
 לאינטרנט והוכנסהתתק
%-*0"ש"עוש

 ן ששש18
ב"ה

 וחסידות לתורה מוקדשירחון
 סבא ישראלנרוח

------ .-----.
 נ ן כ ר תה

 ואגדה גהלכהד"ת
 מכ"י

 שליט"א מרן

 / כקרשים לשיה שיא עיטורגפניו

 זבחים למט'הדרו
 / כטיסות וחזקה תויה בסתר ירוחרח:ענין

 קורח פר' ש"קבליל
 דברים פר' / ררעוין רעובשעילז

*
 תמדרש בית כיחליבין

 זלמנוגיץ קא. הרב / )ג( חמין דגדיקתכפוגש
 ווילס אבי, הרב / )ב( המץ וסלופיבטניו

 הברגותמעון



 הברכותמעלן
 לב מקרב טוב מול ברכות הנאמנותברכותינו
 ~'ה הנכבדים ידידנו אנ"ש לבכור גזהשלוחות

 שליט"א הרשקוביץ פישל אפרים מוה"רהרה"ג
 חאלייןאב"ד

 נ"י לוי נפתלי מאירהרה"ח
 נ"י דייטש יעקבהרה"ח
 בניהם ונשואילאירוסי

 הי"ו ריין יחזקאל וו"חהרה"ח
 נ"י רייך שמואל'הרה"ח
 נ"י אייזנברגר יעעבהרה"ח
 ממונטריאל נ"י סיגל צביהרה"ח
 נ"י ווקסמן אלישע חייםהרה"ח

 נ"י מושקוביץ ישראל'הרה"ח
 נ"י שפטר יוסף יעקב חייםהרה"ח
 ברק מבני נ"י איידלשטיין סנדר,הרה"ח

 מצפת"ו נ"י איימה יהושעהרה"ח
 הננדימלהולד,21

 הי"ו אייזנברגר שבתי מרדכי החברהרה"ח
 הי"ו רייך יהושע אברהם החברהרה"ח

 נ"י שפטר דוד מאירהרה"ח
 נ"י מישקיביץ מאירהרה"ח
 נ"י טויסיג שמואלהרה"ח
 נ"י אייסר דב זאבהרה"ח
 והבנות הבניםלהילדת

 נ"י והינגורט מאיר יוסףהרה"ח
 הכנצונת לעול בג'ולחננם

 נ"י גולדשטיין פסחהבה"ח
 ו י א 1 ש י נל

 לוי אלימלךהבה"ח
 1 י ם ו ר י אל

מהרכים



 לאינטרנט והוכנסהועתק
 אן0ז%66."60013.078
 השס"ה הייםשיי

 שליט"א הגה"ק מרן מב"ק ואגדה בהלכה תורה דברין

 בקדשים לשמה שלא איסורבעניו
 זבחים למסיהדרן

 הק' דישיבתנו האברכיםבכוילל

 ש- היחיד קרבנות ז,בחים בסוףבמשנה
 הקריבו ואם במשכן יקריבו למשכןהוקדשו
 הקדישן בשעת שפירש וברפ"י פטור,בבמה
 מאזהרה פטור למשכן, להקריב,1 מנתעל

 ל- אסור ומיהו הבמות הותרו שהריועונש
 ועשית תשמור דברת כאשר משוםשנות
 ש- שנזבחו הזבחים כל המסכת וברישע"ש,
 חובה לשם עלו שלא אלא כשרים לשמןלא
 בתחילתה, המס' סוף לנעוץ והנ'ראהוכו',
 וצריך וכו' עלו שלא אלא ד"ה ברש"יוהנה
 ל- ויעיחטנו לנדרו או לחובתו אחרלהביא
 בזה רש"י רצה דמה המפרשים ועמדושמו,
 שיש- שצריך ידע לא דמי יתר  טפתדהיא
 לקרבן הוצרך זה חסרון שמחמת לשמוחטנו
 ובשמ"א. הקודש בטהרת עייזאחר

 ל- עלו דלא הוא לבעלים קמ"ל שםובגמ'
 ואסור קיימי בקדושתייהו אבל חובהשם

 דשני משום סברא איב"א 'וכו' בהולשנויי
 מי- קרא איב"א ולי,יל בה לישני הני כלבה
 ל- נדרת כאשר ועשית תשמור שפתיךצא
 אם אלא הוא נדר נדבה האי וגו' נדבהה"א
 נדבה לא ואם נדר יהא עשית שנדרתכמה
 ז' יבדף ע"ש נח לשנויי שרי מי ונד'בהיהא
 שונה ש'שם אלא לישנא כתך נמי איתאע"ב

 ע"ש סברא לאיב"א קרא איב"אוהקדים
 הקרא והקדים שמה הש"ס שינה למהוצ"ב

 בטה"ק בזה כבר שעורר ומצאתילסברא,
 ה.שם

 איסורא בהך נתעוררתי בזהוכשהרהטתי
 דלא הלאו ובכלל לשמה שלא לעשותשלא

 בפיגול כמו בבמה גם איכא אי הואיחשב
 בדיני זה נזכר אם ראיתי לא ולע"ע לאאו

 מישלא זו ע"א יי' דף בזבחים ולקמןבמה.
 לענין שם אמנם ע"ש, ב.במה נוהג שכןלשמה
 דהטאת פסח לגבי אמרי לשמה דשלאפסול
 לא בבמה וחטאת פסה ומדחה מהק"וכמ"ש
 ושיהי' לשנות האיסור לגבי א'בל ע"שקרבי
 אין הקרבן מגרע אינו לשמה כשהשלאכשרין
 ודו"ק.ראי'

 מה צ"ב לשנויי דאסור דקרא הדב,רובגוף
 ל- מיותר לא קרא והיא הקרא, בלא ס"דהי'
 לי' דריש קרא דהרי התוס' עוררו וכברהכי
 ד- וכתבו ע"א ו' דף בר"ה תאחר בללענין
 ש- וכנראה ע"ש דקרא מפשטי' דרישהכא
 יל"ע ומ"מ מיכה שמעית תרתי כעניןהוא
 מהסברא כלל לי' לית קרא איב"א חךאם

 דבקדושתייהו וצא פשוטה הסבראולכאורה
 מקרא. לאתרי הוצרך ולמהקיימא

 דאר"ה בד"ה כג' וף בקידושין'ובמקנה
 דשחי- מקדש תאיש בא"פ משמע דהאהקשה
 שליחות ילפי' דהא שליחות בעי וודאיטה

 הזבחים כל תגן דהא וקשה הפסהמשחיטת
 עלו שלא אלא כשרים לשמן שלאשנזבחו
 ששינה כיון גימא ואמאי חובה לשםלבעלים
 זה דאין לומר שמה וחידש השליחות,בטל
 ה- שבגוף כיון עצמו בשליחות, שנוינקרא
 דנד- מהסוגיא והביא שליחות עשהשהיטה
 לת- דלימא במקדש שפגלו דכהנים מהךרים
 כיון הא בכך ומה לעוותי ולא שדרתיךקוני
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 כיון הקרבז פסול ממילא השליחותדבטלו
 לג' מכתומות והוכיח שליחות בלאשנשחט
 דהשליח ומשמע אחר ע"י בטובח דמשניע"ב

 כמ"ש אותו צוה ולא 'לע"ז שחטמעצמו
 ולא הטביחה על המשלח דמחייב תריהמל"ט
 שינוי הוי ואסרי' לע"ז ששחט כיוזאמרי'

 לשלי- בזה שינת הוי דלא משמעבהשליחות
 רש"י  לשיטת ועיינתי ע"ש השחיטהחות

 כדי- דייקא הוא דפיגול ע"ב מא' דףבזבחים
 ע"ב, ב' דף במנחות וכ"כ במחשבה ולאבור
 וב- ע"ב מג' דף בב"מ התוס' שיטתוכ"ח
 וה- ה"א, מפסוהמ"ק וי"ג מל"ט ועייןכה"ק
 מ- ומ"ש המקנה סברת נאמר בדיבור גםאם
 וב- בדיבורו שינה שהשליה שליחותשאר
 השליחות ובמעשה מחשבה הוי אםשלמא
 ה- לסברת מקום יש השינוי כלל ניכראינו
 שמפגל להדיא ומפרש  כשמדבר אבלמקנה
 מחך ושאני בהשליחות, עינוי יהי' לאלמה

 הוי שהתם לע"ז בשוחט לד'דכתובות
 הף לע"ז דשוחט שנראה גרידאבמחשבה
 כ- כמעשת מחשנה דבע"ז לכו"עבמחשבה
 אחרים א'לקים לך ועי' ולא דקידוו2יןבסופ"ק
 והוי וכיון ירש"ל, בסמ"ג עיין למחשבהקאי
 במחשבתו השחיטה תיפסל ולז" תורהאיסור
 אמ- לא ולזה ,בהמעידה מכר שאינו כיוןומ"מ
 בפ"ת ראיתי אמנם השליחות, שיתבטלרינן

 מחשבה אי עזריאל מנחלת ד' סימןביור"ד
 שם ג.תבו"ש וכ"ח ע"ש דוקא דיבור אוממען
 דוקא בעי לע"ז שוחט אי גוה חקרסק"ב
 די- הוא בקדשים דמהשבה לה.שיטותדיבור
 דהתוס' דכים וכתב גרידא מהשבה ולאבור

 אי גופא בקדשים לי' מספקי לט' דףגחולין
 בע"ז להקל אין מעתה בדיבור אובמחשבה
 ע"ז גבי דבריהם סתמו הפוסקים שכלבפרט
 בט- שגם וראיתי ע"ש מחשבה לשוןונקטו
 אשה ההם ד"ה התוס' על בע"ב בסוגייזה"ק
 לחולין קדשים בין וחילק בזה ג"כדיבר
 אין ולפי"ז ע"ש ע"ז במחשבת לאסורדסגי
 המקנה מ"ש וגם לד', דכתובות מהךראי'

 כ"כ ההכרח אין שפיגלו מכהנים לו'מנדרים
 הוא דהקושיא דה'ל בעצמו שכתגשכמו
 שחייבין לי' דמשמע פיגול שפיגולןמלשון

 קו- תיהדר ולפי"ז ודו"ק. ע"ש כרתעליו
 בטל ששינה כיון דנימא למקומה המקנהשית

 שחיטה. ואינההשליחות

 שנזבחו הזבחים כל המשנה דגקטובמה
 רק נקט דלמה בתוס' העירו כבר לשמןשלא

 אפ- ולפי"ד ע"ש העבודות עוזר ולאשחיטה
 עצ- והבעה"ב בזה דכשרה שהיטה דנקטשר
 כשרים ךלזה שליחות בלא לשחוט יכולמו

 שייך בשחיטה דגם לרבותא שחיטהונקט
 שפ- מוצא הקרא ויל"פ ודו"ק כשריםשיהו'
 ועשית לזממו שלא לעשות שלא תשמורחיך

 ה- כל שאף להלן, כמ"ש הע'שיות כללרבות
 נו- מ"מ שליח ע"י ששוחט אף שינדעשיות
 קדו- נפקע לא ושהיטה שינה שאם הואבח
 הוא וגזיה"כ גדונא, בכל לשנתי ואסורשתו
 השליחות בטלה לא השליחות דשינהדאף
 ודו"ק. קיימי ובקדושתו נוחר הףולא

 ששינה דכיון הג"א הי' הסברא מצדולפי"ז
 לגבי המקנה כקושית לשגות כבר מותריוי'

 פקע כבר ועכ"פ השליחות, שבטלהשחיטה
 ש- קרא ואיצטריך לשנות מותר עההי'נדרו
 השליחות ד'בטלה אמריגן לא במחיטהגם
 ונמשך השליחות בטל דלא גזיה"כ גופאוזה
 וה- לשנויי אסור הסברא מצד וממילאנדרו
 ו- להדדי העשיות כ.ל ומשוינן כשרקרבן
דו"ק.

 תח- והביא ד"ח ע"ב כ"ב דף חוליןובתוס'
 הכהן ליד שהביאן כיון א"נ וכו' הציהןכ'לת
 ראוי מהן האחד דמ"מ מאחר גדרו ידייצא

 ממעה"ק גש"ד המל"מ ותמה ע"שלה.קריב
 משום להקריב יכול הכהן שאין דמאחרה"ה
 אף והלא גדרו ידי זה דיצא יתכן איךספק

 לא לשמו שלא הכהל ששחטו אלאשהקריבו
 נכול הכהן דאין היכא כ"ש נדרו ידייצא

 וס=ם נדרו ידי יצא דלא דפשיטאלהקריבו
 תל- אצלי גריסין התוס' דברי דכעתהמל"'מ
 פשיטא דזה המל"מ כתב מקודם ישםמ,וד,
 כמו הקריבו שלא כל הכהן לק- הביאודאפי
 כשר הקרבן ואפי' נדרו י"ח יצא לאשנדר
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 כשרים של"ש שנזבחו ,הזבחים כלוכדתגן
 ע"ש. חובה לשם לבעלים עלו שלאאלא

 ל- מקור נדשיא בטורק, גם בזהוהאריך
 .ל- דס"ל ע"א יט' דף מעילה מהש"סהתוס'
 ש- עד אומר ור"י מעל ווהיציא כיוןר"מ
 דמאן לר"ש דס"ל שמה וברש"י הדםיזרוק
 ח"ב הוא לעולם אשם או חטאתומחייב

 שהביאו וכיון לעזרה  שיביאנו עדבאחריותו
 הוא לעולם סבר ורע יכו' מאחריותונפטר
 ובטורי ע"ש הדם  שיזרק עד באחריותוחייב
 דהיאך בזה הרבה עורר ח' דף במגילהאבן

 ב- ושם ע"ש לעזרה בהבאה דיי"חאפשר
 קד- רק עה"פ ראה פ' מהספרי הביאטה"ק
 ה- אל ובאת תשא ונדריך לך י'ה" אשרשיך
 הבא- בטיפול שחייב מלמד ובאת תשאמקום
 עד אומר א"י הבחירה לבית שיביאם עדחז
 ק- ולפי"ז ע"ש באחריותן חייב הגולהבאר
 דה- ר"י שיטת דלפירש"י אדר"י דר"ישיא

 הדם. שיזרוק עדאחריות

 לחולין ג"כ ציין במעילה שםוהגרעק"א
 או ונגנבו לבד"ה זה מנה ושם ע"אקל"ט
 ש- עד באחריותו חייב אמר יוחנן ר'נאבדו
 דאיתא היבא בל אמר ור"ל גזבר לידיבואו
 בין ומה ושם וכו' איתא דרחמנא גזאגו
 מזבה קדשי ה"מ ר"'ל א"ל וכו' לנדבהנדר

 עלי אמר דכי וברש"י וכו' הקרבהדמחוסר
 ב- גמרו בע"ה אבל לעזרה להביאו עליח"ק

 דמעי- לתך ציין הש"ס ובגליון ע"שהפרשתו
 שהיינו כב', דף בחולין לעיל והתוס' יט'לה

 ד- קל"ט דדף מהד הוא  שמה התוס'שמקור
 במעילה אך לעזרה, 'להביאו היינו עליהרי
 עד אר"י ור"י, דר"ש בפלוגתא תליאי"ס

 דשיטת נמצא ספרי להך אמנם הדם,שיזריק
 למקום לעזרה שיביאו בעד הוא גופאר"י
 המל-  אבל הדם, שיורון עד ולא  הגוועבאר
 באר ועד נינהו דחדא פי' בספרי שםבי"ם
 הגולה באר שלשכת במדות ומבוארהגולה
 ש- רעד לשיטתו ור"י השחיטה מקום אצלה"

 ולזרוק לשחוט אותו מוסר ששם הדם,יזרוק
 ע"ש.הדם

 פתח על יקריבנו על מת"כ בחומשוברש"י

  וכו'  הצורה עד בהבאתו לטפל מועדאהל
 והע ע"ש וכו' ראובז עולת נתערב אםאפי'

 מצוה דאיכא הוינו בהבאתו לטפל שהךנראה
 ולא לעזרה עד הקרבן יביא שבעצמומיוחדת
 על שמה הראב"ד וכ"כ שליח, בידישלחנו
 ויבי- הגזבר ילך יאמר שלא הי"ג פ"גהת"כ
 אה- בקרבז וכיה להביאו חייב הוא אלאאנו
 בעצמו שהוא מהנצה'ב דבר ובהעמק ע"שרן

 ~לא מועד אהל לפת" עז בטיפולומטריח
 בא בפ' וכן ע"ש. לשלוחו או לעבדושיתן
 ש- נותן הדעת שהי' 1ג1' וקחו משכועה"פ
 מי אב בבית הפשוטים האנשים 'בזהיטפלו
 ולא ולהפשיט לשחיטה טלה למשוךשרגיל

 ע"כ בכך עסקו ואין אב בבית גדול שהואבן
 ב- והזהירם דייקא ישראל לזקני משהקרא
 למדנו שכאן וגו' וקחו אתם משכויחוד
 ו- אחד כל נשחט תמיד מ"פ בפסחיםמ"ש
 ע"ש לאחוריו ומפשילו בעורו פסחו נותןאחד
 י' ונדרים ס"ו דף בפסחים בהלל י"לוה"נ
 יל"פ ובזה ודו"ק. בעצמו לעזרה מביאהשהי'
 אתכם מצוה אנכי אשר כל את הבימישמה

 ל- בעצמכם שתביאו חייגו וגו'עולותיכם
 יהי' ולהכ. השי"ת, לפגי גבהות דאדןעזרה

 ובנותיכם ובניכם אתם ה"א לפניושמחתם
 בלי בשוה כולם וגו' ואמהותיכםועבדיכם

 ודו"ק. התנשאותשום

 שהוא חרא מצות ב' בקרבן דאיכאנמצא
 ו- לעזרה, עד בעצמו והבאתו בטיפולוחייב
 דרך וכן המזבח, על הקרבה מצות עודאיבא
 מ- צלי הרי  דאמר  וכיוו ע"י, בכה"קשמה
 ל- חייב קודם וכשמת לעזרה בהבאתוח"ב
 רק ולא הבאה מצות משום גם אחר'הביא
 מוטל 'לעזרה כבר וכשהביא ההקרב"משום
 ל- שלא וכששחט הקרבה, מצות עדייןעליו
 כבר יצא 'הבאה מצוה דירי 'כיון ס"ד הי'שמה
 שיביא כבר סגי לו, חסר הקרבה מצותורק

 בריש פירש"י ולזה אחר, ע"י לעזרההקרבן
 ל- וישחטנו וכו', אחר להביא וצריךמסכתין
 מצות גם כלל בעלים 'לשם עלה שלאשמו,
 שהי' יי"ח שלא הקרבה 'למצות מחוץהבאה
 ודו"ק' לשמושלא
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 כהבאת י"ס יצא אם דאף עוד להוסיףויש
 בחולין הנ"ל התוס' וכמ"ש לעזרההקרבן
 חיים אינו מת ואם קלט' בדף וברש"יכב'

 שלא ונשחט לעזרה בהביאו מ"מ אחרלהביא
 וקנסה טפי גרע לשמו דשלא באיסורכדינו
 לשמו, שלא שנשחט על אחר שיביאהתורה
 קיימת אם ואפי' תשמור, שפתיך מוצאויל"פ
  כאשר עוד ועשית ואפ"ה לעזרה והבאתכבר
 לא ואם המזבח, ע"ג כדינו שתקריבנונדרת
 לשמה שלא ששינה הוינו גדרת כאשרעשית
 ודו"ק. נרעהיהה

 עקירה אי פליגי ע"א מס' דףובמנחות
 להגירסא רבה או דרבא עקירה הףבטעות
 אולי ולפי"ד ע"ש עקירה תוי דלא ס"לשמה
 ולא שלמים דהם וחשב דכיוו הטעםי"ל
 נסרו קיים 'לעזרה שהביא כיון במזידעקר
 ו- אחר להביא תורה קנסה ולא כמתווהר
דו"ק.

