. על לגנאי זה שדרשו ברש"י עייז בלהה, בני אח נערוהוא
 ששם שכתב חכמה ראשית הקדוש בספר מצאתי כי לשבח, לדורשואפשר
 שיוסף ומאחר לאשה, בתולה שם כמו בטהדה, ברית ששמר למי כינוי הואנער

 הביא ולכן קדושתו, על להורות %ר הכתוב קראו לכן מאד זו במדהנתקדש
 מובן ובזה חלילה. חוטאים שאחיו לו נדמה קדושתו גודל לפי כי אחיו, עלדיבה
 מה מובן שאינו ואהבהו, ישראל נער כי י"א( )הושע הנביא שאמר מההיטב
 בעמו הקב"ה נשתבח כי א"ש זו הקדמה ולפי נער, שהוא בזה החשיבותהוא

 ושומרים בעדיות גדורים וטהורים קדושים שהם מפני אותם אוהב ההע כןשמפני
 ז"ל( מקאשוי מורי מכ"ק בישראל, תשועה אלעזר, )משמרת בטהרה.בדית

 בו יש ועקרבים נחשים אבל בו אין מים תנחום א"ר מים בו אין ריק והבורקיז(
 שהניח חנוכה נר אר"ת כאב דף שבת במס' שם לו הסמוך המאמר עםולקשר
 וארא פ' הגרשוני תפארת בס' דאיתא עפיאמ וכמבוי, בסוכה פסולה אמה מכ'למעלה
 הוציאו שהם יוסף מכידת של החטא לתקן הוא לרשות מרשות הוצאה איסור שלהטעם
 בשלח ר"פ אוה"ח בספר להדיא וכדאיתא וכו' איש יוציא אל זה לעומת לחוץהצדיק
 המבוי גובה שיהי' צריך טעמא דמהאי אגדה בדרך יקל ולפי"ז באריכות.עייאם
 חטא לתקן בא הוצאה איסור כי ויען בעשרים, יוסף את מכרו כי יען אמה כ'רק
 יותר, ולא אמה כ' עד רק הקודה גובה שיהי' צריך זה על לעורר ע*כ מבירתםשל

 וצריך עינא בי' שלטא דלא פסולה מכ' למעלה בנ"ח בשלמא קשה לכאורהדבלא"ה
 קבע אלא ארעי דירתו עושה אדם אין מכ' דלמעלה פסול גאכ בסוכה הנס,לפרסם
 הוצאה איסור אשר יוסף מכירת חטא על לעורר עקכ אלא פסול, מ"ט במבויאבל
 המספר הלא וקשה המכירה, בזו חטאו יוסף דאחי לומר וע"כ זה, חטא לתקןבא
 שפיר שיטתם לפי כן ואם למוכרו, שבן וכל לכלבים, להאכילו ראף הרעלשון
 טענתם הי' הבור אל שהושלך בטרם אותו מוכרים הי' אם תינח הא אךעשו.
 לבור שהשליכוהו לאחר אבל מכרוהו, כן על הרע לשון שדיבר דיעןטענה,
 ניזוק, הי' בודאי הרע בלשון חטא באמת ואילו הוזק, שלא הראו ועקרביםנחשים
 לחטא ובודאי מכרוהו. למה כן ואם חטא שלא בע"כ הוזק שלחועכשיו

 להשבטיםנחשב גד~
 שמכרו~

 לרשות, מרשות הוצ14ה באיסור החטא זה לתקן וצריכין
 חטאו לא שהשבטים לומר אפשר הי' ועקרבים נחשים בבור ה" לאהשל8""1
 דבא יען מעשרים למעלה מבוי דטעם ~מר אפשר ה" לא וממילאבמכידתם,



קעא ף ם וי הזה חטאתקוני ד ו םי
 טךב ידמטהרת

 הסמיכות שפיר מובן זה פי ועל חטאה לא באמת דהא יוסף, מכירת חטאלתקן
 אמאי מבוי קשה ולכאורה וכמבוי. כסוכה פסול אמה מעשרים למעלה חנוכהנר

 קשה כן ואם יוסף, מכירת חטא לתקן דבא כמ"ש וע"כ לעיל, שדקדקנו כמופסול
 נחשים דהבור אינו זה אך הרע. לשון שדיבד יען מכרוהו שפיר השבטיםהא

 מכרוהה אמאי כן ואם חטא, לא שיוסף לדעת להם הי' כן אם בו, ישועקרבים
 מעשדים למעלה מבוי ושפיר כסף, בעשרים אותו שמכרו במה חטאו הם זהולפי
 זה. חטא לתקן כדי פסולה,אמה

 ז"ל( האנשאהיטץ אב"ד הגה"ק)ממורי
 דברי פי על נ"ל בבור. אותי שמו כי מאומה עשיתי לא פה וגםקיח(

 רבקה ותשא הפסוק על חיי פ' יחזקאל בדברי ז"ל הגה"ק אדמו"ר דו"ז שלקדשו
 שלא בנפשה עצה דעשתה ותשבר, ותקבר כמו ז"ל רש"י ופירש וכו' עיני'את
 המיתה, יום היינו ותקבר, שחשבה ע"י התאוה שברה ע"כ ח"ו תאוה להיהי'
 על ויצא בפ' וכתבתי דבה"ק. עיי"ש התאוה, ששברה ותשבר עי*ז ותקברוזהו

 שאינה שצפה ז"ל רש"י ופירהם ויבך, קולו את וישא לרחל יעקב וישקהפסוק
 התאוה את שבר לרחל שנשק בעת ע"ה אבינו יעקב ובודאי לקבורה, עמונכנסת
 וזה לקבורה עמו נכנסת שאינה ג"כ ראה וממילא הקבורה, יום את שזכרע"י

 בא הנשיקה ידי דעל ויבך, קולו את וישא לרחל יעקב וישק הכתובשאמר
 קןסיתי לא פה וגם הכתוב שאמר וזה לקבורה. עמו נכנסת וואינה שצפהלבכי'
 ועיאז לקבורה, בבור אותי שמו כי שהשבתי ידי על פוטיפר, אשת עםמאומה
 כנ"3 התאוה אתשברתי

 ז"ל( מאידעל הגה"ק מו"ר מכ"ק דוד,)כגין
 ריק דבר לא בדתן. וימצאם וגף יוסף וילך דתינה נלכה אומרים שמעתיקיט(

 אנכי ויאמר דכתיב מה להבין בהקדם בזה והנ"ל דתן, ששמו במקום שמצאם מההוא
 מגלות ירא הי' שיעקב בעליל נראה וגו' מצרימה מרדה תירא אל אביך אלקיהא-ל
 חלילה, ממעשיהם וילמדו הארץ ערות זימה שטופי בגוים זרעו יתערבו שלאמצרים
 החיצונים יתאחזו לבל זרעו ואת אותו וישמור שם עמו יהי' כי השי"ת אאללזה
 קנ*א קס"א אהי' מילואי משלשה הוא החצונים מאחיזת שמירה כי וידוע חלילה,בהם
 וז"ש רשות להו לית וחתום דצייר במידי כי עה*כ חות"ם כמנין תנ"ה העולהקמ"ג
 וזה עה"כ, חות*ם תנ"ה עולה הר"ת מרדה תירא אל אביך אלקי האל אנכידיאמר
 לגוי שם ויהי המגיד וכמאמר שם בהיותך שם אשימך גדול לגוי כי שמירההוא
 בפ' ליעקב השיאת שאמר שזה ונ"ל שם, מצוינים ישראל בני שהיו מלמדגדול
 וכן לשמירה, עמך אהי' שם ר"ל עמך ואהי' ולמולדתך אבותיך ארץ אל שובויצא
 כדאי' ישמור יוסף זה חסידיו ורגלי למכה הרפואה הקב*ה הקדים כי להורותכאן
 בחותם התום יהי' למען חות"ם מנין דת"ן ההוא המקום שם הי' ולכן וישבבזהר
 נמכר בהיותו והן שבדור והעקרבים הנדה?ים הן בו ישלטו לבל הנ*ל דה?מותשל

 לישראל. עדות יוה שבטי ע"ד י*ה בצירוף דת"ן עולה דתינה נלכה וז"שלעבד,
 לב,)5סב



 ף ט די הזה חטאהקוני ד 1 טיקעב
 טוב יוםמהרת

 ורבינו אדונינו עולם יסור צדיק רשכבה"ג עולם אור הקדוש רבינוקכ(
 נקראת למה הדבר טעם השיחים אחד בתוך אמר שליט*א מסאטמאר הגהעקמרן
 הקדושים האבות בוודאי הלא יוסף, ימוד רייקא הצדיק יוסף של שמו על יסודמדת
 פי על וי"ל שמה על דווקא נקראת ולמה זו במדה ופרושים גדורים היו כןגם
 בכל ברי', שכר מקפח הקב"ה אין ט'( סי' )פי"ב נשא פ' במד*ר דאיתאמה

 אתה וכן וכו', שכרו מקפח הקב"ה אין הדבר על נפשו ונותן יגע שאדםמקום
 דכתיב מנין תורה וכו' שמו על נקראו דברים שלשה על נפשו שנתן במשהמוצא
 משה תורת זכרו שנאמר שמו על ונקואת וגו' יום ארבעים בהר משהויהי
 במרה וגדורים מצויינים היו כן גם הקדושים שהאבות אעפ*י ולפיכך ע*כ.עבדי,
 אותו מפתה היתה פוטיפר אשת כי עליה, נפשו מסר שיוסף כיון מקום מכלזו,
 של שלשלאות עליו ונתנה עליו מאיימת היתה הסוהר בבית ואף ויום יוםבכל
 שמא אלא עשתה לא זה וכל וז"ל: וישב פ' תנהומא במדרש כדאיתאברזל
 כבר אומר והוא לי, התרצה לו ואומרת אצלו הולכת ויום יום ובכל בה,יתרצה
 כאן עורים, פוקח ה' אומר והוא עיניך, מעוורת אני לו אומרת והיאנשבעתי,
 על נפשו שמסר וכיון ע"כ. אסורים, מתיר ה' אומו והוא בכבלים מיתתךתהא
 ירי על כי יוסף, ימוד מדת שמו על נקראת שפיר לכן אלה בכל ועמדזה

 לדורות נשאר הקדושה כח ואותו בזכותו, ישראל כל נגדרו העריות מן עצמושגדר
 טהרה. וברוח מעלה של בקדושה ולהטהר להתקדשעולם

 שביעאה, מהדורא הקמן מפרי במ"ד ה ר ה מ ב דברינוויצאו
 המחמיאה, מקליפה ויצילנו וחלאה, כתם מכל נפשותינו יטהרוהשי"ת
 בינינו שכינתא בתראה, בדרא והמרים הקשים בנמיונות לעמודיסמכנו

 דהלכתא אליבא שמעתתא לאמוקי תבואה, פרי לעשות ויזכינולאשראה,
 והצמאה, השוקקה נפש לרוות ובזיעה, ברתת הקדושה גבול להרחיבקבועה,
 עבודתו ית"ש לעבדו מניעה, בלי באהבה שמו למען שלימה תשובהלעשות
 החותם דברי וישועה. לגאולה במהרה ונזכה שעה, ובכל עת בכלהנוראה,
 על אביעה, ברכתי תהלה ובשפת עילאה, לצד אמלל ומילין והוראה,בשבח
 עד ויחזקני ויתמכני שביעה, כדי וישביעני יחייני כן גמיעה, כדישזיכני
 לסדר טוב, כי בו שנכפל יום יצ"ו, קליוולאנד בק"ק בס"ד נגמרארגיעה.
 לבריאה. תשמ"ז ה"א שנת השביעק יום את אלקיםויברך

 ר ב ח מה



 והערותמכתבים
 בעבהקים, גאתים הפורות, גדולי הגיה, פורי רטתינופת
 לאור המאו שכבר חיבורי על להעיר הגדול בטובם ההעילואשר
 בה, לילך הררך את תורתם באור לי ולהאיר בעזהי"ת,עולפ
 נסע לאורפ ית"ש; הבורא בעזר עבודתי להכהציך אותיועודרי
 בשוב לראות ויזמו הטמתיהם, ימיהם בנעימים העריך ה'ונלך.

 לנויהם.הטראל
 לידק שהגיעו הסדר)כפי

ואזנר הלףשמואל
 לובלין חכמי ישיבת ר"מ מאיר, דזכרוןרב

 ברק בני - מאירזכרון
 העולם עד ושלום ברכה חיםשפעת
 פלא עושה הצדיק הגאון הרבלכבוד
 יו"ט חננ" מו"ה וכו' הטהרהעמוד
 העלמעץ האב"ד שליט"א, דהטשליפא

 יצ"ו. בקליילאנדכעת
 וגם הטהור מכתבו קבלתי באה"ר.אחדשה"ט

 ואשרי לו ואשרי וטהרה קודש ספריספריו
 בענין הדבים את ממזכי להיות זכה כיחלקו
 ירידתינו כל ושורש טוב לא לכל מקור שהואזה

 אשר זה הוא כי בישראל עליו מכריזיןוספריו
 וטהרו אלא האספו ואין ברבים שמים שםמקדש
 לשום בקשני ואשר ויחי. רבה במדרשכדאיתא
 למלאות הרגי דבה"ק, על דעתי ועניותעיני
 מבטי ונפל הפגאי. מעט לפי צדיק רצוןדצונו
 שהנשים הפרצה בענין קכ"ב דף בח"ו מש"נעל

 ואנן מאד חמור עגין שהוא לביה"קיוצאות
 בנו. משגחי לא בעוה"ר אבל צוחינןנמי

 דברי בס' שו"מ מהגאון שהבטו ראיתיהנה
 בסנהדרין הרא"ש ותוס' התוס' על שהקשהשאול
 לצאת שעעו דמקום בהא שכ' ע"א כידף
 יצריהו. תבר כזאת דבעת הטעם המסהלפגי

 קי*ל דלא ע"ב פף מקידושין הגאוןוהקשה
 צרה בעת דגם כחכמים אלא בזה שאולכאבא
 ביו*ד ק""ל והכי נשים בן עם להתיחדאסוד
 כלל קושיא ארן התונף על איברא שנ"ז.ס"
 באוד כתוב הרי כרבין, פוסקים דהך יימדדמי
 כאנא דהלכה המחבריצחק אני ואומר : וז"ל תכ"ב ס" אבלות ה'זרוע

 שא~
 הכי ווואי

 הנ"ל 0" בב"י הג"א שיטת והיא וכו'.מסתגדא
 על שהעיד ראיתי וכבד עלע הקשהוהב"ח
 קושיא אין עכ"פ שש שי עדך בס' בזהדשנ"ח

 נראה דעדיפא אלא בזה. והרא"ם התוס'על
 ע"ב פ' דקידושין בהאי פסקינן אנן אםדאף
 נשיש בב' יחוד איסור כזאת בעת דגםכרבנן
 ורבנן, ד"ה שם בקידושין רש"י דעת האמ"מ
 לפעמים לחוש יש כדקאמרת יצר" תגיראפילו
 נושאין כאלו עצמן ועושין אנינות שםשאין
 חכמים דגם הרי וכו' לעבירה ויוצאיןתינוק
 גזרו דחכמים אלא יצר" דתביר זו לסבראנחתי
 לדמות אין שוב וא"כ שה", מעשה משוםבזה

 מאד החמור יחוד באיסור ודוקא חכמיםגזירות
 לשון ועיין וש"ע. רמב"ם מש"ס, כידועמאד
 תורה איסור דנקרא כ"ב ס" ריש אה"עהטור
 בזה. ואכמ"לממש
 הדריט במק"א משא"כ שה" מעשהועוד
 מדעתינו לנו אין וגזירה יצר" דתבירלסברא
 לפני שהלכו המקומות לאותן להם הניחו כןעל

 הסכימו כמעט והתוס' בידם, מחו ולאהמטה
 א"ש. בסגהדרין דבריהם וע"כ פי'( )לחדלפרש"י
 דסוכה בהאי דגם אזיל לטעמ" בזה רש"יובאמת
 באותה בהספד שעסוקין בפשיטות פי, ע"אנ"ב
 וכו', ומהר ראש מקיל אינו והמצסערשעה
 תבירת איכא לכ"ע בקידושין דלדבריווהיינו
 משפחות משפחות הארץ וספדה דלעתיד והאלב,
 הש"ס קאמד דהא יה" הדין מעיקר לא ע"כוכו'
 התם, כדאיחא שחטו דהקב"ה שולט, יצה"רשאין

 ואעפהכ הדין מעיקר גזירה מקום איןובכה"ג
 ואיכא שולט כשיצה"ד מכ"ש לבד,וגשיהס
 ולגדור לגזור עלינו גזירה מקום דאיכאשמחה
 דהש"ס. ק"ו והיינוגדר,

 ויוזל פ זוה"ק וברי חדא לחומרא, ב"אית הרתי בי"ד אבל הש"ס, דין מעיקר כ"זומ"ס
 מחמיד דהפחבד ונראה ס"ב שג"ט ס"שהובא
 ראצטה לאחר ולא לפיי לא כלל יצאו שלאלפי"ז
 יש וכן שפ, והב"ח הדו"פ מדברי בראהוכן
 שאול ביד כמו"כ ולא שם הש"ך בדברילטן
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 הקבדות לבית עיד בין הילוק דיש שםבהגהותיו
 בזה. למקטדג גבול ליתן אלה ו"4מור הכםדמי
 י"ל ע"א כ' בסנהדדין המלך דדוד עובדא)והאי
 אכמ"ל(. אנפיןבכמה

 כי היות המוד, סעם עוד יתוסףובזמנינו
 זדועותיהן וגם פרועה ורזמין יוצאותהנשים
 דא כגון על הגדדים ונהדסו וחצופותחשופות

 המטה לאהר ולא לפני לא מעולם הנהיגולא
 להמלוים רע לעשות מידכם זאת בקשומי

 וראה ובא ה"ו. לעולם קטדוג ולגדוםולמתלוה
 : וז"ל שלו באיגדת זי"ע הגד"א דבינומש"כ

 וכלל כלל הקברות לבית תלך שלאותשמור
 בנשש( וכ"ש מאד הקליפות מתדבקין)ששם
 ואין ע"כ. מזה, באים והעונות הצדותוכל

 בעין עין דואים שאנו בדבד בפלפוללהאדיך
 אני תמה ע"כ לגדר. ומקום פדוצה בקעהשהיא
 הבנין באמת שמדד בספדו שהביא הגדולים (ףעל
 ודצה ונשים אנשים בין המבדלת המחיצהאת

 ולא יבשה, הדין שודת על אלו דבריםלהעמיד

 שעינינו שכל זה תודה דעת שקול אלא הדדךזו
 הדין זה יצדים גידוי והשש מקום שישדואות
 מגעת. שידינו מקום עד להבדיל ההלכהוזאת
 הגה"ק עולם אור דבינו בזה האדיכווכבד

 בדבדים גדולים ועוד שליט"אמסטמר-ידושלים
 בזה דבדינו יהיו ע"כ בזה. וקדושיםנעימים
מעטים.
 טליא הוינא כד דכידנא כי להעיר דאיתיאגב
 המהדש"ל של בביהכ"נ ראיתי בלובליןוהייתי
 פשוט כותל היא המבדלת המהיצה כיזי"ע,
 הלונות שהיו אלא התקרה, עד הבנין כלהוצצת
 האנשים. של העיקדי הכנסת לבית פתוהותקטנות
 ספדיו על למעכ"ת הן חן תשואת הפעםעוד
 ויזכה עמו אלקינו ה' יהי וטהדה זיוהמלאים
 משיה אפינו רוה ולקדב זה בדרכולהמשיך

 הדבים. בדהמיוה'
 וצמאה כמהה ונפש הטהודה, נפשוכאות
 ה'לישועת

 ואזנר הלוישמואל

 לכממן הלויבן-ציון
 לבנון בירות, וראב"דרב
 תשי"ד. בהד, פ' בשבת ג' יוםב"ה,

 והריחו חכמה, מקור נובע נחלנהר-דעה
 עושה הנפלא, הגאון הדב ה',ביראת
 כקש"ת וסהדה, קדושה להשדאתפלא,
 שליט"א, ליפא טוב יום חננ"מודינו
 וכעת העלמעץ, דק"ק מקודשדאב"ד

 יע"א.בקליהלאנד
 לגברא דבה שלמא יהבית כתבית נפשיאנא
 והיום אתמול בעזדו. יה" המקום כמוי"ב,דבה
 חלקים, חמשה דב, דבי ספדי את לקבלזכיתי
 בכל עענתי טוב. יום טהדת : בשםגקובים
 בעיני היא נפלאת והנה מקומות, בכמההחלקים
 ה' מאת הזה, בזמן כאלה טהדה חבוריהופעת
 הטומאה כח נגד זהו לעומת זה זאת,היתה

 ההוגה אשרי שונים. באמצעים בעולםהמתגבר
 אותו תנחה טהרה דוה כי הזה הקדושבספר

 עליו. תשמור והקיצותו ובשכבובהתהלכו
 ידוע אלי, היא וגדולה קטנה, העדה כאןאעיר
 בדפ"ב שאמדו עד ר"ל הוצז"ל של העוןחומר
 שוחטי דמים, שופך וכאילו מיתה, דחייבדנדה
 ואשד סוחטי, אלא שוחטי תקוי על וגףהילדיפ
 )דף ינמות בתוס' הר"ת שיטת לי תמוה כןעל
 תשמיש דלפני במודו משמשות נשים בםי"כ(
 תשמיו4 דרך דאין מוך שם ליתן אסורודאי
 ועל העצים על ורע כמסיל הוא והריבכך

 מוך נותנת אם אבל המוך על כשמטילהאבנים
 כי גבדא דהאי לאסוד נדאה אין תשמישאחד

 ואיילונית אקטנה דהוה מידי משמשאודחיה
 בנים בנות דלאו משום בתשמיש איתסדודלא
 הוזהרה לא מוך אח"כ שנותנת והאשהנינהו

 אפו"ד. מיפקדה דלא כיון זדעאהשחתת
 מ"ש לי מובן אינו אשד אפתח דסיימיובמאי
 דלא כיון זרע אהשחתת הוזהדו לאדנשים
 היינו אפו"ר מיפקדה דלא נהי אפו"ד,מיפקדה
 למה אבל ותוליד, עליה יבא שבעלהלהשתדל

 הזדע, השחתת של האיסוד בכלל תהאלא
 דאוי הדי הגוף מן הזדע נעקד שכבדואע"פ
 היא הדי המוך משימה וכשהיא להולידהוא

 דממיתה דמים שופך וכאילו הזדע, אתמשחיתה
 הזרע. מאותה לבוא הראויהילד

 אין תשמיש דלאחד הוסיף הרא"שובתוספות
 מפקדי אי אף נוטים לשאר אף כלל איסודבו

 אלא זדע השחתת מיקרי דלא זדעאהשחתת
 לבטלה זרע שמוציא חימום ע"י שגודםבמי
 הזדע שנעקד לאחד אבל האשה בין האישגין
 איני ולענ"ד השחתה. ביה שהך לא הגוףמן
 בזה הדי השחתה, ביה שייך לא למהמבין
 ולמה למפרע, לבטלה זדע נעשה משחיתושהיא
 להוליד ראוי היה הזדע דהא בזה איסוד יהאלא

 סעס. צריך וזה להשחיתו, מותד יהאולמה
 מידי משמש אודחיה דכי משום התוס'ומ"ש
 הסבד צריך גופא הא וכף, וורילונית אקטנהדהוי
 קטנה עם לשמש אסוד יהא לא באמתאמאי
 חשוב לא ואמאי עקרה, או זקנה או מעובדתאו
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 לי ד21ה להוליד, ראוי וטאין כיון לבטלה,זרע
 באופן הדהם בביז מסיה או ארצה שהתאם

 מזה דבד שום יצא שלא מתהלה הדועשברוד
 דה"ג ואבנים, עצים על הזדע כמוציא הואוהרי
 בנים בת עם במשמש והניהא לבטלה, זרעהוי
 היא והזרע מתעברת אינה שלפעמיםאע"פ
 במשמש אבל אהד, בעגין אפשר אי הרילבטלה,
 מתהלה שיודע מגיון להוליד ראויה אינהעם

 להוציא כמתנה הוא הרי תוליד לא אופןשבשום
 שום יצא שלא ודאי דהדבר כיון לבטלה,זדע
 אפשד. מאי אפשד דנין ואין מזה.הדיון

 שיש ענינים שיש כשם בזה, לי נראהואשר
 והל"ת העשה הוא בהם והעיקר ול"ת עשהבהם
 הדאשונים כמ"ש העשה, על ולזרז להזקהיא

 דעתי לפי הוא כך עיי"ש, ל"ד( )דףבקידושין
 כדי הוא הוצז"ל של האיסור דהומד הזה.הענין
 מצוה היא דפו"ר דפו"ר, העשה על ולזרזלהזק
 כל ואחז"ל מקומות, בכמה התוסף כמ"שדבה,
 דמים, שופך כאילו פו"ר במצות עוסק שאינומי
 האיסור בהומד הפליגו כך המ"ע היוב גודלולפי
 מיוהד ודבד דפו"ד, המ"ע ביטול שהוא ז"לשל
 שבתורה המ"ע שבכל הזאת, במ"ע דואיםהנגו
 שיש אלא עוד ולא להנג מסייע האדם טבעאק
 לגבי אבל להם, מתנגד האדם שטבע מצותכמה
 להשתוקק האדם בטבע נטע הקב"ה דפו"רמ"ע

 ולהוציא לסלף שיכול אלא זרעו ולהוציאלהזדפג
 להכניס לו למה העבד יאמר אמד כי ד"ל,ז"ל

 להרכיב לו ולמה ובנים אשה בעולצוארו
 בדרך יעשה תאותו ומילוי צואדו, עלרהים
 בהומד מאד הז"ל הפליגו לזאת וברגל, בידגיאוף
 דמים שופך וכאילו מיתה הפב שהוא הזההעון
 ומעתה דפו"ד, המ"ע על לזדז כדי והכלוכו',

 גהגה והגוף כדרכו אשה עם משמש שהואכל
 אע"פ זרע השחתת משום ליכא שוב הבףמן

 להוליד. ואויהשאינה
 תוס' הוא זו, בסברא לי דמסייע תנאומצאתי
 האיך קשיא ואי : וז"ל שם ביבמות שכתבהרי"ד
 ער כמעשה לעשות זרעו להוציא הכמיםהתירו
 שא0רה ואונן ער מעשה הוא איזה תשובהואונן,
 יכהיש שלא כדי תתעבר שלא שכונתו כלתורה
 אם אבל ממנה, פו"ד לקהם דוצה ואינויופיה
 כדאמדינן מותר סכנה לידי תבא שלאכונתו
 וה8כו שלחן לו ערכתי וכו' דכתובותבפ"ק

 שמשו כדרכה שלא ואונן ער והאוהתירו,
 שלא כונתם שהיתה הם א"ו לקמןכדאמדינן
 להשלים שכונתו מי אבל עוברים, היותתעבד
 רוצה שאדם מה שכל עובר, אינו יצרותאות
 זרעו משחית יקרא ולא עושה באשתולעשות
 והמעובדת הקטנה עם אדם ישכב אל כןשאלו
 אע"פ סברי דחכמים פידש ולהלן עכ*ל.ועקרה
 אפ"ה סכנה משום היא תתעבר שלאשכונתו
 כדרכו משמש אלא ואונן ער למעשהדומה
 כחכמים, והלכה זרעו ישחית ואל בה'ויבטח
 הסברא מצד נראה בדבריו היסודית הנקודהוהנה

 הדבה לפל8ל יש הזאת הסברא ע"פשכהבתי.
 הראשון בחלק כת"ד שהביא האחדוגיםבדברי
 לחכם. תן ואילך, ל"גמדף

 ואי"ה לקצד, מוכרחני כעת טרדותיומרוב
 ושנותיו ימיו יאריך השי"ת למועד, חזוןעוד
 אומץ שיוסף הגוף ובבריאות צלולהבדעת

 לשמו הדבים את לזכות הקדושהבעבודתו
 וישתבח.יתגרך
 בלונ"ח דוש"ת אוהבו ידידוהנני

 לכטמן הלוי ציוןבן

 הלברשטאפ רבין שרנא יחזקאלשלופ
 מצשיעשינאוואדמו"ר

 ילמדו ולמען ישמעו למען לסדד א' יוםב"ה
 שנת דסליחות זי אלול, כ*ח וגוי, ה"א אתוירחו
 יצ"ו. בדוקלין לפ"ק, חקיךלשמוד

 לו הטיב הוא בלימה, על ארץהתולה
 האהוב ידידנו לגבוד והחתימה,הכתיבה
 הנעלה הסוון הרב למסה, ונחמדלמעלה
 לתודה טהודה, השם בידאתמעוטד
 מזכה, הרבים ואת הדה, ידוולתעודה
 לבדכה, המה ישראל ובקרבומשקה, דול" קדושים מבאדות לטהדהובחבודיו
 דייסש ליפא יו"ט חננ" מוהר"דכש*ת

 חובק"ק וכעת העלמעץ אבד"קשליס"א4
 יצ"ו.קליילאיד

 השגתי ששי חלק טוב יום טהרת דמרספדו
 קדושים, דיבורים מהליקוטי עיני ואורילנכון
 טהורים מים )אסיפת במקפאוה מעלותושש

 נמשות( להחיות חהם מים ממעפנותוקדושים
 מה כל וחשיבותם, במעלתם מזו, למעלהזו

 באסיפת הן יגבד, ח~לי"ם לטהרה חיבורשמוסיף
 כסין הענינים בסידוד והן שסד, אמדיהחומר,
 בתשובות ססדו שעיסר מה ובפדסחומר,

 שליס"א הגה"ק דבינו מרן כ"ק שלהבוירות
 עולבג של ברומו העומדים בענימםמסאסמאד
 היראים אשר תפונה ובלי בהם, מחעלעובנ"א
 דדך אחדי הנוהים ובפדס ה' לדבדוחרדים
 למאורותו יהיו ודבריו תוכחות, יקבלוהחסידות,

 ולדודות.מיו
 דבריפ ששה להמליץ יכולים חיבודיו ששתועל
 על המדמז הקדוש השם הוח חזקיישעשה



 ם י ם ת כמקעו
 נצבים פ' יהזקאל דברי בספה"ק )עייןהמהשבה,

 משינאווא מרן הגולה מאור הגה"ק אא"זלכ"ק
 על נבנים היבוריו שכל ועכי"א( זי"עזצללה"ה
 הקדוש השם והוא המהשבה, ולקדש לטהריסו"ד
 היי קדושת על להעיד בג"י בתוךהשוכן