 ל- שקאי ע"ב ז' בדף דהעד'ס י"לולפי"ז
 לשי- ולרבא וכך של"ש ששחטה עולהרבא
 ש- עקירה הר לא בטעות עקירה דס"לטתו
 וקיים כמתו דהוי שוגג בין מחלקיכןלפי"ז
 לשמו שלא ,ושחט לעבר לעזרה בהבאהנדרו

 הסב- מצד וא"כ אחר, שיביא התורהשקנסה
 בהבאה נדרו כבר דנפקע הו"א הי' חיצונהרא

 מכח אלא לשנות, כבר מותר וממילאלעזרה
 שב- כנ"ל וגר  תשמור שפתיך מוצאגזיה"כ
 וממילא אחר להביא וחייב נדבה הוישיבה
 מהקריז הקדושה נפקע שלא הסבראידעינן
 לשנויי, ואסור נדרו נתקיים לא  שעדיןכיון

 קרא מאיב"א יוצא פועל הוא סבראואיב"א
 לשמו שלא ששחט בכה"ג נדרו נתקייםדלא
 לגמ- נעקרת לא והקדושה אחר להביאוצריך
 דסת- מכילתיל בריש בסוגיין אבל ודו"ק,רי
 המשנה דנקטה מה ליישב הוא דש"סמא
 ואזיל ח'ובה, לשם לבעלים עלו שלאאלא
 ול- עקירה, הוי בטעות עקירה למ"רגם
 ולא למזיד שוגג בין מחלקינו לא מ"דהד

 דהם דכיון לומר אתי דקרא הנ"לאמרינן
 כך'ד דלהך מטת, ושאני לי' קנסינןבמזיד

 נמשכת הגדר מכה דהקדןשה וע"כ חילוקאין
 עצמו מצד סברא איבא ומכולא להקרבתעד
 לא דהקדושה לשנות אסור עדיין דשנידאף
 וגו' שפתיך דמוצא קרא גם ודרשינןפקעה
 נפק- לא והקדושה לשנות אסור גוונאשבכל
 הק- ולוה בטלה. דהשליחות אמרי' דלאעה
 ודו"ק. לתקרא הסבראדימו

 על הנ"ל ע"ב קי"ג בדף להלזוברעו"ש
 נטה וכו' למשכן שהוקדשו קדשים רש"ימ"ש
 בשעת שהקדישו דר"ל %1' רש"ימדברי
 בפי- הוקדשו כאילו הוי דאז הב'מותאיסור
 פטור בבמה הקריבן ואם וכו' למשכןרוש
 לא עלי אמר אם דיכינו נדרו ידי דצ"מנראה
 דשם והיינו מ"י דמנחות 'לפי"ג וצייןיצא,
 ואם במקדש יקריבנה עול'ה עלי הרישנינו
 יד- ולא ע"ש, יצא לא חוניו בביתהקירבה
 איסורא איכא דעכ"פ חוניו לבית הדמיוןעתי

 משא"כ יצא לא לכך לאו ואדכא  שמהלהקריב
 הבמות 'היתר  בשעת בבמה שהקריבבמשנתנו

 בבמה או במשכן הקריב אם פיז חילוקמה
 שלא המחשבת דתלי' י"ל ואולי נדרו,לקיום
 ודומב"מ הקרבן קדושת עצם מגרע אילשמה
 ש- מחשבה במחשב כתב מפסוהמ"קבפי"ח
 למטיל דומה דה"ז וכו' בקדשים נכובהאינה
 ב- בסוגין המזבח ובראש ע"ש בקדרתםמום
 ת"ס מתשובות והביא בזה פלפל מכילתןריש

 הקרבן פוסל שאינו לשמה  שלאדבמחשבת
 מטיל זה אין לבעלים 'הפסד שעושהאלא
 של"ש דמחשבת שהבין ונראה בקדשיםמום
 נאמר ראם ע"ש, הקרבן קדושת מגרעאינו

 לשמה בין חילוק איז הקרבז קווטתדלעצם
 לה- וצריך נדרו ידי יצא לא ואפ"הלשל"ש
 פסול בלא קרבן להקריה הוי דנדרו אחרביא

 ב- והקריב למשכן במקדיש י"ל ה"נמחשבה
 צ- מ"מ נפק"מ אין הקרבז שלעצם אףבמה
 מג- לשמה שלא אם משא"כ אחר להביאריך
 לה- צריך ולזה הוי מום וכמטיל הקרבןרע
 אין הקרבך דלגוף בכה"ג משא"כ אחרביא

 ומסתבר אחר להביא שצריך ראי' איןנפק"מ
 ודו"ק. אחר להביאדא"צ
 וע- תשמור שפתיך מוצא קרא קאיוא"כ
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 וחזקה תורה בכתר ירושהבעניו
 קרח ש"ק,בייל

  משה על לחלוק קרח ראה מהבמדרש
 הרבה בזה והאריכו ראה, אדומה פרהפרשת
 ביש"מ. לאא"זוזמין

 הלבישן ברש"י בד"ה ביש"מ שמהואא"ז
 על ערער דקרח וכו' תכלת שכולןטליתות
 מטעם כהן ואהרן מלך דמשה באמרוהכהונה
 כי גתנחומא כמבואר הבכור עמרם בםשהם
 דקהת וידוע הולדו מעת להקדישו נבדללוי
 בתורת עליו בא ועמרם המדריגות כלירש

 בכ- כמ"ש הגדולה יורש הבכור כיירושה
 סי' הרשב"א ובתשובת ע"ב, קג' דףתובות
 נג' סי' סוף הרמ"א בהגהת באו"ח והובאש'

 ס"ק שמה יבמג"א המינויים, בכל קודםדהכן
 ב- ור"אד"ם בכנה"ג וכ"כ בספרי שכ"הלג'

 להרביץ הממוגה, דבתכם כתב פ"א סי'יור"ד
 ובס' עכ"ל כך אבירינו לא ליין אותורה

 המי- דבל פשט ע"ב מח"ד מאמרותעשרה
 רק קודאין בניהם 4~1 תורה כתר שהםצהיל
 קודמין שבניהם נהגו ואילך הנשיאמהלל
 עבודה שהיא כהונה כתר כי טען וקרחע"ש
 אבל תורה כתר כמו להיות ראוילשמים
 בירושה הוא כהוגה כתר כי כז אינוהאמת
 דהבן שם הרשב"א כתשובת שמבוארכמו
 ע"ש מבניו תחתיו המשיח 'והכהן כמ"שקודם
 תורה לכתר כהונה כתר לדמות רמהוקרח
 הא- ק' סי' יור"ד צדק באבני ואא"זע"ש;
 מהמג"א שם והביא רבנות חזקת בעניןריך

 המקדש מכלי פ"ד מהרמב"ם מ"שוהכנה"ג
 ירושה שבישראל המנועז שכל ממלכיםופ"א
 הרש- מ'לשון 'והביא עולם, עד בגו ולבןלבנו
 ח"ב והשו"ב ירושה אינו תורה שכתרד"ם
 מאי מ"ש הנ"ל דכתוגות מחך העיר יז'סי'

 נתן הממלכת ואת קאמר קרא הא לי'קשיא

במצות

 למשכן נדר שאם היינו נדרת כאשרשית
 הוי לבמה הביא ואם לבמה ולא למשכןיביא
 וי"ל לשמה, לשלא דקאי ומנ"ל ודו"ק,נדבה
 ה- הותרו שהרי פטור גד"ה רש"י מ"שבזה
 נדרת כאשר משום לשגות אסור שיהובמות
 בזה רש"י רצה מה שצ"'ב ועשית,תשמור
 כאשר ועשית תשמור הקרא מלשוןששינה
 תשמור שפתיך דמוצא דקרא ולהנ"לגדרת,
 כאשר ועשית ומ"מ 'לעזרה, ההבאה עלקאי
 נדבה, הוי אש'ה שינה ואם ישנה ולאנורת
 שפתיך דמוצא בפשיטות הפירוש הויוהכא
 שת- ונדרת על קאי דתשמור ונדרתתשמור
 למשכן תביא למשכן גדרת שאם נדרךקיים
 כאשר ונקט רש"י שינה ולזה לבמהולא
 כאשר צל ג"כ קאי דתשמור תשמורנדרת
 ריקא למשכל שנדרת דיבורך שתקייםגדרת
 הנדר. קיימת לא למשכל הבאת שלאשעד

 ש- שכיון בתחלתה זבחים סוף נעוץולזה

 דמו- דקרא ומזה למשכן 'להביא שצריךסיים
 קרא ליבא לכאורה א"כ להכי קאי ובפתיךצא

 ש- במה נדרו שקיים אחר להביאשצריך
 אלא וכו' הזבחים כל שנה ולזה לעזרההביא
 להביא וצריך חובה לשם לבעלים עלושלא
 כחרא ושניהם קרא מהך נפקי דתרווייהואחר

 ל- בבמה בהקריב אחר להביא דצריךואפשר
 פגם הף לשמה שלא אם תליא וזההרש"ש,
 צריך ואפ"ה פגם חף לא דאם בנ"לבהקרבן
 י"ל ה"נ נדרו קיום הוי דלא אחרלהביא
 במה זמן לעשות סיים ולזה בבמה,בהקריב
 ואפ- בשדיי ועיי"ש גדולה 'במה כזמןקטנה
 שלא איסור לענין אבל פסול לגבי כןשר

 גרעון דאינו כלל גבמה דליכא אפשרלשבזה
 אלא וכו' הזבחים כל ואפ"ה עצמובהקרבן
 בהק- י"ל וה"נ חובה לשם לבעלים עלושלא
 נדרו ידי יוצא אינו בבמה והביא למשכןדיש
 ודו"ק. אחר להביאוצריך
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 מלו- דומה אינו 'והא הבבור, הוא כיליהורם
 לאו 1"'מ דלרשד"ם אא"ז וכ' תורה לכתרכה
 הנשיאות נתז לבד תורה כתר ירושתמכח
 הנשיאות מכח אלא ירושה אינו יזהלר"ג
 ופ- ומל'וכה שלטנות עגיל שהוא בי'דפתיד
 ולזא"ז ע"ש', ליהורם שנתל מממלכה  שעירריך

 ירושת בענין לב' מה חו"מ ח"ב חייםבדברי
 מחמת ורק רבנים היו שלא דכיון כחבהכבוד
 הגליל לכל דבריהם נשמעו ויראתםקדושתם
 ותפ- וכו' ויראה תורה ללמוד אחריהםוינהו
 אם נעשה ומה פרי עשו בקדושה ודבורםלתם
 ירשו מה זו קדושה בהם אין אחריהםהבאים
 מי להתפלל אם נהם איז דעת עצהלשאול
 ירושה צד שום ידעתי לא למעלה העולהיודע
 ו- 'לחלק ההכרח ולפי"ז דבה"ק עיי"שבזה
 כמ"ש שררה בי' דנותיך שאני ד'רבנותלומר
 שאינו בכה,"ג ורק ירושה בי' רשייךבאה"צ
 ול- ממגו להתברך אלא כלל בשררהמעורב
 כתב בכה"ג בעצמו ולשאול עליוהתפלל
 ודו"ק. בזה ירושה צד ידע דלא בד"תאא"ז

 בד- שפלפל מה ק"א סי' באב"צ שםוע"ע
 ק' בסי' ושם צה', סי' יור"ד אש האמריברי

 קרא דלמ"ל שהעיר יב' ס" או"חמהח"ס
 ה- שז"ש דשבת בפ"ב המרדכי עלגבורים מהשלכי אא"ז והביא תחתיו שבגובכה"ג
 של שלבו רואה כשהקב"ה בו והגיהכתוב
 של עומקה לדעת בלבו אין אפי' לש"שאדם
 מפיו יצא שלא דבריו מגיה הקב"ההלכה
 אא"ז מיישב ובזה עכ"ד כהלכה. שלאהוראה

 בנו דאיז ס"ד דהוי בכה"ג קראדאיצטריך
 ב- יהירה בחכמה תולה שהענין כיוןיורשו
 יו- בעבודת ובפרט לכה"ג השייכיםדינים
 יתירה חכמה בל דאית מאן הו"א וא"בהכ"פ
 קודם בנו דאפ"ה קרא בעי לזה עדיףהוא
 ד- דכוין האמור ומטעם כ"כ חכם שאינואף
 ממלא שיהא יעזרוהו  השמים מן יר"ששוא

 ו- בשה"ג וכמ"ש בחכמה גם אביו שלמקומו
 שאינו אף קודם ננו שג"כ לח"ח ילפי'מיני'
 הביא בס"ס חמם הוא, מעמא דחד כ"כרכם
 ה- אלקי יפקוד עה"פ פנחס פ' ממדרשכא"
 מקומו יורשים שבניו סבור משה שהי'רוחות

 כמו לא הקב"ה א"ל וכו' שררתוונוטלים
 והרגה יה.ושע שרתך הרבה וכו' סבורשאתה
 וכו' מהצלאות את פורס והוא כבוד לךחלק
 ומזה מדרש עכ"ל וכו' פרי' יאכל תאנהנוצר

 יורש אלעזר אבל ירושה ליכא תורהדבכתר
 תחהיו המצוה דבכה"ג אהרן שלגדולתו
 שם אא"ז ותמה ע"ש ברבנות ולאמבניו
 שא"ל במדרש שם איתא בהדיא האבאב"צ
 עסקו ולא להם ישבו בניך למשההקב"ה
 ב- ומעריב משכים הי' הוא יהושעבתורה
 דבר של טעמו לך הרי עיי"ש שלך ועדבית
 בתורה ועוסק שיישב למי מהתם ללמודואין
 הח"מ דברי וליישב ע"ש ממנו גדול שישאף
 פכ"א פנחס דפ' הוה המדרש דהגההנ"ל
 נוצר ושם ס"ט פי"ב נשא בפ' גם נמצאס"'ד
 שהוא ביהושע מדבר וגו' פרי' יאכלתאנה
 של פרי פר" יאכל מהו וכו' משה אתשימש
 ליהושע אירע וכן וכו' ושרות מלכותתורת
 יהושע אלא מקומו משה  של בניו יריעושלא
 ביום 'משה את משמש שהה וכו' מקומוירש

 ישבו דבקיך הך נזכר לא ושם ע"שובלילה
 הי' דיהושע מה רק בתורה עסקו ולאלהם
 דגדולה משום דוה  והנראה ומשמש,עומד

 דף בברכות ובע"י מלימודה יותרשימושה
 הוא ת"ח שמוש שאכלו ג' בפ' מרש"י ע"בז'

 לדברי טעם נותגין שהיו במברא התלתהגמ'
 ע"ש בכך ועוסקין יחד מתאספין והיוהמשנה
 ההלכות ילמד הת"ת את מישמש שע"יוי"ל

 הקב"ה לו דמ"ק י"ל ולפי"זמהתנהגותו,
 בתורה, עסקו ולא להם ישבו בניךלמשה
 ש- כדי אותך שמשז ולא לבד שישבוחיינו
 אינם לזה היט'ימוש ע"י שילמדו ההלכותידעו

 ומשמש עומד הי' יהושע אבל לירשךראמים
 ש- ובאמת התנהגותך, מדרכי ההלכותולמד
 שמרע"ה שמה שכתב בזה נזהר בעצמוהח"ס
 לא ואלו וכו' לפניהם יצא ואשר אמרבעצמו
 מבקש הי' לא המדות אלו כל בבניו ישעוא'
 ע"? בתפלתם א"ע סותר שהי' גדולהלהם
 אלא בתורה עסקו לא רבניו לנמר דח"ווע"כ
 שהי' מה תורה של שימושה להםשחסר

 בי- על חסים הי' משה בגי ואדרבאליהושע,
 לשי- אפי' שחשו סגרתם לפי כ"כ תורהטול
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 גדול זת"ת ביטול מפאת אביהם למשהמוש
 ומיושב ודו"ק טז' במגילה כמ"ש אבמכיבוד
 מקום יורשים אינם דאעפ"כ הת"סראיית
 מעלת גם לו שהי' יהושע במקוםאביהם
 דא- דס"ל י"ל כשלעצמו ומשה ת"ח,שימוש
 כיהושע ואינם בהלכות אותו שמשו שיאע"פ
 דב- מגיה הקב"ה לש"ש דמכוונים כיוןמ"מ
 ס"ד להם ויה" הגבורים בשלטי כמ"שריהם

 תורה. של לאמיתהשיכוונו

 משלטי באב"צ אא"ז מ"ש הדברובעיקר
 ש- אע"פ בנו יורש שפיר שלפי"זהגבורים
 שהשי"ת האחר במו בתורה כ"כ גדולאינו

 צ"ב תורה, של לאמיתה לכונן שיוכליעזרהו
 יראתו שעש זה על לסמוך יוכל למהט,בא
 יותר שחברו שיודע כיון השמים מז לויגיהו
 התו- מן מותר יהא 'ולמה בתורה, ממנוגדול
 ומכיר יודע הוא היאך וגם ע"ז, לסמוךרה

 לסברתו ואם אתמהה, יר"ש, שהואבמחשבם
 הלא דין לענין יר"ש שאינו מכיר 'שבווענוה
 להחזיק יוכל והיאך עדים כמאה בע"דהודאת
 להע- המצוה שעיקר וכנראה ודו"ק.ברבנות
 אינו שהוא היורש על אינו היורש אתמיד

 להעמידו הציבור ע'ל הוא המצוה ורקרוצה,
 ב.- והמה יר"ש: שהוא אותו ומכיריםביודעים

 וא"ב ודו"ק, אותו מעמידים לרצונו שלאע"כ
 יקראו ת"ת שבני דינא הך כל בביראנפל
 ל- סימן תובעין שאם ויתבעו זה עללד"ת
 חזקה ממילא להם אין א"כ וכו' רוהגסות
 ו- וכנ"ל המע'מידיז על רק החיוב עיקרוכל
דו"ק.

 שלא ירשו לא משה בגי שלהכיואפשר
 ולזה מאבותם שלהם ענוה מכח לשמשרצו
 לירש יוכלו שלא כדי למשה שמשו שלאי"ל

 וחכמי נשיאים מבת הרבה וכל היטב'ודו"ק
 הפוסקים שהביאו מאבותז ירשו שלאהתורה
 וד,1"ק. ומחלו רצו לאולהנ"ל

 ה- דכל ח"ז ממלכים פ"א ברמב"םושם
 לבנו ירושה שבישראל המינויים וכלשררות
 ב- ב' אות שם ובהגמי"י עולם, עד בנוובן

 פרנסי לכל מנין וכו' ובניו הוא שנינוספרי
 להם הי' לא ובנים תניא ובת"כ וכו'ישראל
 שלא אע"פ קודמיז היו במם להם היו אםהא
 ובפסיקתא וכו' ואיתמר כאלעזר שקוליןהיו

 וב- אבותיו כמנהג נוהג שיהא ובלבדמוסיף
 ראוין ישראל כל שמת מלך דהוריותירושלמי
 שמ- ובמס' כיו"ב לו אין שמת חכםלשלכות
 וכו' לבניהן כתריהז מניחיו מתים מלכיםחות
 גם הוא הוריות דירושלמי הך ובאמתע"ש
 כהאי ע"א ינ' דף בהוריות דילן בש"סגם

 וצ"ג ה"ח, פ"ב שם מהתוספתא והואלישנא
 וי"ל דהוריות, הך בהביאו הגמי"יבכוונת
 כיו"ב לו אין דתכם ניכיון די"ל אנפיבתרי
 לאו מקומו וממילא ירושה בו שייך לאא"כ

 תו- בכתר ירושה דליכא קאתי ירושהבתורת
 ואין כיו"ב אין דממילא דכיון גם וי"לרה,
 ודו"ק. היורש דירשנו אמרי' תמורהלו

 ב- ירושה שייך אי דהך כתב ביש"מושם
 לנו צוה דתורה 'בהדרש תליא תורהכתר
 מי- א"כ ירושה הוא מורשה אי מורשהמשה
 סנהד- ולהש"ס בירושה הוא תורה כתרנוי
 ש- מאורשה אלא מורשה תקרי אל גט'רין
 למ"ש אגל מיתה, חייב בתורה ועוסקנכרי
 ככה"ג הוא הרי בתורה העוסק נכרישמה
 מו- ע"כ בהם 'וחי האדם אוחם יעשהמאשר
 וה- ע"ש, תורה בכתר ירושה שאיו קאירשה
 שחייב בתורה ועוסק לנכרי קרא דדרישמ"ד
 וחי האדם אותם יעשה אשר הך ע"כמיתה
 דיבמות וכהש"ס בישראל רק לה מוקיבהם
 כי אדם דכ' מטמאין אינן דעכו"ם ס"אדף
 דאינן וה"ה אדם 'בכלל ואיגז באהלימות
 ותום/ ברש"י ועי"'ש האדםבכלל

 ש- כקטן שנתגייר גר דענין לומרואפשר
 אינו עכו"ם דאי בזה נמי תליא דמינולד
 בקטן הוי לזה אדם געשה גירותו וע"יבכלל
 אדם מקרי אי משא"כ חדשה וכברי'שנולד
 דף יבמות )ועהן דמי שנולד כקטן נאמרלא
 ובע- ור"י ב,ת"ק מע'ונין גרים מ"מ ע"במח'
 ודו"ק(. שמה 'לנררוך

 דזה י"ל ירושה שייך תורה בכתר אםובחך
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 ב- בא ששסף והשבטים יסף פלוגתתמ,
 מלכי ומאן עליהם, ימלוך שהואחלומותיו
 ש- ואף בירושה לאו תורה דכתר סבררבנן,
 יותר יורש והבכור בשנים ממנו גדוליםהמה
 ה- בחכמת יותר מחונן פי' שהוא כיוןמ"מ
 הוא זקונים כן כי עליו מעיד שהכתובתורה
 יאתה לו הוא, חכים 5ר ארי ומתרגמינולו
 תורה דכתר ס"ל הק' והשבטים תורה,כתר

 ולזה ממנו, גדולים שהמה להם ומגיעבירושה
 אביהם. אל רעה דיבתםהביאו

 אני ואגה איננו הולד המדרש בזהויל"פ
 דהמה- וי"ל הוא, ופליאה בלהה, במעשהבא

 שני לקח דיעקב בהא ע"ב כת' ביומארש"א
 נתגיירו ליעקב שנשאו דכיון האם מלאחיות
 דכ- ליעקב נאסרו 'ולא כלל קירבה להםאין
 בכלל דנכרי להג"ל אך ע"ש דמי שסלדקטן
 לתרו- ליכא דמי כנולד כקטן אמרי' ולאאדם
 הכי.צי

 קודם נתקדשה דרחל נאמר אםולכאורה
 רחל, בעד יעקב שעבד פתולה בשכרללאה
 ב' דין להם ה" ואם צרתה לאה הויא"כ
 בזה יובן מפוקפקין 'לאה קידושי הי'אחיות
 'וגו/ אנכי שנואה כי וגו' לאה שנואה כימ"ש

 ידו"ק. קדמו רחלשקידושי

 אי- ויוסף הבדר אל ראובן שבא כיוזולזה
 שימלוך חלומותיו על נענש שבודאי חשבננו

 אינו תורה דכתר בשטתו צודק ואינועליהם
 השפטים כשיטת האמת אלא כנ"לבירושה
 ולא מורדמה, וכמ"ש בירושה תורה כתרדגם
 דאדרבא שח"מ נתורה שעוסק נכרי עלקאי
 מהאדם ככה"ג הוא הרי בתורה העוסקנכרי
 אמ- לא וא"כ אדם בכלל הנכרי וגם בהםוחי
 ש- וכיון דמי שנולד כקטו שנתגייר גררי'

 מפוק- לאה קידושי הי' קודם הי' רחלקידושי
 ל- הי' ולא לאה שנואה הר ושפירפקין
 לאהל בלהה מאהל אביו יצועי לבלבלראוה
 שמ- בלהה במעשה בא אני אנה ולזהלאה,
 נמעשהו צדק שלא לד נתברר יוסףעונש
ודו"ק.

 ל- שהכה נכרי או"ח ע"נ נח'ובסנהדרין
 כי וירא וכה כה ויפן שנא' מיתה חייבישראל
 פ"י ברמב"ם אבל המצרי, את ויך איש,איו

 אינו מיתה חייב 'שהוא שאע"פ היוממלכים
 את הרג דבשה מהא ע"ב וא"כ ע"שנהרג

 משה דנענש איתא שבזוה"ק ובאמתהמצרי,
 בכלל נכרי אי שתליא 'וי"ל המצרי, שהרגעל
 הרי- על עונש איבא אדם בכלל הף דאיאדם
 לא נפש שהרג כהן .ל,ב' דף ובברכותגתו,
 שנה מ' כל קא' בזבחים ולמ"ר כפיוישא
 הרג דהלא צ"נ גדולה, בכהונה משהשמש
 הי' ע"ה רבינו משה דשיטת וע"כהמצרי,
 דרשיגן ולפי"ז הוא, אדם בכלל לאודנכרי

 לנכרי מאורשה, אלא מזרעה א"תלמורווה,
 ירו-  דשייך למימרא ולא ח"מ בתורהשעוסק
 תורה. בכתרשה

 דס"ל אהרן על קרח טענת נתעוררולפי"ז
 ירו- סי' 'וליבא כנ"ל תורה ככתר הוידכה"ג
 בזה משה גם שכלל תתנשאו מדוע וז"ששה

 ירושה מכח הכהונה לאהרן מגיע אםדממ"נ
 ש- לנכרי ולא ירושה שהת מורשהדדרשינן
 אדם בכלל דנכרי ומשום ח"מ, בתורהעוסק
 ל- ואם להמצרי, משה הרג למה א"ככנ"ל
 ומורשה אדם בכלל אינו דנכרי משהשיטת
 ששייך מורשה אתי לא א"כ משה שחייבקאי

 ממ- תתנשאו למה וא"כ תורה בכתרירושה
 ודו"ק.נ"פ

 פרת פרשת קרח ראה מה דגזדרשוז"ש
 ימות כי אום זו בפרשה שראה ראהאדומה
 עכו"ם למעוטי מא' ביבמות ודרשינןבאהל
 לנכרי קאי מורשה וא"כ אדם בכללשאינו
 שבכתר לירושה, ולא שח"ה בתורהשעוסק
 לכהן אהרן בא והיאך ירושה ליכאתורה
 שלשיטתו משה על לחלוק ובא ירושה,מכת

 ה- לירש צריך אהרן אין המצריבהריגת
 ודו"ק.כהונה

 ה- אין באהל ימות כי אדם נמיודרשיגן
 עלי', עצמו שמכרת במי אלא מתקיימתתורה
 בסנהדרין דאיבע" הנכרי על קאי דלאוע"כ
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 בתוס' ועיין הי קידוש על מצווה אי עד'דף
 למסור לו אסור ללימוד שסתם וב"ששמה,
 ב- יעסוק שנכרי לומר אפשר אי ולכלנפיתן,
 ש- באהל ימות כי 4נ*ם עליו קאי ולאתורה
 ודו"ק, אדם שאינו וע"כ ד"ת על עצמוימסור
 תו- כתבה אדומה פרה בפרשת דייקאולזה
 מת- התורה שאין באהל ימות כי אדם חךרה

 שקאי עלי עצמו  שממית במי אלאקיימת
 מט- שאינו הנכרי על ולא ישראל עלדייקא
 ודו"ק דייקא התורה חקת זאת ילזהמא,
 פר- הך שראה ראה אדומה פרה פרשתולזה
 על" עצמו לממית באהל ימות כי דאדםשתא
 לנכרי ולא לישראל שדייקא פרה בה'כתיב
 ודו"ק. כנ"ל משה על חלקומזה

)צ:(

 וגו' תכלת שכולן טליתות דהלבישןובהך
 כל כי לכם רב קודש במקראיובהדקדוקים

 אחר בדרך הנ"ל וגו' קדושים כולםהעדה
 חזקה בענין תהי' הדרוש וקוטבגס"ד
 הרמ"א סתירת ליישב ונקדיםבמצות
 ש- כ"ב סעיף בהגה"ה רמ"ח ס"ביו"ד
 לר- ולומד בעיר היושב רב : מקודםכתב
 שם ג"כ וללמוד לבא אחר חכם יכולבים
 שה- 'כגון הראשון פרנסת קצת מקפ.חאפי'
 פרס ונוטל לרב עליהם הראשון קבלוקהל
 שם לדור לבא השני יכול אפ"ה ע"זמהם.

 אם הראשון כמו דב.ר בכל רבנותולהחזיק
 ומהר- )מהרי"ו וכו' לכך וראוי גדולהוא
 בעיר לרב שהוחזק מי כתב ואה"ב :(א"י
 להורי- אין שררה נגרזה בעצמו החזיקאפי
 גדול אחר לשם שבא אע"פ מגדולתודו

 סתרא מילי והני 'תריב"ש( )תשו'ממנו
 חיי ובבעי ע' ס" הראנ"ח בתשו' כמ"שצינחו

 ה- חזקת מתבטל אפי' דלמהרא"ילהכנה"ג
 לעכב יכול אינו השני ע"י לגמריהראשון
 וה- לדינא, לתרווייהו הרמ"א מביא למהא"כ
 סי' יו"ד בה"א זי"ע הד"ה אא", בזהאריך
 י"ב סי' מהד"ת רעק"א בשו"ת וכן ונ"בנ"א

 בתשובותיהם. אחרוניםושארי
 ס" חו"מ שיק מהר"מ בשו"ת דהנהוהנ"ל

 נמ- )לא להקשות רעק"א מ,הגהות מביאח"י
 דב- הנ"ל( בתשו' רק לאו"ח בהגהותיוצא

 לענין פסק ב"ב סעי קנ"ג סי' או"חשו"ע
 לש- רשאין ד'אין גלילה במצות שהחזיקמי

 דיבל הרמ"א פסק הנ"ל רמ"ה ובסי'נותה
 דס"ל משמע ברבנות ולנהוג לבא אחרחכם
 הנ"ל בתשו' וכ' המצות, בעשיית חזקהדאין
 סי' בחו"מ דהרי קושיתו להבין זכיתיולא

 אם דווקא שייך במצוה דחזקה קיי"לקמ"ט
 בהומים ועיי"ש טענה עמה שיש הזקה לויש

 אומר רק דלקחו הטענה דאין ונראה)שכ'
 שמחלו והינו משלו( לקרות הקהלשהסכימו
 שמח- המנהג מצד שמוכח או זכותםהציבור

 שם אבל ההוא, במצוה המתחיל להאיטלו
 )וכ"ח ע"ש מכר ומאן מחל מאן הרבנותאצל

 שכ' י"א סי' ח"ד הרדב"ז וכתשובתמפורש
 ד- חזקות שאר דלענין אע"ג חזקהולעגיל
 שטר כגון טענה עמה שאין חזקה כלעלמא
 נגד להחזיק וכ"ש חזקה אינה ונאבד ליהי'
 מידי ולא מצוה חזקת דהוה הכא שאנירבים
 שכל במקום שנים כמת שהחזיקה וכיוןחסרי
 ועד מאז בידם מיחו ולא אותה רואיםהקהל
 ע"ש(. מזו גדולה חזקה לך איזעתה

 מהני דהאיך הקשה שם שיק המהר"מוהנה
 לו מחלו דהקהל נאמר אם וגם במצוהחזקה
 ב- וקי"ל לעולם בא שלא דבר עדיין הויהא

 מחילה מהני לא שלב"ל דבדבר ר"ט סי'חו"מ
 ככתובים קתל דדב,רי שאני בקהל דצ"לוכ'

 סי' ביו"ד הב"י שהביא וכמו דמיונמסרין
 למול לאחד הבטיח שאם הר"מ בשםרס"ר
 אדם בני ומנהג הואיל לקיימו צריך בנואת
 ע"ש. בקהל  דמכ"ש כךהיא

 רס"ד סי' ברמ"א מבואר הדבר בגוףוהנה
 מה- על שחולק י"ב כלל הרא"ש תשו'בשם
 אין בנו את למול לא' נתנו דאב הנ"לר"ם
 אבל בו לחזור יוכל שלא קניו בזהמועיל
 בש"ך 'וע' שיקיים, אותו כופין לו נשגעאם
 ואפשר שכ' הר"מ בשם שמביא מק"ושם

 יוכלו לא דהב"ד אלא קאמר לאדהרא"ש
 משום בי' דאית להר"ם מודה מ"מ אבללכוסו
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 כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראלשארית
 ו- וז"ל שם דכ' ואע"ג רשע, לקרותוומותר
 אחר לילך שיש בתשו' מהר"מ דכ'אע"ג
 קנין הוי דלא היינו כו' לי נראה לאהמנהג
 ב- דלעיל במרדכי שמשמע כמו מנהגמשום
 ולא קנין הוי מנהג דמכה דס"ל מהר"םשם
 אבל דקניא דסטימתא דומיא בו להזוריוכל
 וכן לכתתלה. 'בו לחזור שאסור להר"םמוו-ה
- תלצה עכ"ל בתשובה לשוגומשמע  והנה 
 לא דהרא"ש ואפשר שכ' הר"מ דבריתחילת
 הספק תלוי ובמה בדבר כמסתפק כו'קאמר
 כל להעתיק מוכרחים כונתי להבין כדינ"ל
 הייתי אני : וז"ל ההוא בתשו' הרא"שדברי
  ויותר הוא לעולם בא שלא דדבר לומררגיל
 בקנין לו והקנה הבן נולד כבר אמי'מזו
 דב- דקניז גו לחזור יכול ברית בעלשיהי'
 כשקנו גבי ג' בב."ב כדאי' הוא בעלמארים
 בעלמא דברים קגין ופריך ברוחות, בזהזה
 במתנה או במכר או אלא מהני לא דקניןהוא
 החפץ גוף וקונה הנתפס דבר על בתמורהאו
 אחת מצוה לעשות לו שהקנה זה 'בדבראבל
 לי הראה והנה כו' הוא בעלמא דבריםקנין
 שנדר ומי וז"ל מאיר דרביגו כתב ההזןמורי

 דבר דהוי אע"ג ב,רית בעל לעשותולחבירו
 המנהג אחר לילך לנו יש לעולם באשלא
 באת- סטומתא ע"א ע"ד בב"מ אמרווכיו"ב
 אזיל קני לא דמדינא אע"ג קני ממש דקנורא
 רש עכ"ל גמור קנין למקני מנהגאבתר

 דוקא היינו דסטומתא חדא דבריו עללהשיב
 ההנית על שרושמים כפרש"י מעשהשנעשה
 תוקע  הסוחרים שרגילים כמו פאמיא פי'ור"ח
 הוי שעושין מעשה ואותו תבירו בכףבפו

 אי אפי' לא בעלמא דיבור אבל סודרבמקום
 ועוד בתרה, אזלינן ולא הוא גרוע מנהגנהוג
 הרא"ש: עכ"ל זה מנהג שנוהג לן לימאמאז

 ג' מכח מצוה חזקת על מפקפק הרא"שהנה
 בעלמא דברים קנין דהוי משום א'דברים,
 דאף משום והב' החפץ, בגוף קנין אינודהלא
 סטומתא קנין מטעם מהני דבמנהג נאמראם
 'ליכא וכאן בעי מעשה עכ"פ הס"אאבל

 בעלמא בדברים דוקא דזה י"ל אמנםמעשה,

 שארית משום בי' דאית לחבירו בהבטיחאבל
 יש כזב ידברו ולא עולה יעשו לאישראל
 ויהי' דברו יקיים בודאי שעי"ז גדולהסברא
 החבית על שרושמים כמו למעשהנחשב
 )ועמ"ש כף לתקוע רגילים שהסותריםוכמו
 וא"ב סק"ג( ר"ד ס" חו"מ בקצה"חכעי"ז
 מסתפק ולזה סכומתא, קנין מטעם מועיליהי'
 שא- משום 'בי' שייך אם הרא"ש בדעתהד"מ
 כן נאמר דאם עולה, יעשו לא ישראלרית
 קנין ב" שייך דלא הרא"ש כתב למהא"כ
 הו"ל זה משום הלא מעשה, כאן ראיןמשום
 לומר צד יש מ"מ אבל לקנין, נחשב,להיות
 מעשה בעי דעכ"פ סטימהא לקנין דומהדאינו
 בי' דשיין הגם בעלמא וברים אבלבפועל
 להיות זה נחשב לא וגו' ישראל שאריתמשום
 הד"מ כתב ומשו"ה סטימתא קנין זהמפאת
 רעק"א בהגהו' ועיין ודו"ק. ואפשרבלשון
 הנ"ל הרא"ש בדעת שסובר ר"א סי'חו"מ
 סטי- קנין מהני לעולם בא שלא 'בדברדגם
 נ"ל ובזה ע"ש לקנין מחשיכו דהמנהגמותא

 אג- מ"א ס"ק קנ"ג סי' או"ח המ"אבמש"כ
 למחות יכוליו אין מתים לקבור שהחזיקושים

 כל מצוה שבעשיית לקבור שבאובאחרים
 חבורות שיש ובמדיגתינו לזכות רוצהא'

 כמנ- להחברה ליחן דצריך נ"ל לכךממונים
 אבל כך הוא מנהג אם דרק מוכה עכ"להגם

 יוכל שלא מועיל לא לחודא במצוההחזקה
 דרק הנ"ל מטעם ג"כ הוא בו, לזכותאחר
 בו שאין הגם הקנין מועיל אז מנהג הואבאם
 סטימ- קנין הוי אז דבשל'ב"ל הוי וגםממש
 אתר יכול לכן קנה גמה מנהג בלתי אבלתא,

 תק- בסי' המ"א ממ"ש מוכה וכן בו,להחזיק
 או להתפלל שהתחיל מי ונהגו מק"ופ"א

 בסי' כמ"ש לאחר המצוה ליתז איזלתקוע
 הדבר תלה דלמה השד"ח ותמה עכ"ל,קנ"ג
 שכל תנן דינא קנ"ג בסי' שם והס"אבמנהג
 מחז- אותו מסלקין אין במציה שהחזיקמי

 אז הוא כך במנהג דרק א"ש ולהנ"לקתו,
 לא. בלא"ה אבל סנדמתא מטעם הקניןמועיל
 הד"ת אא"ז שהקשה מה יתיישבובזה
 יו"ד ההת"ס מ"ש על ונ"ב נ"א ס"ביו"ד
 הרבנים שלוקחים מהרח"ש דהפרס ר"לסי'
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 בגבולו יבא אחר רב אם ולכך שכירותהוא
 דוה לו, המגיע משכרו כגוזלו ממש זההרי
 ה- דהלא שלב"ל דבר הוי זה שכר דהלאאינו
 שישנן אותן וגם בעולם אינם עדהןהתנים
 המה :והמחותנים מאומה בידם איןבעולם
 עלה שכירות שם שייך ולא נכרי'מארץ
 כן דהמנהג דניון י"ל למש"כ אמנםעיי"ש,
 הקמן מועיל בעמלם זה שכר להם מתןהוא
 אביב בדשב"ל. גם דמועיל סטימותאמטעם
 ב- סטומותא דמהני ס"ו ס" בחו"מלשיטתו
 סטי- דקניז שי"ד סי' גיו"ד וכמ"שדשב"ל
 בדשב"ל גם מהני ולכך דאורייתא הוימותא
 סי' בחו"מ הר"ח אבל סופר החתן בזה.כמ"ש
 שהרב- וזה הוא כן ברור במנהג דרק כ'ב"ו
 כ"כ. ברור מנהג אינו הרח"ש יקחוצם