 שכינה ואשה איש י"( )סוסה כארז"להמשפחה,
 ושיכנו שמו את הלק שהרי ז"ל, ופרש"יביניהן,
 גושפנקא והוא באשה, וה"א באיש יו"דביניהן,
 כאדז"ל ישראל עם קדושת על להעידדמלכא
 לפי ההנכי, משפהת עה"פ )פינהס( ברש"יומובא
 אלו מה ואמרו אותם מבזין האומותשהיו

 מושלים ה" בגופם אם וכו' שבטיהם עלמתיהסין
 מצד ה"א עליהם, שמו הקב"ה הטיל לפיכךכו'
 שהם עליהם אגי מעיד לומר זה מצד ויו"דזה
 )תלים דוד ע"י שמפורש הוא וזה אבותיהפ,בני

 מעיד הזה השם לישראל, עדות י-ה שבטיקכ"ב(
 וכו'. החנכי כתיב בכולם לפיכך לשבטיהםעליהם
 שלא השם בהם נקבע למה הק' באוה"חוהנה
 בדבריו עיי"ש בסוף ויו"ד בתחילה ה"אכסדרן

 שיח נועם ובספרי הסוד. ע"ד והגחמדיםהקדושים
 הקדים יחוסן בטהרת דלהכי בעניי כתבתיעה"ת
 נגד ד" בסוטה דרז"ל הבאתי דכבר ליו"דהה"א
 הבית קדושת דעיקר האשה, נגד וה"אהאיש
 העלימה ולפיכך באשה, תלוי הבניםוחינוך
 אע"ה, יצחק של ולא דבקה של קבורתההתורה
 ד' מדרכי סד הבן ואם בה, תלוי החינוךדעיקד
 הפ' לפרש שמעתי זה וכעין בה, הקללהתולין
 תוגת כסיל ובן אב ישמח חכם בן (0 י,)משלי

 ת ו ר עוה

 דאם כנ"ל במפרשים(, )עין אגיו של ולאאמו,
 באמו רק החסרון תולין כשורה נוהג אינוהבן
 הקדימה ומפ"ז דייקא, אמו תוגת כסיל בןולכן

 דעיקד להורות האשה נגד שהוא הה"אהתורה
 לתורה וחינוכם הדורות והמשכת הביתקדושת
 העיד שבו הראשון דשם לדבר ורמז בה,תלוי

 החנכי - חנוך הוא ישראל קדושת עלהקב"ה
 במעלליו שגם דרכו, עפ"י לנער חנוךמלשון
 דרכי בקרבם לשתול צריכין הפעוטותבעונות

 הדיעה כמו לא צניעות, בגדי תלבשנה והבנותד',
 מותרין, הכל שבילדותן שאומריםהמשובשת
 מהשפעות הרכבה מקבל )שאין השמןאדרבה
 מאבותינו לנו המקובל התורה דרך כפי ורקזרות

 כמים ילדותם, בימי אותם שתסוך ז"ל(ודבותינו
 ואז בדמו, ותבלע בקרבם, תבוא תורה()של

 וטהרה. דעת להדסיף זקנותם, בימי להםתעמוד
 הז', חלק להו"ל בקרב שיזכה סבדכווהנגי
 חי"ל ויוסף מקדשין, דברים שבעה יקייםובזה
 הדעת ותתרבה וקדושה, טהרה להרבותואומץ
 הטהורה נשמתו לתקן בהם וחי האדם יעשהאשד
 וידידו אוהבו כ"ד דאורייהא. לר~ין זוכיןואז

 אליו הנלוים כל עם ומברכו באה"רהדושת"ה
 ומעוסרת מבורכת ומתוקה, טובה ושנהבכוח"ט
 טובות השפעות ורפואות, ישועות מיניבכל
 ויתקבלו מצאצאיו, דקדושה ונחת שמחותשובע

 לגאולה בקרב ונ~כה ולרצון לרחמיםתפלותיו
 בב"אהשלימה

 הלברשטאם רבין שרגא יחזקאלומלו'

 מרגליות ועליג אשרי,ןעיה
 תובב"א ירושליםבעיה"ק

 פעיה"ק תשט"ו טבת ח' ויחי א' יוםב"ה
 תובב"גירושלים

 ידידינו כבוד רבה לגבדא רבהשלמא
 עמו בטהרת העוסק הצדיק הגאוןהרב

 אוצרו הוא ה' ויראת ודע"תישראל
 דייטש ליפא טוב יום חע"מוהר"ר

 טוב. יום טהרת בעלשליס"א,
 מפני השבתיו ולא בזמנו, קבלתי דמדמכתבו
 אסרו דפה  הרשעים עלי, דעדו טרדיןחבילי
 שהלכו על שיחיו היקרים נכדיי אתבמאסר
 ועל בירוקלים וקדושתו השבת עללמחות
 הפנה בגבולנו שיסדו ומטמא הטמאהמועדון
 אחרי עליון תה"ל בידושלים. עוד שישנוהאחת

 שהוצאתי כספים ופדיוני דינים בעורכיהשתדלות
 יעזרנו השי"ת רביש טירדין ועוד לחדות.אותם
 צדקנו משיח את לנו וישלח שטו כבודע*ד

 הגוים מגלות ויגאלנו דידן במהרהבקרוב
 אמן. הע"רומגלות
 שנה כמגהגנו במירון הייתי חנוכהבזאת
 ויושע הקדשים בקדש שם לטובה ו~כרתיובשנה
 אמן. לסובה ישראל בני כל בכלל ומשפחתוהוא
 מדרש ואין ריק"ם, ריק"ם יליף דלא היכיוכי
 לתלמידי שהראיתי מה לכ"ת אכתוב חידושבלא

 חסידים בספר מ"ש שיחיו ממנו הגדוליםוחבירי
 שיצרו מי ששאל באחד מעשה : קע"וס"

 או איש אשת עם יתטא פן וירא עליומתגבד
 לו, האסורות עריות שאר או נדה אשתועם
 והשיב יחטא, שלא כדי זרעו להוציא יכולאם
 אפשד אי שאם להוצ~ע לו יש שעה באותהלו

 צריך אבל באשה, יחטא ואל ש"ז שיוציאמוטב
 מ' יתענה או החודף בימי בקרח ישבכפרה
 הרחיד"א בהגהות ועי"ש עכ"ל. החמה, בימייום

 דיש נדה על עינים פתח בספדו אשרשמציין
 הספר והנה עיי"ש. רבינו דברי ביאד שניש

 לכ"ת אין מציאותו יקר מפני אולי עיניםפתח
 : וז"ל באהבה שמו למען לכבודו מעתיקהנגי



פגתבים
 נו' מיתה חייב שז"ל המוציא כל יוחנן ר'אמר
 סכל יותר ז"ל עון חמור כי בזוה"קאמרו
 קע"ו ס" חסידים בס, והנה שבתורה,עגירות
 בית הרב וכתג לעיל( שהעתקתי )כמוכתוב
 מ"ש דלפ"ז נ"ג ס" ריש העזר באבןשמואל
 דוקא לאו העבירות מכל חמור ז"ל דעוןהזהר
 בראשית פ' הזוה"ק דברי ממנו ונעלםעכ"ד.
 : וז"ל המבול דור על התם דאתמר נ"ו דףסוף
 עד חובייהו אשתלים ולא עבדי הן בישיןכל
 זרע, בהשחתת )והיינו למגנא דמין אושדיןדהן
 דהן אינון, ומאן ד'(, אות שם אמתדרך

 כל רע רק הה"ד ארעא, על ארחייהומחבלין
 הרי עכ"ל. רע, יהודה בכור בער וכתובהיום,
 עון המבול בדור עושין שהיו זנות מינידכל
 דאושדין עד חובתהו אשתלים ולא הכריעז"ל
 שאמרו עבירות מכל דחמור מוכח ומהכאוכו',
 אספקלריא להרב ראיתי וכן איתמר.דוקא

 כ"ש נ"ז דף ריש בזהר במש"ש שפי'המאירה
 שמע כ"ש, דמדאמר אורחיה, דמסאגאההוא
 שהיה נכר אל מבת חמור יותר דז"למינה

 נכר, אל בת משום בניו על אע"ה יעקבמצטער
 חמור דז"ל מינה שמע כ"ש, התם קאמרוע"ז
 דגריו. תוכןזה

 הכי מוכח רי"ט דף ויחי הזהר מדבריוגם
 ]אמר עה"ש. שבתורה העבירות מכלדחמור
 קכ"ב, ס" יעקב בית בשו"ת עיין :המעתיק
 דאיתא אורות, בניצוצי שם הרחיד"אובהגהות

 ושמעתי סגי, בתיובתא בר ס"ב דף נחבפ
 ת"ת שובבי"ם שאמר זצוק"ל מנארניבממו"ר
 והוא לסלוח, המרבה חנון הוי"ה אתה ברוךג"

 המעתיק[. ודו"ק, סגי בתיובתא בזהרכמ"ש
 לדברי סותר אינו חסידים בספר מ"שחמנם
 בלבו שגמר באחד איייי חסידים דבספרהזוה"ק,
 עצמו והכין הערוה על ולבוא עבירהלעשות
 ופירש תשובה והרהר ועומד, מוקשהוהוא

 בזה ז"ל, מעצמו שיצא מוכרח אךמהעבירה
 האשה, עם מעבירה דיפרוש דל הרבמיירי
 לאונסו, ז"ל שיצא דמוכרח בצר הואבשגם
 שפירש הצדיק ליוסף שאירע מה דרך עלוהוא
 עשרה ממנו יצאו כרחו ועל פוטיפרמאשת
 ברצונו היוצא דז"ל ונמצא כמשאז"ל,טיפין
 עצמו הכין אשר הכנתו מכח לצאת מוכרחרק

 זה ועל מיאוס. מחמת מוקשה והואלעבירה
 וכו' שיוציא מוטב ומש"כ ז"ל. הרב שדיברהא

 ולבסוף כרחו בעל שיוציא גהנא האי בכיכינתו
 וכו', מוטב אפשר אי שאם בתחלה וז"שבאונס,
 דלא מיירי דבזהר הזהר, לדברי סותר זהואין
 ועד מתחלה רק אשה, עם לחטוא לבו עלעלה
 ובשאט למעשה וצרפה ז"ל להוציא חשגסוף
 דחמיר קאמר בההוא ברצונו, ז"ל הוציאנפש
 חסידים בס' מש"כ משא"כ העבירות, מ%ספי

קעז ת ו ר ע הו
 תתמה ואל הצדיק. יוסף נידון כמעסשהוא
 דהרגיל מפורש שאינו החסידים ספר לשוןעל

 את יבין העמוק ובלשונו החסידיס ס'בדברי
 בא"ה שם דרך חקי בס' שהקשה מהניחא ובהכי כדאמרן. כינתו להתפרש דיכולזאת

 לשום שהתיקון חסידים בספר כתב לאדאמאי
 תתקצ"ב סי' גופיה הוא כמ"ש קרים במיםרגליו
 מיירי דהכא לק"מ דרכנו ולפי מאך.ונדחק
 שהות ואין הז"ל להוציא שמוכרח בגדרדהוא
 קוצר ולמי היטב. ודו"ק כג"ל קרים מיםלהביא
 ספר דביי בכונת בעניותי שפירשתי מהדעתי

 המעיין כאשר דברים, של אמתתן הואהחסידים
 עכ"ל קצרתי. כי ודוק מישרימ, תחזינהעיניו
 עינים. בפתחשם

 ולתלמידיי לחביריי שהראיתי מקרוב זהוהנה
 פ"ז בסוף התניא בספה"ק לעיין ממנוהגדולים
 ובהשיאה טעם בנותן שהוא מש"ש שםובהג"ה
 רשאי איני לקצר שצריך ובמקום לעיל,להנזכר
 מה כי יראה ומזה להמעיין, בזה ודילהאריך
 וכל זצוק"ל התניא בעל דברי ים מניעמוקים
 עליונה וחכמה התורה ממעינות הם קדשודברי
 נעלה.מאוד

 מחותני כ"ק בבוא שנה חמשים לפנידכירנא
 זצוק"ל בידערמאן דוד'ל רבי הרהצה"קזקיגי

 על למירון בנסעו חיפה לעיר ירושלמיאדמו"ר
 שאין לו ואמרו מקוה על ושאל לעומר,ל"ג

 בתים בעלי של אסיפה תיכף עשה מקוה,בהיפה
 מקוה, טהרת בענין אליהם ודיבר שםהגרימ
 הוא מקוה ויעשה שינדב שמי לפניהםואמר
 בכתב. במתנה שלו הבא העולם כל לונותן
 יש כיצד יראו וממנו שם. המקוה נעשהותיכף
 לעשות בכדי העוה"ב כל ואפילו הנפשלמסור
 המקוה היום ועד ישראל. בעיר סהרהמקוה
 רבים בתיקונים הגדילו שהיום גם שמה,עומדת

 הראשוגה המקוה אבל המקוה את יפיםושכלולים
 של מקוה היום עד ונקראת ממקומה זזולא

 זצוק"ל. דוד'ל רבי של הבאעולם
 ר"ל מות מצולת מים-סוף כבודו שכתבומה
 ומה נאמר מה מיאמי-ביטש, הנדחת בעירהנמצא
 בית הרשעים עשו מים שאין פה הןנדבר,

 מקומות בכמה בתערובות רוחצין ששםהשהיות
 אסרו דפה דינים והבתי ומחינו צרחנווכבר
 באו בירושלים פה וגם בטלוהו. ולאבאלות
 "נשיא"  בשם גדול מלון ובנו לארץ מחוץשגים
 ואכלו ארחו ושם יחסא"( "נשיא קראתי)אשר
 בקיץ הכנסי' על לכאן מחו"ל שבאו האורחיםכל
 הכל שיה" סדרו דפה האגודה שמטעםהזה,

 הרוחצים של השחיה בית ג"כ נמצא ושם"כשר",
 מהאורחים איש שום בזה שם מחו ולאבתערובת,
 ה" הקיץ שבסוף עד לגמרי, שתקו וכו'הרבנים
 הצויק רשאון הרב את והזמימ חתונהשם



 והערותמכתטיםקעח

 לשם והלך קדושין לסידור שליט"אמפאפא
 מלון הגעלי כי מאוד גדולה טחאה שםועשה
 פה, שבאו הפליטה משארית מדינתו מבניהם

 הנז', הסשחית מקום את שיבטלו לווהבטיח
 אותו. רימוהוולבסוף
 החדשה הצרה על לכת"ר צערי אודיעאגב
 שעשו החרדיס עי"ק תושבי על הרשעיםשהמיטו
 מיוחד ליסע בבקר שבת בכל חדשה"תחנה"
 שם שגמ )וכמובן אביב תל של ביםלרחוץ
 שבתורה, עגירות כל על עוברים היםגרחיצת
 מברניב הרב מו"ר אדוני מכ"ק ששמעתיוכמו

 פ"א שהיה ידושת"ו, פעיה"ק מנ"כזצוק*ל
 שם נתאספו ובשב"ק בבאדען הרפואיבמרחץ
 אדמו"ר כ"ק אצל רבים אורחים הק' שלחנועל

 ואמר וטתח זצוק"ל, מדינוב דוד'ל ר'הרה"צ
 תהום מעינות ויסכרו עה"פ נח פ' ברש"יאיתא

 כגון לעולם צורך בהם שיש אותןשנשתיירו
 הרפואה, מעיינות ד"ל בהן, וכיוצא טבריאחמי
 מעהנות מרחצאות אותן השאיד מדועושאל

 כי המעיינות אותן הניח שלכן ותירץהרפואה,
 המבול היה מדוע הימים באחרית אדם ישאלאם

 לו ישיבו וכר, היקום כל ונימח בשר כלונגוע
 וראה שמה נא ולך הרפואה מעיינות אלו אלסע

 הזאת והתחנה ותדע(. הכל לך ויבודר שסהנעשה
 היראים הירושלמי הקהל את להכעיס כדיעשו

 ומתכנשין תאין כזאת ובעת יהודה.במחנה
 צועקין ורק גגדם, ומוחים מירושליסהיראים
 שמים הזאת ה"אשמה" ועל יוחר, ולא"שבת"

 אוי ושלמים יראים תמימים אנשיגלבכלא
 שומעות, שכך ולאזנים רואות שכךלעינים
 במהרה. לנו ויאיר עלינו ירחםהשי"ת

 מהזוכים להיות ונזכה לבנו יסהרהשי"ת
 שפגמנו מה ולתקן שלימה בתשובההשבים
 הקדושים ספריו זכות לו ויעמוד הזה. היוםעד

 והשי"ת הרבים, לזכות לעולם להוציאםשיזכה
 עור לעשות דשמיא וסייעתא ועוז כח לויתן

 הבדית, בארצות ויותר יותד רבותמקואות
 אמריקה ארץ נקרא למה אמרתי אחתובשיחה
 עד ערו ערו בעוה"ד שמה כי הברית,ארצות
 מאוד, שפל שמה הברית וקדושת בה,היסוד
 בארצות קדושה ולהרבות גדר לגדור צריךלכן

 ולטהרם לקדשם ידידי לך זה ובכחהבדית,
 אמן. מעלה שלבקדושה

 ויעביד תמים הולך משיחו לנו ישלחוהשי"ת
 לרגליו יקרא וצדק הארץ, מן זדוןממשלת
 גלותא יסתיים כד רנ"ח דף ח"ב בזה"קוכמ"ש
 ההוא ביום רגליו ועמדו כדין דרגליןבמשיכו
 עלמא, מן ערלה מסאבא רוחא ההואויתעבר
 כדקא לשלטאה בלחודייהו ישדאלויתהדרון
 עד לתתא לון נחית ערלה דההוא בגיןיאות,
 אתקצץ ערלה דהאי ולהלאה ומכאןהשתא,
 בטח ישראל וישכון כדין עלמא, מגוואתעבד
 במהדה זאת שתהיה דעוא ויהא יעקב. עיןבדד
 אמן.דידן

 לישועות המצסה הנאמןידידו
 מרגליות זעליג אשרישעי'

 העניג הירצקאנאלי
 יצ"ו שחרמטש דק"קאב"ד
 לפ"ק, תשט"1 בשלח, לסדר ג' יוםבעהשי"ת

 יצ"ו. יחרק ניופה
 אל סלה טוב וכל ושלום ברכהחיים
 חו"פ צ"ת הגאון הרב נפשי ידידכבוד
 ה' הרים, ועוקד סיני בשערים,נודע
 מוהר"ר כקש"ת וכף ידים ומזלוקרנו
 שליט"א, דייטש ליפא טוב יוםחע"
 בעיר וכעת יע"א, העלמעץ דק"קאב"ד

 יצ"ו.קליוולאנד
 ה, לאוהבי וכיאות כראויאחדשת"ה

 י"ט אות רביעי חלק בספדו הביאמע"כ
 ט"ו בתשובה שכ' סהרה הגידולי דבריבסופו

 שמתקבצין הבור שאפילו לכתחלה להחמירשיי
 יה" לא למקוה יורדין ומשם גשמים מיבו

 אילו דהא סומאה מקבל שהוא בברזאנסתם
 וכלים הולכים המים היו הנקב סחם ה"לא

 ולדעת טומאה, המקבל בדבר הזחילה מעמידא"כ
 כל נפסלו הרי המעמיד בתר דאזלינןהפוסקים
 בו לעיין ידי תחת אינו הנ"ל הספר הנההמים.
 אפילו שהרי בעיני גדולה פליאה הדבראבל

 ילכו אם טומאה המקבל דבר עי"דבממשיך
 כך אחד טומאה מקבל שאין בדבר מעסהמים
 חולק ואין המקוה שכשרה בש"ע מבוארלמקוה
 אין המים בו שמתקבצין שהבור וכיוןבזה,

 במה לן איכפת מה בהמקוה רק בוטובלין
 טומאה, המקבל דבר עי"ד עמידתן בבורשהי'
 ידו על שאובין המים הנעשה דבד יה" שלארק

 אבל אח"כ, הכשר אין שלזה להשגיחצריכין
 המשכה עי"ד נכשדין טומאה המקבללדבר
 וצ"ב.כ"ש

 המדרש שפירשתי מה בזה לו לכתובראיתי
 באים ישראל ראה ראה מה וינוס ראההים

 הים במדדש איתא ועוד בידם. מצריםודכוש
 ראה, יוסף של ארונו ראה מה וינוסראה

 באזני נא דבר ט. דף ברכות הגמראונקדים
 אלא נא אין ינאי ר' דבי אמדי וגו'העם



 ם י פ ת כם
 בבקשה למשה הקב"ה ל" אמר בקשהלשון
 שאלו מכם בבקשה לישדאל להם ואמור לךממך

 אותו יאמר שלא זהב וכלי כסף כליממצרים
 ואח"כ בהם קיים אותם וענו ועבדוםצדיק
 לו אמדו בהם, קיים לא גדול בדכושיצאו
 ע"ז הקשו וכבד וכו'. בעצמנו שנצאולואי
 צדיק אותו יאמד שלא מחמת דק וכיהמאמד
 בדוך הוא והלא הטוג, דבדו הקב"הקהם
 אמת דבדיו וכל ומקיים וגוזד ועושהאומד
 על וגם צדיק. אותו יאמר לא אם אפילווצדק
 ה" שלא ח"ו שיתרעם להבין קשהאברהם

 שגדולים אח"כ ומכ"ש בחייו אפילו דדכוזה
 על ובפדט מבחייהם, יותר במיתתםצדיקים
 וכי לכלום אצלו נחשב לא שבוודאי וזהבכסף
 תיבת וגם זהב. די להם ימצא שלא יתדעםע"ז
 פידוש להם אין בהם פעמים ב' הנהו בהםקיים
 בעצמנו שנצא ולואי ישדאל שהשיבו מהוגם
 בכסף להוציאם יותד טוב הלא מ"מ שהדיצ"ב
 לכסף להתאוות העולם כל דדך זה כיוזהב
 מה חזו ופוק כזאת יציאה לעת אפילווזהב
 לחידות יוצא עבד שמענו לא מעולם דבדעמא

 תעניק העניק מצות בו יקיימו שלאשישתדל
 בידו. אדוניו טוב מכל שיה" מאד ויתאוהלו

 : לו דף סוטה במס' הגמדא מאמדונקדים
 מלאכתו לעשות הביתה ויבא ז"ל, ברש"ימובא
 אמד וחד ממש מלאכתו אמד חד ושמואלדב

 דיוקגו דמות לו שנדאית אלא עמה צדכיולעשות
 יוסף על לומד גדולה פליאה והוא אביושל

 דק אם ובפדט ח"ו כזאת לעשות שדצההצדיק
 של שבחו מה כן אם הצילו אביו שלדיוקגו
 דחוקה פלוגתא היא וגם פעל, מה וצדיקיוסף,
 ונדאה מפשינן. לא פלוגתא ואפושי מאדעד

 יצה"ד בדאתי הקב"ה אמד חז"ל אמדודהנה
 דף בדכות במס' ואיתא תבלין תודהבראתי
 עצמו המשביע כל יוחנן א"ד חייא א"דיד.

 בשודות אותו מבשרין אין ולן תורהמדברי
 ותורה דע יפקד בל ילין ושבע שנאמדרעות
 בעבידה ח"ו יכשל שלא מיצה"ד ומצלימגינא
 עמרם רב אמר ע"ב קס"ד דף ב"ב במס'ואמדו
 כל מהן ניצל אדם אין עבידות שלש דבאמר
 ויצדו הרע ולשון תפלה ועיון עבידה הרהוריום
 הקב"ה ואלמלא יום בכל עליו מתגבד אדםשל

 צדיק שאין לפ"ז ונמצא לו, יכול אינועוזדו
 זה אבל יתטיג ולא טוב יעשה אשרבארץ
 הדבה תורה שלומד שעי"ז הצויק שלשבחו

 ופשע בחטא ח"ו יכשל שלא מהקב"הומתיירא
 שיצילנו מהקב"ה לבקש בפיו תפלתוותמיד
 תורתו ובזכות תפלתו שומע והקב"המיצה"ר
 יד"ח יוצא שפיר עיד"ז הקב"ה סצילושלמד

 שבכחד מה עשה כי היצה"ר עםבמלחמתו
 מחסא הצלתו לו גרמה ויראתו ותורתולע~טות

קעם ת ר ר ע הד

 הקב"ה של דצונו וזה אחר, בענין שיה" א"אכי
 בתחבולות בגבודתו והאיש אותו יסיתשהיצה"ר
 נגדו. מלחמהיעשה

 דב בין פלוגתא שום שאין לפדש ישועפי"ז
 ולא חדא אמד ומד חדא אמד מדושמואל
 ממש מלאכתו שלעשות להו סבידי דכ"עפליגי
 ניצל אדם אין עבירה מהדהוד הרי אבלנכנס
 להדהד ומחשבתו דעתו לבלבל השטן באובע"כ
 יכול ה" לא עוזדו הקב"ה ואלמלאבעבידה

 לו נחשב שזה מ"ד לחד ס"ל זה ומחמתלו,
 שה" מחמת אבל נכנס, עמה צדכיו לעשותכאלו
 מדדשם בבית יעקב שלמד תודה כל זקיניםבן
 עצמו את שהשביע ועי"ד לו מסד ועבר שםשל

 ממנה וניצל דעות בשודות בשדוהו לאמד"ת
 לו שנדאתה הכהנה וזה קשתו. באיתןותשב
 התורה שלמדו אביו פ" אביו, של דיוקנודמות
 ישראל תפאדת של דיוקנו דמות וגםהצילתו
 כמ"ש התורה עמוד תפאדת מדת יעקבשהדי
 אמת בה דכתיב התורה היא ליעקב אמתתתן
 יוסף של שבחו וזה ניצל, זה דיוקן דמותעי"ד
 עמדה תודתו זכות וגם שבכחו מה כלשעשה
 ממש מלאכתו ומ"ד לו. נתנו משלו ויוסףלו,
 כי עבירה הדהוד לו הי' שבע"כ אע"פס"ל
 ולא טוב יעשה אשד באדץ צדיק אדםאין

 ולפומ" יצדו עם שנלחם מחמת אכליחטא,
 אפילו שינצל יצדו על נתגבד כתורהדעבידתי'
 נכנס. צדכיו לעשות עליו לומד אין ע"כמהדהוד
 עוגשי על הדבה טעמים נתנו הדאשוניםוהנה
 וענו ועבדום עליהם כן נגזד כבד שהריפדעה
 לומד אפשד אך שנה. מאות אדבעאותם

 כולם ישדאל כלל על בפ" גזד לאשהקב"ה
 באחד אפי' ית, גזידתו להתקיים אפשדוה"
 לא לוי שבמ באמת שהדי מהם בשניםאו

 רצה לבבו ברוע שפדעה אעפ"י מ"מ אבלעבדו
 הסכים לא אלמלא קשה עבודה בכולם לעבודבכך

 בזה, להם להרע יכול ה" לא זה עלהקב"ה
 עבד כי הדע בעצתו שהצליח הדבדוסיבת
 מעות להם ושילם רך בפה בפדך בתחלהעמהם

 את שהכניעו וכיון כולם הלכו ועיד"זכמאחז"ל
 כרצונם בעצמן הם הממון תאוות עבודעצבע
 כח מצדים של להשד ה" עיד"כ הרשעיםתחת
 דצו שלא לוי שבט אבל כולם לשעבדםעליהם
 על והתגברו ממונם עבוד להם לעבודמתחלה
 זמן באותו ועסקו ממון לחמוד לבלתיתאותם
 לשעבדם, כח עליהם להם ה" לא ע"כבתורה
 עריות תאות הוא עוה"ז לתאוות הגורםוהעיקד
 שניצלו אעפ*י וישראל התאות, לכל ראש הואכי
 היתה אחת רק כי נכשלו רלא במצריםבעה

 עבירה הרהורי עי"ד מ"מ אבל הכתוב,ופדסמה
 והיו להם שהה יום בכל מהם ניצל אדםשאין
 הורה עי"ד שבכחם מה כל לעשותצריכין



 מ י ב ת כםקפ
 חאות מהרהורי אותם שיציל להקב"הותפלה
 רך בפה מהמצרים נתפתו אדרבה והםעבירה
 ברצונם עמהמ ועבדו ממון תאות והתאוושלהם
 ע"ז להם וה" תאוותן אחר ללכת גכשלועיד"ז
 עליהם ואמר הים על שעמדו בשעה קטרוגג"כ
 ע"ז עבדו והללו ע"ז עבדו הללו ים שלשר
 השמים למערכת כינים לעשות ע"ז עון גםכי

 להם להמשיך רצונם כי הממון מתאוזתנמשך
 כידוע ע"ז עבודתם עי"ד וממון עוה"זחמדת
 התאוה. מזה נמשךשהכל
 הלואי רבה במדרש המאמר כהנת י"לובזה
 עוסקין שהי' שע"י שמרו תורתי ואת עזבואותי
 ומתאות עבירה מהרהורי ניצולין הי' הריבתורה
 הכופד וכל ע"ז גם עובדין הי' שלאוממעא
 שה" מתוך וזה כולה, התורה בכל כמודהבע"ז
 והכל למוטב מחזירן הי' שבה המאור בהעוסקין
 וכמו חן ויעלת אהבים אילת היא שהתורהמפני
 מתגברות עריות מחשבת שאין ז"ל הדמב"םשכ'
 ניצל התורה עי"ד וגמצא מחכמה, פנוי בלבאלא

 מתחלה שעבדו ועי"ד וע"ז, עבירהמהרהודי
 וגם אלה בכל נכשלו הממון עבוד דךבפה
 אבל פרך, עבודת עמהם לעבוד שלטובגופן
 במדרש כמבואר תשובה ישראל כשעשובסוף

 כעושה לזכיות תאותם עון להם נחשבוממילא
 המצרים רשאין ה" לא ולמפרע מאהבה,תשובה
 ולפרוע לעונש נהחייבו ועיד"ז אותןלשעבד
 בן גבוהא שהשיב וכמו פעולתם שכר כללהם

 דף סגהדרין במס' המלך לאלכסנדרוספסיסא
 עבודתם. שכר הי' גדול שהרכושצ"א

 בבקשה למשה הקב"ה מאמר יתפרשובזה
 עם שידבד הייגו לישראל להם ואמור לךממך

 דבר וזה לתשובה שיתעוררו מוסר דבריישראל
 לקרב שרוצה הדור המנהיג כי העם באזנינא

 עצמו את לקשר צריך לתשובה ישראללבבות
 ותחנונים רכות נא בלשון ולדבר באהבהעמהם
 אצלו נמשכין המה גם שעיד"ז העםבאזני
 בתשובה לשוב באזניהם דבריו ונכנסיןבאהבה
 ויעשו הגדולה בקדושתך עמהם שתדברועיד"ז
 ואז הממון תאות התאוו אשר על מאהבהתשובה
 לומר ותצטרך וזהבו כספו אלילי אישימאסו
 כסף כלי ממצדים שאלו מכם בבקשהלהם
 מחמת מהם לשואל בעצמן ירצו לא כי זהבוכלי

 באברהם הח"ס שכ' וכמו וזהב בכסףשימאסו
 משאות טעון ז"ל רש"י ופי' מאד כבדואברם
 עצמו וכל ולעול למשא וזהב הכסף לושה"

 בחזירתו למסעיו וילך מפני דק ה" עמושנשאו
 על תשובה לתרץ צריך שה" הקפותיופרע

 הולך שה" בעת ששאלוהו האוה"עשאלות
 דבדיך כנים אם וכי ה' בשם ויקראלמצדים
 להיות חסיויו את יעזוב היאך אלקים הואשה'
 עכשיו אבל כל, ובחוסר בערום ואביוןעני

 ת ו ר עוה

 מענה ה" כבר וזהב כסף טעון בא ראוהוכאשר
 תשובה חייב שנשאר הקפותיו להם לפרועבפיו
 טוב שכר שמשלם כולם ראו כי דבריהםעל

 על תשובתם עי"ד ישראל אצל הי, וכןליראיו.
 יגיע וממילא בממון עיד יחפצו לא הממוןהאות
 עי"ד כי פעולה לשכר בדין מצרים רכושלהם
 עמהם המצרים עבודת הי' למפרע תשובהשעשו
 הקב"ה גזרות לקיים יכולין הי' כי כדיןשלא
 ולא מהן באחד אפילו שנה מאות ד'לעבוד
 בעצמנו שנצא ולואי ישראל השיבו ולזהבכולם,
 הי' ולמשא ולעול לממון תאוה שום לנו איןכי
 משום ישראל של בע"כ וישאילום וכמ"דלהם
 וענו ועבדום צדיק אותו יאמר שלא וז"שמשא.
 הם חטאם עי"ד בהם היינו בהם, קייםאותמ
 ואח"כ לממון, תאותן עי"ד זאת גרמובעצמן
 גרמו שהם בהם קיים לא גדול ברכושיצאו
 ועיד"ז תאותן, על תשובה עשו שלאמחמת
 פעולתן. שכר להם מגיע ה"לא

 של ארונו ראה מה המדרש לפרש אפשרובזה
 ע"ז עבדו והללו הללו טען שהשר ראה,יוסף
 להם וה" הממון תאוות להם שהי, מחמת זהוכל

 חלף ה" בים המצרים וטביעת עבירה,הרהורי
 שדרשו כמו לעונש להם ראוי שהי' המבולעוגש
 אמרו שהם חרב עי"ד יגורהו פסוק עלבמ"ד
 נידונים ע"כ לעולם מבול יביא שלא נשבעכבר
 לתוך המצרים את שיביא אמר והקב"הבמים,
 ע"י יגירוהו וזה עליהם, המימ ולאהמים
 לשועלים מנת הוא זה יהי' שועלים מנתהרב

 ישראל שגם וכיון לשועלים שנמשלוהמצרים
 מהמבול ינצלו היאך א"כ עבירה בהרהורינכשלו
 האדץ על דרכם את להמשחיתים העונששהוא

 כיון אבל נידונו, וברותחין חטאוברותחין
 תורתו כח שעי"ד יוסף של ארונו היםשראה
 הלכו המה ישראל וכן עבירה, מהרהוריניצל

 תאותם על תשובה שעשו יוסף שלבדרכיו
 כזכיות חטאם להם נחשב ולמפרע בתורהועסקו
 עבירה, הרהודי של חטא שום להם איןע"כ

 הפי' לומד אפשר ג"כ וזה וינוס. רהאועיד"ז
 בידם מצרים ורכוש באים ישראל ראהבמדרש
 ישראל ת"ת סבא ישראל כמו שהמהישראל
 התורה כח להם יש ד' יראת חכמה ראשיתשעי"ד
 תשובה שעשו ודאי' עבידה, מהרהורילהנצל
 מגיע וזה בידם מצרים רכוש שהרי תאותםעל
 שלא עמהם ששעבדו עי"ד פעולה שכרלהם
 תשובתם עי"ד חסאם תקנו שכבר מפניכדין
 להנצל. המה כדאיםע"כ

 וקדושה טהרה להרבות ויזכהו יחזקהוהשי"ת
 והנני הדעת. והדחבת נחת חיי ולחיותבישדאל
 ממנו לשמוע ומצפה בלונ"ח דובש"ת ידידובזה

 שלימה לגאולה כולנו תזכה טובותבשודות
 העניג הירצקא נפתלי הק'במהרה
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 רפאפורט הכהן מאיריצחק
 יצ"ו פראג דק"קרב
 וכר ל~"~מם חסד ועושה לס' א'בעזהי"ת
 יע"א. ברוקלץ פהתוטס"ה

 קדושש, ועם :לל עם :ז חדשש,חכם
 ואנשים, אלקים משמח ותבונתומתקו
 מגזע חטד וברושים, אר1ים עממוהולא

 וידינפכ"ח ה' ידיד כבוד ה"הישישים,
 חסידא הצדיק הגאון הדב וחביביאהובי
 וכו' וכו' וכהלל כיונתן ענמתןופרישא
 דב שליט"א, דייטש חי"ל מוה"דכש"ת

 יצ"ו. קליוולאנדבק"ק

 כנג"ה עיני לנגד הבדיקה קדשו ידיגלילת
 בדבריו וקראתי מכתבו בפתחי בבית לינדאה
 כליותי ותעלו1נה לבי עלץ כספיריםמאידים
 להחיות לעשות והגדיל הפליא תלי"ת כיבדאותי
 בקולו ששמעו 1כה בו תלוי הרבים ו1כות דבעם
 שמים יראת ויראתו תורה של גבורה ענותקול
 עלה דבים, בת בשער דבריו שנשמעיםגדמה
 על באינדיאנאפוליס טהדה מקוה לתקןוהצליח

 יישד ופשורי עיקולי שום בלי טוב היותרצד
 ימיו ויאריך בעולמו לו שככה תלי"תחילו

 וטהדה קדושה להרבות שיוכל בנעימיםושנותיו
 באתי ועתה - עמו. חלקנו ויהי עמנו שדדותבין
 אי1ה לו לכתוב ממנו שבקש תורה דבריעל

 אם בחינה בתורת הקדושים ספדיו עלהעדות
 ילמוד שכאו"א כתנתו 1ה כי בהם אנישמד
 ן' ידא דצון ולעשות לנפשו, מרגוע בהםוימצא
 : וגואלי צודי בע1ד חפצתי, לבבתם
 בעל הגה"ק קושי' מביא ס"א דף בח"דא(.
 דברים על שתמה כ"ה ס" ח"ג בתשו' 1"למנח"א
 בליקוטי 1צ"ל הקדוש האד"י דבינו שלקדושים
 הנחשת הכיור את ויעש פ' על ויקהל פ'תודה

 ה" הקדבן הקרבת דבשעת הצובאותבמראות
 ובמחשבותיו שפגם במקום בפניו מכידהכהן
 להסתכל שאסוד ובאשה מחטאו, אותו מנקהוה"
 במחשבתה ומכיד הכיוד לפני אותה הביאהבפנ"
 אם נפשך דממה והקשה חלאתה, מנקהוה"

 להרהודחוששין
 כשמסת~

 גם א"כ בפניו
 הדהוד שיך בפנ" כשמסתכל הצובאותבמדאות
 המ בתשובות ח"ו בספרו ונשלוחו ונשנועי"ש,
 אבד"ק העניג ומהר"ן שליט"א שטיףמהד"י

 טעם בטוב ליישבם שנדחקו שליס"אשארמאש
 שאין לתרץ ונלע"ד לחוש. אין בכך מצותושדדך
 נו"א הק' בספר מבואד דהנה נפשך, ממהשום
 ויהי סול"ה תולדות ופ' ואברהם ד"ה חייפ'
 וכף וחמוד שור לי וה:י ד"ה וישלח ופ'רעב
 דצדיקים בכ"מ ועוד מקץ ויהי סוד"ה מקץופ'

 דבר דאותו דודים לדור טובה במעשה:ןפועלין

 שאחדיו לצדיק יארע אם צדיק אי1ה תיקןאשר
 ה1ה הדבד לפעול לו הוא בקל דבר אותוג"כ

 בזה ופירש לו הקודם הצדיק תקן שכבדמחמת
 צנן הגדולים התנינים אלקים ויברא ב"רמאחז"ל

 הוא שבו נקבות שצד הנקבות את והרג ה1כדאת
 לע"ל לצדיקים ומלחום לגמרי אותו הרגהיצה"ר
 לעבוד להם קל אחדי' הבאים שלהצדיקיםרמ1

 ומלחום במעשיו, הנ"ל הצדיק שגורם ע"יהשי"ת
 היצה"ד את הנ"ל הצדיק המתיק המתקה,לשון
 בלי השי"ת לעבוד העת"ל לצדיקים קל שיהאעד
 איתא תשא ס"פ הנ"ל בספה"ק והנה ויגיעה.עמל

 מראות לקבל ע"ה דבנו משה דצה לאדמתחלה
 השי"ת שציוה עד הכיור מהם שיעשההצובאות
 דבד הוא ה1את שתאוה מחמת כי מהםלקבל
 ה1ה בעון נכשלים בנ"א דוב ובעו"ה לט"קעלול
 עד יודעים ואינם כלל חטא 1ה שאין להםונדמה
 עפ"י 1ה, בחטא שפוגמים מגיעים הדבריםהיכן
 באים האלו ותאוות הרהורים של חטאהרוב

 טובים לא בהרהודים חלילה המהרהדתמהאשה
 יודע השי"ת כי מהם שיקבל השי"ת צוהולכן

 במדאות בהסתכלוהם ה" הנשים שכתנתמחשבית
 לכן אחרים, מאנשים הרהודים מהם יבוטללמען
 עב גשמיות שהוא ואף מהם, שיקבל השי"תצוה
 אל להכניס הוצרך 1את גם הגשמיות,מכל

 לפי סאד ומה והקדוש. הטהור עכ"להקדושה,
 האר"י דבדי לעינים כקלודין הם אלודברים
 הצובאות במראות הסתכלות דע"י הנ"להקדוש
 אותם ע"ה דבינו משה הכניס הקב"ה בצוויאשד

 שלהם והגשמיות ההדהורים יטהרבהקדושה
 הכהנים הצדיקים לכל ניקל שיה" עדוהמתיקס
 לידי שיבואו ח"ו יכשלו ולא עבודתםלעבוד
 של בפנח הצובאות במראות בהסתכלותהרהוד
 אותם משמדת שבהמ הקדושה כי כנ"להאשה
 דבדיו.וצדקו
 מביא תשובתו בתוך קס"ח דף ח"ו בספדוב(
 מעיין דב אמר ל"ה בשבת דאיתא מה עלקוש"

 דטהור מרים של בארה וזהו טהודהמיטלטל
 מתו"כ דמי ככלי דלאו בו וטובלין טומאהמלקבל
 ומביא בקדקע עיקדו המעיין להיות דצריךדאיתא
 גמ' עפ"י 1"ל מדיינסק האדיד הגאון בשםת"
 יחנו ד' עפ"י דכתיב כיון נה. ועירובין לא.שבת
 ובהא"ג דמי להו דקבוע כמאן יסעו ד'ועפ"י
 הביאו שלא ופלא רם"ך. למ' בהשמטה המנ"חמר
 דהקשו כו' עץ כלי ד"ה : כו חגיגה תףדבדי
 תגעו שמא ה1הדו דאמדינן שלחן על פריךבגמ,
 ות" מקב"ט אין לנחת העשוי עץ כלידהא

 קוהיו שנים כל הר"א והקשה כו' אותושמגביהין
 אין ועכ"ח אותו, מטלטלין ה" במדברישדאל
 לנחת וה" עולמים לבית משבאו אף לנחתעשוי
 מהגי דלא ות" הראשתה. קב"ט מידי יצאתלא

 אם כי לבדה מטולטלת היתה שלא כיוןטלסולה



 והערותמכתפיםקפב

 ד' שע"פ שכיון תירצו ולא כלים שארבהדי
 דמי כקביעה רק טלטול טלטולה השוב לאיהנו
 התו' דכוונת לומר ואפשר הנ"ל, הגאוניםכדברי
 לבדה מטולטלת היתה דלא כיון זה מסעםג"כ
 דמי. כקבועה יהנו ד' עפ"י כלים שאר עםאלא
 שאמרתי מה לו לבאר ממנו ביקש הנהג(
 נכון אם שמסופקני אצלי בהיותו כהדר"גלפני

 התפלה קודם טהור לאיש קבין ם, עליולשפוך
 דבר י"ח גזירות בין הנה כשרה. מקוה לובאין
 ראשו הבא נמנו יד. ובשבת י"ב מ' פ"הבזבים
 גזירה וגזרו והוסיפו הטבילה אחר במ"שורובו
 לא ואפילו מ"ש לוגין י עליו שנפלו טהורב'
 וע" סעמא מאי ד"ה שם שבת רש"י עי'טבל

 מדמחתינן דהעיר ה"א אה"ט מה' פ"טבמל"מ
 דגם ונפילה ביאה מחתא בחדא לשתיהןהרמב"ם
 ר"ל דוקא לוגין מ בביאה דגם חדאשיעורן
 יותר דה"ה ל"ד לוגין דג' ופשוט מותרדפחות
 חשיב השיעור לוגין מ נקט רק בביאהכמו
 מעדיות פ"א בתוי"ט כמבואר בו לרחוץוראוי
 ביו"ד מבואר בתרומה רק היא דגזירה ואףמ"ג
 וה"ה חוששין לחולין דאף ע"ה ס' ר"אסוס"י
 דר"א בר" דר"ה רבותא דזהו ואפשרלתפלה,
 עלואי דליכא לבריך לי הבו דאמר ! כבברכות
 מ"ש. ט"ק ולא מ"ש מ"ס לא הא ולא האלא
 אחר דגזירה הנ"ל מר"ם דנשמע אעוררואגב

 לאיסור היינו נפילה ה"ה ביאה דוקא לאוהטבילה
 השויער תחת לרחוץ ה"ה הנ"ל ביו"דהמבואר
 מוכח וכן כנ"ל בחדא מדכיילינהו טבילהאחר
 בגמ' דנא, מה וזהו וטהור. בתוו"ה : יגשבת
 שם רש"י וכ' הא מקיימא לא הא לא אי יד.שבת
 דיש דשמעתי מהאי האי שנא מאידאמרי

 בזה,מפקפקין
 בתוך שאמרתי מה מלהזכיר אמנע לאד(

 אדוננו דברי לפרש אלו בימים ברביםהשיחים
 ופשעי נעורי חטאת כ"ה בתהלים ע"ה המלךדוד
 דק' ד', טוכך למעז א' לי זכר כחסדך תזכוראל

 אתה, לי זכור אמר ואח"כ תזכור אל אמרדקודם
 לעשות דכשאזכה פירש יחזקאל דבריבספה"ק
 כדי אותם לחשוב תזכור אז מאהכהתשובה
 הגה"ק בשם שנא' מה דוגמא זכייתישירבו

 הראשון ביום חז"ל מאמר על זצ"למבארדיטשוב
 לומר יש עוד אולמ עונות. לחשבון ראשוןהוא
 ויאמר עה"פ איתא ויצא מ' נו"א בספה"קדהנה
 דהצדיק אנחנו מחרן ויאמרו אתם מאין אחילהם

 ולדרוש ד' יראת לחשוב תמיד על" סליקירעיוניו
 ויה' יתברך ועבודתו ד' יראת אופני כלולחקור
 סבה איזה לומר זל"ז מדברים מחשבותיוכאלו

 ואומר לעבית"ש לבו שיתעורר לאדם היאופעולה
 לכם בא וסבה אופן מאיזה ההנו אם מאיןאחי

 סעיפיו כאלו אנחנו מחרן ויאמרו כףהתעוררות
 התחלת עיקר להם שבא ישיבהוורעיוניו

 יתברך שמו שהכעסנו מחמת ויראתםהתעוררות
 יוכוול כאשר בעו"ה המצוי בעון בפרטויתעלה
 אחזתו וילפת האיש יחרך אזי בט"ק ח"והאדם
 האדמ לב יתעורר ועי"ז ופלצות ורעדהחיל

 הגדול שם את הכעסתי איך באמרו יתב'לעבודתו
 בזה ופירש בעוני וכשלתי הרעים במעשיוהנורא

 עבירה לידי בא אתה ואין כו' הסתכל באבותמ'
 להתחיל באת מאין סרוחה, מטפה באת מאיןדע

 נכשלת איך שתדרוש דהיינו יתב' הבוראבעבודת
 איזה הולך אתה ולאן טהור, בלתי במקרהכו'
 יתברך בעבודתו הולך שתה" יביאך ואופןסיבה
 הזאת הסיבה כו' לעסר שתשוב בזכרךשמו
 דברים שני שתזכור ואחר כו' הכנעה לידימביאך
 מי לפני לדעת יתברך א-ל לרוממות תזכההנ"ל
 הקן דבריו ועפ"י וחשבון. דין ליתן עתידאתה

 רק תזכור אל וסשע דהחטאת הנ"ל פ' לפרשיש
 ב"ה. הבורא עבודת להתחלת וגורמסיבה שה" מזה שנצמח הטוב למען לי זכורכחסדך
 תלי"ת לי ויש כעת, קלמסי שביתת ההאפה

 בספריו בלמדי טובות והערות טוביםהרהורים
 מתרפק עוז ידידו למועד. חזון ועודהקדושים
 שלו בגין ומתפאר ששבאהבתו,

 רפאפורט הכהן מאיריצחק

 רפאפורט הכהן מאיריצחק
 יצ"ו פראג דק"קרב
 אל וכרביבים כטל מרוביםשלומים
 נזר הגאון הרב ולבי נפשי ידידכבוד

 ופרישא חסידא הנבונים, נבוןהרבנימ,
 הק, בחיבוריו הרבים את וזיכהזכה

 פני על כספירים המאיריסוהטהורים
 נ"י דייטש חי"ל מוה"ר כש"תתבל

 יע"א. העלמעץאבד"ק

 ד' ליראי כראוי השלום מבוא דרךאחרי
 ירא רצון רצונו לעשות הנני שמוולחושבי

 באיזה שאבוא אלי והנחמד הנעים במכתבוד'
 שאין אף מר דבי ספרי על נחוציםהערות
 ואתמחי גברא אתמחי כבר כי לדידיצריך
 כספרי הלומדים בין ונתקבלו הקדושיםספדיו
 מסרבין אין מטעם אולם תלי"ת, קמאי מןאחד
 עלי. הטובה ה, כיד מבוקשו לעשות חפצתיכו'
 עשו" במקוה שאלה מביא קצ"ט בדףא(
 ויש המקוה בתוך ונתנוה מססין שלימהתיבה
 רק המקוה לכותלי התיבה כותלי בין רבחלל
 שם שנקבעה המוה קרקע על עומדתלמטה

 דמקוה בכותחא כביעא סשוט הנהבמסמורות.
 שהיא אף גמורה כלי דהיא מה"ת פסולהכזו

 משום דלפסול לשאובין לבד ולא כים,גדולה



 ם י ב ת כמ
 כידוע, מק"ס להיות הכלי צריך איןשאונין

 צריך אין דבמתכת ג"כ מק"ט כזו תיבהאך
 כ"ז כמבואר וריקן מלא מיטלטל להיותהכלי
 שלמה שעשה בים ד"ה : קט פסחיםבת"י

 כלי ולא יש"ש על דפריך ירושלמישמביאין
 תפתר ות" מקואות, ק"נ שמחזיק אע"פהוא

 וכל רמון כמוציא מנוקבות השווריןשרגלי
 לטבול מה"ת פסול כלי מתורת ביטלושלא
 גמורין שאובין הם ממנה היוצאים והמיסבה
 בתו' ע" מדינא כלי מתורת המטהר נקככמה
 וע" הריסב"א בשם בבדה"ב ר"א וב"ישם

 וע" לטהרן עוד צריכין מה ז' סף הרכשו"ע
 לתשו' מציין והפ"ת כ"ג ס"ק וש"ך מ'ס"

 ובין בה לטבול כלי בין דמחלק מ' ס"רע"א
 שאובין, משום ממנה היוצאין המיםלטהר
 נחשג לא במסמורות לקרקע דקביעתהופשוט
 מכליס פ"ח וברמב"ם נח: שבת כמבוארלכלום
 וקבעו לקרקע חיברו ואפילו כ' בפירושהי"ב

 בנידון מכש"כ כשהי' טומאה מקבלבמסמורות
 המקוה לכוהלי התיבה בין מפסיק שהחללדידן

 והטובל מה"ת פסולה כזו שמקוה כשמשוברור
 ממנה היוצאין והמים גמור ככלי כטובלבה

 הדעות. לכל גמורין שאובין משוםפסולין
 שרק הר'אשון בחדר למקוה שנוגע מהאך

 אם לדון יש ע"ז בטסין מרוצףקרקעיתה
 סי' ביו"ד ד"ח תשו' סמך דעל מה"ת,לפסלה
 הק, מרן של קדשו דדברי לססלה קשהמ"ד

 להבינם, וזכי' רב עיון צריכין הנ"לבד"ח
 ברזל של ממסמורות יותר בטסין מחמירדהד"ח
 העושה מ"ג פי"א כלים ערוכה משנה נגדוהוא
 טהורין וכו' הטסין ומן כו, העשת מןכלים
 מעולם טומאה קבלו לא הני דכל הרע"בופ"
 ולא וטהורות נינהו מתכת כלי דגולמימשום
 הרמב"ם פוסק וכן מכלי באו שמא בהוחיישינן
 במסמורות משא"כ חולק באין ה"ב מכליםבפ"ח
 מתיר ובפירוש עי"ש, שם במתניתין פלוגתאיש

 וסדרי כזו, מקוה מ"ב תשף ח"ג מאירותהפגים
 טהרת וע" לדינא, לו מודה קצ"ח סוס"טהרה
 פוסקים חבילות מביא תשפ"ב אות ר"אישראל
 אין ג"כ למידרס דראו" משום ואף כן.שסובריז
 זה משום וע"כ הנ"ל, מאירות פנים עי,לפוסלו
 שמנאן חששות משום אך לפוסלו, איןלבד

 חילו וייוטר לפסלן. בעצמן כדאין הםכהדר"ג
 זכות. ידו על השמים מןשמגלגליז

 מקוה יצוייר אם שאלה מביא קס"ד בדףב(
 גזוזטראות על בנו" מקוה וגםב"אוירוז"
 משוס יפסל אם לאויר הבית כותל מןבולטות
 בור דממעס הת"כ ומטעם באויר, מטביליןאין

 בקרקע נוגע עיקרו להיות דצריך משוםבספינה
 לקרקע מחוברין המים להיות שצריךר"ל

 והנה מקואוה. הל' וטבועות במרדכיכמבואר

קפג ת ו ף ע הו

 רם"א של דינו סותר יהי, שלא חולקבהתשובה
 של ממקוה וראיתו מרשב"א נובע ס"זר"א
 בספינה בור בין הגג על בנו" מקוה ביןכ"ג
 אין וספינה לארעא מחובר שפיר חשיבדבגג
 אוירון וגם כלל לקרקע מחוברת ואיןנוגעת
 לסבול כשרה ואין באויר שססה לספינהדימה
 ע"כ. כזובמקוה
 ענותנות" על אשען קאמר דשפיר דידענאאף
 תנא אומר אם יקפיר דלא כהדר"ןדמר

 פלוגתא יש פד: במנחות דהנה לך,דמסייע
 על או הגג על הגדלות בפרות ור"ל יוחנןר,

 ס"ל יוחנן ר, בביכורים, מחויבין אםהספינה
 "האדמה לומר יכול דאין קורא ואיןדמביא
 וקורא. דמביא סובר ור"ל לי", נתתאשר
 בפ"ב פוסק הרמב"ם והנה כתנאי. מסיקובגמ'

 דבגג לספינה גג בין ומחלק ה"טמביכורים
 דגם וסובר מחלק דאין כר"י דלא וקוראמביא
 ות" הראב"ד עליו ותמה וקורא. מביא איןגג

 עצמה מהסוגיא חילוקו למד דהרמב"םהכ"מ
 ועי' יעו"ש, פ"ה שם ברהתא מוקשהדר"י
 בתימוג ר"י דברי הךחו תניא ד"ה שםבתו'
 לענין ד, סימן ב' כלל בתשו' הרא"שוהגה
 מחלק וספינה בגג הגדלין ותרומה ערלהפירות
 רא" ומביא לארעא מחובר ל" חשיב דבגגג"כ

 רק בתימה שהניחו הנ"ל כתו' לא זומסוגיא
 הרמב"ם. לשיסת מרמז ואין כן לאמתדנקטה
 אין ואפשר לקגוע מיטלסל בין דמחלק)ועי"ש
 ונטן אמת וסברתו חילוקו עכ"פ להכא(,רומה

 ראשונים. מכמהמקוימת
 מקוה בין ולחלק לומר שרצה מהאך
 בולטות גזוזטראות על בנו" מקוה בעמןלנגעים
 טומאה דאין מנגעים בי"ב דמכואר לאוירמכותל
 ארץ ובבית דכתיב דשאני שם וכתבמנגעים
 שם דפליגי הכי משמע לא 11. בנדריםאחוזתכם
 מחובר הוי אם עלי' או בגג חסדא ורבאביי
 אחוזתכם ארץ בבית דכתיב דכיון דלאבילארעא
 חשיב דלא העל" לרבות בבית רבויצריכין
 צריכין דהרבוי סובר חסדא ורב לארעא,מחובר
 ל" חשיב דלא מאיר לר'רק

 בכ~
 בית

 ואין לארעא מחובר שפיר חשיב לרבנןמשא"כ
 מחובר שחשוב דמה הרי לרבות פסוקצריכין
 דלא מה וממילא כו' ארץ בבית דכתיבאע"ג נמי נגעים גבי חשיב מקומות בשארלארעא
 דצריכין מילי לשאר ה"ה מחובר בנגעיםחשיב
 טחובר חשיכ לא לקרקע ונוגעת מחוברלהיות
 פי"ב מ"א תוי"ט עיי גזוזטראות על בנו"וא"כ
 מחובר חשיכ דלא קורות ארבע על ד*הדנגעים
 פסול מקוה לעגין גם באויר תלוי רקלקרקע
ודו"ק.
 התוט' ק, לתרץ יש הנ"ל דידדים מגכףהנה
 מאיד כר' דסובר די"ל ר"י על הג"למנחות



 והערותמכתבימקפד

 איכא בנגעימ רק הוא בית בכלל לאודגג
 מי סח: בשבת הגמ' מתרץ גתנא וכהאירבוי
 וכן כמונבז אמרינן אין דפטוד מונבזאיכא
 מהא לר"י תיובתא להוי לימא לא:בחולין
 בכ"ד, ועוד יוסף בן יונתן כר' דאמד הואותי'

 ואתי והרא"ש הרמב"ם צודקים ולהלכהודו"ק.