 תקנה מחמת רק דמהני לומר הוצרךולכך
 ומע- 1ד1"ק לנולדים גם להקנוה נוכלובתקנה

 ה- הרמ"א פסקי בסתירת דקמז מאי נחזיתה
 לחלק יש בפשיטות הנ"ל דלפי ונאמרנ"ל

 תיירי ולא בעיר היושב ברב סיירידברישא
 יהא דלו מצוה חזקת הוי לא ע"כבהוח,ק
 עמה שאין חזקה הוי מ"מ במצוהשהחזיק
 קנה לא סטימותא וקנין מנהג ומטעםטענה
 מה- פרס יקח לדור הבא שרב מנהג זהראין
 שעל הע"ד הביאו מהרי"א כמע"בקהל
 מו- ולכך בושים אנו מקבלים שאגו זהפרס
 ב- הוא וכן דירתו שם לקבוע אחר לרבתר
 שאב שממנו ומהרא"י במהרי"1 הדיזניקור

 אלא הציבור מן נתמנה שלא שמייריהרמ"א,
 מהריב"ש דמביא ובסיפא שם, ישיבתוקבע
 מעצמו התזיק אפי' בשכרותו בהחזיקמיירי
 בידו מיחו ולא שותקים היו הקהל כלעכ"פ
 עמה שיש חזקה והוי לגבי' מהילה הויא"כ
 ומשו"ע הנ"ל והחומים הרדב"ז כמ"שטענה
 ליטול יכול אחר ואין מצוה חזקת מטעםקנה
 נראה אי' בן מגדולתו, ולהורידו מצותוממנו

 הוסיף שהרמ"א נעשה מה אכןבפשיטות,
 הרשמון פרנסת קצת מקפח אפ"ברישא
 ונוטל לרב עליהם הראשון קבלו שהקהלכגת
 מצוה חזקת הו"ל שוב א"כ מהקהל.פרס
 - והדק"ל טענה עמהשיש

 ד- מוכח ומזה

 אם רק  שייך לא מצוה דחזקת ס"להרמ"א
 בשכר בשעושה לא אבל בחנם המצוהעושה
 ממ"ש כדמוכה תקפ"א ס" בקצ"הכמ"ש
 שהאריך עיי"ש סל"ד רמ"ב סי' יו"דהרמ"א
 ס"ק רמ"ח בס" הש"ך מדברי ג"כ ומוכח-
 יקבל שהרב כנהג זה דאין מהרי"א בשםט"ו
 סטימותא מטעם קנין בזה שייך לא וא"כפרס
 חזקתו מהני לא ממנ"פ א"כ שכן וכיוו-

 וקמן חזקה דמטעם שם, לבא אחר רבויכול
 פרס שיקבל מנהג זה דאין מהני לאסטימותא
 כיון ג"כ מצוה חיקה ומטעם הרבנות,עבור

 ציין ולכך חזקה, ל"ה זה עבור פרסשמקבל
 הראשון פרנסת קצת מקפח אפ"הרמ"א
 ונוטל לרם עליהם הראשון קבל'ו שהקהלכגון
 ע- פרס שמקבל זה באופן דדוקא מהםפרס
 דהח- מיירי בסיפא אבל חזקתו, ל"מ זהגור
 מצות הזקת הף א"כ שכר בלא בשררותיזיק

 ודו"ק. מגדולתו להורידוואסור

 מ- דברישא הרמ"א, פסקי בישובועונ"ל
 וללמה לבא אחר חכם יכול שציין כמויירי
 ובסי- לשם לבא יכול מעצמו היינו שםג"כ
 כגדולתו להורידו אין שציין כמו מייריפא

 שיש במקום משיבוחו יקראוהו שהקהלהעגו
 ומצינו זאת, לעשות הקהל ברשות איןרב

 וע"י לעשות יכול שבעצמו דברים בכמהכה"ג
 במקום לבע"ח בתופס כגוו לא, אחרשליח
 וע"י לתפוס יכול עצמו שהוא לאחרים,שחב
 ודו"ק. לאאהר

 ויאכל עה"פ תולדות פ' במד"ר איתאוהנה
 הכ- הבכורה, את עשו ויבז וילך ויקםוישח
 מ- ניכול אמרין פריצים של כת עמוניס
 וכן וכו', עליו וגיחוך מדיד" ונשתהדידי'

 מקם ברכה בלא וישת ויאכל העולםמפרשים
 לענין בזה משמיענו ומה כו' 'בהמ"זבלא

 דמה הראשונים דהקשו י"ל אך -הבכורה
 שלא דבר הוי הא הבכורה קניית מועילהי'
 ב' דיש משום ,בי"מ אא"ז ות" לעולםבא

 הקר- ותורת שמים עבודת א' בבכורהמעלות
 פי ירושה לענין והב' עכשיו שנוהגבנות
 שבא דבר הוי העבודה קדושה ולעניןשנים
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 ל- בא שלא דבר הוא ירושה ולעניןלעולם
 ס"ד ר"ט סי' כחו"מ המרדכי 'ושיטתעולם
 ל- שבא דבר עם שלב"ל דבר דהקנהדהיכא
 נמי חל ד,זישב"ל על רחל מיגו אמרינןעולם
 קנה שפיר א"כ שניהם וקנה שלב"ל דברעל

 ה- לבטל כדי ולפיכך ע"ש, הבכורהיעקב
 יע- שאמר וכשרפ"י הבכורה עשו בזהמכירה
  וכ- להקב"ה שיקרב כדאי זה רשע אילקב

 נמרוד את שהרג ע"ב ט"ו דף בב"בדאמרי'
 בר- כדאמר" כפיו ישא לא הנפש שהרגוכהן
 ברכה בלא כאלו מעשים ועשה ל"ב דףכות
 מ- ונשתה מדידי' נאכל ואמר בהמ"זובלא
 עבו- של הבכורה חלק שאותו להראותדידי'
 למכרו יכול ואינו לו שייך זרן השי"תדת
 הנחלה חלק מכירת דלענין עלוי' ניחוךוא"ב
 דשלב"ל הר דהא מועיל לא לחוד שניםפי

 . ,והבן.

 סי' הריב"ש תשובת מביא באותה"קאמנם
 בן יעקב הבינו שראית כתבת : וז"לשכ"ח
 שלא דבר דמקנה אביו בשם שכתבהרא"ש

 ממ- וראייתו וכף קנה נשגע אם לעולםבא
 ה- וכתיב ליעקב עשו שמכר בכורהכירת
 ולא הרא"ש לא תשובה - כאן עד לישבעה
 בגברי לתלות ואין עלה חחימי בנוהר"י
 שתסמוך, מה על לה שאיז כזו סברארבר'בי
 שהי' לפי עיקר לה אין שהביאו הראי'גם

 ש- אדם ה" שלא לן לימא ומאן הדיבורקודם
 ד- לרווחא היתה והשבועה שלב"ל דברקנה
 ע"כ זרוע איש שהי' לפי יערער שלאמלתא

 הרא"ש וברי על עוד מקשה והאוהה"ק-
 ד- דהטעם לדבשלב"ל, שבועה יועילדלמה
 דלא לצד הוא בדשב"ל קמן מהנילא

 דף בב"מ כדאמרי' ללוקח דעתי'סמכ"
 ע"ש לזה הריבועה מועיל ומהקט"ז

 הרא"ש תשו' לעיל שהעתקהי למהאכן
 א- לשיטתו דהרא"ש ולומר ליישבנוכל
 מועיל הוא כל שהמנהג דבדבר רס"לזיל
 דה- אלא סטמותא מטעם בדשב"לגס

 אבל דהו כל מעשה ובעי הוסיףרא"ש
 ב- דברים דקנין כיוז לא בעלמאדיבור

 גם הלא דנשבע דוכא א"כ הוא,עלמא
 פ"י המל"מ כמ"ש השבועה על מצוהב"ג

 בירו- מ"ד כאידך המא אם ואפי'ממלכים
 על מצווה דאינו דנזיר ואתרא פרקשלמי

 לקיים הוא כן המנהג עכ"פ אבלהשבועה
 ששבעו ופרעה באבימלך כדמצינוהריבועה

 ה- לקיים בנ"א ומנהג הממוס מן ה"ע"כ
 מטעם מהני וא"ב למעשה זה תחשבשבועה
 אר"י  תשו'  היטב.  ומיושב בדשב"ל גםמנהג
 אזיל דלשיטתו אביו גשם מ"ש הרא"שבן

ודו"ק.

 בראש המקראות ליישב המכוון אלינבוא
 ליטול קרתממש בטענת אין דלכאורהדברינו,
 זו במצוה החזיק אחרו דהלא מאהרן'הבהונה
 חזקה והו"ל ימחלו ששתקו הקהלבהסכמת
 וכמו הנ"ל. והרדב"ז החומים כמ"שבמצוה
 מ'/מ שלב"ל דבר דהו"ל דהגם לעילשבארנו
 סטי- קנין מטעם מועיל ברבים הנעשהבדבר
 מועיל מדהי' וראי' שלב"ל בדבר אףמתא
 ער- איך וא"כ ליעקב, מעשו הבכורהמכירת
 שקרח אלא אהרן, של כהונתו על קרחער
 בדש- סטימותא קנין מועיל דלא זה עלחלק
 זכה דיעקב והא מצוה. הזקת לי' וליתב"ל

 משום רק קנין מטעם דלא ס"לבהבכורה
 ד- עבודה לעשות לבכורה ראוי ה" לארעשו
 במדרש כדאיתא הנפש שהרג כהן הו"להא
 ה- את שהרג עיף והוא השדה מן עשומבא
 ופסךל להורגים נפשי עיפה כי כמד"אנפש

 ולכך ע"ב ל"ה סנהדרין כדאמרי'לעבודה
 יעקב. בוזכה

 רב- ותקח עה"ב בזוה"ק 'מפורש הלאאמנם
 דרווח לבושיו איגוז אליל עשו, בגדי אתקה
 בה ואגח לחקלא נפק ועשו כף מנמרודעשו
 לבושין אליו ונסב לה וקטל בנמרודקרבא
 עיף והוא השדה מן עשו ויבא הח"דמנ"

 התם וכתיב עיף והוא הכא כתיבואוקמוה
 ב- ועיין עי"ש, כו' להורגים נפיר עיפהכי

 ידע כי יצחק אהבו דמשו"ה יונתןתפארת
 ידו שעל טוב דבר והוא נמרוד אתשיהרוג
 עשה טוב דבר א"כ העולם מל 'נמרודיבוער
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 דם לשפוך לרעה הי' דמהשבתו דכיוןוצ"ל
 חזיר לבשר נתכוין כמו אזלינו מהשבהבתר

 וב- באוחה"ק יעמ"ש טלה בשר בידוועלתה
 אלקים התחת עה"פ 'ויחי בפ' לאא"זיש"מ
 לטובה חשבה אלקים לרעה חשבתם אתםאני
 בה- זכה לא שיעקב שטען קרח ולכךע"ש,
 יכה 'לא ג"כ שאהרן כמו קמן מהמתבכורה

 הי' לא שעשו מחמת רק בקנין,בהכהונה
 בל כי אמר ולשכך יעקב, לקחו לנכורהראף
 הוא דעיקר ה', ובתוכם קדושים כולםהעדה
 מחשבה ובתר לבמ במחשבת שבתוכםמה

 שהמעשה הגם להרע מתכויז הי' ועשואזלינן
 חזקת אבל לבכורה ראוי אינו טוב וא'בעצם
 סטימותא קנין מהת דלא לי' ליתהמצוה

 - אחרז של כהונתו על חלק לכדבדשלב"ל
 ב- חזקה דמועיל ראי' לנו יש באמתאבל
 כתיב ע"כ ס' בחולין דאמרינן מהאמצוה
 ו- הגדולים המאורות שני את אלקיםויעש
 הקטן המאור ואת הגדול המאור אתכתיב
 לב' אפשר רבש"ע הקב"ה לפני ירחאמרה
 לכי לה ה' אמר א' בכתר להשתמשמלכים
 נגזר באמת למה ולכאורה עצמך אתומעטי
 ל- אך אמרה,, הגון דבר הלא א"ע למעטעלי'
 שהל- החמה א"כ במצוה, חזקה דקיי"להנ"ל
 וזה חזקה לה יש הקב"ה המלך במצותכה

 שלא מצוהב חזקת ממנו לק"ת הלבנהרצתה
 שקטרגה על עונש לה מגיע בדין עודתאיר

 רבינו משה שהשיב וזה א"ע, למעטוהוכרחה
 אתם כלום ופרש"י לו אשר את ד' ויודעבקר
 אפשר אי בע"כ וכו' לערב בקר להמוךיכולים

 בקר להיות מוכרח הלבנה שנתמעטההואיל
 מו- במצוה חזקה כי תפשטו אתם ומיהוערב
 וב- הכהונה על מעוררים אתם כדין ושלאעיל
 ירח שמש ע"ב ל"ט נדרים הגמ' ג"כ יבוארזה
 מרקיע וירח שמש שעלו מלמד כו' זבולהעמד
 עושה אתה אם רבש"ע לפני ואמרולזבול.
 אנו אין לאו ואם מאירים אנו עמרם לבזדין

 נת- וירח שמש דע"י משום - כו'מאירים
 תזקר שפיר הוה דמצוה דחיקה  ההלכהבררה
 לע- אתה ומוכרח חולק כדין שלא קרחא"כ
 והבן. עמרם לבן דיןשות

 כדאמ- המחשבה על דרוכת י"ל תכלתוהגה
 וים לים דומה תכלת ע"ב מ"ג מנחותרי'

 רומז והלבן הכבוד, לכסא ורקיע לרקיעדומה
 בכל עה"פ רבה במדרש כדאיתא המעשיםעל
 יח- אל ראשך על ושמן לבנים בגדיך יהאעת
 השה'ת וצוה טובים, ומעשים מצות אלוסר
 טוב מעשה בעינו דשניהם לרמז שניהםליקח
 לכלום נחשב לא זה בלא וזה רצף'וכונה
 תכלת שכולה טלית שישנו בכך מהוא"ב
 המחשבה מועיל אינו המצוה מעשה בליהלא

 כולם העדה גל כי שטען קרח אבללכלום,
 שבתוכם מה הוא דה,עיקר ד/ ומתוגתקדושים
 לקח ע"כ כמש"ל כלל נצרך אינווהמעשה
 דפטורה  הלכה להורות תכלת שכולה,טלית
 עשו א"כ אזלינן מחשבה  דבתר הלבומן

 הי' דמחשבתו ביון לבכורה ראוי אינוממילא
 ולכך לי' לית במצוה חזקה לעולם אבללרעה
 ודו"ק. אהרן של כהונתו עלהלק
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 דרעוין רעואבעידו
 דבריםפרשת

 ב- ועי' וגו' משה דבר אשר הדבריםאלה
 המקומות אותן כל על הפסוק שפירשפירש"י
 אר"י ובגמ' והוכיחם משה ועמד בהםשסרחו
 ששמו מקוט מצינו ולא המקרא כל עלשרנו
 בקודש לדרכו כ"א פרש'והו ובספה"קתופל
 הנביא הברי בהקדם מילין לאלוקיועוד
 זרע עוון כבד עם חוטא גוי הוי א'()ישעי'
 את נאצו ה' את עזבו משחיתים בניםמרעים
 עוד תוכו מה על אחור נזורו ישראלקדוש
 והנה דף. לבב וכל לחלי ואש כל סרהתוסיפו
 ואידך עולם אנחנו אנא אנא, ב"פבמסג'
 כמסו' יש ועוד הזה העם נאצוני אנאעד

 ואידך לבבנו את המסו אחינו חדא ד"פלבבנו
 ואי- לבבנו להטות ואידך לבבנו וימסונשמע
 כפים. על לבבנו נשאדך

 טעם מה בעיננו נפלאת דחנה בזהוהנראה
 ולמעלה המנחה מן ט"ב באבילות להקלנהגו
 גם בפאר אפר ומחליפיו תפיליז מניחיןשאז
 להכין הנשים שמתחילין בטור שהובאמה

 ולמה מה על בעי טעמא לערב סעופהצורכי
 בית בו שנשרף זה יום קשה אדרבהוהלא

 ור"י באש הוצת ערב לפגות שהריאלוקינו
 בעעערי קובעו הייתי שם 'הייתי אלמליאמר
 ובדיז כ"ח( )תענית נשרף בו היכל שלשרובו
 אך ט"ב מבליל יותר כאכילות להרבותהוא
 יטעין אינם בנ"א סתם דהנה הואהעגין
 מקדשנו בית חורבו על אמיתית קינהלקונו
 גלות 'ועל השם חלול על נפשם במרלבכות
 השם את לטול הראוי כל לא ולכןהשכינה
 לאנשי אלא נמסר לא זה דבר כי ויטוליבא
 ומע- העם מכל ומעלה משכמם שגבוהיםשם
 בגמ' מצינו וכן פשורים מאנשים גדלהלתם
 אוכ- ממאני סיים הוה זעירי אלעזר נ"טב"ק
 הגי מ"ש יא"ל גלותא ריש דבי אשכחוהומי

 את א"'ל אירושלים מאבילנא דקא א"למסאני
 נהגו זה ומטעם אירושלים לאתאבוליחשיבת

 בהסתר חצות תיקנן לערוך ופרחיםצדיקים
 דרכו ראיתי וכן בנ"א מעיני מקוםוברחוק
 כל את שהסיט זלה"ה אבא מרן שלבקודש
 כש- יראוהו שלא בוילונות בביתהחלונות

 שנהגו צדיקים כמנהג ולא חצות תיקוןערך
 ב- 'ובפרט עם ברג לאמרו אשכנז בניב"פ
 עמהם וטעמם דא"ח ואלו אלו ובודאי ו'ליל
 אבי- אין כי שהוא נראה אבוה"ק טעםומ"מ
 מתאבלין ואין דעלמא כא,בילות החורבןלות
 האם הזאת הבכי' מה שא"כ הגשמיותעל
 על תמרורים בכי לבכות אדם לב עליעלה
 העשירות מכל לו ואין נכסים בעל הי'שזקנו
 יחידו, בנו לו שמת מי ואפילו מאומההזאת
 יתאבל ולא הלב מן ישתכח הרבה שניםלאחר
 עברו אומות וכמה שכמה גם ומה יותרעליו

 עלי- ומתאבל בוכה ואין העולם מןונתבטלו
 אין עמלק אחר שמתייחסים והארמניםהם
 ובמל- בחרב שנפלו ועמו עמלק על אבללהם
 מת- להיות יעקב חלק כאלה לא ובודאיחמ'ה,
 אלא העולם מן העוברים דברים עלאבלים
 על עומד ביהמ"ק שבהיות האכילותשטעם
 ב- פעמים ושלש השכינה השראת היתהתלו
 בעולם והי' ה' פני את זכורך כל יראהשנה
 חכם עם רק הגויים כל אמרו כי ה'קדוש
 גלינו חטאינו ומפני הזה, הגדול הגףונבון

 הלוך והלכה מאתנו הדעת ונטלהמארצנו
 וחכם מקומה ירשו והסכלות והטפשותוחסור
 יודעים אין רוצים אם ואף ה' את לעבודאיו

 והמינות חיים מלך פני אור ישכון בוהדרך
 ועל הפילה חללים ורבים כעילםמתפשטת

 גודל בראותינו עיננו וחשכו לבנו דוהזה
 מדחי הולכת בשנה שנה מדי אשרהשפלות

 הי' אלמלי כי נפשו מרת יודע ולב דחיאל
 בדוכנם ולוים בעבודתם וכהנים ביהמ"קלנו

 השכינה השראת כולם ועל במעמדםוישראל
 העולם ומראה כזו לסכלות מגיעים היינולא
 והקי- עכשיו ממראהו לשער אין עד טובדי'
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 ה, חשיבגז שאומרים מה היא האמיתיתגה