 לבד לא הענ" לדעתי להלכה הדדינןשפיד.
 על תלוי בנו" אם רק פסול העדטפלאןעל

 נוגעת חשיב לא נמי הבית מן בולסותקורות
 כהדר"ג שרצה כמו דלא דנגעים דומיאבקרקע
 הסליחה. ואתולחלק,
 מביא : קס"ו בדף הנ"ל בתשובה הנהג(

 לדעת ב"י דדעת יו"ד נזר אבני תשו'כהדר"ג
 ק"ו באויד מטבילין דאין הטעס דכ'הדמב"ם
 אף בזוחלין שמטהד דבמעין משמעמזוחלין
 של בגל מטבילין שאין ומה מטביליןבאויר
 בתלושין אף דאל"כ בזוחלין מטהד שהים אףים
 שהוא הב4י כ' שם( יש ס"ס )כנ' מטביליןל"ה
 דמקוה בזוחלין להטביל אתי דילמא גזירהמשום
 דברי מיושבים ז"ל קדשו בדברי והנהעי41ש
 עליהם שכ' ד"ח סי' יו"ד חת"ס שלי~רשו

 להבינם זכה דלא קצ"ח סי' ביו"ד שיקהמהד"ם
 מזוחלין השקה מתיר דהחת"ס בצ"ע,והניחם
 והסביר לבור למטה מלמעלה צ:ור ע"יממעין

 דק אמר לא דהרמב"ם קכ"ט ס"ק הש"ךדעת
 גשמים מי בשטף ר"ל מערבין הנזחליןאין
 שהן מחמת בעצמן בהן לטבול דאויןשאין
 מיטהרות שיה" המקואות מערבין איןזוחלין
 כמות שראוי מעין שסף משא"כ ידיהןעל

 לחברו דק בעינן ולא בעצמו בו לטבולשהוא
 וע"ז השקתן, ויועיל מחברין הזוחליןשפיד
 בנידן הנזחלין דהא ז"ל שיק המהר"םהקשה
 ראוין אין א"כ באויר הן דמחבריןהחת"ס
 א"כ באויד, מטבילין דאין משום בהןלטבול
 דהה שפיד אתי הנ"ל ולפי עיי"ש. חילוקאין

 הוא מעדבין הנזחלין דאין דשמעתתאמאר"
 בהן לטבול ראוין חשיבין שפיד ולדידי'הדמב4ם
 כנ"ל, מזוחלין גרע דלא באויר שהןאע"פ

 ודו"ק. בזה, זהותלוי
 יזכני ואם קולמסי, שביתת תהא פהכעת
 בלי"נ. לו אכתוב הערות איזה עודהשי"ת
 לזכות ויזכה חוצה מעינותיו יפוצוואברכו
 דכר על וצלח רכב עמכם חלקנו ויהי,הדבים
 של ולטהדתן התורה קרן להרמת ונזכהאמת

ישדאל.
 בלו"נ דוש"ת באהבתו נאמןידידו

 רפאפורט הכהן מאיריצחק

 מינצברג זאבי,צראל
 ת"ו ירושלם בעיה"ק ומו"צרב

 תשט"ו. אדד, י"ס יוםבעזהי"ת,

 קדישא, מארעא ונפישא, דבהשלמא
 הה"ג כבוד ופריוטא, חסידא רבהלגברא
 בנש"ק בפרץ, עומד פעלים דבוהצדיק
 כש"ת מסארים שמו ותרשישים,אראלים
 שליט"א. דייטש ליפא יו"ט חנג"מו"ה

 כל וכן מאז, מכתבו יקרת באה"ראחדשת"ה
 לו הקדמתי וכבד קבלתי. לנכון שהו"להספרים
 הנחמדים בספדיו זיכני אשר על כפולהתודה

 כספירים.המאירים
 שיוכל העדות ממני כ"ת מבוקש עלוהנה
 האמת קודש, השביעי גם להדפיס בגשתולצדפם
 שאסף מה מכל עוללות נשאד לא שכמעטאגיד

 ביהמ"ד אין אעפ"כ עמהם, ונתן שנשאבחפניו
 חידוש.בלא

 לנשים אנשים בין להבדיל מחיצה עשייתע"ד
 הנה אראגו. צודים מראש הקודשבמקומות
 לבית תאמד כה רבע"ה למשה אמדכשהקב"ה

 הפרש שהי' מאחר ישראל לבני ותגידיעקב
 באמירה לומר צריך ה" דלנשים הדיבודבין

 יחד. מקובצין אחד במעמד ה" שלא ע"כדכה
 מחיצה שה" נמצא לא סיני הרובמעמד
 בזוה"ק מש"כ ולפי לגשים, אנשים ביןהמפסקת

 בשעתא ישדאל האבו לא עד ע"ב קצ"ג תשאפ'
 מיניהו אתעבד דסיני טורא על ישדאלדקיימו
 מעלמא הוה יצה"ר בטול כדין חויא דהאיזוהמא
 למחיצה נצדכין היו לא ממילא מנייהו ל"ודחו

המבדלת.
 עדת כל את משה ויקהל עה"פ ויקהלובש
 ישראל דעבדו בשעתא כתבו ע"ב קצ"ובנ"י
 מלאך הוה אוכלוסין אינון כל ומיתו עגלאית

 דישדאל, משרייתא בגו נשי ביני אשתכחהמות
 אשתכח המות מלאך דהא משה דאסהכלכיון
 כניש מיד בינייהו דישראל ומשריתא נשיביני
 כל את משה ויקהל הה"ד לחודייהו גובדיןלכל
 ואפריש לון דכגיש גבדין אלין ישראל בניעדת
 אתפרש לא המות דמלאך בגין כו' לחודייהולון

 גם מובא עכ"ל משכנא, דאתוקם עדמביניהו
 שלא יכחיש לא הסתם ומן ע"ז וסיםבאוה"ח
 להביא ובפדס ה, דבד לשמוע הנשיםנזדמנו
 הקהל כי לומר יכוין אלא כו, המשכןנדבת

 ולא עצמן בפני והנשים עצמן בפניהאנשים
 ומדבדי עכ"ל. אחת, במסיבה עמדו ולא יחדבאו

 מקובצין היו כשבאו שמתחלה משמעהזוה"ק



מטתבים

 דמלאך מרע"ה כשראה רק מחיצה הבדלנלי
 וכ"ז לחודייהו לגוברין אפריש נשי ביניהמות
 ה" דלא מוכח אח"כ אבל משכנא דאתוקםעד
 היו שלא הגם בלחודייהו גוברין להפרישצריך
 בבטול סיני הר במעמד שהיו מדריגהבאותה
 מאתם.יצה"ר

 בתו"כ דאיתא מאי על קדושים פ'ובריש
 גופי שרוב מפגי בהקהל נאמרה זושפרשה
 קושית לתרץ האוה"ח העלה בה, תלויןהתורה
 מדבר ה" לא התורה דבכל התו"כ עלהרא"ם
 עדת לכל שידבר צוה וכאן לאנשים אלאמשה
 מקובצים שהיו כסדר וטף ונשים אנשיםישדאל
 הברית את כשקבלו וכן עכ"ל. תורהבמתן

 כולכם היום נצבים אתם מפורש מואבבערבות
 משה שכיגסם מלמד ופרש"י נשיכם טפכםכו'
 ולא בברית להכניסם מותו ביום הקב"הלפני
 מקובצים שהיו כסדר רק מבדלת מחיצה שםה"

 המצוה שה" דהקהל מ"ע וכן תורהבמתן
 באמצע בימה ועשו והטף הנשים גםשיבואו
 הר"מ ולשון וקורא. יושב והמלך נשיםעזרת
 לחג העולים ישראל וכל חגיגה מה' ה"דבפ"ג

 מבדלת מחיצה שה" נזכר לא סביביומתקבצים
 ולא מעורבין היו שלא בודאי לנשים אנשיםבין
 אחורי כנגד פניהם רק פנים כנגד פניםעמדו
 האנשים ויבאו עה"פ שם הזוה"ק כמש"כאנשים
 כתפייהו, לבתר אזלין דהוי הנשיםעל

 באו הנשים שגם השואבה ביתובשמחת
 היו שבראשונה ע"ב נ"א בסוכה מבוארלראות
 מספיק הי' וזה מבחוץ ואנשים מבפניםנשים
 נהירנא יוחנן דא"ר ע"ב צ"א בב"ב שמצינוכמו
 ולא כו' בשוקא וטלייתא טליא מטיילין הויכד
 ה" לא החורבן לאחר דאפילו הרי חסאין,הוי

קפה ת ו ר ע ה1

 כאן אמנם וילייתא. בטליא כ"כ גוברהיצד
 ב"ד כשראו פ"ד בתוספתא מבואר שמחהבשעת
 גזוזטראות שלש עשו ראש קלות לידי באיןשהן

 יושבות נשים ששם רוחות שלש כנגדבעזרה
 מעורבין היו ולא השואבה בית בשמחתורואות
 מספיק ה" שמקודם התוס' מלשון מבוארעכ"ל.
 רק מבחוץ ואנשים מבפנים נשיס שהיוההפרש
 באין שהן ב"ד וראו הדורות שנתקלקלואח"כ
 בנשים להסתכל שיכלו ע"י ראש קלותלידי
 אלו מקצתן להתערב יבואו שלא ימלט לאוגם
 מפסקת, מחיצה ה" שלא מאחר אלועם

 עשו לכן לבוא יכולין היו בודאיולהסתכלות
 הדעת שקלי חשש ואין הגזוזטראות ע"יהתקנה
 בחוץ להם הקבוע מקום ממחיצתן לצאתיעיזו
 עינים והרמת זקופה בקומה בעז"נ פנימהליכגס
 הגזיזטראות על היושבות בנשים להסתכללמעלה
 הרואיג מפני שיתביישו איש מקומתלמעלה
 באו הנשים דהרי אחרת עצה ה" לא שמוהנה
 בימי ארע-ת רק ה" זה שכל וגםלראות
 בתי אבל הגזוזטראות, תיקון על סמכוחוה"ס
 מחויבים בודאי להתפלל קבועות מקומותכנסיות
 לאנשים נשים בין גבוהות מחיצות הבדללעשות
 אשה של קטנה באצבע אפילו המסתכל כלדהרי
 שיעור חצי וגם התורף במקום מסתכלכאילו
 להסתכלות. כתכוין אם תורהאסרה
 לגמור שיזכה דליבא מעומקא לברכווהנני
 להפיץ חלקו במתנת וישמח השביעי חלקהדפסת
 פזורינו לקבץ יזכינו והשם בישראל,מעינותיו
 בב"א. גאולתינו לנוויחיש

 הבע"חכעתירת
 מינצברג זאבישראל

 לכטכץ הלויבן"ציץ
 לבנון בירות, וראב"דרב
 תשט"1, ויקה"פ, א' יוםב"ה,

 המפורסם, הגאון הרב למע"כשוכס"ס
 הרבים, וזכוי שמים ויראת תורהאוצר

 דייטש ליפא יו"ט חננ" מוה"דכקש"ת
 וכעת העלמעץ, דק"ק אב"דשליס"א,

 יע"א.בקליוולאנד
 הנני רבה בתודה רב. בכבוד וש"תאהדשה"ט

 במינו, היחיד ספרו, קבלת את לאשר בזהמתכבד
 הספרים על דעתי את ששי. חלק סוב יוםטהדת
 דבד אין זה זולת למעכ"ת, כתבתי כברהאלה
 געימים בחים ימים ואריכות ושלום חייםרק

 ישוב עדי השי"ת, החתם ממקור תמימים,ושלות

 אמן. בימינו במהרה גוא"צ ויבא נוהו, אלהאדון
 דף זה בספר שהביא מה על להעירדאיתי

 המאמר, פשט יודע איך וכו' לטהר הבאי"ג
 ומדוע וכו' מרובה טובה דמדה קשהדלכאודה
 פותחין ולא אותו מסייעין רק לטהדכשבא
 דף לקמן וכזה וכו', לו פותחין לטמאובבא
 פותחין ליטמא הבא מובן אינו ולכאורהקפ"ב,
 ליטמא שיוכל דבר לו שעושין שמשמעלו

 אע"פ והנה וכו'. אותו מסתעין הדיוא"כ
 לבטל אבל אופנים, בכמה  תדרוששהדרשה
 הגמרא דברי מתוך נכון. זה אין האמתי,הפשט
 המימרא של דהמובן מתבאר ובמנחותבשבת
 דהבא מלהסהר, ח"ו ליטמא קל שיותר הואהואת
 ופתח כח לו שנהנו היינו לו פותחיןליטמא
 הב:1 אבל אחרים, סיוע מבלי מעצמולחטוא
 שני צריך ולכן מהקב"ה, סיוע צדיךליסהר



 ם י ט ת כםקפו
 יליץ הוא ללצים אם בשבת, פרש"י וכןפתהים.
 וכן ימנעוהו. ולא יסרעוהו ולא יליץמעצמו
 וכבר במגחות. שפירש כמו ודלא ביומא.8ירש
 אלה רש"י דברי על במנחות הרשב"אעמד

 וכו', נפט למוכר מהמשל מתבאר וכןעיהש.
 מצד כלל סיוע טבלי בעצמו לוקחדהלוקח
 את שהמציא הוא המוכר מ"מ אבלהמוכר,
 העולם את הקב"ה ברא וכה"ג למכירה,הנפט

 מעצמו ליטהר אבל מעצמו, לחסואבאפשרות
 העבירה על העונש ולכן הקב"ה, בסיוע אלאלא,
 וכמ"כ גבול. בלי הוא השכר אבל מוגבלהוא
 משא"כ לו, יוכל לא עוזרו הקב"ה אלמלאאמרו

בעבירה.
 הרהור משום האיסור אין ושער קול נ"זבדף

 ת ד ר ע הו

 הגה"ק ודעת וכו/ ממש ערוה הר"1אלא
 לבוא שיכול משום שהוא שליט"אמסאטמאר

 מחלוקת יש זה בענין ס'. בדף וכו' הרהורלידי
 ע"ה סימן בספה"ק זאת וביארתיהראשונים,

 בזה. הדעות חילוקי כלעת"ש
 מצוה איזה על כשברך לא אבל : ק"גבדף
 מאומה נהנה ולא הנהגין ברכת או כלל עשהולא
 ד"ה ל"ט דף ברכות בתוס' מפורש הדברוכו'.

 ויש ולברך לחזור יצטרך אלא וכףוהלכהא
 חייב נמי ברכה ובשעת הואיל לבטלה ברכהכאן
 וכף.לברך
 רגלי בעפר ומתאבק בלו"נ הדוש"ת ידידוהנני
חכמים

 לכטמן הלוי ציוןבן

 טאפרין יעקכחיים
 יארק ניו מקאמרנא,אדמו"ר
 אהובי נפשי ידיד ראש אלההוה"ש
 מלא צנא הצדיק הגאון הרבחביבי
 הכופר אשכול וסופר, חכם ד'ברכת
 טו"ב ש"ם בכת"ר המפורסםבנש"ק
 טוב יום חננ" כקש"ת וכו, ראשועל

 שליט"א. דהטשליפא

 זקימ של המשניות היום לו שלחתיאחדש"ת
 להפקד ועליו זי"ע והקדוש הגדול רבינוקוה"ק
 הבוכ"ע את לעבוד שיוכל ורחמים ישועהבדבר

 במקום וגדולה להורה והנפש הדעתבהרחבת
 סגולה עם אמוני בתוך לגאולה יזכה וגםאחד

 אותו קניתי כבר ששי חלק היקר ספרואכיה"ר.
 הנפלא מספרי שלי ח"ת בזה לו שולחוהנני
 יוכל ירצה ואם הציט*ע, יוסף על יוסף""בית

 נפלאים המה כי לאור יצא אשר בספרולהדפיסם
 הזי"ן על חלקים שבעה לי וישבעזהשי"ת.

 ואקוה בס"ד מאמרים מלפנים הרבהרועים
 בעזהשי"ת. בל"נ עולם לאורלהוציאם
 יעקב על מרמז ירושלים מספר במילואוימוד
 ירושלים והוא שנה, פ"ד בן מימיו קרי ראהשלא
 המורי' הר ונעקר תורה עמוד יעקב כי תורהשל

 תחתיו ישראל ארץ כל שכפל מפניבשבילו
 ביהמ*ק ממשיכין תורה שלומדים מקוםוכל
 ה,ארץ, כ'ל ל'ה, ה,ריעו ר"ת הלכ"ה כילשם
 לעולה התורה זאת מ"ק על חכמז"ל אמרווזה
 עולה, הקריב כאלו עולה בפ, העוסק כלוכף

 בחוץ העולה להקריב מותר האיךולכאורה
 ממשיכין חלימוד שעא לומר מוכרחיםלמקומו,
 מ"ק על המפ' דברי מהורץ וזה לששהביהמ"ק
 בעיר שהצדיק כ"ז טירשיז"ל וכו' יעקבויצא
 משס צהק פנה הדרה הוא זיוה הוא הודההוא

 אע"ה יצחק נשאר הא המפרוטים ומקשיםוכו,,
 בואו מקום בכל יעקב כי שלי והתירוץבשם,
 מרן אמר כי "הזה", הנקרא הביהמ"ק עמובא

 בתיקון כמ"ש ביהמ"ק נקרא "זה"האריז"ל
 ביהמ"ק על וכו' לבינו דוה "זה" עלחצות
 הז"ה שפיר וזה שנחרב. לבנו דוה "זה"הנקרא
 בס"ד נפלא בדרך מתרץ וזה ה'דר ז'יו ה'ודר"ת
 במקום ה' יש אכן מ"ק על ז"ל רש*י דבריעל

 במקום ישנתי הייתי לא ידעתי, לא ואנכיהז"ה
 את בעצמו סותר ז"ל רש"י לכאורה כזה,קדוש
 על עברתי אפשר מתחלה יעקב שאמרדבריו
 התפללתי לא ואנכי אבותי בו שהתפללומקום
 המורי' מהר ידע לא שיעקב אפשר האיך כןאם

 אביו, אברהם ע"י העקידה על אביו שנעקדמקום
 אכן אמר שיעקב נפלא בדרך יתסרש העניןרק
 זאת ידעתי מאבותי דוקא הזה במקום ד'יש

 בואי מקום שבכל באנכי המתחלת התורהעמוד שאני מפני אני אנכי היותי מקום שהכלואנכי
 המוריה הד שנעקר המקדש המקום למעניבא

 את ממשיך בעצמו שהוא ואנכי שהכלעתה ידעתי וזה יעקב לכבוד אל לבית שבאממקוטו
 שההצ התורה עמוד ע"י בואו למקוםהמקדש
 וזה אק האות על חולם נקודת אנכי וזהאנכי,
 יסו"ד אמרתי וזה ז"ל מפאנו הרמ"ע מרןאמר

 וי"ו סמ*ך יו*ד ירושלי"ם מספר כזהבמילואו
 האומרים ירושלים יום את אדום לבני והכלדל"ת
 בה. היסוד עד ערוערו
 ל'א ר"ת מירושלי"ם כי למעלה אמרתיוזה
 ריגליו מ'בץ ומ'חוקק מייהודה קרבטי'סור
 ר"ת על הנרמזת נפלא  עגין עוד וישגהנ"ל.

 כנגד טכפנים הדברות עשרת טן אתתןהר"ך כי ז"ל הרמב"ט חשבון ע"פ הנהירושלי"ם,
 מן אחת באות חקוקה מצוה ו% מציתכת"ר
 מצות ה128 קרשפ"ע מ"ע ד' וזה הדברותעשרת



 ם י ב ת כם
 של תפלין הארץ, מן ה' באות חקוקהקושמ"ע

 ראש של תפילין הארץ, מן א' באות חקוקהיד
 באות חקוקה מזוזה הארץ, מן ר' באותהקוקה

 מצות וזה קרשמ"ע מיני ד' והם הארץ, מןץ'
 צו"ר מספר האר"ץ וזה ש, באות הקוקהציצית
 בבית וציצית תפלין עם קרשמ"ע קוריןוכאשר
 ירושלים מכין מספר מזוזה בו שישהמדרש
 תפילין עם ציצית עם קרשמ"ע אמירת ע"יוזה
 וזה בירושלים, עומד כאלו נעשה מזוזהעם

 ותתקדש תתגדל בקדושה ויו"ס בשבתמתפללים
 מהו בירושלים הול"ל לכאורה ירושלים,בתוך
 היא ירושלים של אמצעי אות כי לפי"זבתוך,
 תרי"ג עולה אשר ציצית על הרומזת ש'אות
 כי בירושלים רק לקיים יכולין מצות תרי"גכי

 זי"ע. רבינו חושב כאשר מצות ד"ע רקבגלות
 ירושלים של מחודבנה אלא צוד נתמלא לאוזה
 שעולה ירושלים מן השי"ן לוקחים אשרהיינו
 בתוך שהיא ש' האות יתמלא וכאשר צו"דמספד

 ציצית עם קרשמ"ע מ"ע ד' ע"י יעשהירושלים
כהנ"ל.
 באומרים שמחתי בתהלים הע"ה דוד מרמזוזה
 רגלינו היו עומדות כי מה מפני נלך ה' ביתלי

 המדדש לבית הבא ע"י כי ירושליםבשעריך
 נעשה כהנ"ל ציצית עם קדשמ"ע ולומדלהתפלל
 הגימ"ל אצל וזה כהנ"ל, ירושליםהצירופימ

 הגימ"ל נרמזת השם עם יעקב יצחק אברהםאבות
 עליו המילה על שנצטוה אברהם ירושליםמ"ע

 של במילואו כהנ"ל ירושלים על יסודנדמזת
 ר"ת בתורה ירושלים נרמזת עליו יצחקיסו"ד.
 רעליו מ'בין ומ'חוקק מ'יהויה ש'בס "סורל'א
 כמ"ש ליצחק נרמזת השבועות חג כיהיינו

 הדברות בעשרת שפיד וזה לישח"ק,ושבועת"ו
 כמספר וב"ש ב"ה הו" השם פעם חהתיש

 שמע ליעקב מרומז תפילין עם וקרשמ"עיצח"ק.
 נרמזת ירושלים פעם הגימ"ל וזה וכדישרא"ל

 יסוד. היינו אע"ה יעקבעל
 אדום לבני ד' זכור מ"ק לפרש אמרתיוזה
 היסוד עד ערו ערו האומרים ירושלים יוםאת
 דל"ת וי"ו סמ"ך יו"ד כזה במילואו יסו"ד כיבה

 ח"ו ביסוד שפוגם ע"י הייגו ירושליםמספר
 ידושלים בונה יסוד קדושת וע"י ירושליםמחריב
 ה' זכור דוד אמד וזה ירושלים. בעצמוונעשה
 ח"ו שיפגמו רוצה ימ"ש עמלק התנו אדוםלבני
 ושרו כנודע ונכדו עשו נגד יוסף כיביסוד
 מג"ע זקיני אמר מש"ה בסמ"ך מתחיל שמואשר
 ישראל שבסי מכל חוץ סמ"ך לבד יוס"ף בשםיש

 יו"ם את שרו, ואת אותו מכניע שהואלרמז
 יום שהוא הכפורים יומ הקדוש יוםהיינו

 נדדי כל קודם השנה מכל היסוד שתקןירושלים
 האומרים ע"ז ידזוג אל קרי הרואה מש"הכנודע
 עי"ו ביסוד ח"ו לפגום בה היסוד עד עדוערו

קפז ת ו ר ע ה1

 נתמלא לא חכמז"ל כדברי חרב ירושליםיהיה
 עתיקים והדבריס ירושלים. של מחרבנה אלאצור

 אחכז"ל כי יוס"ף מספר מגלה פעמש שניוזה
 ביום ולש:ותה בלילה המגלה לקרות אדםחייב
 במצרים ושרו עמלק למחיית הכנה עשה יוסףכי
 שמה ויבך החדרה ויבא התרגום מרמזוזה

 ויעל התרגום ופירש אחיו בנימין אתבראותו
 אסתר כי ראה כי המנו משכבו, ביתלאידרין
 של משכבו לבית לבוא צריכה בנימין מןהבאה

 מרמז וזה יוסף, בכה ועי"ז הסמאאחשורוש
 ב' לחם שימו ויאמר ויתאפק המסור"התורת

 דבינו רמז וזה עיי"ש, המן ויתאפקבמסורה
 ב' לעדר עדר בין תשימו וריוח הטוריםבעל

 ואמרתי וכו' ליהודים יעמוד והצלה רוחבממורה
 עמלק שהיה ער"ד אתוון הם עד"ר כילפרש
 וזה מרדכ"י, עד"ר לא"ה, רח"ל מספר עד"רוזה
 ואסתר ולאה, מיהודה בא שמרדכי חכז"לאמרו

 לא"ה רח"ל מס' עד"ר שפי, וזה ורחל,מבנימין
 עד"ד בין תשימו ורוח וזה מרדכ"י, מספדעד"ר
 וזה מדדכ"י, מספר לעד"ר לא"ה, רח"למספר
 ליהודים יעמוד והצלה ורוח במסורה ב'שפיר
 בדרא"פ.וכ"ז
 זהב עשרה אחת כף מ"ק לפדש אמרתיוזה
 פ'ודים כ'פורים ר"ת כ"ף דהנה קטרת,מלאה
 פוריס, על הכפורים יום אקרי דא הזה"קכדברי
 חל ופורים יום עשרה אחת שניהם כיאח"ת
 פורים כי י"ד מספד זה"ב בתשרי,עשרה
 הכפורים יום כי קטר"ת מלא"ה באד"ר, י"דחל

 מן מרדכי קטר"ת ופורים הקטורת, ע"יהעיקר
 מירא והתרגום דרור מר שנאמר מניןהתורה
 בדדא"פ. בס"ד נפלא ורמז נפלא דבר וזהדכיא,
 ר'שע ו'גם פ'שע מ'חה ר"ת פור"ם פ"ובזה
 פורים שפיר, וזה כהנ"ל. הכיפורים יוטכמו

 ברצון שבע"פ תורה בו שקבלו ע"י עמלקמחמת
 אלא מתכנסות הגליות אין חכמז"ל אמרווזה

 עתה בגוים יתנו כי שנאמר המשניותבזכות
 לימוד ע"י נכנע עמלק שפיד וזה וכו/אקבצם
 התורה מן ידיהם שרפו חכמז"ל כדבריהתורה
 שבע"פ ותורה מש"ה, שבכתב תורהשלומד 9"י ק'נה, ל'שון מ'שה עיקיבא ר"ת עמלקכי

 עמל"ק. נימחק אז והלשון הקנה ע"יעקיב"א
 שמו דוקא מהו וזכרו, שמו ומח אומר שפירוזה

 לד' מלחמה זי"ע הק' האלשיך אמר כיוזכרו
 קטנה, בשעה למחקו יוכל הקב"ה כיבעמלק
 והבחידה הר"ע השר עמלק של שדו כיומתרץ
 מעשיהם מיטיב-מ אינם שישראל וכ"זחפשית
 שס"ה, י"ה עם שמ"י כי וזה לו כחנותנים
 שלא הגדול המסית והוא רמ"ח ו"ה עםזכר"י
 התרהג ח"ו שמ"י על ויעבור ח"ו זכרונקיים
 ומח מדה מגד מדה אותם מקללים עהזמצות
 בס"ד. נפלא דבד וזה ודכר"ו.שמ"ו



 ם י פ ת כמקפח
 מילה, זה מגלה בשוס חכמז"ל דרשווששו"ן

 ששו"ן לדעתי עיי"ש. וכף, אמרתך על אנכישש
 צוען לפני נ'בנתה ש'נים ש'בע ו'חברוןר"ת
 א"ע מלו הקדושים האבות כי ההנומצרים
 הענקים גימ"ל דרו בשס כי מה מפניבחברון,
 גלתה מה מפני לכאורה היינו והלמי, ששיאחימן
 ענקים הגימ"ל שדרו בשם דוקא שהאבותהתורה
 דעיקר מגדים הנעם קוה"ק מרן כדבריהנ"ל
 וה מפני כי הניגוד בכח הבורכ"ע אתלעבוד
 איש יהודה ולא עשו של שטנו יוסף היהדוקא

 כהונה כתר ולוי התורה עמוד ויששכרהמלכות
 אין והקדושה התורה בדרך הלכו שהסמפני
 שבטו תחת המדרש בבית ישבו כי רבותאכ"כ
 בימי יוסף אבל ורגע, רגע בכל אביהם יעקבשל

 לערות למצרים הלך הדמים ברותחתהבחרות
 כח הקדושה כח העולמ לכל הראה ושםהארץ

 יעקב של התורה בדרך והלך והצמצוםהמעצור
 חכמז"ל ממ"ק רא" והביא רבותא וזהאביו

 כזית יוצא אדם חימוץ לידי שבאיםבדבריס
 מצה" "כזית לקיים הול"ל לכאורה בפסח,מצה

 ודוחן, אורז חימוץ לידי באים שאינטבדברים
 רבותא משם הניגוד דרך מעבודה העיקררק

 אבל החומרות, כל עמ מצה" ה"כזית אתלהביא
 ע%"ש. רבותא אין ודוחןמאורז
 המצות את ושמרתם מ"ק לפרש אמרתיובזה
 אל לידך שבא מצוה מצהת, אלא מצותא"ת

 כל על להביא יוכל מצה מן היינותחמיצנה,
 הניגוד. בכח השי"ת עבודת עיקר כי רא"המצות
 לעשות מלאכתו, לעשות הביתה באויוסף
 הרע היצר עס גדולה במלחמה ובאצרכיו,
 יצרה את וכבש מלחמה גבור הוא כי לווהראה
 הק"ל כי יעקב קול הקול ליעקב יצחק רמזוזה

 ק'דושים ו'הייתם ר"ת קו"ל מצ"ה,מספר
 לכל ראד יקח מצה כזית מן היינול'אלקיכם,
 זה הניגוד, בדברים רק א"ע שיתקדשהמצות
 רבינו קוה"ק זקיני אמר וזה יוסף. כמוהעיקר
 תאות על מרמז חמ"ץ מקאמרנא זי"עמהרי"א
 ר"ת חמ"ץ כי החמץ את לשרוף גאוה,ועל
 מ'לא ח'מת ר"ת חמ"ץ גאוה, צ'ור מ'לךח'ירם
 תאות.צ,ואה
 ךהייתם ר"ת תאות קו"ל ענוה, הק"לוזה

 דוקא אבות גרו ומש"ה ל'אלקיכם,ק'דושים
 חעה נ'שמה ר'וח נ'פש ר"ת חברו"ן כיבחברון

 אות וא"ו ואות "חידה, ר"ת יו"ד מספר ב'ח'
 מספר נעש"ה אדם נעש"ה וזה כנודע.חי"ם
 נשמה. חלקי ה' ת,הלל ה'נשמה כ,ל ר"תכה"ת
 נשים בתאהת מקולקלים הטומאה מקורנפיו.ם גקראים הם אשר הענקי"ם גרו בחברוןוזה

 שם דרו והאבות מלאכים שהי' אפילוכנודע
 מש"ה הענקים הגימ"ל הנגוד בכח אוהםוהכניעו
 ותלמי. שיי אחימן במ"ק בשסותםקרא

 ת 1 ר עוה

 גבורה חסד מדות זי"ן יש כי יבוארובזה
 יש כי היינו מדות בעלי אמר זי"עמלובלין הרבי קוה"ק ומרן מלכות, יסוד הודת"ת
 להם אין יסוד אבל וכו' בטומאה מדותלהם
 וזה פירין. עבדין ולא אסתריס אחר אלכי

 נ'בנתה קדנים ש'בע ו'חברון ר"ת ששו"ןשפיר
 האריז"ל מכתבי כנודע שנה נקראים המדותכי
 ג"כ יסוך מדות שבע להם יש חברו"ן כיוזה
 חרפה רק יסוד להם שאין מצרים צועןלפני
 במוקדם בס"ד כדברינו ערלה להם שישמפני

 אצל חרפתי את אלקים אסף מ"ק עלבדברים
 ודברים מילה, ששו"ן שפיר וזה יוסף.לידת
 ופרש כפתור בס"ד הםנפלאים
 כאמור ר"ת כל"ב לכלב, חברון נתנהולכן
 קוה"ק זקיני כדברי יחידה חיה נשמה רוחהנפש חלקי ה' מספר ה' את נפשי ומסיים ברכילדוד

 אליה"ו מספר כלב וזה מקאמרנא, זי"עמהרי"א
 קו"ל ק"ל וזה לחברון, השייך הבריתמלאך
 תורה, ברית סינ"י מספר ק"ל חברו"ן,מספר
 של שמו פז"ק יג"ל השם מספר כציורק"ל
 לחברון. שייך והכל הששי מיום מ"ב בשםיוסף
 אתהן הם זכו"ת ברכ"ע בעל קוה"ק אמרוזה
 השם אל שנרמזת מילה על מרמזת כ"ואות
 ר"ת ה'שמימ'ה ל,ניו "על'ה מ"י ב"ההוי"ה
 מ"ק סרמז וזה כ"ו, מספר השם וס"תמיל"ה
 מילה אמרתך הוי"ה שם שמך כל על הבדלתכי
 כמ"ק כ"ה הוי"ה השם קודם מילה מקדיםכי
 בדא"פ. בס"ד נפלא וזה השמימה, לנו יעלהכי

 יום "טהרת הספר שם את שקרא הטעםוזה
 ר"ת תמ"ב אתתן וס"ת כ"ח מספר ר"תטוב"
 ולא היום מטהר עהז ב,ראשית, מ'אימתית'ורת
 שמרמז כ"ח ור"ת ח"ו, בלילה טומאה לידיבא
 ואהרן משה פירשיז"ל שרים חפרוה באר מ"קעל

 טיילנא הגר"א אלקי הגאון פירש עס נדיביכרוה
 היינו סעודה כורה להם ויעש לשון כרוהזי"ע,
 "זבולף עם נדיבי כרוה "יששכר",התורה שרי ואהרן משה שרים חפרוה באריששכר
 ח'פרוה כ'רוה ר"ת כ"ח וזה עיי"ש.עולמים שני בנחלת חולקים וניהם התורה,המחזיק
 שמש"ה ז"ל רש"י אמר וזה וזבול"ן.יששכ"ר
 מעשיו כ"ח משום בבראשית התורהמתחיל
 היששכ"ר היינו מעשי"ו כ"ח היינו לעמוהגיד

 זבולן שיהיה התורה לעמו הגיד עי"זוזבול"ן,
 מתקנים עי"כ התורה החזקת ע"י התורהמחזיק
 בא*ר אתין בראשית מ"ק מרמז וזה הידונחטא

 ש"היו בא"ר מן א' עם שי"ת אתהןונשאר
 אמרו אע"ה אברהם וזה א'ורייתא.ת'ומכי
 בבאר אשל ויטע וזה בישיבה ויושב זקןחכמז"ל
 וחד פרדס אמר חד ושמואל רב פירשיז"לשבע
 יששכר פרד"ס מרמז זה כי ואמרתי פונדק,אמר
 ר,מז פ'שס ר"ת התורה חלקי בד' עוסקה"
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 את מחזיק זבולן על קאי פנדק כףוד,דרוש
 קיים ואברהם בפוגדק, כמו בהרחבהיששכר
 וכ"ז כהנ"ל הישיבה ופרנס התורה למדשניהם,
בדרא"פ.

 כי היינו אלו"ל, מספר זהן : למקוהשייך
 תתק"ס כמו שעה תתק"ס תשר"י יו"ד עםאלו"ל
 מאמרי יששכר בבני כ"ז כמבואר המקוהלוגי
 ביום וזה מג"ע בזקיני מבואר וכןאלול

 אחרונות לוחות עם רבע"ה משה באהכפורים
 טית"ן בשני שבע"פ תורה נתנה בהםאשר
 שהיא תתק"ס מספר מתניתין וזה ח"י.מספר
 הרמב"ם במרן כ"ז כמבואר המקוה הדעתמימי
 למ"ד העמים מכל סגולה ל"י והייתם וזהז"ל.
 הרמב"ם שאמר וזה תשרי. של ויו"ר אלולשל
 ובזה כמנה. והעיקר הדעת מימי מקוהכי

 את ד, ויהי יששכר הבני דברי עלפירשתי
 כי תתק"ס מספר סמ"ך פעמים י"ו ר"תיוס"ף
 ליוסף. מקוה שייך ומה לוגין. תתק"סהמקוה
 לטהר אדם חייב יצחק רבי אמר כיולדעתי
 לקבל אדם חייב יצחק רבי ואמר ברגלעצמו
 זה ההתקשרות מהו ולכאורה ברגל, רבופני
 מימי שניהם ולדעתי רבו, עם המקוה זהעם

 ר"ת רב"י יוס"ף דאמר וזה והמקוה. הרביהדעת,
 הדעת. מימי שניהם כי כו, פ'עמים י"ויוס"ף
 היינו יוסף, פרת בן יוסף את יעקב שברכווזה
 את וליפות לשפר הכח לו יש הצדיק יוסףבני

 כי האריז"ל מרן אמר כי הדעת במימיהאדם
 פורת בן דמשה, הדעת עד עולה דיוס"ףיסו"ד
 כמו היינו עין עולי חכז"ל ודרשו עיןעלי

 יוסף כ"כ פר"ת נעשה העין סבילת מןשעולה
 שאמר וזה ולשפר. ליפות הכח לו ישהצדיק
 שפיר וזה דמיא. עינא על דנציב כגופןהתרגום
 ויקהל מ"ק שאמר וזה אחת. והצדיקהמקוה
 מספר ויקה"ל ישראל, בני עדת כל אתמשה

 רשיז"ל שאמר וזה הדע"ת, מימי עד"תמקו"ה,
 תורה ע"י המקוה שאז וכו' הכפורים יוםלמחרת
 ר"ת מי"ם וזה תתק"ס. מספר מתניתי"ןשבע"פ
 כהנ"ל. מקוה מיני הגימ"ל מ'תגיתין "וסףמ,קוה
 במ"ד. נפלאוזה

 בן מ"ק על הטורים בעל מרן שאמרוזה
 מועד ישועות נשים קדשים ורעים ר"תוקנהם
 לכאורה משניות. חלקי ה' יוסף עם למדשיעקב
 זקיני הקשה וכן טהרות. עמו למד לא מהמפני
 שבשם מצרימה שלחו שסהרות ומתרץמג"ע.
 טהרוה למר היכן ולדעתי מוניות.ילמוד

 מ"ק על נפלא דבר בס*ד ואמרתיבמצרינב
 יין לו שגר ז"ל פירש"י כזאת, שלחולאביו
 לו רמז היינו הימנו, גוחה ~קנים שדעתישן
 ניצל עי"ז גמצרים ההן שתה שלאשע"י

 שהוסיף זקנים סהרות, היא שדעת וזהמבנותיהם.

קפפ ת ו ר ע ה1

 משניות חלקי לה' לזקני"ם טהרות שהיאדעת
 זקני"ם.ר"ת

 דוקא ומדוע יין דוקא לו שגר לכהולכאורה
 פירש"י זקנים בן כי בס"ד פירשתי הנהישן,
 ולכאורה לו, מסר ועבר משם שלמד מהז"ל

 על שקאי אלא מסר, מהו אותו למדהול"ל
 ללמוד שצריכין התורה סודות הקבלהחכמת
 זה מצאתי ואח"כ מסירה, בחינת לאוזןמפה
 כוזנתי כי מאד ושמחתי ז"ל הרמב"ןבמרן
 בר התרגום דאמר וזה זי"ע. הקדושיםלדבריו
 דוקא מהו לכאורה חכמה, נקרא קבלה כיחכים
 סודות כי ה'מלך מ'בית ח,סר כ,לום ר"תחכמ"ה
 ב"ן דוקא זקנים בן וזה דמלכה גנזיאנקרא
 מרא נקרא בגי"ם כי בתקזוה"ק מבוארכי

 אביו של גנזיו לראות לו מותר ובןדקבלה
 אביו כי היינו ישן, יין לו שגר וזהכביכול.
 סו"ד מספר יין הנקרא התורה סודות עמולמד
 עמו ללמוד שמותר זקני"ם טעם זקנים בןוזה

 סודות ללמוד יוכל הברית שמירת ע"יסודות
 להודיעם, ובריתו ליראיו ד' סוד כמ"שהתורה
 כדברי ליראה זוכין הברית שמירת ע"יכי

 עיי"ש. מאות"י כ"א יגור גר הן מגדיםהנועם
 על מרומז פרת נהר כי עין עלי פר"ת בןוזה
 חכמת למד יוסף היינו התורה וסודותקבלה
 פרת בנהר נאמר ומש"ה פרת הנהר כמוהקבלה
 חכמז"ל דברי על מגדים הנועם כדבריגדול
 של דבריו שהם ורבא דאביי הץיות קטןדבר
 דבדיו שהם מרכבה מעשה גדול דבר האדם,קסן
 בזוה"ק כי עין עלי דאמר וזה הקב"ה. גדולשל

 וזה שמע. תא נאמר ובגמרא חזי תאנאמר
 גאמר ובפרת ושם נאמר נהרות בהגימ"לשפיר
 מפני ושם נאמד ולא פרת הוא הרביעיוהנהר
 העלמה לשון לעלס שמי זה חכמז*לשדרשו
 בס"ד. נפלא דבר וזה פסחים. בש"סעיהש
 תורה ביתי, על תהיה אתה מ"ק מרמז זהועל
 יוסף עשה בראשית מן בי"ת מתחלתשבכתב
 הגבלה ימי גימ"ל ע"י התורה קבלת עלהכנה
 עדות ייקם מ"ק על זי"ע הרח"ו מרןכדברי
 הכנה עשה יוסף כי יוס"ף ויק"ם מספרביעקב
 זרע על מעיד הקב"ה עי"ז יסוד עלבמצרים
 ע"י בישראל שם ותורה עי"ז י"ה בשםיעקב
 שבועו"ת ו~ה תורה. לברית זכו מילהברית
 ב'ישראל, ש'ם ךתורה ב'יעקב ע,דות ויקםך4ת
 אתין מצרפים כאשר סיני הר על ה' וירדוזה
 סינ"י לאתהן וב"ש ב"ה הוי' השם כמספרכ"ו

 גךפיך ה' ת'ורת ר"ת בהת וזה יוס"ף,מספר
 יש"ק שבע"פ תורה פיך ועל שבע"פ,תורה
 יו"ד האריז"ל מרן כדברי "יד, ש'ל ק'וצור"ת
 והם מצוות כת"ר אתמן בתר"ך הדברותעשרת
 היינו כת"ר יו"ד של קוצו הדברות עשרתחכמה
 תוה"ק מתתיל יזה כ'תר, ח'כמה ר"ת כ"חר"ת



 ם י פ ת כמקצ
 חכמ"ה ד"ת ה,גיד מ,עשיו כ"ח משוםבבדאשית

 גוים גחלת להם לתת מצות כת"ד מעשיווזה
 הודאה. תצא משס אשדהביהמ"ק
 חלמתיו על מ"ק על מגדים הנועם שאמדוזה
 מהו חלמתיו שיאמד די ה" לכאורה דבדיוועל

 לו מותד האיך לכאודה ז"ל הוא ומפדשדבדיו,
 אמדו והא כמותו והלכה הלכות להודותליוסף
 ומתדץ ומיששכר, מלוי אלא דמודי ליכאחכז"ל
 המע"ה דוד אצל ז"ל מהדש"א דבינו דבריע"פ
 כמותו הלכה עמו וד' משכיל דדכיו בכל דודויהי
 ומיששכד מלוי אלא דמודי ליכא והא מקום,בכל

 של אמיתו  להשיג יוכל עי"ז שאני, מלךומתדץ
 חלמתיו על יוסף אצל א"כ כמותו. והלכהתודה
 אצל כמו כמותו הלכה דבדיו ועל מלךשנעשה
 להודות יוכל שיוסף הדא" עיקד וזה המע"ה.דוד

 לפרש אמדתי וזה יהודה. מן הבא מדודהודאה
 לפניו להורות לפניו שלח יהודה ואתמ"ק
 שמשם המדדש בית לו לתקן ומפדשיז"לגשנה
 לוי את שלח לא למה לכאודה הודאה,תצא

 דצה יעקב דק הודאות ממודי שהםויששכד
 והלכה להורות יוכל שיוסף הדאי' אתלחזק
 דוקא שלח וזה מיהודה הבא דוד מןכמותו
 תודה תצא מציון כי חכמז"ל שאמדו וזהיהודה.
 כי חכמז"ל אמדו כי היינו מידושלים ה,ודבד
 יוצאת ורצועה בנימין של בחלקו עמדהמזבח
 של בחלקו היה הגזית ולשכת יהודה שללחלקו
 כולו, העולם לכל הודאה יוצאת שמשםיהודה
 מ'יהודה ש'בט י'סוד ל'א ד"ת מירושל"םוזה

 אין חכמז"ל שאמדו וזה ר'גליו. מ'ביןו,מחוקק
 אלא בישיבה ויושב זקן מלשון בעזדהישיבה
 בס"ד. נפלאים דבדים והם בלבד. דוד כיתלמלכי
 אין סנהדדין בש"ס חכמז"ל דאמדווהיינו
 תדדשו לשכנו שנאמד ביהודה אלא השנהמעבדין
 דק יהיה לא ודדישה דדישה כל שמהובאת
 עקיבא דבי הא הגמדא ומקשה מקום. שלבחלקו
 עקיבא דבי שאני ומתדץ בנהדדעא, השנהעיבד
 דבי כי היינו ישדאל, באדץ כמותו הניחשלא
 האד"י מדן כי היינו ישדאל" "אדץ בעצמועקיבא
 היינו עקיב"א דב"י אתוון יעק"ב אבי"ד אמדו"ל
 יעקב ואצל אע"ה יעקב בחינת היה עקיבארבי
 וזה תחתיו. ח2ראל אדץ כל כפל נאמדאע"ה
 קדאהו המשקים שד כי עקיבא דבי ג"כיוסף
 שהוא יען י'וסף נמן ע'קיבא ד'בי ד*תעבד"י
 בעצמו שהוא הודאה תצא ומשם גשןבאדץ

 הרעותם למה מ"ק מדמז וזה כהנ"ל.ידושלים
 ד"ת לאי*ש אח, לכם יש אשר לאי"ש להגידלי

 בעצמו שיומף היינו לעיים רדושלים א'תקרמו
 ובחינת יעקב בחינת שהוא ע"י ירושליםגעשה
 שבע"פ. תודה שהיא מפני כהנ"ל עקיבאדבי
 השם אחדונה גאולה היינו ממך אגדל הכסארק
 במהרה ים"ש עמלק במחיית שלם וכסאושלם

 ת ו ר ע הו

 נקדא מה מפגי משה הישמח כדבדי יוסף ע"ידק
 שגאולה מפני ישד או חסיד ולא הצדיקיוסף

 כל ובמדדש ממנצפ"ך, ד אות ע"י יהי'אחדונה
 מצדים גאולת על דק מדמזים הם השבטיםשמות
 ג"כ אחרונה גאולה על מדמזת יוסף שלושמו
 הקב"ה דמז וזה ידו. שנית ד' יוסיףשנאמד
 נצחית גאולה תה" לא מצדים גאולת כילמשה
 ה' יוסיף ד"ת כי דגלך מעל נעלך ש"לבאומדו
 שלימה גאולה על לו דמז ש"ל מספד ידושנית
 חכמז"ל אמדו נעלך דוקא וזה אחדונה,גאולה
 נעל נקדאת האשה כי האשה מן לסדושצוהו
 מדבד, חי צומח דומח יסודות ד' יש כיהיינו
 מלכות, בבח" הוא מדבד שהוא ובזההאדם,
 ועושה בהמה ששוחט ע"י לדוד, אחד דבדכמ"ש
 מדבד האדם שהוא ניכד מזה לדגליוטנעלים
 המע"ה דוד מדמז וזה יסודות. הגימ"ל עלושולט

 וס"ת טו"ב מספד ד"ת ידיך במעשיתמשילהו
 המנעלים ע"י דגליו תחת שתה כל ל"ו,מספד
 שהוא מדבד שאדם נפלאה רא" דגליו,שתחת
 ע'ושה ד"ת נע"ל וזה דוד. צדיקי ל"1טו"ב

 זוכה ביסוד המקדש הצדיק ע"י ל'בדדניפלאות
 אשה נעל וזה כנודע. ומופתים אותותלעשות
 יב"ם בטלה לכן חכמז"ל אמדו וזה פה.מלכות
 בעדוה ח"ו פוגם מצוה לשם מכוין לא אםבאשה
 יבום לקיים לבעז לגדן הלכה דות כאשדוזה
 אשד האשה תאות בטל נעלו, איש שלףנאמד
 וזה האשה, מתאות הכוונה להסיר %לנקדאת
 מהו נעל הול"ל ולכאודה יוס"ף, מספדנעלו
 דבע"ה משה אצל שפיד וזה האשה. תאותנעלו,
 כוונתו שכל יב"ם ד"ת במתנת משה ישמחנאמד
 יבום. מצותכמו
 את אלקים אסף דחל אמרה יוסף בלידתוזה
 מקודם, לה היתה חדפה מאי לכאודהחדפתי,
 המישוש חוש כי אומדים הפילוסופים כיולדעתי
 אמד וזה בהמה, מעשה ח"1 והוא לנו היאחדפה
 להם מקאמדנא זי"ע מהדי"א דבינו קוה"קזקיני
 נאמד עדלה אצל אשד עדלה להם יש כימדפה
 לו אשד לאיש אחותינו את לתת חדפההלשון
 הקדוש עם לישדאל אבל לנו היא חדפה כיעדלה
 יוסף קדושה, שזה לעולם הדאה ומי קדושה,היא

 בימי במצרים נודא בנסיון שעמד ע"ההצדיק
 והדאה יצדו על והתגבד הדמים בדתיחתהבחדות
 צדיק אותו ובלידת חדפה. ולא קדושהשהיא
 ע"ז בנסיון יעמוד שבנה בנבואה רחלדאתה
 וזה חדפה, ולא קדושה שזה העולם לכלויודיע
 האתין את מאספים כאשד וזה החדפה. אתיאסף
 חדפתאי אתוון מן הטב"ע מספר אלקיםמספד
 אותו של מילה בדית ע"י בדי"ת אתפןנשאד
 וזה החדפה, 21תבטל הסנמ,ע על מתגבדיםאבד
 אבר באותו מילה נהנו מש"ה הדמב"ם מדןאמר

 חע בעמן התאוה כחשיחבסל
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 בגדי פסים כתונת לו ועשה במדרשואיתא
 גדול לכהן יוסף שייך מה לכאורה גדולה,כהונה
 על מצורע גפ' מגדים בנועם הנה יסודע"י
 הכהן אל והובא טהרתו ביום המצורע תודתמ*ק
 בטלה הקדוש רבינו משמת חכמו"ל דבריע"פ
 והיה מיותר מישראל לכאורה מישראל,כהונה
 התנא דברי ע"פ ומתרץ כהונה. בטלה שיאמדדי
 ווכה יסוד בקדושת א"ע שמקדש מי אל"דבי
 ווכה אהרן מורע אינו אפילו גדול כהןשהוא
 שלא הקדוש רבינו משמת וזה גדול, כהןלבחינת
 מישראל, כהונה בטלה מאבנטו למטה ידוהניח
 יוכל אהרן מורע שאינו ישראל אפילוהיינו
 אמרתי ובוה עיי"ש. גדול כהן בבחיגתלהיות
 עי"ו מ'אבניטו ל'מטה "דו ה'ניח ל,א ר"תמיל"ה
 להיות יכול היה שחשראל מישראל כהונהבטלה
 שהתקדש ע"י יוסף שפיר ווה כהנ"ל. גדולכהן
 גדול. כהן הקדוש רבינו בחינת להיות וכהביסוד
 סוחרים פוטיפר ר"ת פסים כחגת לו ועשהוזה

 בהם שעמד נסיונות ארבע הם מדיניםישמעאלים
 רבינו כמו גדולה כהונה בגדי לד' זכהעה?

 מדתו כי חכים בר התרגום אמד ווההקדוש.
 לכאורה גער, שקראוהו ווה חכמה. גדול כהןשל
 העקדה בשעת שנה ארבעים בן אע"היצחק
 וקראהו בנים עשרה לו היה ובנימין נעדקראהו
 פוגם שאינו מי כי המג"ע זקיני ומתרץנעד,

 ר"ת ואמר עיי"ש נער קראהו יסידבקדושת
 אמד כי בם"ד ולדעתי ר'אשינו, ע,טדתנ'פלה
 כי ממות נפשי חלצת כי בתהלים המע"הדוד
 וה חטא כי דמעה מן עיני את נקרא ח"יצדיק
 רגלי את ח"ו בעינים ופוגם ר"ל מיתהנקרא
 ר4ת ווה ח"ו דחי אל מדחי הולך עי"ומדחי
 עליהם דוד התפלל מש"ה ר'גלי, ע,יני נ'פשינע"ד
 מי נער נקרא עי"ו נער ולהקרא מהםלהנצל
 בם"ד נפלאים דברים הם ואלו ח"ו. פוגםשאינו
 בדדא"ם. ופרחכפתוד
 ובנימין נעד אע"ה ויצחק נעד, יוסף נקדאעי"ז
 שאמדו וזה ואהבהו. ישראל נער כהנ"ל,נעד
 עבדתי לא מעולם יוסי רבי אצל בגמדאחו"ל
 אם כהן, שאיני בעצמי אני יודע חבדי דבריעל

 רבי ואמר עולה, החתי ~וכן עלה ליאומרים
 לאחורי, וחורתי דבד אמרתי לא מעולםיוסי

 אומר ואחד וכ*א בספרים מובאים חלוודבדים
 בם"ד נפלא בדרך לפרש ואמרתי ע"ז.פידוש
 בחינת מדריגה לו שיש בעצמו מתפאד יוסישדבי
 עולה היה לדוכן עלה אומדים שאם גדולכהן
 מה מפני יוסי רבי ואמר כהן, בחינת לו ישכי

 אמרתי לא מעולם היינו כהן לבתינת לוהוכיתי
 בברית פגס שלא היינו לאחודי וחזרתידבד

 המעוד. בדית על לעבוד ח"ו בא לא עי"זהלשון,
 הקדוש, רבינו לך קרי לא מה מפיי לו אמרווזה

 שלא יותד מדדיגה לו היה הקדוש שרבינוומתרו

קצא ת ו ר ע ה1

 כפתור בם"ד נפלא דבר וזה וכו', ידוהניח
 בדרא"פ.ופרח
 כהנים אומר שהש"ץ בשעה לפרש אמרתיובוה
 מפני ולכאורה כאמור, קדושיך עם הקהלאומרים

 היינו כאמור, לשון ומהו קדושיך עם יאמדומה
 כהנים קורא שהש"ץ בשעה לדוכן עוליםשכהנים
 ה"צו כאמור, קדושיך עם הקהל משיביםעי"ז
 ממלכת לי תהיו ואתם נאמד התורה קבלתבשעת
 כהן אחיו ואהרן מלך רבע"ה משה היינוכהנים
 מלכות, כתר ירושה המע"ה ולדוד למשההיינו

 ע"י היינו קדוש וגוי כהונה, כתר ירושהולאהרן
 לכתר לבא יכולין הקדוש רבינו כמוקדושה
 רבינו ע"י כהונה וכתר רבנן, מלכי מאןמלכות
 ישראל בני אל תדבר אשר הדברים ואלההקדוש,
 מלכות בחינת להשיג יכולין ישראל ורעשאפילו
 אהרן ומורע דוד מורע איגם אפילו כהונהובחינת

 בטלה מגדים הנועם כדברי ישראל בחינתרק
 כאשר ווה ישראל. מורע אפילו מישראלכהונה
 ע"י קדושיך, עם משיבים כהנים אומדהש"ץ
 כאמוד כהנים, ישראל כל להיות יכוליןקדושה
 אל תדבר אשר הדבדים אלה קדוש וגויבמ"ק
 אצל חולין בש"ם חכמו"ל דרשו ווה ישראל.בני

 לא נפשי מריה שאמר כהן שהיה הנביאיחוקאל
 ולא ביום יהדהד שלא חכמו"ל דאמרונטמאה
 בעצמו שהתפאד היינו בלילה טומאה לידייבוא
 כהונה בחינת לו יש מלידה כהן שהואחוץ

 בם"ד נפלא ווה הקדוש. דבינו כמובקדושה
בדרא"פ.
 לכאורה אליכם, המדבר פי כי הרואותעיניכם
 אתפן כי רק הדיבור, שומעים אונים כיהול"ל
 יוסף של האחרון ואות יו"ד הראשון האותיוסף
 למצרים כי היינו ס"ו, הם האמצעים ואתפןפ'
 יוכבד עם בניו עם ויוסף נפש ס"ו דקבאו

 יוסף להם הדאה ווה כנודע. לשבעיםהשלימו
 פו"ק יג"ל בשם במצדיס הכנה עשה הואכי

 פז"ק יג"ל ר"ת פ"י הששי יום מן יוסף שלהשם
 בשם נרמו ווה מצרימה, הבאימ נפש ס"ועל

 נעשה עי"ו אליכם המדבד פי בשם פ"י ווהיוסף.
 פה מלכות מדבד נעשה יסוד קדושת ע"ימלך
 ברתא לו נותנים לחויא דקטל מאן הווה"קכדבדי
 ע"י מלך עליהם אעשה עליכם המדברדמלכא
 בדדא"ם. בס"ד נפלא דבד וזה פ"י.השם
 מהול שהוא להם הדאה ז"ל שפידש*יווה
 ה,שמים ו,צבא ר"ת מלכות הלו"ם אתפןמהו"ל
 העכה ר"ת וא"ו בלא הל"ם וזה נהשתחוים.לך

 וא"ו שבע"פ תורה וא"ו ע"י הפצו מ,סעיל'משה
 עיי*ש. למשניות דומז המשנ"ה במדכב"תמג"ע, זקיני כדבדי יוסף על המרמוות משניותסדדי
 ממך אגדל הכסא דק כס"א מספר הלו"םוזה
 לכס"א, אחדונה לגאולה זוכין מהו"ל ע"יכי
 מיוציחינו. ה"מין ל'קץ י'שלח ר*ת מיל*הכי



 והערותמטתביםקצב

 "רושלים ח'ומות ת'בנה ר"ת מילה מןוחי"ת
 המקוה המקדש לבית נוכה מילה בזכותהיינו
 דיסוד דרגא שלם יראה כירושלים גדול יהיהאשר
 ל'פניך, ש'לימה ~טתי ו'תהי ר"ת שלו"םכי

 מילה בריה ע"י וזה ליראה, זוכין ברית ע"ייראה
 ת'ורה ר"ה חומ"ת תורה לברית נזכהחי"ת
 על המזון בברכת וזה ו'משפטים. ח'קיםמ'צות
 שלמדתנו תורתך ועל בבשרינו שחתמתבריתך
 מ'אימתי א,נכי ר"ת אמ"ת הקב"ה של חותמוכי

 תורה לבנו יטהר וזה והגמרא. המשנה ר"תת'נא
 ל"ב ר"ת מישראל ול' מבראשית ב' ל"בשבכתב
 הגמ' ת'נא, א"נכי מ'אימתי ב,ראשית ר"תבאמ"ת

 מימי תתק"ס מספר מתניתין כי טהרהבחינת
 בדרא"פ. וכ"ז כנודע.המקוה
 אהבה לו תת למען לו העתקתי ואתכל

 הבדולחים בעיניו חן הדברים ימצאו ואםוידידות,
 על לי וישיב למועד. חזון ועוד עוד לואשלח
 וישועה ובברכה בדרו"ש מאהבה. תשובההכל
 אכיה"ר. דקדושהבנחת

 בירושלים ביהמ"ק בבנין לראות יזכינוהש"'ת
 מגולין וחסדים רחמים בתוך אכיה*רבמהרה
 אכיה"ר. דידןבמהרה

 מקאמרנא סאפרין יעקב חייםהק'

 שפיראאלעזר
 זצ"ל מבערטשבהה"צ

 יצ"ו קיוויאשד דק"קאב"ד
 לט"ק. תשט"ו צו ד' יוםב"ה

 ידידי כבוד בדיצות יחוג המצות חגאת
 אוצרו ה' יראת וחסיד ותיקהגה"צ
 כקש"ת וכו, הרבים את וזוכהזכה

 שליט"א, ליפא טוב יום חנני,כוה"ר
 וכעת יצ"ו העלמעץ אבדק"קשה"

 יצ"ו.בקליוולטגד

 בתשובה הנני שמו לאוהבי כמשפטאחדשה"ט
 מקוה המקואות בענין מכהבו יקרת עלמאהבה
 הרצפה תחת הכשרה שהמקוה דהיינו מקוהע"ג

 שאובין מים של ובעליוגה כשפפ"ההמנוקבת
 הרצפה עד המים שאותן טובלים הרצפהשעל
 מפ"ק שכעתי בכ"פ, אותם שמחליפיםנקיים
 אב"ד השרון חבצלת בעל החסיד הגאוןמו"ר
 הרה"ק מפ"ק ששמע יצ"ל טארנאפאלדק"ק

 ז"ל הה"ק אביו משם שאמר ז"למבעלזא

 הרב אשר להזדמן יוכל כזאת מקוהשבסבת
 במתיבתא כבר שישב אחר אותהשהכשיר
 משם יוציאוהו ואח"כ שנה, מאות שלשדרקיע
 התחתונה שמתמלאת השנים ברוב מידמןאם

 סאה מ' שם ואין וטיט רפש הרצפהשתחת
 סמך על שלמעלה בשאובין וטובליןמים

 שאין דברים אלו כי הרצפה, לתחתההשקה
 והבור הרצפה תחת לבדוק מתי שיעורלהם
 גם בזה. לייהר צריך ע"כ מים, בו איןריק
 מקואות לעשות והתאמצות התעוררותצריך
 חדושי ספר בהקדמת העתקתי כאשרמעין,
 מים מקוה ובור מעין אך והרמז יששכר,בני
 טהור.יה"

 לזכות בתוי"ר אומץ להוסיף השי"תויזכהו
 החג לקבל ויזכה בכ"ע להרחבה ויזכההרבים
 ושמחת ויתרון בהכשר הבעל"ט הקדושהפסח
 עוד יזכה גש"מ טוב כל בהשפעתהנפש
 אמר הה,ד זצ"ל אאמ"ו - פסח שלבראשון
 מ,הרה. ש,לימה ג'אולה ר"תגש"מ
 לישועה המצפה באהבה הדוש"ת ידידוכ"ד

 שפירא אלעזרהק'

חנ~44"



 ה ת פמ
תורה

 זרעד, יה" גד כי - לךלך
 לרחל, יעקב וישק ; קס"ו עמך, ואה" -ןיצא קל"י

קכ"ה
 קכ"1 עמו, איש ויאבק -וישלח
 ; קנ"ו קכ"1, יוסף, יעקב תולדות אלה -ןישב
 ; ק"ע קמ"ד, נעד, והוא ; קנ"ז בצאן, אחייאת

 ; קם"ט אחיו, מכל יוסף את אהבוישדאל
 את שמד ואביו ; קנ"ב דבתם, את יוסףויבא
 מבקש, אנכי אחי את ; קמ"1 קכ"ח,הדבד,
 ; קע"א דתינה, נלכה אומרים שטעתי ;קנ"ה
 ; קכ"ג בא, אני אנא ואני ; קכ"ח איננו,הילד

 ; קכ"ג אתו, ידע ולא ; קל"ח יוסף, את ה'ויהי

 ; קמ"א מדאה, ויפה תואד יפה יוסףויהי
 קם"ה; יוסף, אל עיניה את אדוניו אשתותשא
 אל ויאמד ; קם"ד קמ"ד, קכ"ז, קכ"1,וימאן,
 הרעה אעשה ואיך ; קכ"ח אדוניו,אשת

 לאלקים, וחטאתי ; קל"א ק"ל, הזאת,הגדולה
 יום, יום אליו כדבדה ויהי ; קמ"ד ק"ל,ק"ט,
 לשכב אל" שמע ולא ; קכהז ק"נ,קמ"ח,
 כהיום ויהי ; קס"ז קנ"ג, עמה, להיותאצלה
 ; קס"ז קנ"ח, הביתה, ויבא , קמ"חהזה,

 מאגשי איש ואין ; קל"1 מלאכתו,לעשות
 ותתפשהו ; קל"ט בבית, שם ; קנ"גהבית,
 קמ"א; בידה, בגדו ויעזוב ; קס"ג ק"מ,בבגדו,
 ; קנ"ח אשתו, דבדי את אדוניו כשמועויהי
 לא פה וגם ; קם"ח הסוהד, בית שדויתן
 בבוד, אותי שמו כי ; קע"א מאומה,עשיתי
 קס"אקכ"ח,
 אגדל הכסא דק ; קל"ח הודיע, אחדי -מקץ
 במצדים, שבר יש כי יעקב וידא ; קנ"הממך,
 ; ק"ס השליט, הוא ויוסף ; קם"דקס"א,
 בילד, תחסאו אל ; קנ"ב אחיו, את יוסףויכד
 קם"ב עמו, וישכדו וישתו ;קכ"ט
 שאדית לכם לשים ; קל"1 אלי, נא גשו -דיגש