 כי שבאמת כקדם ימינו הדש ונשובהאליך
 ומד- מאד עד עלינו קצפת מאמתנו מאוסאם
 ושלווה מנוחה מאתנו למנוע מתרגשתה"ד
 נעים להיות עלינו ונגזר הגוף צורכיושאר
 הי' זה רגלנו לכף מנוח למצוא ולאוגדים
 מה על אלא מתאבלים היינו לא ועדייןקצף
 מ- תקח ואל וגו' אליך ה' הערבנו בוכיםאנו
 הק' זולת חיים אינם חיינו כי הקדושהאתנו
 ורוח מלפניך תומליכנו אל אנו מבקשיםרכז

 קשה כזאת השלכה כי ממנו תקח אלקדשך
 והבז.מנשוא
 בהצות הוא החורבו על אבלות זמןולכן
 לילה חצות דהמע"ה אמר זה זמן 'שעללילה
 עם משתעשע הקב"ה ואז לך להודותאקום

 שה" בשעה כי איתא ובמדרש בנ"עהצדיקים
 ירו- אנשי מתעוררים היו משינתו קםדוד
 ואז להששת והשבחות שירות לזמרשלים
 סרו- שהרשעים עוה"ז הב,לי מכל הנקיהזמן
 בעל שהוא ישראל ואיש ערסותם, עלחים
 למנעו מתגברת הטומאה איך ורואהנפש

 עינו על שמפיל שינה בחבלי הבוראמעבודת
 התעוררות הוה שאז המקדש אית בבניןנזכר
 באו- וכשנזכר ה' לשם ולהודות לקוםגדולה
 אלה כל חסרנו עתה שהן ורואה ימיםתם

 גנה וגניהא הארץ על ונופל .בקרבו לבונשבר
 מישראל. הימכינה לסילוק שגרם החורבןעל

 מאה"ב על ביש"מ זקה"ק שדקדק מהוידוע
 משמע תרתי ר,וני דלשון בלילה רוניקומי
 דהכוו- נ"ל ועכשיו שמחה ולשון בכ"לשון
 ז"ל דומב"ם מ"ש וע"ד תוה"ק למוד עלנה
 אם ואף בלילה אלא תורה של רנה עיקראין
 רוני קומי מ"מ היום כל ללמוד דרכךאין

 ואו- שחיות לתורה המסוגל הזמן שאזבלילה
 לפני ותשבח'ות  שירות אומרים הקודשפני

 נופל תורה ללמוד התחיל אך ואולםהקב"ה
 עומד הוא היכז בראותו ורעדה פחדעליו
 תורה דעת מאתי רחוק וכמה ערכו מךויודע
 תמרורים פכי קול נפרץ ומתוכו הישרושכל
 ל- בשאלתו ונפשו ה' לפני כמים לבוושופך
 וגו' ה' מאת שאלתי ואחת ה' פני נוכחהיותו
 ה/ בנועם לחזות ה' בביתשבתי

 וכמא- התורה מקור עיה"ק ירושליםוהנה
 מירושלים ה' ודבר תורה תצא מציוז כיה"כ
 מו-  שיהיו זה מפסוק דרשו כ"א ב"בובגמ'
 שם 'ובתוס' בירושלים תינוקות מלמדישיבים
 וכהנים גדולה קדושה רואה שהי' לפיכתבו
 לירא"'ש יותר לבו מכוון הי' בעבודהעוסקים
 ברמז כתבו ובספה"ק עיי"ש תורהוללמוד
 היתה שהיראה שלם ירא נוטריקיןירושלים
 מ- אום פגם ולא זה קדוש במקוםשלמה
 שהיראה כבזמה"ז ולא ברי"ק באותישראל
 בסידורו ז"ל התניא בעל הרב כמ"שבגלות
 מצוות מקיימים  שאנו ואף חצות לתיקוןבפי'
 היתה וירושלים מהחטא 'היראה חסרהאבל
 תמים היה 'ובבהי' ביראה השלמותבמדת
 מדה והיא בברי"ק פגם שלא מי עלדקאי
 ע"א י"ג נדה בגמ' כדאמרי' היראה עםאחת
 וכו' באמתך אחוז לשמואל ר"י דא"לגהא

 והכא להרהורי אתי לא דבעיתו כיוןוקאמר
 דשכינה ביעתותא אב"א איבא ביעתותאמאי
 בגופו שלם האמיתי הירא כי תראהומזה

 סגו- ביחידי רק היא וי טעל'ה ואולםובנפשו
 להתאונן דעת בהם שאין ע"ה בסתם ולאלה
 הגשמיות בהבל ושקועים הגוף יסורי עלרק
 מצפים המשיח לביאת שאפי' דעת להםואיז
 טובה ופרנסה נאה דירה להם שיךך'כדי
 לי' אמרו ולכן ויחבלו ההבל אחר וילכווכדו'
 חשיבת את זעירא לאלעזר גלוחא רישדבי

 מתאבל אתה אין שמא אירושליםלאתאבולי
 ש- הכלכלה ועל המח" על אלא ירושליםעל

 אח- במדינה מוצאם דיית ואם עתה לךחסרה
 לטול לך לא 'ולכן לב וטוב שמח הייתרת
 אין כי ירושלים על מתאבל להיות השםאת
 ע"ה המלך דוד אמר וכבר לכל מסור אבלזה

 ד' לחצרות נפער כלתה וגם נכספהבחכמתו
 לבי מפס אלא גשמית שנהוהשתוקקות

 חי. א-ל אל ירננ'וונשרי

 שלא הק' הצדיקים מאד הקפידו זהועל
 ב- שמראים ליוהרא שחששו בגלוילהתאבל
 וכבהר הת'ורה כצוד על אבילותאבילותם
 מ- היפך הזה החל בגלות שחסרנוהשכינה
 הגשורות, על אלא בוכים שאינם כע"בדעת
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 שכבר ירושלים על באתאבליתם נראהועוד
 הסרים ואינם בבבל לתקן שיכלו כלתיקנו
 צריכים הם ולאורה ירושלים לקדושת אםכי

 כיוהרא. דמיחזי חששוולכן

 מ- ביהמ"ק חורבז על בכינן ודאי דא~על
 יוסיפון ובס' משם שנסתלקה השכינהפני
 עולה ביהמ"ק שראו והלוים שהכהניםכתב

 מא- כי האש לתוך עצמם הטילו אההבלהבות
 העצים מפני כן עשו שלא ובהראי בחייםסו

 לב- לשוב תקנה להם שיש שחרבווהאבנים
 אם ואפי' שהלכה השכינה מפני אלאנותם
 מת- דעתם והתה לא ביהמ"ק שוב בוניםהיו

 עוד ואינה שנסתלקה הקדושה מפנייישבת
 ש- ומע"פ בעשירי קבעוהו לא זהומטעם
 ה- עיקר זה אין כי נשרף בו היכל שלרובו
 והס- הקדושה חסרון מפני כאמור אלאשבר
 לפני שהיתה מישראל הק' השכינהתלקות
 מעיני ונסתמו הדעת לירידת גרם וזהההצתה
 הוש- אשר זה שבר וגדול והתורההחכמה
 מר- נשנים מאות וט' אלף 'אחר שאפ"ברנו
 עתה וגם גיוונו על החורבן את אנוגישים
 ואין מארצנו גלינו חטאנו ומפגי אומ'ריםאין

 הגרים ככל להיות שרצוננו מפניבכייתנו
 מדינות כבשאר לפנינו ויצא מלכנוששפטנו
 לצלות יכולים אנו שאין ממני אלאהעולם
 תחנוגיגו אנו מפילים ואח"כ וכו'וליראות
 וכר ניתך בנה וכו' עלינו רחם רחמזמלר
 בת" ותרבה לנויהם ישראל והשבמטו"מ
 וגו,. ונראה געלה ושםהדעת

 ירוש- על לאיתאכולי ביותר מוטלועלינו
 פשטה והחיגות נפש עד מים הגיעו כילים

 ביתר עכשיו  מורגשת החורבו לצרתבעולם
 שמנסים האחרון הנסיון שזהו ובאמתשאת
 מאד טתגגרת שקיעתה לפס והסט"אאותנו
 וזוכים אם שאף ישראל כלל' עללקטרג

 ב-
  ו- ושתי' אכילה עסקי על הוא ויוה"כט"ב
 כן וכתב  שמים כבוד על ולא רויחאמזוגי
 מניקל- מוהר"ש הרה"ק בשם ביש"עאה"ק
 ביער אריה היצעק הפסוק ברמז זהיעשבורג
 השנה ראש אלול ר"ת ארי"ה לו, איזוטרף

 בימים אדם יצעק האם וא' הושע"ריוה"כ
 ירוש- ומפני השכינה כבוד מפני אלוקדושים
 אלא צועק אין הלא יער לבמות שהיתהלים
 מח- די פרנסה לו שאין לו אין וטרףמפני
 ה- הסט"א מקטרוג וזה לו יחסר אשרסורו
 יאולם עילאה 'לצד מיליז ואומרתטוענת
 קדוחכם שישראל האמת כי בפיהם דברושקר
 וה- הק' השכינה כבוד על רק ומבקשיםהם

 וביקשו בנ"י ישובו ואחר במ"ש יוכיחכתוב
 יבקשו ולא מלכם דוד ואת אלוקיהם ה'את
 לר- ורצוננו ה', את שיבקשו קודם מלכםדוד
 לעיני ובהתקדשו בהתגדלו מלכנו אתאות
 יש רעדיין ישראל אלמן לא יב"ה העמיםכל

 הרשעים בעצת נתפתו שלא יהודיםרבבות
 צער על ובוכים להם כואב ואדרבאהכופרים
הויכיגה.

 שה- הטור שהביא הנוהג מנהג מקוריזה
 המנ- משעת לערד סעודה צורכי יכינונשים
 להראות ותפילין טלית לבישת וכן ואילדחה
 כבוד מפגי אלא גשמי בכי בכייתנו איןכי

 הציתו ולמעלה המנחה מז שרק ואףהשכינה
 אלא מקוננים אנו ע"ז לא מ"מ בציוןאש

 אור מתנוצץ ובזה מישראל שכינהשנסתלקה
 שצערן בעליל נראה כי מרום כשמיהגאולה

 וממונם גופם משגיל היתה לא ישראלשל
 ויתעלה. ית' שמו כבוד בעבוראלא

 הזמן הגיע לאלוקיו קדוש עם בנ"יוהגה
 הנסיון זהו כי שאת ביתר ולהתאמץלהתחזק
 לא ואחריו צדקנו משיח בא לפניהאחרון
 המחכה אשרי ואמה"כ הזה כדבר עודיהי'
 לישועת ומצפה המחכה אשרי פי' לקץויגיע
 להת- מאד קשה שאן לקז שהגיע בזמן אףה'
 ה- הסט"א הצורר הצר מחמת באמונהחזק
 ולעקרנו להדיחנו שביכלתה מה כלעושה
 דברור הצרופה האמונה החיים עץמ'יורש
 אומרו דויתי לא כן לולא כי זה דבראצלי
 לרעהו איש וגם תוקף בכל נתחזק כיומוטב
 חזק. יאמר ולאחיויעוורו

 פי' עולים אנחנו אנא המסורה תורתוזאת
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 לצען נעלה מחי לשאול לבו עלכשיעלה
 העם ינאצומ אנא עד :טת:טאל מוטבברננה
 מגאזים רשעים אלה ישלטו מות ועדהזה
 לא ואז הגדול שמו את ומחללים הש"'תאת

 מלאים גדולים בתים ולראות לעלותתתאוה
 כש- פי' עולים אנחנו אנא עוד וי"ל טובכל

 לך תדע נעלה מתי ההוא הזמן לדעתתרצה
 כשיפסיקו פי' ינאצוני אנא עד בזמזשהוא
 סנהדרין וכאמז"ל ישראל קדוש אתלנאץ
 ועוד נגאליו אין חשובה עושיו איו אםצ",
 התש- לאלה הזה העם ינאצוני אנא עדירמוז
 וככל העמים ככל עם שנהי' רצונם שכלעים
 ה- עול מעליהם ופורקים ומדינה מדינהעם

 כשעת שהוא הוה כהיזם יראה לא ומיתורה,
 ד- אערקתא  שאפי' קיי"ל שע"ז שמדגזרת
 גזרות שיותר גם ומה יעבור ואל יהרגמס'אני
 מאשר בבנ"י שנתערבו המינים גזרושמד
 המסורה קאמר ועוד מהעכו"ם. מיניםגזרו

 שנד- הצרות מגודל פי' לבבנו וימסונשמע
 לבבנו וימס שמענו עלינו ותכפו יחדיובקו
 הגדיל האחרון ואולם הסבל כח כשל כברכי

 לבבנו את המסו אחינו כי והוא מנשואוקשה
 גם וכי אתנו הם אחים כי שחשבנו אלה.פה
 ולזה לבבנו את המסו הם ישראל מזרעהם
 ונבקשו בשמים א-ל אל צפים אל לבבנונשא

 לכופ- ח"ו נתפתה שלא אליו לבבינולהטות
 צריך מאד ומאד נפשנו תבא לא ובסודםרים

 אפי' כי בשמים היושב פני ולהלותלהתחנן
 י-ה להתפלל משה צריך הג' נון בן יהושעעל

 ק"ו של ב"ב וק"ו מרגלים מעצתיושיעך
 ולהתחנן לבקש צריך ודאי כעדכנובאנשים

 לבבנו השי"ת ושיטה מלפניך תשליכנואל
אליה

 בנחלתו ימאס לא כביר א-ל הן ודאיוהנה
 וכבר ומבחוץ מבית ונבזה הנדכהובעמו
 ה' ענני הביטה ה'ג בתהלים דהמע"האמר

 יגילו צרי יכלתיו אויבי יאמר פן וגו'אלקי
 או"ה בגוף אויבינו הם אויבי פי' אמוטכי

 מלטכס ישבותו לא ולילה, יום אשרהרשעים
 יש- שונאי של וכרם מאנוש להשביתעצות
 רשעי הם וצרי סלקי, ובהא נחתי ובהאראל

 התו- מדרך ח"ו אמוט כי יגילו ש'הםישראל
 ועליהם היאמת מדרך רגלי מונעים והםרה,

 כנסת את 'הקב"ה שיציל ביותר דודביקש
 הללו. רשעים של ממזימותיהםישראל

 בדניאל הנזכרת הצרה היא זאתוצרה
 הגדול השר מיכאל יעמוד ההיא ובעת)י"ב(
 אשר גדולה צרה וירתה עמך בני עלהעומד
 וגו' ההיא העת עד גוי מהיות נהיתהלא

 משתתק מיכאל שיהי' במדרש רז"לואמרו
 קודש עם ראפר על שיקטרגו הגדולמהקטרוג
 ויפלא דומם אתה למה מיכאל ישאלווהקב"ה
 להשיב ידע שלא האראל של שר עלהדבר
  להמליץ פיו  יפתח ולא  המלסריגים דבריעל
 נראה אך טובות עליהם ולדבר ישראלתעד
 וכליון שמד גזירות שגזרו הדורות בכלכי
 על ורוממוהו וגדלוהו דתו, שימיר למילרוב וזהוי כסף להוריק מרבים היו ישראל כללעל

 שמי מיוצרים אצל הי' וכאשר העםפשוטי
 וכן ולפ,טרון לכומר מיד עשאוהושנשתמד
 ויוונים בעיני לחשובים נעשוהמתייוונים
 להרוג גזרי דתם קיבל שלא מיולהיפך
 אמרו והיוונים אכזריים בעינוייםולענות
 חלק להם שאין השור קרן על לכם כתבולהם

 דתם וקבל כן שכתב ומי ישראלבאלוקי
 לרוב וזהב כסף לו והוסיפו השוורים לונתנו

 לעמוד יכלו שלא הרבה נתפתו זוומסיבה
 העשי- אשר יש ולפעמים הזה, הגדולבנסיון
 וכ- קונו ע"ד האדם את מעבירה היתירהרות

 לבבך ורם וגו' יורביון וזהב וכסףמאה"ב
 הרביתי  זוהב וכסף אמה"כ  וכן  וגו'ושכתת
 רק היתה המו  וגזירת  לביל יטו  זוהבלהם

 לצ- בידם סיפק ודך' ברוחניות ולאבגשמיות
 הרשע המן מחשבת להעביר הכד"ת אלעוק

 שאמרה אסתר במציות מרדכי עשהוכאשר
 כל ועם עלי וצומו היהודים כל את כנוסלך

 ועסק רבנן עם מרדכי ישב הקשההגזרה
 בהלכות עוסק מצאו המן בא וכאשרבתורה
 זה דור של האחרונה צרה ואולםקמיצה,
 לא כמוה אשר גדולה צרה היאהאחרון
 עי- מסנוורים או"ה שהיו זמן כל כינהייתה
 מחש- בהבלי 'לבם וסותמין ישראל שלניהם
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 עד"1 וע' ההבל אחר ללכת לבם והנשובתם
 לא כי עליהם להמליץ למליץ פהפתחת
 שטות רוח בהם שנכנס אלא בדצי"תמרדו
 כי מעשיהם וילמדו בגתים שנתערבומחמת
 היוגו עולם ושלוות רשעים אלה הנהראו
 ב- תושבים המעלה ברום עומדים או"חחיל,

 להתגבר ביכולתם וא' ולא עולם, שלכבודה
 שחשבו ובפרט והמדיח המסית היצה"רעל
 שלמים בצלם ישבו אשר והעמים הגויםכי
 יצליחו, הם אף כמעשיהם יעשו ואם אתנוהם
 יש- את שישנאו הגויים של כשלבם כןואם
 צוארינו על אותנו ורודפים עזה שנאהראל

 שא- את ח"י להשמיד איך תמידומחשבותם
 על ואת ישימו שבנ"י הוא בדין ישראלרית
 כמנהגי ולעשות לרדוף והבל שוא כילבם
 והיו מועיל בהם ואין הם שקר כיהגויים
 ראותם אחרי ה' אל לשוב צריכיםישראל
 אל ואשוב'ה אלבה ויאמרד חטאת לאוכפםחסד
 והמ- כך עשו לא הם אך וגו' הראשוןאישי
 אלי- להדמות ומוסיפים הגרים במעשישיכו
 משתומם זה ועל בעיניהם, חן למצואהם

 להקשות כ"כ יתכן איך בי ישראל שרמיכאל
 נכזבה תוחלתם כי מעליל כשרואים ואףעורף
 נהפך הגתים אצל מנוח למצוא שברוואשר
 מיום ומתגברות תוכפות והצרות לתוגהלהם
 יתן מי תאמר בערב התוכחה ונתקיימהליום
 יקומו עתה שלכה"פ ובדיו לגבך מפחדבוקר
 ה' אל ולקרא ירך על כף לספוק הללופתאים
 ע- העומדים הגועם מסכנת שיצילנובחזקה
 ומש- עומד מיכאל ובהיות להשמידנו,לינו
  ה- יקום  למקטרג תשובה ימצא  ולאתומם
 ומרחם נחלתו עם ואת בניו את המרחםשי"ת
 יא- ית"ש והוא והגון כדאי שאינו מי אתאף
 צדקה בשביל שותק אתה למה למיכאלמר

 אני שנא' גואלם אני אלו עם אלושעושים
 נחשב צדקה פי' להושיע רב בצדקהמדבר
 שאני מפגי שעשו המעשים כל וכעשו אףלהם
 וכא- שירשיעו להם גרמתי ואני וגו'מדבר
 נת- הללו מקראות ג' אלמלי בברכותמז"ל
 דכתיב חד ישראל עדנאי של רגליהםמוטטו
 יצ- שבראתי להם גרמתי אני הרעותיואשר
 בדרך כך יתכן לא כי גואלם אני ולכןה"ר