 ; קנ"ב דאיתם, אשד כל את 1 קל"טבארץ,
 ; קל"א אותו, לשאת ; קס"ג העגלות, אתוידא

 ; קמ"ה שנה, וואת שלשים מגודי שניימי
 קנ"ו בסוסים, לחם יוסף להםויתן
 עשדה שבע מצדים באדץ יעקב ויחי -ייחי

 קכ"ו, ירכי, זחת ידך נא שים 1 קמ"השנה,
 ; קס"ג יוסף, בני את ישדאל וידא 1קנ"ד
 באיתן ותשב 1 קס"ג בזה, אלקים לי נתןאשר
 1 ק"נ ישראל, אבן רועה משם 1 קמ"זקשתו,
 אל ויאמר 1 קס"ג אחיך, פשע נא שאאנא
 קן*ט אני, אלקים התחת כיתיראו

 הבאש ישראל בני שמות ואלה -שמות
 יוצאי נפש כל ויהי ; קס"ז פ"א,מצרימה,
 קל"ח פ"א, הצילנו, מצרי איש ; קס"וירך,
 פ"ד אש, צלי ; מ' הלילה, כחצות -בא

 קכ"ד השביע, השבע כי -בשלח
 ינוח למען ; פ"ד יתן, שבתו דק -מ'טפמים
 ס"ז וחמורך,שורך
 כ"1 ירד, על אותו ושחט -ויקרא

 כ"ט בהם, תטמאו ולא -שכ!יני
 ס"1 בראשו, אשמו את והשיב -נהשא
 דמח ויקח ; י"ט ה', אף חרון וישוב -בלק

 י"חבידו,
 , כ"ה כ"א, י, ט, חמתי, את השיב -פבחמ
 י"ב, קנאת., את בקנאו 1 י' ישראל, בנימעל
 אמור, לכן ; כ' כייתי, ולא ; י"ג בתוכם, ;כ'

 קנא אשר תחת ; י"ג שלום, בדיתי ; כ"חכ"ג,
 י"גלאלקיו,
 צ"1 נפשך, ובכל -ואתחנן
 כ"ח ה', פי מוצא כל על כי -עקב

 וכתדטיםנביאים
 צבאות, אלקים לה' קנאתי קנא א' -מלכים

כ'
 הוי ה' ; קל"ז קנהו, שוד ידע א' -ישעי'
 משה, לימין מוליך ס"ג ; כ"ו עון,מושכי
 ס"ט בחדשו, חודש מדי וה" ס"1 ;קס"ד
 1 כ' בדחוק, תעמוד ה' למה " -רנהלים
 אלקים כי י"ד 1 ט' צדופה, ה' אמדתי"ח
 נפשי, מחרב הצילה כ"ב ; קי"ז צדיק,בדוד
 ס"ג ; כ"ז לך, אומד לא אדעב אם נ' ;פ"ג
 קהט ; כ"ז נפייי, תשבע ודשן חלבכמו
 ס"1 שעשועי, תודתךלולא

 ; "ט אף, יכפה בסתר מתן כ"א -3!שלי
 ל' אתה, נפש בעל אםכ"ג
 כ' מקדשה, באו גוים דאתה כי 1 -איכה
 מ"1 נחש, ישכנו גדר ופורץ ח' -קוקלרז

81,,11
 , כ"1 ידעה, מנא הוא קדוש " -ברכדרז

 והם ; ס"ז מטתו, על ק"ש הקודא כלה'
 1 כ"ז וכביצה, כזית עד עצמם עלמוקדקים

 בדזל, של במסרקות בשדו סודקין והיוס"א
פ"ג



 ח ת פמקצד

 מכי למעלה שהניחה חנוכה נר כ"א -שבת
 בימין מזוזה כ"ב , קע"א קל"ג, פסולה,אמה
 א-ן ריק והבור , קל"ח בשמאל, חנוכהונר
 ועקרבים נחשים אבל בו אין מים מישבו
 יוסף ויבא להו איבעיא מ"ט , ק"ע בו,יש

 כל נ"ה ; קמ"ז כ"א, י"ז, מלאכתו,לעשות
 ס"א ; פ"ג טועה, אלא אינו חטא דודהאומר
 1 י"ט מיא, חפני מלא משאי אנא חסדאא"ר

 מלח רבא קי"ט ; פ"ג בקשרים, יוצאיםהבנים
 פ"גשיבוטא,
 פתחו על יושב אבינו אברהם י"ט -עירובין

 כ"ה י"ח, גיהנם,של
 ; פ"ב שזבו, משקין משום גזירה ג' -3:י(בה

 ס"ז נפש, אבדה וי ששבת כיוןט"ז
 שכבר עליך פה לי יש עדיין הט -ר2עניר2
 ע"ח החמה,שקעה
 רבו פני לקבל אדם חייב ט"ז - השנהראש
 פ"בברגל,
 הרשעים, את מחייב הצדיק יוסף ל"ה -יך3!4ל
 ונטמאתם תקרי אל בם ונטמאתם ל"ט ,כ"א
 ל' כ"ח, ונטמתם,אלא
 מה לשחר אסתר נמשלה למה י"ג -מגילה
 קל"ה הלילה, סוףשחר
 לענין עצמו בפני רגל שמיני מ"ח -פדכה
 פ"ג קש"ב,פז"ר
 שאני צדיק בי מושל מי ט"ז - קב!ן3!ועד
 קל"ח ב', מבטל, והואגוזר
 ואחרים בורו מי אדם ישפוך לא י"א -יבמדת
 קל"ז להם,צריכים
 י " חיים, סם לו נעשה זכה ל' -קידושין

 כ"ב; למעשה, מצרפה הקב"ה טובה מחשבהמ'
 י"ג קטיעא, דשלום וי"1ס"1
 כאלו ידים נטילת בלי האוכל כל ד -מךמד;
 שם שקדש יוסף ל"ו ; כ"ז זונה, אשה עלבא

 ; ק"נ הק', משם אות לו נתוסף בסתרשמים
 ; קמ"ג נתכוונו, עבירה לדבר ששניהםמלמד
 ; קמ"ג קמ"ב, ממש, מלאכתו לעשות אמרחד
 קכ"ג, נכנס, עמה צרכיו לעשות אמרוחד
 דיוקנו באתה שעה באותה ; ק"נ קמ"ב,קל"ו,
 שמך שימחה רצונך ; קנ"א קל"ט, אביו,של

 קנ"ג ; קכ"המביניהם,
 הנביא אליהו משחקים כלבים פי - קמאבבא
 פ"גבעיד,
 את משלם והשואל צ*ג - מציעאבבא
 פ"דהכל,
 בלועי לך ואחוי תא ע"ד - בוזרא3:3:א
 ס"ט וכו', יומין תלתין כלדקרח

 טבל, במאי למשה קבר כי ל"ט -מבהדרין
 ראה פ"ב , י"ז בו, פוגעין קנאין פ"ב ;כ"ה

 למדתני כך לא , כ"ד הלכה, ונזכרמעשה

 דאגרתא קריינא ; כ"ד י"ז, סיני, מהרבירידתך
 אם ק"י ; כ"ב י"ט, פרוונקא, ליהויאיהו
 ס"ח נצא, עמרם לבן דין עושהאהה
 אשת ראה עקיבא ר' כ' - זרהעבודה

 קס"ד ובכה, שחק רק הרשעטורנוסרופוס
 ומסרה מסיני תורה קבל משה א' -אבות

 כ' מצוה, גוררת מצוה ; כ"הליהושע,
 שהרגו עד פנחס נתכהן לא ק"א -ז::ד;ים
 כ"דלזמרי,
 לו קשה היו דברים שלשה כ"ט -כ!נ1קור2
 ס"ט וכו', ור"ח מנורהלמשה
 קנ"ה הכבוד, כסא עד אבק העלו צ"ג -הולין
 פ"ב לדעת, עצמו המקשה י"ג -נדד;

 פ"ג שהוא, בכל מסהר מעין פ"א -3!קואור2

יךן,עלמי
 רחמנא אתא כד ! ה"א פ"ב -מנהדרין
 ולא שליח לא שלח לא ישראל יתלמיסרוק
 : ה"ב פ"י ; כ"ד בעצמו, הוא אלאמלאך
 י"ח נסים, ששה הקב"ה לו עשה שנכנסכיון

 הקרויםוהר
 יוסף אלא וכו' החי מן אבר אוכלין הוווהאיך
 דלא חובין אית י קנ"ב אתענש, וע"ד קאמרהוה

 1 כ"ג עלמא, מהאי נש בר דאתפטר עדמהכפרין

 בגדיהם כנפי על - לדורותם השבת אתלעשות
 מהימנא רעיא ס"ז; להדדי, שייכי מישךלדורותם
 ; י"ט אף, הוא ג"ע על דגיהנם הממונה :פנחס
 ג' אליהו, הואפנחס

בודרושים
 מאלה יראה אליהו הוא שפנחס לידעהרוצה
 אדם מוכיח זש"ה הדברים אלה ; י"דהדבדים,
 בדין שלום בריתי 1 י"ד וכו', משה זהאחרי
 אלא נזונין ישראל אין ; כ"ג שכרו, שיטולהוא

 בהריגת משה שנתעצל לפי , כ"ג האמונה,בזכות
 שצריך ללמדך קבורתו את איש ידע לאזמרי
 לחלוק קדח דאה מה , כ"ג כנמר, עז להיותאדם
 תשמרו ; כ"ד ראה, אדומה פרה ש משהעל

 לשובע אוכל צדיק זשה"כ במועדו לילהקריב
 זאת ; כ"ז במע", : רבה ברות רות, זונפשו
 הבריות, את בהם לצרף אלא מצות נתנו לאהח"
 היית ולשמרה לעבדה מהו בני ידעת אם ;כ"ח
 הזה, ההר על האלקים את תעבדון מהויודע
 יביע ליום יום זש"ה הכהנים אל אמור 1ס"ו
 מיחוש כל 1 ס"ח דעת, יחוה ללילה ולילהאומר
 יודע ראובן ה" אלו 1 פ"ד ראש, מיחושולא

 ה" כתפו על וגו, הציל למען בתורהשיכתב
 בא אני אנא ואני איננו הילד 1 קכ"חמביאו,



 פם

 פסים כתונת לו ויעש ; קכ"ח בלהה,במעשה
 וישנאו ; קכ"ו הים, נקרע יוסף בזכות יםפס
 הים ; קל"ג לפניהמ, הים שיקרע בשבילאותו
 קכ"ו, ראה, ישמעאל דר' ברייתא וינוסראה
 משא עליהם הוסל לא יוסף מת שלא עד ;קל"ג
 העגלות את יעקב כשראה ; ק"ל מצרים,של
 ; קל"א חטא, לא שיוסף יודע אני ודאיאמר

 יוסף את שהציל ראובן זה ריח נתנוהדודאימ
 1 קל"ג חנוכה, נר זה מגדימ כל פתחינוועל
 לאשת שמע שלא ע"י זה זכה המשבירהוא

 יוסף של ארונו וינוס, ראה הימ ; קל"טאדוניו,
 בזכות ראה הים ; קס"ד קס"ג, קנ"ד, ק"מ,ראה,
 שיקרע בשביל אותו וישנאו , ק"ס קמ"ב,וינס,
 אלקים, מפעלות חזו לכו הה"ד לפגיהםהים
 כמותו, ביצרו שליס לו אשר בכל המושל ;קמ"ו
 ויצא 1 קמ"ח היה, שבת הזה כהיום ויהי ;קנ"ד
 קמ"ח; החוצה, אותו ויוצא אברהם בזכותהחוצה
 של נר על להבדיל מהו מצרימה, הורדויוסף
 שפיו בזכות עמי כל ישק פיך ועל 1 קמ"סגוי,
 ג' השבטים שחפשו ; קמ"ט לעבירה, נשקלא
 פנויות השתא קמ"ט, ביצרים, יוסף אתימים

 - כהנים תורת קנ"ח. מכש"כ, א"אאסורות
 לחציו רובו בין הוא וכמה ס"ז פי"בשמיני
 : ס"ב פכ"ה - רבתי פסיקתא ל'. שערה,מלא
 י"ט לאף, תהנה לא תנאףלא

 ערזיאל גטן ידנינןתרגדם
 גזירת וחמין לותי בבעו קריבי - אלי נאגשו

 בכין ואינון - בוכים והמה ; קל"ומהולתי,
 - ישראל איש אחר ויבא : י"ח שמע,וקריין
 י"ח לפנחס, אתעבידו ניסיןתריסרי

ר,ט"י
 כיוצא ולא הוא לא הזה, כדבר וגו, לךחלילה
 עליו קפץ בשלוה לישב יעקב בקש ; קי"זבו,

 בשערו, מתקן נער, והיא ; קל"ח יוסף, שלרוגזו
 את על נקוד אביהמ, צאן את לרעות ; קמ"ויבא, מתי ומצפה ממתין היה שמר, ואביו 1קנ"ה
 יעה חיה 1 קג"ב עצמן, את לרעותשהלכו
 ; ק"ס פוטיפר, אשת בו שתתגרה סופואכלתהו,
 בשערו, ומסלסל ושותה אוכל התחיל תואר,יפה
 מלאכתו לעשות ; קמ"א אדוניו, אשת ותשאמיד
 לשכב ; קנ"ה קמ"ט, קמ"ז, וכו,, ושמואלרב

 להיות ; קמ"ט קכ"ד, תשמיש, בלא אפילואצלה,
 כשאר בני, יחנך אלקים , קכ"ד לעוה"ב,עמה,
 רואות עיניכם 1 קל"ט חנינה, שמענושבטים
 אל בדרך, תרגזו אל ; קנ"ז ככם, מהולשאני

 צואריו על ויבך ; קמ*ה הלכה, בדברתתעסקו
 חלק אחד, שכם ; קס"ה שמע, את קודאשה"
 כולם קדושים, כולם ; ק"מ אחיך, על יתירהאחד
 בקר ומדרשו והקריב, ; כ"ד הגבורה, מפישמעו

קצה חת

 וכו', בעולמו הקב"ה חלק גבולות משהא"ל
 י"ט, ט"ז, אותו, יבזין השבטים שהיו לפי ;ס"ח
 ; י"ז גקמתי, את בנקמו בקנאו, ; כ"בכ"א,
 משום מט:( )שבת ; ס"ז שמור, זכור כמוצרור
 נכנס, צרכיו  לעשות דים, היתה והמלאכהדכתיב
 המלך גזירת ע"פ לא אם אשה, זו )קנה.( ;י"ז
 לה.( )ע"ז ; צ"ח לה, להתאוות ראוי, היתהלא
 ל"ב, ל"א, חלב, צהצוחי בלא לגבינה שא"אלפי
 : נר בד"ה כו:( שבת )תוספות - מ"ג.ל"ג,
 קכה'ח קל"ד, ימעט, הו"ל פסילה תניאמאי

 הטדריםבעל
 מעמק וישלחהו ; קל"ז או"ר, כגימטריאזקני"ם
 בלא פטרנוהו שלא וכו' חברון עד ליוהוחברון,
 בבגדו בבגדו, ותתפשהו : מסורה ; קל"בלו",
 ק"נ ק"מ,בה,

טמיטדת
 ; קי"ט בנים, שלשה נח ויולד - צדיק אישנח

 ; קכ"ח הדבר, את שמר ואביו - אחיו בוויקנאו
 ופ' תזריע כי ואשה - אסורות מאכלותפרשת
 והשבהי - לשובע לחמכם ואכלתם ; כ"טנגעים,
 1 כ"ג אמיר, לכן - קנאתי את בקנאו ;כ"ו

 היתה 1 קל"ז תחסום, לא - יחדיו אחימ ישבוכי
 מאמר ; ק"ס וינוס, ראה הים - לקדשויהודה

 קל"ג כ"א, דף בשבת תנחוםר'

 רפיוטיםרנפלדת
 ישראל עדת כל 1 י"ב קנאה, דפנחסקנאותי'
 דגלו, על ואיש מחנהו על איש 1 ס"ה אותו,יעשו
 וכו' הללו הנרות ; פ"ה חסדך, ברוב ואני ;ס"ח
 ימי שמות מצות וכל הקדושים, כהניך ידיעל

 ביתך, לדביר בניך באו ואח"כ , קל"גחנוכה,
 ; ק"ס נרשמת, זאת למי ליבשה, יום ;קל"ה
 קל"ט רקיע, חלוניובוקע

טעכ2ימ
 להכנת 1 ט' גזירה, לבטל יכול שהצדיקטעם
 נקראת למה ; י"ג מילה, בברית אליהו שלכסא
 למה ; קע"ב י"ג, יוסף, יסוד בשם זומדה
 איש מעשי הי שישבח ההורה בכל נמצאלא

 של בשבת פנחס פ' קורין למה 1 ט"וכבפנחס,
 נעוריך, חסד לך זכרתי ומפטידין המצרים,בין
 על אף נפשו למסוי חסיד מותר למה 1ט"ז
 למה ; כ"ח כ"ג, יהרג, ואל ביעבוד שהואמצוה
 הדג לא למה ; כ"ג בעוה"ז, שכר משלמיןאין

 ידים נטילת על לברכת , כ"ד לזמיי,מ,2רע"ה
 מאכלות גקראו למה , כ"ז ידיש רחיצהולא

 למה הטעם 1 כ"ח וטהרה, טומאה בשםאסורות



 ח ת פמקצו

 הלכות ללמוד שצריך ; ס"ה ג:;ולה, מביאהשבת
 הגדול, שבת נקרא למה ; ס"ה בשבת,שבת
 הקב"ה, של ידיו הצדיקים נקראו למה ןע"ח
 נח בפ' צדיק בתיבת תביר טעם נקוד ;קי"ח

 במצרים, יוסף נקבר למה ; קי"ט חסר,ובדרתיו
 קס"א, קמ"ד, קכ"ו, וימאן, על השלשלת ;קכ"ה
 ; קכ"ח הילד, יוסף על ראובן קרא למה ;קס"ד
 י"ז בצפורי חי ולמה הקדוש רבינו נקראלמה
 המילה, למצרים יוסף שנתן טעם ; קכ"ושנה,
 1 קס"א ק"ל, הצדיק, יומף נקרא למה ;ק"ל
 ערופה, עגלה פ' ולמדו יוסף את יעקבשלוה
 לבור אותו להשל.ך ראובן צוה למה 1קל"ב
 למיתה, אותו דנו למה ; קל"ג ועקרבים,גהשים
 דייקא, הפתח אצל נ"ח להדליק  שמצוה 1קל"ד
 לרה"ר, וסמוך טפחים בי' להדליק שצריך ;קל"ה
 וכן שנה י"ז יוסף עם יעקב הי' למה ;קמ"ג

 והנס חנוכה ימי ח' עושין למה ; קמ"דביצרים,
 רבי נקרא למה ; קנ"ט קל"ג, בזי, רק הףלא

 פ' קורין למה ; ק"ס יוסף, בן עקיבאעקיבא
 מקץ פ' ; קס"א חנוכה, שלפני בשבתוישב

 זרעים מם' התנא פתח למה ; קס"בבחנוכה,
 יוסף כשבא ק"ש יעקב קרא למה וכן ק"שעם

 קס"ה.אליו,

 דסיםדףיםכ~עשירר2
 מהגה"ק ; י"א זי"ע, מרימנוב רמ"ממהרה"ק
 גלאנטי מהר"ם ; קמ"ד זי"ע, חיים דבריבעל
 קנ"בזי"ע,

 והלכותשו"ת

 ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב איסורבדין
 ל'--ענ"ט -רואהו

 אצל לישב נסיעתו בעת לאחד נזדמןאמ
 וכן ממקומו, לקום מחויב הוא האםאשה,
 אם ב"עלע?עיטער" ולירד לעלות מותראם
 יחוד איסור יש ואם המנהגת, היאאשה

 נ"ג-ס"ה - ב"טעקסי"בנסיעה

 קודש שבת במוצאי מלאכה היתר זמןבדין
ע'-ע"ח

 בבוקר תפלין והנחת וציצית וק"ש תפלהזמן
 פ"~4-צ"1 - הוא מתי הדחקבשעת

 "בעטאן" עם המקוה כותלי לעשות מותראם
 "אייזן-בעטאן" הנקרא ברזל חוטי בתוכושיש

צ"ט-קי"ג

 סאה נטל ודין בורות שלשה של מקוהבדין
 קי"ג-קי"ז - סאהונתן

 ישראל מאב הנולד תינוק למול מותראם
 ק"כ-"קכ"ג - נכריתואמו

קע"ג-"קצ"ב - והערותמכתבים



 הברכה על יעמרוואלה
 בשמותם, פה הנקובים בלבותם, והישרים הטוביםהאנשים
 וקרוביהם להוריהם נצח זכרון לעשות אותם, רוחםנדבה
 נשמתם. לטובת זה ספר בעד צדקה ונתנו מיתתם,לאחר

 שנזשעלעסיטס
 מובי', ר' בת הנה הראשונה זוגתו לעי"נ ממיסא-אוילאק, נ"י, גליק דרננר'

 מרדכי בן יצחק ר' אביו תש"ד(. דשבועות )א' רבקה בתה טובי',בנה
 ובעלה רבקה אהותו ארי', יודא בת יומא אמו תרצ"מ(, תמוז,)כ"ה
 אהותו יונה, הילד ובנה גימל אחותו רייזל, הילדה ובתם פחשקעסאליעזר
 דוד המיו הענא. אהותו ובנה, ואשתו מרדכי אהיו ובנותי', לאהמרים
 תש"ד(. שבועות )א' פיגא בת הי' ואשתו מקיראליהאז, טימעלמאן,מרדכי

 משה בת מינדל הראשינה זוגתי לעי"נ נ"י, שפיגעל הנינא ישראלר'
 בנימין היים ר' בתו"י המופלג אביו תש"ד(. סיון )ם' אנשיל שלוםובנה

 מגהם אחיו סיון(, )ער"ח רבקה פיגא אמו מונקאמש, דק' רה"קשפיגעל,
 יצחק אהיו אייר(, )ר"ח ילדיהם וחמשה שלמה בת מויבא וזוגתויוסף

 ארי' אביה לעי"נ תחי', רבקה טויבא זוגתו - ניפן(. )ר"חיהזקאל
 יעקב אהיה סיון(, )ר"ח משה בת הנה אמה אלול(, )י"ד דוד יוסףבן

 סיון(. )ר"ה שרה הי' אחותה דשבועות(, )ב' ברכה בינה אחותהיהושע,
 יאיר. נרו שפיגעל נתן אברהםר'
 תמוז(, )ט"ו מיכאל בן יצהק ר' אביו לעי"נ נ"י, עהרענפררינד אלימלךר'

 משה בת פיגאאמו
 שהותי בעת לי שעזרו הג' להרבנים וברכהתודה

 מוטה אפרים ר' הרב : הם ואלהבעירם,
 הגה"ק נכד החיים, דאור רב נ"י,רטטנבערג
 נ"י, עטנער אורי חייפ הרב מחותני 1מקטסאני

 מנאנאש יוזפא ר' הה"צ נכד חרדים, קהלעדת
 1 דשם הבי"ד ארלאנסקי הרב עמו ואתוז"ל,
 תלמוד ביהכ"נ נ"י, זילבערשטיין אשר ר'הרב
 ר' הרב , נ"י בראווער יודא ר' הרב ;תורה
 ר' הרב 1 איזראעל יאנג נ"י, סוויפטמשה

 הרב 1 ראובן בני ביהכ"נ נ"י, קאטץשמואל
 ביהכ"נ נ"י, ראקאתסקי ישע" אברהםר,

 פייבל שרגא ר' הרב ; חיים עץ שלוםרודף
 אברהם ר' הרב 1 דוד בני ביהכ"נשרעיס,

 זאב ר' הרב 1 אמת אנשי נ"י,סאממערס
 אביו תפלה, שערי ביהכ"נ נ"י,שפיגעלמאן

 יעקב1 ב"ר יהודית אמו צגי, ב"ר דוב נחוםר'
 יעקב בית ביהכ"נ נ"י, דאלגין שמעון ר'הרב
 בעדי1 סרחתו על לו מרובה וברכה רבהתודה
 1 דוד מגן ביהכ"נ נ"י, לעווין יעקב ר'הרב
 ישריל. כנסת נ"י, קאפלאן יושע טשההרב

 שבמ(. )כ"טיוסף
 נ"י, אדלער אליעזר ר' הרב : הרבניםהאדמו"רים
 ; ז"ל מלעליב הה"ק נכד דוד, אוהלביהמ"ד
 הה"צ נכד נ"י, גינזבורג פנחס יצחק ר'הרב
 קהלת ביהמ"ד ז"ל, מנאדווערנא מרדכיר'

 נכד נ"י, דתטש העשל יושע ר' הרב ;יצחק
 ; התורה יסודי ביהמ"ד ז"ל, ממאקאמעהגה"צ
 הגה"ק נכד נ"י, האלברשטאם צבי ר'הרב

 כהנא, צבי ר' הרב ; חיים עצי ביהמ"דמצאנז,
 ספרד. אנשי ביה"מ ז"ל, מספינקא הגה"קנכד
 בית שארוואר, אבד"ק שיק, ארי' צבי ר'הרב

 סופר. חתם עדתהמדרש
 בריד דביהכ"נ 5רעזידענט נ"י, קאסץ צביר'

 )4ר צבי בן יעקב דוד אביו לעי"נסטריט,
 אג(. )כ"ח אליעזר בת רבקה אמוחשון(,

 שליס*א, ייילער שלמה פייביש משולם ר'הרב
 סובה. לשיבה יזכה כראוי, המקוה אתתיקן
 )לשעבר 5ערל בנימין יונתן ר' בתו"יהמופלג

 )ב' רבקה אמו בפרעסבורג, שו"ב שלמה,ר, אביו לעי"נ מדרשי( בביתפייס-5רעזידענט
 )יו"כ(. מרדכי ובעלה גיטל אחותודחוהמ"ס(,



 הנריביםשמותקצח
 יודא שלמה אביה לעי"ג תה" ציביא מרתזוג'
 זאב מנחם אחי' )שמח"ת(, אייזל ניסן(,)י, שבע אהותה אב(, )כ"ו איידל אמה סיון(,)כ'
 סיון(.)כ'

 נ"י לעבטייטש שלמה אלטר ר' בתו"יהמופלג
 לעי"נ מדרשי(, בבית דמלד"מ גבאי)לשעבר
 חתם יעקב אחיו שרה, ואמו יודא אברהםאביו
 רחל שרה מרת זוגתו שבט(. )א' רייזל1,ו'
 אמה סיון( )ג' יודא יקותיאל אביה לעי"נתחי'
 מרדכי ישראל ר' הרה"ג )חתן מלכהליבא

 גיטל אחותה קערעסטור(, אב"ד ז"לארנשטיין
 יעקב יוסף, שלום ברוך, אחיה רבקה,יבינה
 סיון(.)כ"ג
 הרב אביו לעי"1 נ"י איינהארן מרדכי ר'ש"ב

 דחוה"מ )ב' גיסיא אמו אלול(, )ח' יוסףיודא
 גדלי', דוד יעקב, אחיו יכט, אחותוסוכות(,
 רויזא. אסתראחותו

 שליס"א, שווארץ נחום ר' בהורה הרה"גש"ב
 ולבנו לו תודה מהערעצקי, הגה"ק זקינינכד
 חיבורי. לסובת עמלם על נ"י ליכ שמעוןהרב

 הרב אביו לעי"נ נ"י, לעססין אייזיק יצחקר'
 חוה אמו שבט(, )ט"ו יוטא בן שלמהר'
 יודא, אברהמ זעליג, אשר אחיו חיים, ר'בת

 פריידא, ח" רייזא יוטא אחותו צבי,מנחם
 ניסן(. )ו' הינדא למלכה, זיס בנותיו שלמה,בנו
 שיה". נאגיןהאחים

 אהרן כהטה ר' אחיו נ"י, שפיגעל דוך יעקבר'
 חף אמו לעי"נ ג"י, קעסטנבוים אר" משהר'

 שמואל. ר' בתשרה
 חיים משה ר' אביו לעי"נ נ"י, רובין קלמןר'

 סאבינאפ הכהן קלונימוס ר' בת גיטלואמו
 הכהן מנחם ר' בת נעכא דשבועות(,)ב'

 תש"ה(. דפסח )ב'טיייטעל
 ובנו נ"י פריד דוד שמואל ר' המופלגהשו"ב
 נ"י. צביר'

 נ"י. ניייאהגער מנשה ר' המופלגהו:ו"ב
 נ"י. פינק יצחק יעקב ר' המיפלגהשו"ב
 לעי"1 נ"י, כהנא אלטד טובי' ר, המופלגהשו"ב
 אמו טיון(, )ר"ח יצחק בנימין בן ישדאלאביו
 דבורה, שרה, מלכה, אחותו טוב", בתיוטא
 סיון(. )כ' יודא משה אהיולאה,
 ר' אביו לעי"נ נ"י, רייטשיק דוד שמואלהרב

 כסלו )י"א גרשון אבדהם בןשמעון
 אלול(, )כ' שמע" חתם הרב בת ליבאאמו תש"ג"

 שמע", חיים חשו0, )כ"ז ארי' יודאאחיו
 שרה פיגא, ח" אחיותיו פיומל, מאירישראל,
 תש"ג(. כסלו )א' פיגא הענא רבקה,פעסיל,

 אהרן אביו לעי"נ נ"י, קומעץ יצחק דובר,
 מלכה חנה אמו אלול(, )הד יצחק דוד בןזאב
 אלול(. )י"ד זאב יחיאלבת

 אור דביהכ"נ גבאי נ"י, פייס מנחם ישראלר'
 אשת תח-', שיינדל הרבנית ואחותוהחיים,
 רב שליט"א, רינטשעסטער דוד ר'הרה"צ
 הרב אביו לעי"נ בשיקאגא, האר"ידנוסח
 אמו כסלו(, )כ"ז בשיקאגא רב דוד, בןמרדכי
 סיון(. )כ חנה אחותו שבט(, )ו בצלאל בתכילא
 אביו לעי"ג ג"י, וואלד מרדכי ברוך ר,מחותני
 אמו חשון(, )ט"ו אליעזר בן אר" יודאר'

 דבורה אחותו )אדר"ה(, העשל יהושע בתמיגא
 שרה, אחותו שאול, חיים בן שלמהובעלה
 שרגא. יחזקאלאחיו

 אביו לעי"1 נ"י, קשהן אייזיק יצחק יוסףר.
 בת מדים אמו תמוז(, )י"ז ירמ" בןבנציון
 אברהם מאיר, יעקב מענדל, ברוך אחיהמשה,
 סיון(. )ב' שענא שרה, אחותו ירמי,, נטע,נתן

 1"י. הערשקאוויטש שלמהר'
 נ"י. ליפשיץ יוסףר'
 רבקה. אמו פנחס, אביו לעי"נ נ"י, שור חייםר'
 נ"י. גליק משה ב"ר עזראר'
 נ"י. רויזמאן דניאלר'
 נ"י. ענגל אברהםר'
 אברהם. אביו לעי"נ נ"י, אסער לייבלר'
 נ"י. קארניאסער יחזקאלד'
 בן אברהם אביו לעי"נ נ"י, קישענעה יוסףר'

 אייר(. )י גרשון בת דבורה אמו טבת(, )זיעקב
 אייזיק אביה לעי"נ תחי', ליבוי ח" גגעסעמרת
 מיכאל, לייב, אייזיק בניה אברהם. בןלייב
 נ"י. דוד אהרן יוסף,נחמ"

 אגיו לע"'נ נ"י, טענענבוים זאב מנחםר'
 סיון(, )כ"ב הכהן יחיאל יצהק בן משהחיים
 רחל, אחותו סיון(, )א' בלימא בת מלכהאמו

 חנה. בלימא,8ערל,
 דה"ק נ"י, קארנהאסער מרדכי דוב יששכרר'

 בן אליעזר אביו לעי"נ יצחק, קהלתדביהכ"נ
 נטע ר' בת יכט אמו שבט(, )ה' מרדכידוב

 )ער"ח קלמן קלונימוס אחיו תמוז(,)ער"ח
 )ער"ח פיגא יוטא, דבורה, מריס אחותואב(,

תמוז(.
 דוב בן יצחק אביו לעי"נ ג"י, יאפפע צביר'

 סיון(. )כ"ונחום
 בנימין אביו לעי"1 נ"י, מאנדעל יודא צביר'

 בת שרה אמו טבת(, )ט"ו משה בןאליעזר
 סיון(. )"לאה

 משה אביד לעי"1 1"י, שיאדץ מאיר ישראלר'
 בת בילא מרים אמו מענדל, מנחם בןישע"
 מנשה, אחיו רויזא, אחותו בדייגדל,שרה
 סיו0. )כ' מרדכייוסף

 בער יששכר אביו לעי"נ נ"י, דובין אברהםר'
 אשר בת בתיא אמו סיון(, )ח' יצחק משהבן

 דוד בת רעזיל זוגתו שבט(. )כ"דעגזיל
 תמוז(.)י"ס
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 נפתלי אביו לעי"נ נ"י, פהעדשטהן אברהםר'
 ישע" בת בלימא אמו שבט(, )ט"1 יעקבבן
 כסלו(.)1'
 עזדא אביו לעי"נ נ"י, אשמאן משה יחיאלר'

 )ב' להב יצחק בןנחמי'
 חוהמ"ס"

 רבקה אמו
 של )אחרון ישראלבת

 דוב ר' הרב אביו לעי"נ נ"י, אמסעל מאירר' פסח"
 פיגא אמו ת17רי(. )כ"1 יודא מרדכי ר'בן
 חשון(. )1' הענטשא אחותו כסלח, )א' צביבת
 אביו לעי"נ נ"י, טויב יוסף שלום ר'מחותני
 אמו שבטט(, )כ"ג רבקה שרה בן דובמשה
 ישראל אחיו אייר(, )כ"ח פיגא בתטויבא
 פיגא, ח" אחותיו זאב, מנחס שמחה,אברהם
 דרעזיל. צירלבר~נדל,

 בן יונה אביו לעי"נ ג"י, ווייס דוב יששכרר'
 סיון(, )י"ג הכהן יוסף ר' בת חנה אמומשה,
 בנציון גיסו רייול, אחותו אברהם, יצחקאחיו

 מיכאל אביו לעי"נ נ"י, בוימגארטן דודר'
 תש"ב(. ניסן)ס"ז

 אברהם הב' וגיסו נ"י, מארקטיייסש שלמהר'
 חותנו לעי"נ תחי', מלכה ואחותו נ"יקליין

 משה בת מאטל אמו יחיאל, בן משהואביהם
 צבי. תיימ אחיו דבורה, חיי אחותו סיון(,ר"ח

 תח", גליקל וזוגתו נ"י, קרויס יורא חייםר'
 אליעזר. ליפמאן הירש, מרדכי ישראל,בגיהם
 משה, בן אבא ובעלה תח" גליק אסתרמרת

 )א' ישראל בן אליעזר ליפמאן אביהלעי"נ
 שבט(, )כ"א חי' בת יוטל אמהחוהמ"ס(,

 תח". יוטל ובתה נ"י ליפמאןבנה
 בעלה לעי"נ תח", קאהן מדים מרתהרבנית
 כסלו(, )ח"י אלי' משה ר' בן בועז ר,הרב
 שיינע אמה )סורים(, בנציון בן צבי דודאביה
 תמוז(. )י"ז אלי' בתפרומא

 יצחק משה ד' ואביו נ"י, פיש אביגדור צביר'
 ובנם אחיו לעי"נ תחי', מירל טעמא ואמונ"י

 גיסל. מרים ובתם אחותו געציל,אליקום
 טויבא, בן יונה אביו לעי"נ נ"י, מייס משהר'

 רייזל אחותו אברהם ::חיו עלקא, בת חנהאמו
 מרים בתה אסתר, בת שרה זוגתו ס-ון(.)ן"ג

 מרדכי יצחק חמיו אהרן, בנימין בנהרבקה,
 אהרן בנימין בן אסתר חמותו מרים, מןדוב
 שבט(. )ט, יצחק אחיו סיון(, )י"גהכהן

 שלמה אביו לעי"נ נ"י, ההנבערגער יוסףר'
 מרדכי בת פיגא זוגתו הכהן. יצחק בןזלמן
 פנחס, מנחם, יצחק מאיר, אברהם בניוהכהן,
 סיון(. )כ' גאלדא שרה דוד, אליעזר יודא,חהם
 אביו לעי"נ נ"י, ראטה דוד ר' המופלגהשו"ב
 סיון(. )ד' יצחק בת מרים אמו יצחק, בןיעקב

 אברהם משה אביו לעי"נ נ"י, פאלאק שמעוןר'
 )כ"ג אליעזרבן

 חשון"
 ר, בת שינדל אמו

 חוה הראשונה זוגתו אלול(. )כ"ד צבייוסף
 בבה רבקה, שרה ח" ובתה שמעון בתעללא

 זוגתו אב(. )ט' חנה דינה, בתה אברהם,משה
 )י"ג אסתר בן חיים אבי' לעי"נ תחי',אסתד
 אלול(. )ג' פראדיל בת סאסא אמהשבט(,

 בן צבי ארי' אביו לעי"נ נ"י, ווייס מרדכיר'
 ישראל, אחיו יעקב, בת רויזא אמואשר,
 סאסא. אחותו לוי,מנחם
 אביו לעי"נ נ"י, רובין העשל יושע אברהםהרב

 חתן נפתלי ר' בהה"צ ברוך חיים ר'הה"צ
 דינה אמו אלול(, )ג' זי"ע משינאךעהגה"ק
 אלול(. )י"ד יאסלא אב"ד יוסף צבי הה"צבת

 בן משה אביו לעי"נ נ"י, דייטש קאסיל יעקבר,
 רחל בת מינדא אמו דשבועות(, )ב' לאהיוטא
 אלול(. )כ"הזלאטא

 אברהם אחיו לעי"נ נ"י, תינטער אליעזרר'
 יעקב.ואחיו

 מאיר אביו לעי": נ"י, רויזמאן דוב יעקבהב'
 בת חוה אמו סיון(, )כ"ב עקיבא בןיודא
 סיון(. )י"ח אר"משה

 צבי אברהם אביו לעי"נ נ"י, גרויס משהר'
 בת פיגא חנה אמו ניסן(, )ב' אידל דבורהבן

 )י"ב פרץ בנימין אחיו אלול(, )כ"אמלכה
 אדר(. )1, דיב יששכראדר(,

 שלמה אביו לעי"נ נ"י, קליין אלימלך צביר'
 אסתר אמו ניסן(, )ט"1 יודית שרה בןזלמן
 חשון(. )כ"ט נעכאבת
 יצחק אביו לעי"נ נ"י, קעסט ברוך שלמהר'

 חוה בת מריידא ח" אמו רחל, בןאלימלך
 אחותיו זעליג, משה, חיים, זאב, אחיואלטע,
 אייר(. )כ"ז חוה רחל גאלדא,שרה

 בת 9ערל אמו לעי"נ נ"י, קאסירער חייםר'
 סערל. בילה, מירצה רבקה,חי'
 אהזיק יצחק אביו לע"נ נ"י, שוושרץ יודא צביר'

 שבע. אמו דשבועות(,)ב'
 פיגא. בת ח" לעי"נ נ"י, סוחר יעקבר'
 אהרן אלתר אביו לעהנ נ"י, קשסירער יעקבר'

 בת רחל אמו שבט(, )כ"1 צבי נפתליבן
 אלתר בן פישל הב' דשבועות(, )א'היגדא
 אברהם רחל, בן שמחה הב' אייר(, )כ'אהרן
 בת רחל תשרי(, )י"ב יושע יוסף בןחהם

 סיון(. )ט' ישראלאברהם
 ארי, משה אביו לעהג נ"י, קלהן צבי יואלר'

 חיה בת פדיידא אמו אהר(, )ט"ז שרלבן
 בנו פרימט. חאותו דוב, אחיו סיון(, )ג'שרה
 מאיד אבא, אברהם בת רחל האשה אר".משה
 אר" הב' הכהן, יעקב בן יחזקאל שרה,בן
 בילא, בן שמואל עוזר, ישראל יחוקאל,בן

 שרה. חח בת בילאהאשה
 סאיר חהם אביו לעי"נ נ"י, פארקאש שמע"ר'

 אהזיק. יצחק בת פרימט אמו לאה,בן
 נ"י. הענדלער הכהן יוסף בן שמר"ה

 בנימין לעי"נ תח", יעבעד רחל שפרההאשה
 ליב. שמואל ובנה פישל אפרים ובנה גיטלבן
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שיקשגש
 שליט"א, מייזליש הירש צבי ר' הגה"צהרב

 ישראל. דשאריתאב"ד
 הצדיקת וזוגתו נ"י אייכנשטיין אברהם ריהה"צ
 שלום פנחס ר' הגה"צ בת תהי' שרצאמרת

 מקאסאני. אדמו"רשליט"א,
 אבד"ק נ"י, ליבערמאן אייזיק יצחק ר'הה"צ

 יצ"ו.בעסערמין
 מרכז מזכיר נ"י, גאעדמאן דוד יודא ר'הרה"ג

 לו. תודות רב דשיקאגוי,הרבנים
 ליבאפיטש. דאנשי רב נ"י, העכט שלמה ר'הרב
 מאטעלע דאנשי רב נ"י, קאפלשז ליב ארי' ר'הרב
 נ"י. סווירסקי בער ר'הרב
 ר, הרב אביו לעי"נ נ"י, דושניצער אשרר'

 אמו מנ"א(, )כ"ב יוסף אברהם ב"ראליהו
 כסלו(. ני"א אשר ר' בתחנה
 משה אביו לעי"נ נ"י, פיינבערג זלמן שלמהר'

 זלאטא יוטא אמו דססח(, )ז, ליב ארי' בןיצחק
 אלול(. )י"ב דובבת
 בן בער דוב אביו לעי"נ נ"י, וויינער מאירר'

 )ט"ו הלל בת חנה אמו שבט(, )ד' זעליגיושע
תמוז(,

 בן אברהם אביו לעי"נ נ"י, גאססעל יואלר'
 יצחק אליהו בת פעשע אמו חשון(, )ז'מרדכי
 חשון(. )ח'הכהן
 תחי'. פעסל וזוגתו נ"י  פערלשטיין אליהוהרב
 לעי"נ תחי', אסתר 111גתו נ"י גאלדמאן משהר'

 אמו חשון(, )כ"ו שלמה בן יצחק חייםאביו
 אדר(. )י"ג קהת בת תרצהחי'
 נ"י. ציממערמאן הירש צבי ר'הרב
 בן גרשון חבל אביו לעי"נ נ"י, פראנק זלמןר'

 בת ליבא אמו אדר(, )כ"ה שמחהשמואל
 שבט(. )כ"ד יוסףר'

 נ"י איהעל אבד"ק הרה"ג ע"י דוד ביתביהכ"נ
 נ"י. גאנז זלמן שלמה ר'והגבאי

 בן אליעזר אביו לעי"נ נ"י, פארקאש כשהר'
 תש"ד(, סיון )ה' צגי יוסף בת אסתר אמודוד,

 סיון(. )ה' בתי'אחותו
 ואמו יוסף ר' הרב ואביו נ"י, סיגעל ברוךר'

 תח".מרים
 לו. ברכה רב נ"י, פערלשטיין מתתי' ר'הרב
 כן פאליק אביו לעי"נ נ"י, זיסקינד שמואלר'

 בת שרה חי' אמו כסלו(, )י"א דודשמואל
 טבת(. )כ"ט הלוי שאולאהרן
 החנוך. ועד מגהל נ"י, סאקס ציון בן מנחםהרכ
 נאי. קאגאן הכהן געצל מאירהרב
 יוסף, בן משה אביר לעי"נ נ*י, דאריס צביר'

 עטיא. בת רבקה שרהאמו
 ישראל. דעדת רב נ"י, מיללער ישראלהרב
 חף הראשונה זוגתו לעי"נ נ"י, געץ אברהמר,

 לעי"נ תחח זוגתו אלול(. )ר"ח הכהן דודבת
 חשון(. )ד' יוטף בן חייםאביה

 מאיר ישראל הרב ע"י ישראל בניביהכ"נ
 שפירא שלומ ר' והפרעזידענטקארנאוויטש,

 ווייספרעזידענט, קאטץ דוב מאירור'
 מנחם אביו לעי"נ נ"י, פרידמאן ניסן יוסףר'

 אלטע בילא אמו אדר(, )כ' צבי בןמענדל
 גדלי'. מרדכיגת
 אשר אביו לעי"נ נ"י, באלאנסקי יעקב אברהםר'

 סלאבה אמו תמוז(, )י"ז מאיר זאב בןהירש
 אב(, )כ"ח יוסףבת

 יצחק אביו לעי"נ נ"י, הויפשטאדטער יוסףר'
 ישעי' בת קריינדל אמו תמוז(, )ח' יוסףבן

 חשון(, )י"ד הלויאשר
 דביהכ"נ רב נ"י, נאטין יוסף יעקב ר'הרב
 שלום.בית

 תח". מרים וזוגתו נ"י בעל נחמן אברהםר'
 אביו לעי"נ נ"י, בערקאוזיסש ארי' ישראלר'

 בת רבקה אכו שבט(, )ט"ז ישראל בןשמואל
 לעי"נ תחי,, עטיל זוגתו אלול(, )ד' ארי'ר'

 פישל משה ר' בן הלוי מאיר יעקבאביה
 אב(. )ח' בצלאל בת רבקה אמה שבט(,)י"ד

 יהודה בר ישראל אביו לעי"נ נ"י קאהן מאירר'
 צבי. נמתלי ר' בת רבקה אמו סיון(,)כ"ח
 יעקב בן יצחק אביה לעי"נ תחי', בתיהזוגתו
 תמוז(. )ז' צבי בת פריידא אמה תמוז(,)כ"א
 בראדי. הכהן יעקב ר' בת לאה גיסאהאשה
 שמעון אביה לעי"נ תחי', וואלין דבאשההאשה
 מענדל. בת פאיע פרידא אמה אב(, )ט יצחקבן
 שמעון. אביו ,לעי"נ נ"י ליבערמאן ליב משהר'
 מרדכי. אביו לעי"נ נ"י, מאסקאל משהר'
 מנחם אביו לעי"נ נ"י, הערשס יודא אהרןר'

 בת רבקה אמו פסח(, )א, זאב בןמענדל
 כסלו(. )ער"חאליעזר

 נ"י. רויזענבלום חיים מאירר'
 נ"י. ווייסבאך יודאהרב
 נ"י. באסמאן צביהרב
 נ"י. יאמפעל דוב יודאהרב
 בן יששכר אביו לעי"נ נ"י, שטערן משהר'

 )ער"ח הלוי דוד בת בריינה אמו אר",צבי
 שרה, אחותו ומשפחתו, שלמה אחיוסיון(,
 בת שרה אמה לעי"נ תחי', מאטיל זוגתומירל.
 אחח דחנוכה(, )ב' יעקב אחיה סיון(. )ג'יעקב
 דשבועות(. )א' רייזל אחותה צבי,לוי,
 מישקין זלמן שניאור ב"ר ליפמאן כתריאלהרב
 החינוך. ועד מפקחנ"י,

 אביו לעי"נ נ"י, רויזענטאל משה מרדניר,
 בילה אמו אדר(, )ז, מנחם אליהו ב"ריעקב
 לרפו"ש. שרהבת
 אמו מאיר, אביו לעי"נ נ"י, נאטין נטער,

 כסלו(. )ח' מיכל בת רייזלהינדא
 בן יחיאל אביו לעי"נ נ"י, זאנדמאן צביר,

 תח". לאה אמו -שמעון.
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 שמואל אברהם אגיו לעי"נ נ"י, פינקל מאירהרב
 בת גאלדא אמו אלול(. )ג' שמואל אברהמבן
 תמוז(. )כ"ז יודא ר'הרב

 טשארנא ואחותו נ"י מארקאוזיטש צבי אליהור'
 )ח' מרדכי בן אליעזר אלטר אביהםלעי"נ
 שבט(. )י אברהם בת פעסל אטםתשרי(.

 בן אברהם אביו לעי"נ נ"י, מייערס ברוךר'
 בת רבקה עטיל ח" אמו שבט(, )ר"חפסח
 טבת(. )ט' ציוןבן
 נ"י.  חיימאוזיטש דודר'
 גביו לעי"נ נ"י, דירעקטאר יוסף אהרןר'

 סובי'. בת חי אסתר אמו ישעי', בןאברהם
 יו"ט ב"ר יעקב יצחק לעי"נ נ"י, קארן רפאלר'

 ר' בת טויבא חסיא אמו אייר(, )כ"סליפא
 אלול(. )ח'דוב

 נ"י. נירנבערגער אפריםר'

 בילא. ואמו יושע ב"ר קריפניק שמעוןף
 ג"י. פישמאן יצחק אברהמהב'
 נ"י. שטערנבערג אבאר'
 בת דבאשא אמו לעי"נ נ"י, זאנדמאן צביר,

 שמעון.ר'
 אביה לעי"נ תח", לעבאוזיטש 5ערלהאשה

 אמה סיון(, )ט' שלמה דוד בן צביליבוש
 אדר(. )ח' אברהם בתרבקה

 צבי דוד אביו לעי"ג נ"י, שטיינבערג משהר'
 מרדכי בת שרה אמו אדר(, )כ"א מרדכיבן
 כסלו(.)י"ג
 שלום ר' אביו לעי"נ נ"י, קאהן זעליגהרב
 )כ"ז דוב שמואל בת דבורה אמו משה,כן

 ומשסחתה ובעלה מלכה אסתר אחותואייר(,
 ר' אחיו משפחתה, עמ ובעלה שרהאחותה
 ומשפחתו.שלמה

 קחנשדעמאנטרעאל,
 עסקן נ"י, דאבשינסקי זאב ר' המפורסםהנדיב

 הרה"ח אביו לעי"נ חרוז, ושתדלןמפורסם
 רבקה אמו חשון(. )ה' ז"ל יחיאל בן יצחקר'
 ר' אחיו תשרי(. )ה' ליב מרדכי ר' בתלאה

 שרגא יחזקאל ר' פנחס, ר' זלמן,שלמה
 לנצח. זכרםומשפחתם

 יודא יקותיאל אביו לעי"נ נ"י, פריינד זאבר'
 תשרי )י' רבקה שרה מלכה, חנה יוטא,אחותו
 יעקב אביה לעי"נ תחי' מרים זוגתותש"ה(.

 שלמה, ר' גת מירל גאלדא אמה יונה, ר'בן
 דשבועות(. )ב' משהאחיה

 נ"י. זלמן ובנו נ"י שטערן משהר'
 אליעזר אביו לעי"נ נ"י, סימאן אלטר שמואלר'

 גת לאה רגקה אמו אלול(, )י"ד שמואלבן
 )פורים(.יחזקאל

 בת בלומא אמו לעי"נ נ"י, גארעליק ל.ר'
 הפסח(. חג )אסרו מרדכיר'
 אפרים אביו לעי"ג נ"י, טרייסער מרדכי חייםר'

 ר' בת טרייא אמו ליב, יודא ר' בןפישל
 זעליג, אליעזר, אחיו הענטשא, אחותואליעזר,
 דשבועות(. )91זאב

 בן משה אברהם אביו לעי"נ נ"י, זעליג יוסףר'
 סיון" )" יונהר'

 צבי יושיע בת העניא אמו
 מנחמ שמואל בת אסתר זוגתו כסלו(.)ה'
 אסתר זוגתו סיון(. )ב' משה ישראל יונה,ובנם
 אברהם בן יודא יקותיאל אביה לעי"נתח"
 סיון(. )" יוסף בת רויזאחמותו

 לעי"נ נ"י, נתן ואחיו נ"י פעלליג יוסףר'
 אמו טבת(, )י"ג יוסף בן מאיר צביאביהם
 שלמה. בתאיטא

 לוי שסעון אגיו לעי"נ נ"י, אלבערט אגרהםר'
 ניסן(. )ז' זלמן חיים בת בילא אמו שלומ,בן

 יחיאל ר' ע"י בעלז חסידי הדת סחזיקיביהמ"ד
 הגבאי. נ"י ברויןיודא

 מנחם אביו לעי"נ נ"י, דאלפאן דוב יצחקף
 טויבא אמו חשון(, )כ"ו דוד אברהם בןמענדל
 תחי'.דבורה

 נ"י. געשטעטנער דוד אליעזרר'
 נ"י. דויטשער יעקבר'
 נ"י. רייך נפהליר'
 ישראל אביו לעי"נ נ"י, סאקאלאוז שמואלר'

 תחי/ ח" אמו דסוכות( )א יששכר בןיוסף
 מרדכי אביו לעי"נ נ"י, וזייססאן ליב דודר'

 יצחק בת רבקה אמו כסלו(, )כ"1 פסחבן
 חוהמ"5(.)א'
 בן אהרן אביו לעי"נ נ"י, פלאטניק ברוךר'

 תחי'. מלכה אמויושע,
 ר' בת חה אמו לעי"נ נ"י, זאוזיטס ירחמיאלר'

 )פורים(.יצחק
 יצחק אביו לע"'נ נ"י, ברוין ליפא יו*ט חננ"ר,

 )י"א שלמה נטע בת רחל אמו צבי, בןאהרן
 סיון(, )י"א זיסל מלכה, אסתר אחותוסיון(,
 שרה אחותו נח, שמואל, חיים, ישראלאחיו
 שבט(.)כ"א

 דביהכ"נ פרעזידענט נ"י גארעליק יצחק משהר'
 יצחק משה בן אלחנן אביו לעי"נ האר"י,נוסח
 )ב' יוסף ר' בת פעשיא אמו אדר(,)י"א

 אביה לעי"נ תחח, פריידא זוגתודסוכות(.
 צב" אמה תמוז(, )ב' שמואל כן וזאלףזאב
 ססח(. )ערג שמואל ר'בת
 ר' המפורסם אביו לעי"נ נ"י, לאוזי יעקבר'

 יעקב כת רחל אמו אליע1ר, אפרים בןרפאל
 נטע. נתע אחיואלימלך,

 חוה בן יושע אביו לעי"נ נ"י, אפט חהסר'
 חשון(. )ד' רבקה בת אסתר אמופערל,

 ונפתלי אבי לעי"נ נ"י, מענדלאהייש ארי'ר'
 אחותו מנשה, בת נעכא אמו מנחם, משהבן

 תמוו(. )ד' חיים דוד אחיו רייוא, חנהפערל,
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 בנימין אביו לעי"נ נ"י, שאש יודא רפאלר'

 ר' בת אסתר אמו כסלו(, )ט"ז אשר בןזאג
 צבי שמואל אחיו תשרי(, )כ"ה יודארפאל
 זאב. בנימיןבן
 נ"י. ארי, ישעי' הב' ובנו נ"י טרייטעל מנחםר'
 נ"י. יאידעל יעקבר'
 נ"י. שטיינמאן אברהםר,
 מרדכי אביו לעי"ג נ"י, גשלדשטיין מאיר ברוךר'

 אמו תמוז(, )ה' חיימ צבי שלמה בןיונתן
 א'(. אדר )ט"ו מרדכי ברוך ר' בת אסתרח"
 משה בנימין אביו לעי"נ נ"י, שילער חייםר

 ישראל ר' בת דאבע אמו סיון(, )י, יעקבבן
 אלול(. )כ"הדוד
 בן זלמן שלמה אביו לעי*נ נ"י, כרמל צביר'

 צבי, בת סימא אמו מקאלניק, משהשמואל
 אייר(, )כ"ז בילא ליבא, טשארנא חנה,אחותו
 אברהם תמוז( )י"ב שלום טבת(, )ז' יעקבאחיו
 אדר(. )כ' יודא מנחם אלול(,)ח"י

 ישראל בן משה אביו לעי"נ נ"י, ברוין סוב"ר'
 טובי' בת מרים אמו אלול(, אדר"חחיים)
 ארי', יודא דוד, שמואל אחיו סיון(,)ט"ו
 רחל, קריינטשא, אחותיו שמשון, חיים,ישראל
שרה.
 קראקאתסקי שמואל הרב ע"י האר"י נוסחבהכ"נ
 ע"י ושמואל ישראל בית הגדול המדרשבית

 אליעזר ור, נ"י ייינבערג דוב דוד ר,הגבאים
 נ"י. קעסנערדוב
 עדלשטיין. אברהם הרב ע"י וויזניץ חסידיבהמ"ד

 בת לאה זקגתו לעי"נ נ"י, מאנהייט ראובןר'
 שבט(. )ב' בירנבויםשלמה

 בת רייזל אמו לעי"נ נ"י, מענדלסאן הירשר'
 )שמח"ת(. יצחקחיים

 בן יושע אביו לעי"ג נ"י, ווייס צבי משהר'
 איהמר יחזקי' ר' בת שיינע ח" אמופנחס,
 אלטר אחיו שרה, אחותו תשרי(, )ח,טוב"
 סיון(. )ב' יצחק מנחם אברהם מאיר,יעקב

 נ"י. שענפעלד אהרן ר' החסידהרבני
 נ"י. קעגיגסבערג יוסףר'
 נ"י. קאהן יוסףר'
 ר' אביו לעי"ג נ"י, גרינהאלד שלמה יצחקר'

 ניכא אמו )ער"פ(, גחום ר' הה"צ בןישראל
 עמרם, צבי, מאיר נחום, אחיו שלמה, יצחקבת

 חשון(. )י"ג מחלה רחל, אסתר,אחותיו
 יוסף, משה ואחיו נ"י פרידלאנדער יודא מאירר'

 פר=דא, מרים, אחותו מרדכי, חיים,אברהם
 ושרה. שמואל, יצחק, יעקב, דוד אחיולעי"נ

 אביו לעי"ג נ"י לעפקאייטש גדלי' טוב"ר'
 רבקה בת רייזל אמו אסתר, בן ארי'יודא
 סיון(.)ח'
 חיים אביו לעי"נ נ"י, טייטלבוים מרדכי יעקבר'

 דבורה אסתר אמו אייר(, )כ"ז יצחק בןאלי'
 ישראל אחיו אייר(, )כ"ו הכהן פנחס ר,בת

 ומשפ' רחל שרה, אחותו דוד, גיסוומשמחתו,
 ומש5' עלקמא אחותו זאב, מאיר בן משהגיסו
 ומשפחתם. טויבא ואחותו אלי'גיסו

 יחיאל בן יששכר אביו לעי"נ נ"י, קליין יצחקר'
 טבת(.)ה,
 בן מרדכי אביו לעי"נ נ"י, וואללנער יוסףר'

 משה. בת אסתר אמוליפנע,
 מטובי מלפנים נ"י, פרידמאן דוד ישראלר'

 אליעזר, פנחס ובניו יצ"ו, בהעלמעץקהלתי
 נ"י. לייבוש צבי,חיים

 דבושא. שרה חמותו לע"נ נ"י ניישטאדט יושער'
 ר, הרב אביו לעי"נ נ"י, בערגמאן שאולר'

 אמו אלול(, )בדר"ח דוב יששכר בןאליעזר
 סענדר ר' הרה"צ של בתו אסתר בתליבא
 אלול(. )בדר"ח זצ"לליפא
 משאץ. רבי נ"י, מאשקאייטש יואל ר'הרב
 אברהם אביו לעי"ג נ"י, איילענדער צבי נחר'

 יחזקאל בת חנה אמו שבט(, )ח"י אר"בן
 שמואל, חיים ארי', אחיו סיון(, )כ"האהרן
 סיון(. )כ"ה הינדא ציפורה, אחותיויצחק,

 קשנשדעטשרשנטש,
 הצנועה וווגתו נ"י גראס צבי ר' הרבש"ב
 בעדי. טובתם על רבה תודה תחי'. פערלח"
 אביו לעי"נ נ"י, פרידמאן דוד יצחק הרבש"ב

 חוהמ"ס(, )ב' שמואל שלמה בן יחזקאלחתם
 אברהם אחיו תמוז(, )י"ו יעקב בת קילאאמו
 פיגא. רויזא, אחותויודא,

 חיים נחמן אביו לעי"נ נ"י, מייזעלס יצחקר'
 יונתן בת זלאטע אמו ניסן(, )ו, יודא משהבן

 צבי, אברהם אחיו שבועות(, )ערבבגימין
 סאסא. רחל, אחותו יודא,משה

 בן אהרן חיים אביו לעי"נ נ"י תילסאן יודאר'
 ר' בת רחל חנה אמו סיו0, )ב' אהרןחיים
 דר"ה(. )א,לעמל
 שו"ב. נ"י, יערצבערגער יחזקאל ר'הרג

 דוד בן שמעון אביו לעי"נ נ"י, יייט יוסףר'
 אייר(. )ב' רייזל בת אסתר אמו גיסן(,)י'
 רודפי דביהכ"נ רב נ"י, לאנגער שלמה ר'הרג

 מסטרעטין, הצה"ק נכד קיעוו, אנשישלום
 בת רבקה הצדיקת אמו לעי"נזידיטשויב,

 שבט(. )י"ד ו"ל ישראל ר'הה"צ
 נתן שלום אביו לעי"נ נ"י, בראד צבי פנחסר'

 בת מלכה סערל אמו דפסח(, )ב' דודבן
 טבת(. )ה,אברהם

 ובנו. נ"י שיארץ נחוםר'
 תח". עלקא וווגתו נ"י שיארץ צביר'
 אייזיק יצחק אביו לעי"נ נ"י, סקוהל יחיאלר,

 פעסיל סימא אמו ב'(, חדר )כ"ח אליעזרבן
 תשי"בן )פורים נתן חיים ר'גת
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 נ"י. גרינשטיין פנחסר
 נ"י. שפיטצער וואלף ר'הרב
 ליב יודא אביו לעי"נ נ"י, סעם שלמהר,

 תחי'. אסתר אמו אדר(, )ר"ח משהבן
 בן יצחק ישראל אביו לעי"נ נ"י, מענד אר"ר'

 נטע אברהם בת פר-מט אמו אדר(, )ד'הירץ
 דסוכות(. חג)אסרו

 ארי'. בן משה אביו לעי"נ נ"י, ביללער יצחקר,
 ואמו אבנר אביו נ"י, קירשנבלאט עובדי'ר,

 תחי'.רבקה
 נ"י. גרינבערג דודר'
 נ"י. וויינשטאק יודלר'
 נ"י. קורץ אברהםר,
 אביו לעי"נ נ"י, פינקעלשטיין פישל משהר,

 אמו תשרי(, )כ"ח מרדכי ישראל בן מנחםחיים
 אדר(. )י"א דוב יוסף ר' בתהעניא

 בן ליב יודא אביו לעי"נ ג*י, סטאון ישעי'ר,
 תח". לאה רחל 11גת1 תח", אסתר אמומשה.