 ב- כשנמצאים אפ" ערפם את שיקשוהטבע
 ירמי' שמצאו התינוק ומעשה האש כבשןתוך

 ב- 'המובא נפוח וכרס'ו באשפה מוטלהנביא
 ש- גדול בציבור אבל יחיד מעשה הי'מדרש
 העצ- בבתירתם כן שיעשו יתכן לא כןיעשו
 בלבו שצפון היצה"ר מפני אלא זה ואיןמית
 ואין להחטיאו כדי מדעתו ומוציאו אדםשל
 בדגה אשמיםהם

 הוי לעיל המובאים הנביא דברי כוונתוזה
 עצמם .למדמים פ" עוון כבד עם חוטאגוי
 סגולה עם מלהיות ובוחלים הגוים ככללגף
 ככל עם להיות רוצים אלא לה' הנבחרועם

 אך מאד כבד  זה ועוון המדישת וככלהעמים
 דאף סרה תוסיפו עור תוכו 'מה צלהוסיף
 יסורים ע"י ששבים ישראל של דרכםרכך

 נמ- למה נ"ג מנחות וכאמז"'ל עליהםהבאים

 שמנו מוציא אינו זית מה לוית ישראלשלי
 למו- חוזרין אין ישראל אף כתיתה ע"יאלא
 אין לישראל הנביא אמר יסוריו ע"י אלאטב
 עוד שהוכו יותר כל ואדרבא זה בכללאתם

 אין ואולם ערפכם יותר ותקשו סרהתוסיפו
 להמ- יש וע"ז בימינו כך עלתה למה פלאזה
 יצאו ממך ומחריביך מהרסיך הפסוקליץ
 עין שלמראה אף ישראל מבני הם איןכי

 דמשיחא דבעקבתא איתא 1'בזוה"ק כךנראים
 עה"ח בד"ח ועי' מהער"ר דעמא רישיןיהיו

 רוב יבזמה"ז שכתב ויקהל פר'בהשמטות
 ובשעתו מהער"ר הם ורבנים חסדתםבע"ב
 נו- היו ולא אלו דברים על גדול רעשנעשה
 ל- אמר זי"ע הייט"ל  מקה"ץ לבריותהים

 הרעישו מה יודע איני בזה"ל, זי"עאאמו"ר
 דברי הם הם הלא אלו דברים על זקנךעל

 ראוהו שפ"א קדוש מאחד גם וידועהזוה"ק.
 כהרגלו שלא נוראה בבכי' מרבה ביתובני
 בכותל ראשו שהטיח עד מאד מצטערוהה
 ה-  לסיכת אותו  ובמשאלו והבכי  הפצרמרוב
 נש- לעולם שמורידים איך  ראה בי אמרדבר
 פנים עזי והם הפלגה ודור המבול מדורמות

 צדקנו משיח ביאת קודם הדור אתשמצימים
 וגדעם וכשמעגו דברים וכהנה כהנה ישועוד

 אמר וע"ז מעלה, שרפי צדיקים מפיבקבלה
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 פא ז"ש הפעל שה-י שכו מה עלישע"
 שכל מפת הדבר וטעם סרה תוסיפושעוד
 מנהיגים הנקראים ,מהראשים פ" לחליוממם
 ל- שנספחו והספחת החולאת בבה" הםאף
 מהער"ר אם כי המה ישראל מזרע ולאבנ"י
 העם ולכל ישראל את ומדיחים מסיתיםוהם

 ה- דרך ע"פ תדין הזיורה מי שאיןבשגגה
 לו שיש מי פי' דוי לבב וכל והוסיףאמת
 אצבע לנקוף יכול ואינו הדבר לו כואבלב,
 הכל השי"ת ורק ידוס ההוא בעת המשכילכי
 כי הרצוץ, כקנה השבור עמו על ירחםיכיל
 מ- דוי ישראל של לבם מה עד נגלהלפניו
 ה- כח כשל וכי ראשם על תכפו אשרצרות
סבל.

 מש- בגים ב'מ"ש הצביא דברי יל"פעוד
 עמדו הדורות בכל כי תוכו מה על וגו'חיתים
 בתוכ- להוכיח ממצאו אמת צדיקילישראל
 מ"ש וידוע איש בס גם בנ"א עוון עלחות
 שלא זמן כל כי משינאווע הרה"קדו"ז
 הותה וכוונתו הגויים יכלו לא המהרסיםיכלו
 ואולם כנודע המהרסים שרבו ימים אותןעל
 דור על סוטה סוף במשנה חז"ל אמרוהרי
 מב- ואין דורש ואיו שואל אין בא דודשבז
 שבשמים אבינו על אלא להשען לנו ואיןקש
 אף הכשרים בנ"י ביד שיש הזכות זהוא"ב
 אותם הצורר הצר כנגד לעמוד יפי לאאם

 מ"מ התורה מדרך אותם לעקור 'הרוצההס"מ
 מח- ועודם הרעות הרוחות כל נגד עמדואם
 בה- דבקים ועודם ובה'ורתו ה' בבריתזיקים
 אמר זה ועל להם גדול זכות עצמו ד"זשי"ת
 ואיגע שהתו הבנים אם אף משחיתיםבנים

 בגים לנקראים הראוי בדרך לגמריהולכים
 ראש כל כי והטעם הם בנים אעפ"כלמקום
 לקנאות וראשון ראש להיות הרוצה ואףלחלי
 את יראה והשי"ת לחלי היא אף ה'קנאת
 לטובת השבה ית"ש והוא ידואזלת
 ה- מרו מתלמידי קודש מספרי נודעוהנה
 את להוכיח ירצה אשר דהצדיק זי"עבעש"ט
 לז- גם שמשתמע בלשון להוכיח צריךבנ"י
 כלל על קטרוג ח"ו לעורר שלא כדיכות

 מ"ש דברים פר' דבלה באגרא )ועי'ישראל

 שם שהביא מה וכן הדברים אלה פסוקעל
 באו- עייש"ה עמיתך את תוכיח הוכחע"פ
 שרצה הדברים אלה מאה"כ יל"פ ועפ"זרך(
 זאת עם יחד אך מעשיהם על להוכיחםמשה
 ב- שסבבו רס"ל במדבר עליהם זכותלמד
 ועמדו שנה ארבעים זרועה לא ארץמדבר

 ארץ כנ"ל ירמוז ג"כ בערבה קרויםבנסיונות
 וצמ- ועקרב שרף נחש מקום וצלמותציה
 יאמרו ופן טוף ים מול פ" ס'וף מולאון,
 הים עליהם סגר אתם ונלחמה לכהצרימו
 י"ל פארן נין אויב פחד עליהם וגברבצדדים
 זי"ע אלימלך מוהר"ר הרה"ק שפי'ע"ד

 ביני- ההבדל שראו ופי' ותפארת פארמלשון
 בבגודה יושבים הגוים שכל או"ח כל לביזתם
 יש בנ"י ואילו פאר נבגדי בבתי עולםשל
 שנה מ' כל ונהלכו אחד בבגד תופללהם
 שעשה וע"ש ב"ה וחסדיו רחמיו רובולולא
 הוו מכבר זה מעליך בלתה לא שמלהדאשר

 שראו פי' ולבן כל ובחוסר בערוםנשארים
 עיניהם מראה לכל לב,ן ואבק חוללפגיהם
 עשב בו עלה לא אשר השמם המדברמחול

 שיוש- ,בגויים לקנאות להם שהי' פיוחצרות
 גדולה בהרחבה נאות ודירות בחצרותבים
 יושבי ונעשו למקום ממקום כצפור נדדווהם

 העשירות את שראו זהב ודי אמר וכזאוהלים
 ה- ממשלתם תחת והיושבים או"ה מלכישל

 והו- לפניהם מוכן והכל ונחת בשובהיושבים
 הגדול בנסיון ונתנסו וגו' יום עשר אחדסיף
 משך הזה הגדול במדבר נודדים להיותהזה
 ומשה היה י"א של קצר שדרך אף שנהמ'

 ש- אביהם לבין בינותם המליץ הוארבע"ה
 ב- להמלצן ימלל עילאה לצד מיליזבשמים
 ל- מכניסם השי"ת 'הי' אלמלי כי וטעועדם
 מ- רבים גוים מוריש והי' ומיד תיכףאר"י
 הי' לא ותאנתם גפנם תחת ומושיבםפניהם
  העוונות ובשאר העגל במעשה כושלבשבטיו
 עבור גדולות פעל ובזה השי"ת אתשהקציפו

 עליהם. שקטרג הקטגור את ויחס ישראלכלל
 זש"ה ב' א, )דב"ר המדרש כוונתוזהו
 לשון ממחליק ימצא הן אחרי אדםמוכיח
 שם כדאיתא ישראל אלו אדם מש" זהומוכיח
 ובאותו ישראל את שמוכיח מי ופי'במדרש



 מבא אל ר שי )יתד

 המ- באוזיה דופי ומטיל לאתר גם מוכיחזמן
 גרמו הם כי ואומר לישראל ומציריםריעים
 חן כזה מוכית ישראל שעשו הרעהלכל
 לדבר לשון ממחליק יותר אלקים בעיניימצא
 מוכית ה', יאהב אשר כי ישראל כלל עלסרה

 בני הקדושים בנ"י על ורחמים הסדהמעורר
 הי.א-ל

 אם פי' עמיתך את תוכית הוכה יל"פובזה
 כלפי כביכול תוכיח עמיתך להוכיחכשתרצה
 שמיא כלפי אפילו הוצפא וכאמז"לשמיא
 עילאה ,לצד וכדלין ק"ה( )סנהדריןמהניא
 ולא בעווגות"הם ישראל אשמו לא כיתמלל
 מפי התוכחה שומע אתה פי' חטא עליותשא

 שהוא ותאמר חטא עליו תשא לאהמוכיח
 זה אדרבא כי ח"ו מעלה כלפי דבריםמטיח
 על הממליץ מזה לו יש ונח"ר ב"הרצונו
 בתיריו'בניו

 גוי הוי הנביא בתוכחת גם עוד יל"פובזה
 יש- כלל על להמליץ רצה שג"כ וגו'חוטא
 פיהם מלא שתמיד חוטא גוי הוי ואמרראל

 למצוא יכולים דוהיו דאף ע"ע עוונותלמצוא
 ש- חטאם על ותירוצים סיבות וכמהכמה
 לומר עורף וקשי פנים עזי הם אין מ"מחטאו
 ש- סי' מרעים זרע חטאנו, ולא אנחנוצדיקים
 ב- קטנו כי אבות זכות בעצמם תוליםאינם
 וחושבים האבות זרע נחשבים להיותעיניהם
 ראת ואין אבות מדרכי משחיתים בנים הםכי

 אמר מעלה ועוד אבות של בסודםשיבואו
 הסיחו אחד שרגע פה ה, את עזבועליהם,
 כ- אצלם זה הרי בשמים השוכו מה'דעתם
 אחור ונזורו ישראל קדוש את 'ניאצואילו
 והו- שלמה וכתשובה. שבים ומיד שתיכףפי'
 קטן פשע דבר כל על פי' תוכו מה עלסיף
 המינים טענת כדוגמת וטען עוזנותינםנפקד
 ידעתי אתכם רק כתיב ששאלוהו ספראלר'
 עליכם אפקוד כן על האדמה משפחותמכל
 ב- סיסיא לי' דאית מאן עוונותיכם, כלאת

 תוכו למה וטען ד'( )ע"ז לי' מסיקרחמיה
 דבר על אפי' שיהי' מה יהו' פשע כלעל

 עמכם מדקדקים ואשר תוכו בכך מהשהוא

 די ולא סרה תוסיפו עוד הלא ,השערהכחוט
 על חטא תוסיפו עוד היסורים יועילושלא
 עליכם ויביאו דיו בכם יעשו למה א"כפשע
 שכל גרוע למצב אתכם מניאים שהםיסורים
 נפש שבעל מי דאף דוי 'לבב וכל לחליראש
 עליו גם מבין ולב ראש לו וישהוא

 אשר גדולים אפילו והרי רח"ל הסט"אכתות מתגבריי
 ב- וכאמז"ל בהם עמדו לא שנתנסובארץ
 חוצפית דר' לישנה ראה מה אבוי' ב,ןאלישע
 ד"א.דגרר"

 הפרוכת את ט"ב בערב מסירים זהולרמז
 ב- חטאנו לא כי להראות הקודש ארוןמעל
 שנתן שאף אלא כל אדון לפני ובמעלמרד
 היה מ"מ ולשמרה לעבדה התורה אתלנו
 ומ- שבשמים אבינו לבין ביננו המבדילמסך
 מאתנו שכיסו באשמתינו ולא חטאנו כךשום
 לעשות מה כדת לדעת יכולנו ולא התורהאת

 וה- ישראל כלל על חסדים מתעורריםובזה עינני את שהחשיכה היא הגלות אורךוכפרט
 ותבנה ציון תרחם לא מהי עד טועןממליץ
 שהרי בשבי עוזך מתי ועד ירושליםחומות
 שיחטאה לבנ"י הגורםזהו

 אל- עוגר הגדול לבנו שהמכה איתאובגמ'
 אנו טוענים וזה בשו"ע נפסק וכז עוורפני
 כביכול וא"כ סרה תוסיפו עוד תזכו 'מהעל
 ו- שנאמר וכו' כתוב מקמא ואלמלי לנוגרם
 קציר עבר שכבר וכשרואים הרעותיאשר
 ה- עברו וכבר נושענו לא ועדיין קיץכלה
 נושענו לא ועדיין ויוה"כ ר"ה הק'ימים

 ורוק- מההיכל הס"ת את בשמח"תמוציאים
 אותה ומנשק מגפף וכ"א עמה ושמחיםדים

 כבוד נהגנו שלא מה כי שמיא כלפילהראות
 המבדיל במסך אותה שכסו מפני הואבס"ת
 מה- היא ומוצאת באתגלייא כשהיאואולם
 והדברים אותה ומנשקים שמחים כולםהיכל
 בסיני. נתינתם כיוםשמחים

 ומ- יוה"כ בליל הס"ת מוציאים זהומטעם
 ל- זרוע אור פסוק באמירת הבימהסובבים
 היש"מ בעל וזקה"ק שמחה לב ולישריצדיק
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 על עיני ירדו מים פלגי פסוק גם לומרהוסיף
 אורך ראה זה'ע דהוא ונ"ל תורתך שמרולא

 מ- רגלי פעמי קול שמעו לא ועדייןהגלות
 יש- כלל על שתליץ בקהגו לבו נשברבשר
 ירדו מים שפלגי אף וכוונתו זה בפסוקראל
 שעברו הצרות מרוב לתלי ראש וכלעיני

 תור- שמרו לא מ"מ הזה החל בגלותראשינו
 עוד תדכו מה על הנ"ל הנביא וכמאמרתך

 וללמוד ין לדרוש ישובו 'ולא סרהתוסיפו
 כברא- שבותם את השי"ת כשישיב רקתורתו
 לצדיק זרוע אור בפסוק הכוונה י"ל וכןשונה
 שיהי' בשעה צדיקים של אורם יזרה מתיפי'

 וישמחו יראו צדיקים ובכן שמחה לבלישרי
 ערלתה ואז חיים מלך פני אור נגלותבהגלות
 בגלות ישראל שיסבלו זמן וכל פיהתקפץ
 ולא ידעו לא כי זמת בקרן מונחת ס"תתהו'
 ה- דרך יודעים ואין יתהלכו בחשכהיבינו

 וכו' המקום דעת על אומרים ולכןתשובה

 לא כי העבריינים עם להתפלל מתיריםאנו
 עיניהם שטח אלא עבריינים בהיותםאשמו
 המב- ומסך והיסורים הגלויות ברובמראות
 קונם. לבין ביציהםדיל

 אשר הדברים אלה עוד לומר אפשרובזה
 ישראל שלכל פי' ישראל כל אל משהדבר

 את לקיים הייבימ וכולם משה דברינאמרו
 בערבה במדבר ואולם הזאת התורה דבריכל
 יכלו לא כנ"ל היסורים אלו כל מפניוכו'
 הקב"ה אין כי אלוקים יאשימם ולאלקיים
 והבן. בריותיו עם בטר'וניאבא

 מן ויצילנו שמו כנוד ע"ד השי"תיעזור
 תועים לב תשיב לעולם הבאות הרעותהשעות
 כבודו נגלות בהגלות לראות ונזכהלעבדו
 גאו"ע בגאולתנו תהל ששבי 'כל פס עלית'

בב"א.

** * 

 דברים פר' ש"ץ לילבסעודת

-)א  נשאר אשר ראית אשר ובמדבר לא( 
 הזה ובדבר וגו' כנו את איש ישא כאשרת"א
 יחיד בל' רפתה יל"ד 'וגו' מאמיניםאינכם
 בכל רבים בל' המשיך ואה"ב ראיתאשר
 הרה"ק עפמ"ש ונראה הלכתם אשרהדרך

 בנוע"א אלו פסוקים זי"ע אלימלךמוהר"ר
 'ולכאו' וגו' ובמדבר אותם הוכיח ועודוז"ל
 הולך כשאדם אך מדיק אינו הזהובדבר

 נתגשם עי"ז יום יום עוה"ז ועניניבגשמיות
 והנר- הנגלים להנפלאות הניסים שאפי'כ"כ
 שישכיח וזהו מאכפן אינז הראות בחושאים
 המסו אחינו ואמרתם שקלקלתם אףאותם
 שראיתם הגיסים ע"י להאמין לכם הי'וכו'
 ובדבר לפניכם ההולך וענן אש העמודבחוש
 הני- אפילו ואתם ר"ל מאמינים אינכםהזה
 מגו- שאתם מהמת רואים אינכם הנגליםסים
 לגודל לב שישימו אותם והוכיח כ"כשמים

 בכל השי"ת עמם שעשה והנפלאותהניסים
 ע- רבה בקדושה ויתקדשו יזדככו ועי"זעת

 הק' בדפתר כי לדעת הראת אתה והנהכל"ק'
 נפ- מראות עיניו וטח אדם של עיניוויסמין
 עצמו מקדש שאם מענינו ולמד הבוראלאות

 ורואה מזדכך בתוה"ק בלימוד ומרבהמלמטה
 לעשות ומפליא בעולמו ה' עשה אשראת
 דה- אמר וע"ז הגדול בחסדו ורגע עתבכל
 ש- מתורתך נפלאות ואביסה עיני גלמע"ה
 ואמרו וניסים נפלאות יראה התורה עסקע"י
 אינם גיהנום של בפתחה אפי' רשעיםהו"ל
 יסגלו הרשעים כי וענינו בתשובהחוזרין
 ה- מקרה או פגע כי יאמרו דבר וכלהטבע
 האמת מראות עיניהם שטח מחמת הואטבע
 ישימו לא גיהנום של בפתחה כשיע'מדוואף
 מקרה זה גם אולי יחשבו כי בלבבם ה'יראת
 זאת. פעל ה' ולאהוא
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 של הקששה בנוסה מבקשים אנו זהועל
 תר- ועינינו וכו' תופיע מוכנו ממקומךשבת
 מלך כשיראו אפי' הרשעים כי מלכותךאינה
 את יראו לא ישראל כל ומקבץ באהמשיח
 בא הטבע בדרך כי ויחשבו עמו הק'השכינה
 אחרת אומה על מלך תמלוך ישראל עלומלך
 בעצת נהי' שלא תחינתנו אנו מפיליםלכן

 תראינה ועינינו נזכה אלא והחטאיםהרשעים
 קדו- וכל הוא שבא שמים מלכות פימלכוהך
 זמה"ז על דמבקשים להיפך גם ושל עמו,שיו
 עלינו מלכותך כבוד שיופיע שבקשנודאף
 כיום גם מלכותך תראינה ועינינו מ"מאך

 שנראה עינינו וגל בעולם פנים הסתרכשיש
 וצל- ה'ושך יושבי ברשעים נהי' ולאהאמת
 ה' את העם ויראו מאה"כ יל"פ ובזהמות.