 רחובן אביו לעי"נ נ"י, ראטמחן זלמן שלמהר,
 תחי/ שבע אמו סיון(, )כ' משהבן
 לעי"נ תחי', דינה וזוגתו נ"י, יייס אהרןר,

 בנימין בת ח" אמה משה, בן שמחהאביה
 אחיו אייר(, )1' משה אחי' אייר(, )כ"דיודא
 אייר(. )כ"ד צביישראל

 ישראל בנו לעי"נ נ"י, פערל אברהם ר'הרב
 תמוז(. )ז' אסתר בתו ארי' חיש שמחה,משה,

 ר' בת רבקה אמו לעי"נ נ"י פראנקל שמואלר'
 ובניה הכהן צבי ר' בת יוטא זוגתו הכהן.צבי
 תמוז(. )ח' זאב צבי, חי',יוטא

 לעי"נ תחי', חנה וזוגתו נ"י ג~לדשטיין אלעזרר'
 )ז' יצחק שמואל בן סריד אהרן דודאביה
 חיים אחי' רבקה, בת מרים שרה אמהתמוז(,
 ישעי' יצחק שמואל ליפא, יו"ט חנניצבי,

 צבי אברהם אביו לעי"נ נ"י, יייס אהרןר,
 יודא בת שרה אמו סיון(, )ט"1 חייםבן

 רבקה אחותו חיים אחיו שבט(, )כ"גמשה
 אבי' לעי"נ תחי', צירל זוגהו סיון(.)ט"ו
 בת חנה אמה )יוה"כ(, אייזיק בן יודאשלמה
 דוב. אייזיק, אחי' דשבועות(, )ב'אסתר

 בן חיים אבי' לעי"נ נ"י, תיינבערגער ארי'ר,
 שרה, אחותו משה, בת מרים אמוהלל,

 אחיו סיון( )ט"ו מנחם יודא, אחיושפרינצא,
 אלול(. )כ"הסענדר

 ד' אביו לעי"נ נ"י, גרינבוים ראובן נחוםר,

 נחום ר' בת הדס אמו חשון(, )ז' קלמןמרדכי
 אלול(. )כ"וראובן

 נ"י. קראקאהסקי שלמהר'
 הגה"ק אביו לעי"נ ג"י, עסטרייכער יושער'

 טשימפא. אבד"ק זצ"ל, טשה דודמוה"ר
 זאב בנימין אביה לעי"נ תחי', יענטאזוגתו
 סיון" )י אל"בן

 )כ"א רבקה בת גיסל אמה

 האדאס אב"ד אברהם ברוך הרב אח"חשון"
)י"ז

 חנה. אחותו דוד, אח" תמוז"

 אר" חמיו לעי"נ נ"י, ראזענבערג צבי יודאר'
 ר' בת נעכא חמוות סיון(, )א, דוד בןליב
 ר' בת דבורה חנה גיסתו אייר(, )כ"זמשה
 יודא.ארי'

 יוסף ר' הפרעזידענט ידי על קלויזהושיאטינער
 נ"י.באטניק

 נ"י. יאקאבאוויטש אברהםר'
 נ"י. רויזענגארטען מענדלר'
 נ"י. שסארקמחן אברהםר'

 נ"י. קאראלניק מאיר יצחק ר' המסורסםהנדיב
 צבי אביו לעי"ג נ"י, ווייטץ אהרן שלמהר,

 שבט(. )ז' אברהם בןהלל
 שמים דשערי רב נ"י, תערצבערגער שמואלהרב

 איחנן. בן זאב בנימין אביולעי"נ
 ישראל אביה לעי"נ תחי', גאטזעגען לאההאשה
 דשבועות(. )ב' מרדכי בת גיטל אמה לאה,בן

 אחי' אסתר, רבקה רייזל, בלימא,אחותה
 יעקב.מרדכי,
 נ"י. שיארץ יצחק ר, ע"י שוהלדרילישע
 ליפא ר' הגבאים ידי על מינסק, אנשיביהכג"ס
 נ"י. צערעשניק פישל ור,סלוצקי

 אביו לעי"נ נ"י, דאתידאייסש דוד שמואלר,
 דוד, שמואל בת פעסל אמו מרדכי, בןמשה
 ברוך, אחיו חשון(, )כ' רבקה שרהאחותו
 מנחם.יעקב

 אהרן בן אהרן אביו לעי"נ ג"י, שוגאר זכרי'ר'
 )עיו"כ(. שמואל בת חנה אמו אלול(,)בדר"ח

 נ"י. באטניק אהרןר'
 נ"י. קירשענבלאס צביר'
 בן נפתלי אביו לעי"נ נ"י, ראזענבערג משהר'

 שבט(. )כ"ח חתם בת חנה אמו )ער"פ(,משה
 בן יעקב אביו )עי"נ נ"י, גארדאן וואלףר,

 אברהם בת ליפשע אמו כסלו(, )י"ח ליביודא
 חשון(. )ו'שלמה

לאיטין
 בן יעקב אביו לעי"נ נ"י, שעכטער יוסףר,

 שייגדל אמו אתר(, )ט"1 הלוי יואלברוך
 )ר"ח זאב אברהם ר,בת

 שבט"
 אסתר בתו

 לרפו"ש. ליבא שיינדל ונכדתותחי'
 יצחק אביו לעי"נ נ"י, געמעראף דוב שמואלר'

 בת רויזא אמו חשון(, )י"ז איטא בןמיכל
 אייר(. )ב'שפרינצא

 בן ישראל אביו לעי"נ ג"י, שעכסער מאירר,
 ברכה מעלע אמו אדר(, )ח' הלוי יואלברוך
 אב(. )ט' אברהם יואלבת
 ג"י. בערגער אלטר יוסףר'
 תחי/ מלכה וזוגתו נ"י קאהן ישדאלר'

 פא.רערינג,
 שלימה משכורתו תהי נ"י. לעהי יצהק ר,הרב

 הוראותי עפ"י חדשה מקוה שבנה השי"תמעם
 שליט"א. מליבאתיטש אדמו"ר בפקודתשנתתי



 הנדיביםשמותרד

 שהייץעקראה
 בתשבחות ומהולל ובסצוות בתורה המופלג לב נדיב המפורסםהנגיד
 פריידא מרת ההשובה האשה זונתו עם נ"י, וויינבערגער מרדכימו"ה
 בילא אמו תשרי(, )ה' דוד ר' בן דוב יודא ר' אביו לעי"נ תחי',מלכה
 ניסן(, )ד' עזריאל ר' בן בנימין ר' חמיו השין(, )מ' אליעזר ר'בת

 דשבועות(. )ב' דוד ר' בת לאההמותו

קליוולשנד
 הנאמן העמקן מיב ולב עדינה נפ'ם בעל רוח יקר איש הכופרסםהנדיב
 דמימב. מילי בכל משמים יתברך נ"י, שפערץ דובר'

 גרינפעלד מענדל מנחם הרב בתו"י המופלב היקר וידידי האהוכמחותני
 אביו לעי"נ תחי', רבקה מרת החשיבה ואמו דפה, מומחה שו"בנ"י,
 ז"ל. מנאנאש ברוך ר' בהה"צ ניסן( )ז' מנשה י' בן מאירר'
 בעהמ"ח שליט"א, סורת ישראל ר' הגדולהגאון
 רב הרבנים. מרכז ראש התלמוד, מבואספר
 עמדי. טובותיו עלהודות
 : מדרשי בית כנהלי יהנכבדים החשוב-םה:גידים

 מנאנאש. ברוך ר' הצ' נכד נ"י, גרי:פעלד ברוךר'
 ראשון. ווייסמרעזידענט נ"י, קליין צביר'
 שני. ווייספרעזידענט נ"י, שגעק אליעזרר'
 ראשון. גבאי נ"י, ועלצער צבי גבריאלר'
 שני. גבאי נ"י, באש פסח יודא יצחק אברהםר'
 טרעזשורער, סעקרעטאר נ"י, שסיינמעץ עזראר'

 עמדי. עושה  אשר הטוב כל על מהי"תיתברך
 המסורה עבודתמ על הברכה על יעמדוכולם
 יתברכו עמדי, טובותם ועל הכלל,לטובת
 טוב. כל בברכת כדרשינו בית מתפללי כלעס

 המאסף ע"י דטעלו והקדושה הגדולההישיבה
 העלבערג שמעלקא דוד ר' בתו"י המופלגהב'
 נ"י, הילדרסהיים משה הרב משיקאגא.נ"י
 קאסמאן משה ר' נ"י, זיידא והרב קראמערהרב
 חיים טורין, אברהם סטעפאנסקי, א.בערבערג, זיל- נפתלי הירשמאן, יעקב : הבחוריםנ"י,
 מיכאל ח., פ. חיים ישראל גשלדצ?ייג,צבי

 נ"י קיי יצחק איזבי, מרדכי אברהםזאיטציק,
 ג"ק שלום ובנה תחף סטאון ליבא מרתהאשה

 תמוו(, )ה' חנה בת ?חס זיסל אמהקעי"נ
 נתן אחיה אדר(, )ב' בנימין בן אברהםאביה
 אדר(, )כ"בדוב
 יצ"ו, קל.ו.יאנל מע.ר הפרע)ומערא)מן)יתר

 הבא(. בחלק אי"היבואו

פיטמבורג
 שליט"א, לייפער יוסף מוה"ר כקש"תהרה"צ

 תחי'. הצדיקת וזוגתו מנאדווארנעאדמו"ר
 עמדי. שעשו הטובה על ה' מאת ברכהישאו
 דשערי רב נ"י, פופקא אהרן ברוך ר'הרה"ג
 בהג"ר ראובן ר' הרה"ג אחיו לעי"נהורה,
 מחבר תש"ט( תמוו )כ"ב שליט"א,אליעור
 ראובן. תורתספר
 תמימים". "אחי מנהל נ"י, פויוען שלום ר'הרב
 1"י. פאפאק דוב שלום ר'הרב
 מומחה, שו"ב נ"י, גראדמאן ירחמיאל ר'הרב

 שם המקוה לתקן סייע אשר על משמיםיתברך
 שליט"א. מליבאוויטש אדמו"ר וציווי עצתוע"פ

 משה אביו לעי"נ נ"י, פראשקער הירש צביר'
 צבי בת לאה רחל אמו אלול(, )ארד"ח דודבן

 אפרים ובעלה הינצא אחותו אלול(, )ח'הירש
 יוטא אחותו חשון(, )כ' שרה רעלא,ובתם
 )ח' רעלא ובתם יוסף בן הירש צביובעלה

 ובנ" ראצא האשה )הו"ר(, דוד אחיואלול(,
 בן משה חמיו אלול(, )ח' דוד מרדכי,אליעור,
 בת דאכיל חמותו אב(, )כ"א מנחםהירצקא
 מנחם, הירצקא בנם אב(, )כ"ח יצחקאברהם
 בלימא בתם יצחק, אברהם ובנה ליבאבתם
 יצחק שמעון, אברהם פעסא, רייול,ונכדם
 מנחם. הירצקא בני רחל חוה מלכה, חנהפישל,

 חיים. דתורת גבאי נ"י, בערגער נחוםר'
 יצ"ו. מהעלמעץ נ"י, וותנשטין משה ישראלר'
 ר' אביו לעי"נ נ"י, ענגעלבערג מיכל יחיאלר'

 )כ"ו ארי' יודא ב"ר דובאברהם
 שבט"

 אמו
 חתמי ר' בת רחלח"
 אלף, בן שלום אביו לעי"נ נ"י, מינץ שלמהר'

 ליב. אר" ר, בת דאברישאאמו
 ר' בת עטיא ווגתו לעי"נ נ"י, רוף דודר'

 בתו אלימלך, צבי מרדכי, בענדיט בנומרדכי,
 דשבועות(. )א'ח"
 נ"יי מאלינער יהושע ר' הגבאי ע"י הדתמחויקי



רה הנריביםשמות

 י. נ.ברוקלין,
 ליפשיטץ אורי חיים מוה"ר בתו"י הגדולהרב

 משה ר' בהה"צ הרבנים, איגוד מנהלשליט"א,
 כעת המתגורר מפילאדלפיא, אדמו"רשליט"א,
 עיה"ק.בירושלים
 ברלין. חיים ר' הקדושה ומתיבתאהישיבה
 שליט"א, הוטנער יצחק מוהר"ר הגדולהגאון
 הישיבה.ראש

 בהה"ג נ"י קירזנער מאיר ישראל הב'המשתדלים
 בבארא-5ארק, יודא דבני רב שליט"א,אליעזר
 דוב יוסף ר' בהה"ג סאלאיייטשיק יצחקוהב'

 וואלי. בספריגג רב שליט"אסאלאווייטשיק
 דוד כהן, פנחס ראבינשיייטץ, יוסף :הבחורימ
 פנחס מארי, שלום שטיין, חייםמייקל,

 פיינרוס, ישע" הלפערן, יעקב ארי'שטופלער,
 ש. גאסס, א. פאנטעק, מ. פערלאוו,יעקב
 ברוין, חיים שליפסטיין, זאב דאוויטץ,ניסן
 נ"י. מאריס מ. בערל, יוסף מיטניק,יצחק
 המופלג הב' ע"י ודעת תורה ומתיבתאישיבה
 נ"י. עקשטייןיעקב
 בתו"י המופלג ע"י הכהן מאיר ישראל ר'ישיבת
 נ"י. הויכבערג ראובןר'

 ארי' יודא ר' וחסד צדקה רודף המפורסםהנגיד
 נ"י. ראפאפשרטהכהן
 מתילחאתיטץ, נ"י פוקס שבתי ר' המופלגהרבני
 מרדכי ר, בה"צ מענדל מנחם ד' אביולעי"נ
 ר' בת גיצא פעסיל אלטע אמו ז"ל,הנה

 ישראל, פריידא, מרים, ובניהם פישלאפרים
 )י"ב יוכבד שיינדל חנא, מרדכי רחל,בילא
 ר' בהה"צ זוסיא משומ הר"ר חמיוסיון(,
 )ערב ז"ל נאדוואדנע ראב"ד ווייסבלוםמאיר

 ר' הה"צ בת ראצה צפורה חמותוסוכות(,
 הצ' זקינו סיון(, )י' כבארשא לייפעריצחק
 חשון(, )כ"א דוד יצחק ר' בן חנא מרדכיר'

 פריידא סיון(, )ט"ו זאב ר' בת העניאזקנתו
 אפרימ ר' ,קינו אייר(, )ס' חנא מרדכי ר'בת

 ר' דודו פיגא, וזוג' זאב שבתי ר' בןפישל
 ווייסבלום אלימלך דוד בה"ר מיכל יחיאלמשה
 רחל דודהו חנא, מרדכי ב"ר חנה שרהוזוג'
 )י"ב פייג שמואל ר' ובעלה זאב שבתיבת"ר
 חנא מרדכי ב"ר דוד יצחק אלטר דודוסיון(.
 בנימין יונתן זיידא בנציון, ובנם מלכהוזוג'
 סיון(.)ח'

בשיטימשי
 ישראל". "נר והקדושה הגדולההישיבה
 רודערמאן הלוי יצחק יעקב מוה"ר הגדולהגאון

 הישיבה. ראששליס"א,
 שליט"א. טויב עמרם ר' הרה"גש"ב
 תקוה. דסתח רב נ"י, אקסעלמאן בנציוןהדב
 ובנו נ"י, ברוסאנוואנסקי אליהו ב"ד שלמהר'

 נ"י.אל"
 משמרת דשומרי רב נ"י, פאטאשניק דוד ר'הדב

הקודש.
 נ"י, יצח? ר' ובנו גוטמאן יצחק ר' בן מרדכיר'

 בן יושע אביה לעי"נ תחי', שרהוזוגתו
 תמוז(. )כ' נפתלי בת מלכה אמהמשה,

 בתו לעי"נ נ"י, ברילל ירחמיאל מיכאלר'
 מדים.מאשע
 נ"י. זילבערבערג יאלף ר' המופלגהשו"ב
 נ"י, קלעיאן שלמה משה ר' המופלגהשו"ב
 נ"י. קדייססמאן הכהן יעקב ר' המופלגהשו"ב
 סאמסאן. אליעזר חיים ר' ע"י חיים חפץישיבת

 שבתי תנחום אביו לעי"נ נ"י, פאקס זאבר'
 משה בן האדע אמו טבת(, )ס"ו מרדכיבן
)ד'

 זצ"ל. זאנענפלד הגדי"ח נכד נ"י, שענקערהרב ניסן"
 נ"י. לעסין משה ב"ר אלימלך צביר'
 נ"י. סשערקאתיי שלמה ב"ר זאב דובר'
 נ"י. גאממערמאן ישראל ב"ר בער דודר'
 יודא אביו לעי"נ נ"י, פליס אהרן יעקבד'

 בצחם. גדל" בןליב

 נ"י. מיללער ליב יודא ישראלר'
 אר" חים אביו לעי"נ נ"י, לובאן יאלף זאבר'

 זיסל רחל אמו כסלו(, )כ"ב משה שמואלבן
 אדר(. )" צבי יצחק חייםבת
 אמו לעי"נ הלוי, צבי ר' בן נ"י סיגעל יעקבר'

 )שמח"ת(. יצחק בתחנה

דענווער
 בית דביה"מ רב נ"י, גשלדבערגער דניאלהרב

 ליב יודא בה"ר חיימ הרב אביו לעי"ניוסף,
 אלול(.)כ"ב

 דהישיבה, גבאי נ"י, גארדענשווארץ אברהםר'
 געציל אליקים בן זאב מרדכי אביולעי"נ
 אלול(. )ה' ישראל בת לאה אמו)הו"ר(,
 שכנא מאיר אביה לעי"נ תח", סימא ח"זוגתו
 דבורה נעכא אמה סיון(, )י"ד מרדכי חייםבן
 ב'(. אדר )כ"ה צבי ראובןבת

 קשנ.קוויבעק,
 בן יוסף אביו לעי"נ נ"י, שקאלניק משהר'

 )י"ביוסף
 חשון"

 שרה. אמו
 יודא בן משה לעי"נ נ"י, הייסבערג דובר'

 )י"א צבה בת העניא אמו אלול(, )כ"בליב
 אלול(. )י"ז אליעזר בת העניא זוגתושבס(,

 נ"י. אש עזדיאלר'
 נ"י. רויזנבערג קלונימוס קלמןד*ר

 נ"י. אהדיגגער אברהם ר' בת איטא עטילהאשה



 הנדיביםשמותח
 פא.סקרענטאההשי"נגטטן

 דביהכ"ג רב נ"ק קתממאן הירשל יהטע ר,הרב
 ז"ל. חינוך המנחמ נכד ,טלומ,בית
 מלמוד דביהכ"נ רב נ"י, קלעעאן הלל ר,הרב

 רב קלעפאה יושע ר, הרב אביו לעי"נמורה,
 אב, )ט"זהראשי

  וטלום. דאוהב רב נ"ק דאהיס יוסף אברהםהרב משי"ג"
 ישראל. בני דביהכ"נ רב נ"; סיגעל חייםהרב
 לעי"נ נ"י, ווייגער יצחק חיים ב"ר מיכל יוסףר'

 תשרי(.. )י"ג צבי בת רבקה גאלדאאמו
 אמו לעי"נ נ"י, גרויסבערג ל.ב יקומיאלר'

 אב(. )ר"ח וואלף זאב במ הענאשרה
 נ"י. שרארץ אברהםר'
 משה. ובנו נ"י, גרויסבערג ישראל בן בניטיןר'
 נתן אביו לעי"1 נ"י, האלפ?רט צבי יוסףר,

 בת מאלי אמו סיון(, )כ"ח יעקב דוד בןנטע
 זוגמו רבקה, שרה אחותו שבט(, )ער"חמשה
 שמחה בן ארי' חיימ אביה לעי"ג תחי',אסמר
 )ה, צבי יוסף במ טילא אמה אדר(,)כ"ו

 ומשפ, משה אחי' ומשפחמו, יוסף אח"שבט(,

 ומשפחתה שרה אחותה ומשפוותו אברהםאח=
 יעגטא.ואחותה

 מנחם דיב אביו עעי"נ נ"י, תייס יושעהרב
 פיגא אמו שבועומ(, )ערב מרדכי ישראלבן
 יצחק אחיו ומשפחמה, אסמר אחותו דוד,בת

 מרדכי. ישראל אחיו אידל, אחותוומשפחתו,
 שלמה ד' אביה לעי"נ תח", חוה טויבאזוגתו
 הנהר רחובות בעל נכד טענענבוים, יודאבן
 אלול(, )כ"ב עוור ר' במ דבקה אמה סיון(,)ד'
 ומשפחתו, משה ומשפחמו, שמעלקאאחי'
 וכשפחתה בילא אחוהה ומשפחתו, שלומיעקב

 ומשפחתה, ח"ואחותה

לעיקוואור
 הב' העסקן ידי על דלעיקוואוד גבוה מדדשנית

 נ"י. ארשן נטע במו"יהמופלג
 וויינטרויב, הלוי חייס : המופלגיםהבחורים
 אליעזר קאפלאן, חיים יונגרייז, הלוישרגא

 נאבעל, הירץ נפמלי נוסבוים, נתןסטעפאנסקי,
 יהודה אייכענשסיין, בער דוב צוקער,שכנא

 נ"י. שסיין חייםגארטענבערג,
בופאלא

 ואחיו אברהם ואחיו נ"י דראוונאווסקי זאבר
 פיביש בן משה אביהם לעי"נ נ"י,לייבוש

 יסכה, אחותם יוסף, בת לאה אמם אב(,)ה,
 מחי' פערל זוגמו בנימין. פישל אחיהםהיגדא,
 בת רבקה אמה דוד, בן טוב" אבי'לעי"נ
 טובמם. על להם רבה מודה סיון(. )ג'אברהם

טיטעלסי
 צדק. פועלי ביהכ"נ ני, פערניק אליהו צביהרב
 נ"י. בערסאן מ.הרב

 המפורסם הגביר של והחשובה הנדיבהמשפחה
 נ"י. הערריס צביר'

 נ"י, הורוויטץ יעקב משה ר' המופלגהשו"ב
 ז"ל שו"ב בעריש דוב ר' הרה"ח אביולעי"נ

 רחל אמו הליי, צבי אהרן בןמווישאהא
 אחומו סיון(, )ג, שלום ישראל ר' בתמרים
 אחותו ומשפחתם, שלמה ובעלה דבורהחי'

 ובעלה לאה אחומו יעקב, ובעלהשיינדל
 אחומו ומשפחמה, פעסיל אחומוומשפחהם,

 שרגא. יחזקאל יצחק, אברהם אחיוומשפחהו, צבי אהרן אחיו יעקב, ר' ובעלה רבקהשרה
 זקינו לעי"נ נ"י, מענדלאייטש אבא אברהםר'

 אלול(, )ב' צבי שמואל בן קלמן קלונימוסר'
 חומ"ס(, )ג' אביש אברהם ר' במ כרכהזקנתו
 זקגתו חשון(, )כ"א יודא ברוך בן חייםזקינו
 טבמ(. )א' צבי ר' במשרה
 נ"י. קאהן מרדכי ר'הרב
 נ"י. טאלאגסקי חייב אברהם ר,הרב
 נ"י. ביסטמאן שלמה יוסף ר'הרב
 בן דוב אביו לעי"נ נ"י, שפיגעל צבי גפמליר'

 במ העניא אסתר אמו אייר(, )י"זאלכסגדר
 המוז(. )כ"גיצחק

 במ רבקה שרה זוגתו לעי"נ נ"י, סגל ברוךר'
 ב'(. אדר )אדר"ח דוד משהר'
 בן מרדכי יוסף לעי"נ נ"י, פינק ישראלר'

 אייר(. )י"ג צבייעקב
 ג"י, משה ואחיו נ"י אדלער שמואל יו,2ער,

 אדר(. )י"ט חנה בן אליעזר אחיהםלעי"נ
 יעקב בן זאב מנחם לעי"ג נ"י, האדין שמואלר'

 ממוז(. )יז הלוי אהרן במ מרים אמו ממוז()ב'
 שו"ב מלפנים נ"י, ג-ליב יוסף חיים ד,הרב

 ערלוי.בק"ק
 מאס.ם8רינגיפלרן

 דאגודת רב נ"י, שיינקשפף דן משה ד,הרב
 עצהיו"ט שם המקוה לתקן השתדלהקהלות,
 קליין ומי נ"י פאללאק מר המופלגיםבסיוע
 נ"י. גיסועם

 מאם.מאלרעה
 בימ דביהכ"1 רב נ"י, תיינבערג חנני' ר'הרב

ישראל.
 זוגמו לעהג פרעזידענט, נ"י, הייד פנחסר'

 תמוז(. )כ"ה הכהן יעקב ר' במ רייזלטעמא

 בגינ. שאדל,פםצ.
 המקויל. את מקנו על משמים ימברךיעקב, בגי דביהכ"נ רב נ"י, כץ כמריאל משההרב

 ר' והמופלג נ"י קיפער איסד ר'בהשתדלות
 נ"י. גרינשטיין שלמהשבתי
 ובנה זילבערבערג דבורה מרת הצנועההאשה
 המקוה. לתקון מעות שנדבו נ"י, בערל רהיקר



רז הגדיפיםשמות

 אינד.אינדישנש*שלים,
 ה' ישלם שליט"א, סלאבא רפאל ר'הרב

 אשר על שלימה משכויתו ותהיפעלו
 הוראותי עפ"י המקוה את לתקןהשתדל
 עצהיועט. והדר פאר ברוב וכדיןכדת
 נ"י.בערגער גרינ- שלמה ר' המופלג השו"בבטיוע

 מדיטרויט. שו"ב נ"י זיליערבערג שלמהר
 נ"י. שווארץ משה ר'הרב

 טעק.ידטטאן,
 ישראל, עדת דביהכ"נ גבאי נ"י, רויך חהםף

 אמו תמוז(, )י"ד ליפא בן אביגדור אביולעי"נ
 תמוז(. )י"ד ליפא בת עניאפיגא

 זוגתו לעי"נ נ"י, האלבערשסאם יושע חייםר'
 בתו אסתר, בתו אפרים, בנו אפרים, בתיודית
 בעלה לעי"נ תחי', רהזיל זוגתו )יו"כ(.שפרה
 מאיר שמעון, יעקב, דוד, בנה צבי, בןפנחס
)יו"כ(.

 פימיקענזע5
 אביו לעי"נ נ"י, זופניק גדלי' ר, בתו"יהמופלג
 צבי, ר' בת מירצע אמו דוד, בן מנחםאברהם
 תח", מרים זוגתו תמוז(. )ו' דבורהאחותו
 חף אמה מאיר, בן ישראל ר אבי'לעי"נ

 שיינדל. אחותה יעקב, רבת
 בן קלונימוס אביו לעי"נ נ"י, מעטה דודר'

 בן דוב ישראל אחיו טבת(, )כ"ז שמואלחיים
 לאה. ח" אחותו אדר(, )כ"ה תח"זיסל
 שמעלקא שמואל אב" לעי"נ תח", בילאזוגתו
 תמוז(, )" רחל בת ח" אמה גיטל, לאהבן

 תמוז(, )ח צבי אח" מלכה,אחותה

גאלוועטטאון
 נ"י. פייגאהן אלעזר רהדב

טעטפים
 נ"י. גרינבלאט אפרים ר'הרב

5ינסינעטי
 שליט"א, סילבר אליעזר מוהר"ר הגדולהגאון

 הקהלות. לאגודותהאב"ד
 הגדול. דבה"מ רב נ"י, פאטאשניק ליב ר'הרה"ג
 דביהכג"ס רב נ"י, אינדיק איסר ישראלהרב

 מאיר.יוסף
 נשיא נ"י, קאנאפסקי יושע מו"ה המופלגהשו"ב

השוחסים.
 נ"י. גאלדשטין יוסף ר' המופלגהשו"ב

 נ"י. לוסטיג אברהםר

בראקטאן
 נ"י, בלומענבערג שמעון ר' המופלגהשו"ב
 אמו אדר(, )כ"ד שמעון בן דוב אביולעי"נ
 אחותו סיון(, )כ"ז נח שלומ בת גיטלסויבא
 תחי' האנעלע זוגתו לאה. אסתר, ליבא,דבורה,
 ח" אמה משה, בן פתש שרגא אב"לעי"נ
 אסתר אחותה פעטעני, מרדכי הר"ר בתשרה

 סיון(. )כ"ז ראכיל מינדל,פראדיל,
עלסינאר

 לעי"2 תח" יוטא שרה וזוגתו ג"י הויער משהר
 יוכבד חמותו יצחק, בן מנשה אפריםחמיו
 סיון(. )ט"ז משהבת
 דבהכ"נ פרעזידענס נ"י, פארקאש גרשון יושער,

 אהרן. יוסף ר' אביולעי"נ
 נ"י. השפמאן ארי' ר' בן משהר'
 נ"י. שאן הכהן ישראל ר' בן אייזיק יצחקר'

 אייזיק. יצחקבן
 שקלאה.טולמא,

 אמונה. בני דבהכ"נ רב נ"י, קאהן דוב אשרהרב
 נ"י. נאדעל יצחק ר' המופלגהנדבן

 בראזיל פאילא,מט.
 עבור וברכה תודה נ"ק דרעזנער משה רהרב

 בעירה שלי הספרים להפיץ והשתדלשטרח
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