 איפכא דלכאורה עבדו ובמשה בה'ויאמינו
 ה- קבלו ואה"ב בה' האמינו שקודםהול"ל
 ה- יזכה לא האמיתית שהאמונה אלאיראה

 ובמדרגות במעלות שעלה לאחר אלאאדם
 נפלאות ורואה זוכה ליראה זכה שכברואחר
 ברוב השי"ת שעושה מספר איו עדגדולות
 הבן. בריותיו עםטובו

 א- הדרך בכל וגו' ראית אשר ובמדברוז"ש
 יחד כולכם שהלכתם שאף פי' הלכתםשר
 הי' לא אך המדבר את עבר ישראל אישוכל
 ה' נשאך אשר ראית אשר שווה כולכם'בלב
 ומה ויחיד יחיד לכל מסור הי' זה דברפי'

 ביותר ראו שהצדיקים זה ראה לא זהשראה
 עלי- גבר כי וחסדו רגע בכל  הבוראנפלאות

 טח הרשעים וכנגדם ושעה שעה בכלהם
 להוכיחם הוסיף 'ואח"כ וכנ"ל מראותעיניהם
 סי' מאמינים אינכם הזה ובדבר יהדכולם
 האמתה לתכלית הגיעו לא המאמיניםשאף

 ה- כל להם ופרט מאמינים ואינםוכמאכסנים
 מסעיהם. דרך בכל השי"ת שעשהניסים

 דברים פר' ש"ק היוםבסעודת

-)א  ה- כל את ההוא בעת ואצוה יה( 
 ב- דאיתא עפ"מ יל"פ תעשון, אשרדברים

 ועי- י"ס אות זי"ע מלובלין הרה"קהתנהגות
 לח- ולא לדבר ולא לעימות שלא לזכורקר
 ל- ב"ה הא-ל רצון שתזהינה מה כ"אשוב
 לו מנה שתמשיך או ית' לפניו נח"רה.ות
 חובת בעל הרב בזה קדם וכבר נח"רית'

 של דרך האדם בתנועות דאיז שכ'הלבבות
 נשמע וכאשר מצוה או עבירה או אלארשות

 דאדם שאמר זי"ע מצאנז זקה"ק הקודשמן
 משמו יחוד לייחד בלי מקטרתו אתהמנענע

 כלל. אדם בגדר אינוית',
 ה- כל על ההוא בעת אתכם ואצוהוז"ש
 שתע- הדברים שכל פי' תעשון, אשרדברים
 שחל"כ מצוה שחיא ואצווה בבחי' יהיושו

 אלא רשות של דרך איל כי בידך היאעברה
 ו- בחיים ובחרת וע"כ מצוה או עבירהאו
הבן.

*
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 ואתחנן פר' לש"קבסעודת

-)ד  מאד נפשך ושמר לך ה,שמר רק ט( 
 לבניך והורעתם וגו' הדברים את תשכחפן

 חט- אנשים תרבות יש דהנה י"ל בניךולבני
 ללמוד אותם ושולחים בניהם המפקיריםאים

 המים את משם ושותים זרים ברודותולרעות
 זו ולא אבדון להם וגורמים רח"להרעים
 האבות שאף אלא מתקלקלים שבניהםבלבד
 לבעוט סופם הם אף ילדיהם שבשלוהללו

 עצמם שהם ואף והישרה הטובה מדרךולסור
 רק וז"ש ההורה דרך ע"פ טוב חנוךקבלו
 הזה ב.אופן שרק ופ" מעוט רק לד,השמר
 וגו' הדברים את תשכח שלא להשמרתוכל
 והודעתם תעשה כר אם מלבבך יסורוושלא
 ומפי מפיך ימושו ולא בניך ולבנילבניך
 מלבך שגם אתה מובטח אזי עולם עדזרעך
 והבן. יסורולא

 היוםבסעודת
-)ד  מכור אתכם ויוצא ה' לקח ואתכם כ( 
 כיום נחלה לעם לו להיות ממצריםהברל
 את בו שמזקקים כלי הוא כור ופרש"יה,זה
 יאהב אשר את אמה"כ דהנה ונראההזהב
 אותו שמוכיח בברכות  1"ל ודרשו יוכיחדל

 והיפך ולצרפי לזעו בדי אהבה שלביסורים
 פניו אל לשונאו ומשלם ברשעים הואמזה

 אבותינו היו עוע"ז בתחילה והנהלהאבידו
 את לזכך למצרים  השי"ת הורידם לבזאשר

 ואתחנךש"ע

 להיות  וברים וכים להוציאם כדי הרעכל
 ו1"ש למקום  ובגים  המלך בגי  להקראראויות
 ולצרף לזכך בכדי והכל וגו' ה' לקחואתכם
 הזה כיום אומר וגמר נחלה לעם לולהיות
 יהי' וכן פי' כך הדורות בכל זה יום שעדפ"
 יסורים לו וישלח יוכיח ה,' יאהב אשרשאת
 עולם לחה שיזכה ולזככו למרקו אהבהשל

הנצחיים.

*
*



 המדרש בית כותליביןן

 זלמכוביץ אריי הצרמיהרב
 עכו העיררב

 חמץ דבדיק,תבסוגיא
 פ"א טגליוןהמשך

 מו- חמץ בדיקת ילפיגן אי גמ"נ עודויש
 ובל יראה אבל יעבור שלא משום אושמרתם
 מרן מב"ק הנ"ל סבא בישראל כמבוארימצא.
 בריש בירושלמי שם. וז"ל שליט"אאדמו"ר
 ברא- וגו' המצות את ושמרתם כתיבפסחים
 לאכי- אם וכו' לחודש יום עשר בארבעהשון
 תאכלו מצות ימים שבעת כתיב כבר מצהלת
 עמן תניהן מצה לאכילת ענין אין אםוכו'

 ו- קרא דה"ק משה נפני וע"ש חמץלביעור
 של ימים שבעת שאותן המצות אתשמרתם
 ב. חמץ בהן יראה שלא שמרין יהיומצות
 באר- בראשון כיצד הא כלומר וגו'ראשון
 לי"ד למדו ומכאן החמץ את תבערו עשרבעה

 ולפי ע"ש לבערו כדי חמץ בדיקתשצריך
 מאליו ומובן התורה. מן דבדיקה נראהזה

 יהיו ימים הז' שכל כדי יבדוק י"דשמתחלת
 קו- כמ"ש שלם יום ושמרתם ובעינושמורים

 בערג לחדש יום עשר בארבעה בראשוןדם
 בדיקת ילפינן אי מזה למדנו וע"ש.ודו"ק
 מדאורייתא חמץ בדיקת אז מושמרתםהמץ
 שלא רק הוא שהבדיקה א"א אבל י"דבליל
 שהוא נאמר אם אפילו אז יראה אבליעבור

 כפי חמץ איסור בזמן רק הואמדאורייתא
 הרמב"ם. סברת משנה הכסףשמבאר

 ו- עה"פ יב-="ז( בא )לפרשתהמכלתא
 תקרא אל אומר יאשיה ר' המצות אתשמרתם

 מח- שאין כדרך המצות את ושמרתם אלאכן
 המצוה את מחמיצין אין כך המצות אתמיציו

 מיד אותה עשה מצוה לידך בא אםאלא
 המץ בדיקת על לימוד לנו אין זה ולפיוע"ש.
 מצות תקרא אל א"א דוקא זה אבל י"ד.בליל
 כבר אשד למסורה. אם יש דהיינו מצותאלא
 ואמוראים. תנאים בזהפליגו

 עה"פ ע"א( ל"ה ודף סוטה במס'הגמרא
 תניא י"ג-ל"א( לבמדבר ממגו הוא חזקכי
 מרגלים דברו גדול ובר פפא בר חנינאא"ר

 תקרא אל ממנו. הוא חזק כי שעה.באותה
 הבית בעל אפילו כביכול ממנו אלאממנו
 ומ- וע"ש. משם כליו את להוציא יבולאינו
 רזה שלח( )לש דוד פרדס בספר ע"זבוחר
 ה- מביא רש"י כי סמוכין. דרשינן איתלי'
 מרים לפ' מרגלים פרשת נסמכה למהמדרש
 ורשעים דיבה עסקי על לקתה שמריםלפי
  קושית וידוע וע"ש מוסר לקחו ולא ראוהל'לו
 דאיתא עירוכין גמס' טהגמרא ע"גהעולם
 הרע לשון של כח גדול גמה וראה בואהתם
 ואבנים עצים על אלא דברו שלא מרגליםמה
 אתת על תבירו על הרע לשון שמדבר מיכך
 מוסר לקחו לא לכך דלמא וא"ב וכמה.כמה
 ולי- ואבנים עצים על רק מדברים שהיולפי
 לדרוש לנו מוכרח ולכן ממרים. למילףכא
 כבי- על שדברו ממנו אלא ממגו תקראאל
 סמוכין. דרשינן לא אי אבל כנ"ל. ב"הכול
 מע- אחרי ה" מרגלין שמעשת הי' שכןאלא
 תקרא אל לומר לנו מוכרח לא מרים שלשה
 ממנו הוא חזק כי קורים שאנו כמואלא



 סבאישראל

 שהא- מה וע"ש ב"ה. על כביכול דברוולא
 דר- אי הוא לעניננו שנוגע ומה בזה.ריך
 ממ- תקרא אל לותור לנו מוכרה סמיכיםשינן
 אמ- סמ,וכין דרשינן לא אי אהל ממנו אלאנו
 תקרא. אל אמרין ולא למקרא אם ישרינן
 אז וכו' תקרא אל אמרינן אי ביארנווכבר
 לא ואי מדרבנן. רק י"ד בליל חמץבדיקת
 י"ד בליל חמץ בדיקת אז תקרא אלאמרינן
 לו הי' שלא אפילו נדק לא ואי מהתורותהוא
 וב- חמץ. בדיקת של עשה מצות על עברחמץ
 לבאר כתב ויקהל( )לפ' רוקח מעשהספר

 דפליגד שמעון ור' יהודה ר' שלהמחלוקת
 מקו- ובכמה ע"ב צ"ד )דף שבתבמסכת
 דחייב ס"ל דר"י מתכויז שאינו בדברמות(
 לשי- ור"ג 'לשיטתו דר"י דפטור. ס"לוא"ש
 דהא ע"א( י' דף חגיגת) במס' רש"י כיטתו

 בשבת לגופה צריכת שאינה במלאכהדפטור
 המשכן למלאכת שבת פרשת מסמיכתילפינן

 ו- מחשבת. מלאכת כתיב המשכןובמלאכת
 כמבואר סמוכין דריש דלא יהודה ר'א"כ
 בעינן דלא ס"ל ע"א( ד' לדף יבמותבמס'
 סמוכין )שם( דדריש ור"ש מחשבתמלאכת
 מחשבת. מלאכת דבעינןס"ל

 אם ויש וגו' תקרא אל א"א מב"זלמדנו
 עיקר והמחשבה סמוכין דרשינן אזלמסורה
 מדאורייתא ומצהב"ע כוונה צריכותומצות
 עי- המעשה כי כוונה א"צ דמצות א"אאבל
 תקרא אל אמרינן לא סמוכין דרשינן ולאקר
 למקרא אם יש וא"א למקרא. אם יש כיוגו'
 שה- המצות את ושמרתם דרשינן בע"כאז

 אל א"א רק כהירושלמי. מדאורייתאבדיקה
 אלא מצות תקרא אל דרשינן אז וכו'תקרא
 א"א וממילא המצות. על מעבירין שאיןמצות
 כנ"ל. מהתורה בזיקהללמוד

 שואלת שהגמרא מה א"ש הנ"ל פיועל
 תרי הני של העובדות אחרי עכשיודוקא
 אכיף שאמר והשני דוני דונו דאמר האיגברא
 דיל- ה"א זה בלי כי בשית. ולבדוק וכרימא
 מ- המצות את מושמרתם חמץ בדיקתפינל
 שיהי' בלילות לבדוק דבעינן נשמעמילא

 דדר- לומר אין כי בנ"ל. י"ד יום כלשמור
 על מעבירין שאין מצות אלא מצות א"תשינן
 מה"ת כי תקרא. אל אמרינן לא כיהמצות
 ש- שהגמרא אחרי אבל תקרא. אל לומרלגו

 מזה אשר כו' דוני דונו דאמר להאיבהוהו
 א"כ סמוכין ודרשינן עיקר שהמחשבהנשמע
 ובע"כ מרים לפרשת מרגלים סמיכתדרשינן
 כנ"ל. ממגו אלא ממנו תקרא אל לומרלנו
 מצות תקרא אל ג"כ דרשינן בע"כוא"ע
 ולא המצות על מעבירין שאין מצותאלא
 של הטעם ובודאי חמץ. בדיקת מכאןנשמע
 וצל יראה גבל יעבור שלא הוא חמץבדיקת
 וכו/ בשיח ונבדוק א"כימצא

 מקדים ז"ל שרש"י מה שפיר נביןועכשיו
 ה- את בודקין מפ' ואח"כ הנר לאורלפרש
 יעבור שלא בודקים שמפרש מה וגםחמץ.
 שה- לפרש בא שרש"י ימצא. ובל יראהבכל

 ולא יראה בבל יעבור שלא מטעם הואבדיקה
 לא אם וממילא המצות. את דושמרתםמקרא
 המ"ע על עבר לא חמץ לו הי' ולאבדק

 לאור לפרש רש"י מקדים דלכן כנ"ל.דבדיקה
 הגר יאור משום טעמא. בגמרא מפרשהנר.
 יום כל שימור שצריך מטעם ולא לבדיקהיפה
 שלא מטעם רק הוא הבדיקה וממילאי"ד.
 כשלא אבל ברשותו חמץ שנמצא הינויעבור
 כנ"ל. כלום עבר ולא ברשותו חמץנמצא
 ביטול מהני דאי הך עוד נראה עג"דולפי
 חמץ בדיקת אי בזה נמי תלי' ידועלחמץ
 המצות. את ושמרתם מקרא מדאורייתאהוא
 ובל יראה בל על יעבור שלא מטעם שהואאו

 אז מושמרתם חמץ בדיקת ילפינן איימצא.
 חמץ בדיקת ואי ידוע לחמץ ביטולמהני
 לחמץ ביטול מהני לא יעבור שלאמטעם
 שמ- מה ידוע דחנה דברי. את ואבארידוע.
 לחמץ ביטול מהני לא דלכן בהמפרשיםבואר
 היינו דתשגיתו קרא דאיצטריך משוםידוע
 אבל לבערו דא"א ינוע שאינו לחמץביטול
 ב- ומבואר ביטול מהגי 'לא ידוענהבוץ
 יש אם כלל זרוע שאינו שלחמץ אזובאגודה
 הכלבו גם בדיקה אחר דהיינו לא או חמץלו

 א"א זה ולפי ביטול. אפילו צריך שאינומודה
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 דו- מקרא י"ר בליל לבדוק מהתורהשמ"ע
 כלל ידוע שאינו חמץ תוי תו א"כשמרתם.
 בי- היינו דתשביתו דקרא ויומר אפשרואיך
 אינו אז כי ידוע שאינו לחמץ הכוונהטול
 ד- קרא אתי בודאי אלא ביטול. אפילוצריך

 שמבטלו. במת שיי ידוע לחמץהשביתו
 א"כ ידוע לחמץ ביטול מהגי ראם להעירוזרן
 כל ל"ל וא"ב ידוע שאינו לחמץ  שמהניכש"כ
 אמרנו כבר הלא ודיו. לי' לבטלי'הבדיקה
 דושמר- מקרא לעצמה מצוה היאשהבדיקה

 שאין אפילו בודק אינו ואם המצוה. אתתם
 אפילו כשבודק וממילא מ"ע על עובר חמץלו
 בדיקה. של המצוה את קיים כבר מצאלא
 לחמץ ידוע חמץ מנטל אם הבדל ישועוד
 המצוה מקיים ידוע חמץ על כי ידועשאינו
 אבל חמז ביעור על לברך לו ואפשרבודאית
 לו שיש בטוח אינו ידוע שאינו חמץכשמבטל

 לשים נהגו לכן כי לברך. א"א וא"כחמץ
 יברך שלא חמץ בדיקת בשעת לחםפרורי
 וליבטל התורה ציותה ע"כ לבטלה.ברכה
 ד- מקרא הוא דהבדיקה א"א כ"ז אבלכנ"ל.

 ל- ליבא תו לבדוק חייב כבר ואםושמרתם.
 כי ידוע. שאינו חמץ על בא התשביתומימר
 ש- חמץ לבטל צריך אינו בדק שכברמאחר
 כלל לגדיקה ראין א"א אבל כנ"ל. ידועאינו
 מהתורה שהוא נאמר ואפילו בחתורהרמז
 דאיתח- מטעם אלא דושמרתם מקרא לאא'בל
 על תשביחו י"ל תו א"כ כנ"ל. איסוראזק
 לא שבדיקה מאחר כנ"ל. ידוע שאינוחמץ

 בקרא.מבואר

 במס' למקרא אם יש דס"ל רב זהולפי
 אשם חיב דאינו דס"ל ע"ב( י"ז )דףכריתות
 טע- רבא שם ומבאר חתיכות בשתי רקתלת
 למק- אם ויש קרינן דמצוות משום דרבמא
  דושמר- מקרא הוא חמץ דבדיקת ס"ל א"כרא
 וממילא כנ"ל. קרינן מצות כי המצות אתתם
 אליבי' ע"כ ידוע לחמץ ביטול דמהניס"ל
 ליבטלי'. לי' משכהת וכי הגמרא פריךשפיר
 המצות את דושמרתם מקרא דס"ל אגןאבל
 מיני' ילפינן ולא המצדת. על מעביריןשאין
 ש- לחמץ דתשביתו דקרא י"ל א"כבדיקה.

 כנ"ל. ביטול מהני לא ידוע ולחמץ ידועאינו
 שעבר אדם פליאה מדרש דעה נפרשובזה

 לכן לו מוחל הקב"ה תשובה ועשהעבורה
 וב-  יששכר בבני )מובא הגדול שבתנקרא
 הנ"ל הבדרש דברי להביו ובכדי סבא(ישראל
 לפרש.נקדים

 ש- שבת דא"ה ת"ל( )בסימן או"חהטור
 והטעם הגדול שבת אותו קורין הפסחלפני
 מקחו מצרים שפסח גדול נס בו  שנעשהלפי

 להם ויקחו הזה לחדש בעשור כדכתיבבעשור
 יש- שיצאו ופסח לבית. שה אבות לביתשה
 עו- בסדר כואיתא ה' ביום הי ממצריםראל
 להם ולקחו שבת ויה בחודש ש" ונמצאלם.
 מטתו בכרעי אותו  וקשר לפסחו שה אחדכל

 לשח- והשיבו לכם יה למה המצרייםושאלום
 היו ולא אל'היהן את ששוחטין על קהותניהם שי- ווטו עלינו. השם במצות פסח לשםטו

 הנס אותו שם 'ועל דבר להם לזמררשאים
 שבת במס' התוספות הגדול. שבת אותוקורין
 בשבת חמישי יום ואותו ד"ה ע"ב( פ"ז)וף
 )פרשת רבה משמות המדרש מביא וכו'הי'
 נקבצו שבת באותו שסחיהם כשלקחובא(

 היו למה ושאלום ישרא'ל אצל א"הבכורות
 שיהרוג לה' פסח זבח להם אמרו כךעושין
 פרעה ואל אבותיהם אצל הלכו מצריםבכורי
 ועשו רצו ולא ישראל שישלחו ממנולבקש
 ל- הה"ד הרבה בהן והרגו מלחמהבכורות
 המ- כל העירו וכבר בבכוריהם. מצריםמכה

 ל- העשירי נום קבעו לא למה ע"זפורשים
 כל שקבעו כמו בחול או בשבת יהאחודש
 אותו אם מדקדקין ואין החדש למספרהרגלים
 מתרץ ואחד אחד וכל בחול. או בשבתיום

 לא למה המפרשים העיר'ו ועוד בקודיהכדרכו
 בו  שוי, הנס ע"ש הנס. שבת אותוקורין
 רבו ע"ז וגם הגדול. שגת אותו קוריןולמה

 בכמה לפרש ה' אוחי חנן ג"כ ואניהפירושים
 בד"א. בס"ד לפרש נפשי אמרה וכעתאנפין
 הכניסו איך המפורשים קושית לתרץבהקדם
 הרש- במצריים להתגרות 'לסכנה עצמםאת
 חז"ל. אמרו הלאעים

 יעמוד אל ע"א( ל"ב )דף שבתבמסכת



 סבאישראל

 שמא נס לי שעושיו לומר סכנה במקוםאדם
 דקביע דוכא ובפרט וע"ש. נס לו עושיואין

 )שמ'ו- דכתיב אניסא ממכינו לא בודאיהזיקא
 ושמע אילך איך שמואל תאמר ט"ז( א'אל

 ועוד ע"ב( ל"ט )דף קידושין והרגנישאול
 אמ- נס כשנעשה אפילו הלא המפרשיםהקשו
 במעשה ע"ג( נ"נ )וף שבת במס' חז"לרו

 ולא לינק בן והניחה אש'תו שמתהבאחד
 ונמ- נס לו וגעשה ליחן מניקה שכר ל'והיה
 גדול כמה יוסף רב אמר וכו' דדין לותחו
 גרוע כמה אדרבה אביי א"ל וכו' זהאדם
 הלא וע"ש בראשית סדרי לו שנשתנו זהאום
 וא"כ נסים מעשה לפרסם שאין רואיםאנו
 כגר אבל הנס. את מפרסמים כן אסלמה
 מצינו פעמים כמה ע"ז המפורשיםהעירס
 איש נחום כמו התלמוד לחכמי נסיםבש"ס
 ובנו רשב"י כ"א( )תענית בנסים מלומדגמזו
 חרובא איברי ניסא איתרחיש במערתאטשו
 אית. מאיר ר' ע"ב( ל"ג )שבת דמיאועינא
 וכה- וכהנה ע"א( י"ח )ע"ז ניסא ליהרהיש
 מעשה וכתיב היבא בין לחלק. וכתבונה.

 מדובר אם אחד. בחסיד מעשה או אחדבאדם
 גברא האי גרוע כמה אמרינז שם פשוטבאדם
 לפרסם מצו'ה אז אחד בחסיד מדובר אםאבל
 והדברים שמים שם יתקדש זה ע"י כיהנס

 ה- ביוסף 'הנס הוה"ק פרסמה ולכןעתיקים.
 ו- נחשים אבל מים בו אין רק והבורצדיק

 יוסף ואדרבה בנס. ניצל והוא בו ישעקרבים
 שישתדל המשקים משר שביקש עלנענש

 צריך הי' כי ימים. שנתים לו וניתוסףלטובתו
 ברש"י ומובא בחז"ל. כמבואר כה,לבטוח
 ,'ז"ל

 צדיקים איז עומסים תשובה שבעלימקום
 במס' חז"ל אמרו כך לעמוד י'כוליםגמורים
 השה בלקיחת וכאשר ע"א( ל"ד )דףברכות
 הגלילי יוסי ר' כדרשת מע"ז ידיכםמשכו

 מע- משכו וכו' ידיכם משכו עה"פבמכילתא
 ה- זרוע אגל במצות. והדבקו כוכביםבודת
 על בעבר יוה"כ בפרק "ומא במס'גמרא
 ממ- ומיתה תולה תשובה בי"ד ומיתתכריתות
 בהטו"ז מבואר שבת שמירת ע"י רקרקת

 נמחל שיהא תשובה מהני רס"ב( סימן)או"ח
 ב- שבת במס' הגמרא ע"מ והוא וע"שמיד
 אפילו כהלכתו שבת המשמר כל כתבי כלפרק
 וע"ש. לו מוחלין אנוש כדור ע"זעובד

 תשובתם שנתקבל הישבת שמירת ע"ילכן
 ונקרא אמת=ם תיתובה לבעלי ונעשהלגמרי
 שנעשו וע"י כנ"ל. תשובה גדולה ביגדול

 ע'ל לסמוך להם מותר כבר גדוליםלבבחינת
 ולא המיטה בכרעי השה קשרו לכןהנסים
 דוקא להנס זכר קבעו ע"כ מהמצרייםפחדו
 כי הנס. שבת ולא הגדול שבת ובשםבשבת
 נעשה ועי"כ לגדולים נעשו שבת שמירתע"י
 כנ"ל. הגדול שבת נקרא לכן הנסלהם

 אדם בו שהתחלנו המדרש לפרשונחזור
 המדרש כי וגו' תשובה ועשה עבירהשעבר
 הג- שבת נקרא למה הקושי לתרץ באהזה
 שהביאנו מה ע"פ והוא הנס. שבת ולאדול
 הנס על סמכו איך המפורשים קושיתלעיל
 שבת נקרא ולכן הנס. את מפרסמים אנוואיך
 לס- אין באמת כי הנס לפרסם לא בכדיגדול
 במסכת שמצינו מה ע"פ והוא הנס. עלמוך

 ע"ב(. ס"ד )דףפסחים

 דעיילו כמה תגן ננעלו אמר א'בייאיתמר
 תנן נועלין אמר רבא אניסא וסמכיגןמעלו
 שלי- אדמו"ר וכ"ק וע"ש. אניסא סמכיגןולא
 סבא ישראל בירחון )עיין לחדש כתבט"א
 מה רס"ג-ו עמוד תשכ"ט ניסן מ"גגליון

 כדרכו שליט"א אדמו"ר מרן כ"ק שםומהאריך
 שנחוץ מה 'הקיצור רק כאן מביא 'ואניבקורש
 השנית בשנה וכו' ה' וידבר עה"ז הספריא( ט'- )בהעלותך ברש"י שמובא מהלעניננו(
 לא הספר שבראש פרשה וגו' הראשוןבחדש
 שהוא מפני בזו פתח ולמה אייר עדנאמרה
 שועו שנה ארבעים שכל ישראל שלגנותן
 נלבד. זו פסח אלא הקריבו לא במדברישראל
 סמכינן לא או הנס על ממכינן אי בזתתלו"
 סימן או"ח )בשו"ת סופר ההתם ע"פוהוא
 בבזית קדשים אכילת שיעור אי בעניןמ"ט
 לאכול צריך בודאי וכתב 1 שהוא בכל סגיאו



 ל א רש

 ה- מכל אהד כזית כשאוכליו דסמ רקכזית
 פסח מקרבן ראי' והביא כשר הקרבן אזקרבן
 אלא כשר הקרבן הקרבו מכל כזית אכלודאם

 מה- ותביא  חובתם ידי יצאו לאדהמנויים
 ה- לחם בחלוק ל"ט( )דף  ברומא ישניםתוס'
 כן- הצנועין לכן כפול אהד לכל שמגיעפגים
 בכפול אכילה מצות הי' לא כי ידיהםשכין
 מ- שבעין היו ראם  ומזה ע"ש שבעין היוולא

 אכי- דכל ש"מ ג"כ  חוטפיו היו כפולאכילה
 שמתברך ע"י אכילה מאותה שבע שאדםלה

 דין יזה בבזית 'כמו חובתו ידי יצאבמיעיו
 ע"ש:הדש

 אפשר להם 117 שלא הגם במדבר זהולפי
 היו שלא הגם הפסח קרבן ולהקריבלקיים
 כקושית נימולים היו לא כי כזיתיכולים
 משום( ד"ה ע"א ע"ב לדף ביבמותהתזס'

 הנס על ולסמוך הקרבן להקריב יכוליםהיו
 אכלו כי עברו לא במעיים שיתברךואיסור
 שבא מאחר כי קיימו והמצוה שכזיתפחות
 כהח"ס חובתם ידי יצא כבר ושבעוהברכה
 גנותן שהוא יומר יש הקריבו לא ואםהנ"ל.
 הנס על סומכיו ראין א"א אבל ישראל.של

 בפנים ולאכול להקריב יכולים הי' לאוא"ב
 סומכין איז כי בקיעיהם יהברכו שמאמכזית
 של גנותן שזהו לומר א"א וא"כ הנסעל

 הספר בראש נכתבה שלא הטעם אלאישראל.
 לפי ע"ב( ו' )דף פסחים במס' כמבזארי"ל
 ע"ש. בתורה ומאותר מוקדםשאין

 בתורה  ומאוחר  מוקדם יש א"א מב"זלמדנו
 פרשת נכתבה שלא הטעם לומר לנובע"כ
 ישראל של גנותז משום הספר בראשפסח
 אפ- והיו הנס. על דסומכין לומר לנוובע"כ
 מכ- פחות דלאכול הקרבן להקריב להםשר
 כנ"ל. במיעיו שיתברך הנס על ולסמוךוית
 י"ל אז בתורה ומאוחר מוקדם אין א"אאבל
 בראש פסח של  הפרשה נכתבה לאדלכן
 ולא בתורה ומאוחר מוקדם ראין  משוםהספר
 מ- אנוסים היו כי ישראל של גנזתןמשום
 ערלים היו כי לאכול יבולים היו שלאאתרי

 הנ"ל. התוס'כקושית

מבא

 או  בתורה  ומאוחר מוקדם יש אמריגןאי
 המפור- כתבז כבר בתורה ומאוחר מוקרםאין
 בהעלותך )לפרשת נהל בערבי ועייןשים
 סמוכין דרשינן באי תלי' דזה תקנ"ט(דרוש
 שהכל אמרינן דאי סמוכין. דרשינן לאאו

 נכתב למה טעם ליחן אין מקומי עלנכתב
 אין אמרינן אי רק המקום. הוא כאן כיכאן.

 נכתוב למה לשאול יש ד'כ ומאוחרמוקדם
 וע"ש. סמוכין ודרשינן כאןדוקא

 המפור- הסבירו ש'כבר מה ידועתשובות
 ב- עבירה שעבר אתר תשובה מהני איךשים

 ה- שעיקר  המשוגה אח"כ בא איךמעשה.
 מחשבה רק שהוא בלע חרטה הואתשובה
 בידים. עבירה שעשה מה המעשהומבטל
 במס' חז"ל שאמרו מה ע"פ לתרץוכתבו
 א"ר השטה. כי איש עה"פ ע"א( ג' )דףסוטה
 נכנס א"'כ אלא  עבירה עובר אזם איןלקיש
 שעשה  העבירה  וא"כ וע"ש. שטות רוחבו
 מחש- היא זהתשובה מחשנה ב4 מעשההוא
 ה- מבטלת ע"כ ממעשה מהש'בה וגדולהבה

 העבירה של המעשה את תשובה שלמחשבה
 ד- הא לעיל הביאנו וכבר עתיקין.שדברים
 סמוכין דדרשינן לפי ממעשה גדולהמחשבה
 שרק המשכן למלאכת שבת דיהונסמכה
 עיקר. והמחשבה תורה אסרה מחשבתמלאכת
 ומ- מוקדם דאין נשמע סמוכין דרשינןואי
 רואים שאנו משום זאת ומנ"ל בתורה.אוחר

 נאמר הראשון בחודש שנאמר פסהבפרשת

 וא"ת השני. בחופש שנאמרה במדבראחרי
 בתורה ומאותר  מוקדם יש אמרינולעולם
 משום הפרשה בראש נאמרה שלאוהטעם
 של גנותן זה שאיז ז"א ישראל. שלגנותן
 אנוסים שהיו הנ"ל התוס' כקושיתישראל
 הקרבן שיקריבו וא"ת נימולים. היו לאכי

 ב- שיתברכו סמך על מכזית פחותויאכלו
 עכ"פ הנס. על סומכין אין כי אינו זהקיעיו.
 הנס. על סומכיז שאין מתשובהנשמע

 ו- עבירה שעבר אדם המדרש תורתוזאת
 מהני איך לו. מוחל הקב"ה תשוב"עשה

 ה. מבטל תשובה של המחשבה איך תשובה.1
 שהמחשבה בע"כ אלא העבירה. שלמעשה



 מבאשראל

 וויים בניתן יהונתן5רג
 ב"ב צאנו ביהמ"דרב

 חמץ חילופיבענין
 פ"א מגליוןהמשך

 הרה"מ, בד' 12פח להוסיף בדעתיועלה
 פנוי" של איסור נשאר במשחרר דאפי'דכ'
 אף דהא להוסיף ונראה עדים, בלי בועלדהא
 בפירוש, קידושיז ולשם ממש בעדים בעלאי

 לשח- מוכרח דהא כה"ת היתר זה איןאפ"ה
 עצם והא שכהה, ביאת על לעבור שלאררה

 העבודו, בהם מלעולם מה"ת אסורהשחרור
 ישחררה, אם אף מבורר היתר א"ז שובוא"ב
 עשה איסור דרך קל יותר איסור זה אםואף
 להבהין יודע לא ת"ח כשאינו אפ"האיבא
 ד' ומתורץ וכו', היתירא שביק לא ל"אושפיר
 אפי' איסור דנשאר כשפח'ה דכאןהרמב"ם

 מ- וכ'ו', ואתירא שביק לא ל"אכשיש"ררה
 לא כהוגן ישחוט דאם שהיטה בהל'שא"כ
 היתירא, ל"ש אמרינן שפיר כלל איסוריה"
 משחיטתו לאכול מותר לתיאבן מומרולזה
 קמ"ט סי' אה"ע בשו"ע והגה היטב.ודו"ק
 בעי- עושה אדם ואיז זו הזקה אמרו לאס"ה
 שאר אבל וכו' שגירשה באשתד אלא ב"זלתו
 שי- עד זנות לשם שבעל בחזקת הנשיםכל
 לפי- ולכאו' ע"כ, קידושין לשם שבעלפרש
 דך- שביק לא משום הוא החזקה דטעםמ"ש
 המחבר פסק  הא א"כ איסורא,  ואכלהךרא
 הנ"ל הטעם מן מומר משחיטת לאכולדמותר
 זו. חזקה ל"א דבפגוי" פסק כאןולמה

 המקנה  דצנה א"ש, הנ"ל הרה"מ לפי"דאך

 אין כי סמוכין. דדרשינן מהמעשה.גדולה
 פסח מפרשת וראי' 'בתורה. ומאוחרמוקדם
 ש- אמרינן ולא הספר. בראש נאמרהשלא
 של גניתן מפני הספר מראש נכתבה לאלכן

 כל פסח הקרבו את הקריבו של'אישראל

 בפתה דהא תמה י"א, בהג"ה סוד"ת ל"גבסי'
 קיי"ל דהא איסורא איכא קידושיז לשםאשה
 ז"נ ליישב צריכה ונתפייסה לינשאתבעוה
 דאפי' לפי"ז נמצא ועכ"פ שתי' מהעח"ש
 ל- דרבנן איסור נשאר לקידושיןבמכוין
 מבואר מ"ר כ"ו בסי דהא יותר ועודפי"ז,
 דרכים בגולשה מתקדשת האשה וז"לבשו"ע

 משום בביאה לקדש אסרו חכמים אבלוכי
 מכין בביאה וקידש עבר ואם וכו',פריצות
 מ"ש ועיי עיי"ש, וכו' מרדות מכותאותו
 קידושי דבכל מבואר ועכ"פ ה', ס"קבפ"ת
 עלי', ומלקין חמור דרבנן איסור איכאביאה
 היסור דנשאר דהיכא הרה"מ לבי"דוא"כ
 היתירא ל"ש ל"א קל יותר קצת שהואואף
 ג"כ לקידושין יכוון אם אף נמי כאןוכו'
 ראשונים לרוב ובפרט מרבנן, איסורעובר
 תורה איסור ליכא פנוי" על רבא רס"לופוס'
 דיכא א"כ ט"ו, כע"ס עי' דרבנן, איסורורק
 יכוון אם אף מאוד מעט מרוויח פנויה עלדבא
 מש- הנ"ל החזקה ל"א ושפיר קידושיןלשם
 ודו"ק. וכנ"ל הוא גמור דהיתר בשחיטהא"כ

 ש- הפנ"י קושיית מתורץ להכאשאתירא
 של לחמצו הפוס' דהיומיטו אא עלהבאתי,
 הקשה בחולין כאן רש"י דהא טעם, בטובע"ע
 לדידי', אסור נשאר אפ"ה מחליפו אםדגם

 לומר וע"כ מדרבנן, איה"נ חילופימחמת

 שהיו אמרינן ולא אנוסים. היו כיהשנים.
 ב- שיתברך הנס על 'ולסמוך לשחוטיכולים
 ולכן הנס. על סומכין אין 'כי כנ"למיעיו
 אין כי הנס שבת ולא הגדול שבתנקרא
 כנ"ל. הנסלפרסם



 סבאשראל

 לי' קיל שרי דלאחריגא דכיון התוס'כמ"ש
 לי' דקיל מהרשב"א כמ"ש או הילופין,איסור
 ה- כמ"ש או אכילה, מאיסור הנאהאיסור
 איסור ועכשיו כה"ת איסור הה דמקודםתוס'
 אי- נשאר התירוצים לכל ועכ"פ מדרבנן,רק
 וכ"ש בהחליפו, אף מוחלט היתר ואינוסור

 מ- רק אחה"פ דאסור כב"ש דפסקלהלכה
 מעט כ"א בהחלפה מרוויח אינו א"כדרבנן
 דגכה"ג הרמב"ס.וו~ן"ע בר' מ"ש ולפימאוד,
 דל"ום זו ,חזקה ל"א כה בין איסורשנשאר
 דלכך היטב מובן.. איסורא ואכילהיתירא
 מו- ~תר אינו ג"כ כאין דהא לצ"והשמטוהו

 ת"ח הי' אם ובשלמא הוא, אסור דעכ"פחלט

 וכרמב"ם לחמור, קל איסור בין מבחיןה"
 בעו- איירי כאן אולם הרה"מ, וכמ"שהנ"ל
 שפיר בזה מבחינים איו דבטח עבירהבר
 מצ"ז לרבא הגמ' ראיית אך זו, חזקהל"א
 היתר שאינו במקום מה הוא דכ"שא"ש,
 וו, חזקה דאמרינן לברייתא ס"למוחלט
 בודאי מוחלט היתר שהוא מומר בדיןכ"ש

 לשו"ע ס"ל להלכה משא"כ אחזקה,ממכינן
 הי- דמרוויח היכא דוקא 11 7"זקקזלרמג"ם

 מ- אחזקה ממכינן השתדלותו ערי וכ~כתרה
 נשאר יחליף שאפי' ע"ע של ,וחמצן.שא"כ
 סמ- לא קל, יותר שהוא אפי' א"ב,איסור,
 היטב. ודו"ק באריכות וכנ"ל זו, 'אתנקהכינל

 טוב תזלברכות

 והנכבד הנעלה ידידנו למעכ"ת בזהנביע

 ה,מעלות ופאר והסיד ותיק המוטלג,הרה"צ

 שי,ט"א לייפער יוויאל למיזרןמוהר"ר
 ת,'1 כצפת סנדבורנאהאדמויל

 שליט"א רוס מהה"ר ההח"ח המו"מולבנו
 מרוטטינו רביתרב

 הנכדה-הבתלהולדכן

 ומעש"ט ולחופה לבע"ת לגדלה 'הוריה שיזכויה"ר
 ויראו יוצ"ח ומכל ממנה דקדושה ועונג נחתוירוו

 אכי"'ר ב.ת."מ עוסקים בנים ובניבנים

 צפת צאנז כולל צאנז חסידי אגוד צפה צאנז דחסידיביהמ"ד

מברכים


